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Κατά την πρώτη χρήση πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 2, για 
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε οποιοδήποτε εικονίδιο για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργία.
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο 
αρχικής οθόνης. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, 
αγγίξτε το πλήκτρο επιστροφής . Για να εμφανίσετε την οθόνη 
διαχείρισης ενεργών εφαρμογών αγγίξτε το πλήκτρο  .

  1   Πίσω Κάμερα
  2   Πλήκτρο ενεργοποίησης
     /κλειδώματος
  3   Πλήκτρα αυξομείωσης
      έντασης ήχου
  4   Προστατευτικό κάλυμμα  
       κάρτας SD  

  5   Μπροστινή κάμερα 
  6   Θύρα Micro USB
  7   Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
  8   Ηχείο

Δομή

Γρήγορος Οδηγός Μοντέλο iQ9013                                    



Εισαγωγή κάρτας SD
Για την αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος  της 
κάρτας τραβήξτε το  προς  τα  πάνω,  τοποθετώντας την άκρη 
του δακτύλου σας στην κατάλληλη εσοχή 1 όπως υποδεικνύει 
η εικόνα κάτω.

Τοποθετήστε την κάρτα SD στην αντίστοιχη υποδοχή 2 όπως 
υποδεικνύει η εικόνα κάτω.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο MLS Life (iQ9013)

Επεξεργαστής 1.3GHz MT8127 (QuadCore)
Λειτουργικό σύστημα Android™ 7.0 (Nougat)
Μνήμη 16GB ROM, 1GB RAM
Διαστάσεις 255.5χ155.0χ9.5 χλστ
Βάρος 501 γρ. (με μπαταρία)
Οθόνη 10,1 ίντσες, IPS (800*1280 WXGA), 16700000 χρώματα
Δίκτυο -
Συνδεσιμότητα Bluetooth: Ναι V4.0, BLE supported, Wifi: Ναι - 
802.11 b/g/n, Έξοδος Ήχου: Ναι - 3,5χιλ, Υποδοχή Micro Usb, 
Ραδιόφωνο: Ναι
Αισθητήρες Επιτάχυνσης
GPS Εσωτερική κεραία GPS
Κάμερα Εμπρόσθια Κάμερα 3,2Mp, Οπίσθια Κάμερα 8Mp
Εγγραφή Βίντεο FHD 1080P
Αναπαραγωγή βίντεο FHD 1080P
Μπαταρία Μπαταρία τύπου Li-Poly 4060mAh, Έως 5 ώρες χρόνος 
χρήσης και έως 240 ώρες χρόνος αναμονής, Μη αποσπώμενη
Κάρτα μνήμης Κάρτα μνήμης microSD/microSDHC (έως 32 GB)
Χρώμα Μαύρο
Παρελκόμενα Φορτιστής, Καλώδιο USB, Γρήγορος οδηγός 
συσκευής-Τεχνικά χαρακτηριστικά, Γρήγορος οδηγός 
Λειτουργιών Android, Γρήγορος οδηγός MAIC, Όροι εγγύησης
Αριθμός Sim -
Τύπος Sim -
Εγγύηση προϊόντος 12 μήνες
CE 0700



ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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MLS Stores MLS Offices 

ΜΙΚΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - TIPS



ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Περίοδος εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς της 
συσκευής και πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη 
αγοράς του Πελάτη. Συνεπώς πρέπει πάντα να κρατάτε μαζί με 
τα συνοδευτικά της συσκευής την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. 
Σε περίπτωση δώρου, κατ’ εξαίρεση θα γίνεται αποδεκτή 
η κάρτα δώρου του καταστήματος εφόσον αναγράφεται η 
ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 12 μήνες 
υπό φυσιολογική χρήση. Η εγγύηση των παρελκόμενων (π.χ. 
βάση στήριξης, φορτιστής) είναι 6 μήνες υπό φυσιολογική χρήση.

Λήψη υπηρεσιών κατά την Εγγύηση

Εντός της περιόδου εγγύησης ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει 
με το κατάστημα αγοράς της συσκευής ή απευθείας με την 
Τεχνική Υποστήριξη της MLS. Προτού απευθυνθεί στο κατάστημα 
ή την MLS ο πελάτης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα τα κάτωθι:

1. Την απόδειξη αγοράς/τιμολόγιο .
2. Το σειριακό αριθμό ή το IMEI της συσκευής
3. Μια, όσο το δυνατόν, αναλυτική περιγραφή του  

                 προβλήματος.

Σε περίπτωση που το κατάστημα ή η τηλεφωνική υποστήριξη 
της MLS αποφανθεί ότι ενόσω τελούσε υπό φυσιολογική χρήση 
(βλέπε Εξαιρέσεις), προέκυψε βλάβη ή δυσλειτουργία στο προϊόν 
τότε το κατάστημα οφείλει να αποστείλει τη συσκευή στο Service 
της MLS. Εναλλακτικά μπορεί και ο ίδιος ο Πελάτης να αποστείλει 
τη συσκευή μετά από συνεννόηση με την τηλεφωνική υποστήριξη 
της MLS, το προϊόν πρέπει να συσκευαστεί κατάλληλα, για ασφαλή 
μεταφορά και να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς, την 
περιγραφή του προβλήματος και τυχόν παρελκόμενα που πρέπει 
να ελεγχθούν. Η ευθύνη απώλειας ή φθοράς κατά τη μεταφορά 
δεν βαρύνει την MLS έως την παραλαβή της συσκευασίας.



Περιορισμός εγγύησης

Είναι ευθύνη του Πελάτη να κρατήσει αντίγραφα ασφάλειας 
(backup) από δεδομένα που υπάρχουν στην εσωτερική μνήμη της 
συσκευής ή σε εξωτερική κάρτα μνήμης. Η MLS δε φέρει καμιά 
ευθύνη για απώλεια οποιουδήποτε λογισμικού ή δεδομένων που 
έχει αποθηκεύσει ο Πελάτης στο προϊόν που δρομολογήθηκε 
προς επισκευή. Η MLS διατηρεί το δικαίωμα να μην επισκευάσει 
αλλά να αντικαταστήσει το προϊόν με νεώτερο, αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον το προϊόν βρίσκεται εντός 
εγγύησης αλλά το μοντέλο έχει αποσυρθεί από την αγορά. Σε 
περίπτωση αντικατάστασης ισχύει η παρούσα εγγύηση, δεν 
γίνεται επέκταση του χρόνου εγγύησης.

Εξαιρέσεις

Η MLS δεν φέρει ευθύνη υπό την παρούσα εγγύηση σε περίπτωση 
που, κατά την παραλαβή του προϊόντος για επισκευή, ο έλεγχος και 
η εξέταση του προϊόντος αποκαλύψει ότι το φερόμενο ελάττωμα 
ή η δυσλειτουργία στο προϊόν δεν υφίσταται ή προκλήθηκε από 
κακή χρήση του Πελάτη ή τρίτου προσώπου, αμέλεια, ακατάλληλη 
συντήρηση, εκδορές/φθορές/χτυπήματα, μη εξουσιοδοτημένες 
απόπειρες ανοίγματος/επισκευής ή τροποποίησης του υλικού 
του προϊόντος, ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε 
λογισμικού το οποίο προστέθηκε από τον Πελάτη, ή οποιαδήποτε 
αιτία πέραν της προσδοκώμενης χρήσης. Επίσης η MLS δεν φέρει 
ευθύνη για καταστροφές που προκύπτουν λόγω ατυχήματος, 
πυρκαγιάς, κεραυνού, διακοπών ρεύματος/αυξομείωσης τάσης 
ρεύματος, ή άλλους κινδύνους, ή φυσικές καταστροφές.
Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που:

1. Το προϊόν έχει παραβιασθεί (ανοιχθεί) από μη 
                 εξουσιοδοτημένο προσωπικό

2. Ο σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί, σβηστεί, 
                 αφαιρεθεί

3. Έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης
4. Στο προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί παρελκόμενο που  

                δεν παρέχεται από την MLS



ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά και 
ζώα

Φυλάσσετε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ της μακριά από 
μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να 
προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και 
τους φορτιστές

• Χρησιμοποιείτε φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για τη συσκευή σας. Αποφύγετε φορτιστές και μπαταρίες 
τρίτων κατασκευαστών. Μη συμβατές μπαταρίες 
και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

• Μην πετάτε τις μπαταρίες ή τη συσκευή στη φωτιά.
• Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές 

συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, 
όπως φούρνους κουζίνας ή μικροκυμάτων, ηλεκτρικές 
κερμάστρες, αερόθερμα ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες 
ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

• Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την 
έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερικη πίεση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες-ιατρικές 
συσκευές 

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. ανάμεσα στις 
συσκευές και τους βηματοδότες, βοηθήματα ακοής ή άλλες 
ιατρικές συσκευές για να αποφύγετε πιθανότητα παρεμβολής. 
Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές τέτοιων συσκευών για να 
επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών. Ακολουθείτε όλους τους 
κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του 
ιατρικού προσωπικού όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία, ιατρεία ή 
άλλους χώρους στους οποίους υπάρχουν ιατρικές συσκευές.

Μειώστε την καταπόνηση στα χέρια σας 

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κρατάτε την χαλαρά, πιέζετε 
την οθόνη απαλά και κάντε συχνά διαλείμματα για την αποφυγή 
βλάβης και στη συσκευή αλλά και στην υγεία σας.



Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σε δυνατούς ήχους

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υπερβολικής έντασης μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν 
συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή σας και χρησιμοποιείτε 
μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που θεωρείτε απαραίτητη για 
να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική ανεξάρτητα από το αν 
χρησιμποιείτε ακουστικά.

Καλή χρήση της συσκευής

• Μην αφήνετε να βραχεί η συσκευή σας . Οποιασδήποτε 
φύσης υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη 
βλάβη στη συσκευή. Οι ζημιές από υγρασία δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

• Η συσκευή σας είναι μια ευαίσθητη ηλεκτρονική συσκευή 
- προστατεύστε την από πτώσεις και χτυπήματα.

• Μην κολλάτε αυτοκόλλητα, μη χρησιμοποιείτε κόλλα 
οποιουδήποτε είδους και μη βάφετε τη συσκευή σας. 
Τα παραπάνω ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα 
στη λειτουργία ή ακόμη και ανεπανόρθωτη βλάβη και 
ακυρώνουν την εγγύηση καλής λειτουργίας.

• Η συσκευή σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να 
καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία.

• Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με 
μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε τη συσκευή σε 
επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιορισμός χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών σε 
δημόσιους χώρους

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σε συγκεκριμένους δημόσιους 
χώρους όπως νοσοκομεία, σταθμοί καυσίμων, κινηματογράφοι 
κτλ.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές

• Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη 
δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών 
σας. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές 
ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F 
ή πάνω από 60 °C/140 °F).



• Αποφύγετε να αφήνετε τη συσκευή σας στο αυτοκίνητο 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά 
αντικείμενα ή άλλους καλούς αγωγούς ηλεκτρισμού γιατί 
ενδέχεται να επέλθει μόνιμη ζημιά στη μπαταρία.

• Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν χαλασμένο φορτιστή ή 
μπαταρία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής θα πρέπει 
να έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της MLS.

Αν η συσκευή ανοιχθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύησή σας 
θα πάψει να ισχύει.

Χρήση βάσης στήριξης αυτοκινήτου

Όταν τοποθετείτε τη βάση στήριξης στο παρπρίζ πρέπει να 
εξασφαλίζετε ότι η βάση δεν εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο. 
Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης πριν την ασφάλιση. Για 
καλύτερη στήριξη μπορείτε να υγράνετε ελαφρά τη βεντούζα της 
βάσης.
Η βάση στήριξης συνίσταται να τοποθετείται χαμηλά στο παρπρίζ 
ώστε σε περίπτωση αποκόλλησης να μειωθεί η πιθανότητα 
χτυπήματος της συσκευής ή απόσπασης της προσοχής σας από 
την οδήγηση.

Προσεκτικός χειρισμός της κάρτας SIM

Μην αφαιρείτε την κάρτα SIM την ώρα που η συσκευή λειτουργεί, 
γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην 
κάρτα ή τη συσκευή σας.
Προστατεύστε την κάρτα από ισχυρούς κραδασμούς, μαγνητικά 
πεδία και στατικό ηλεκτρισμό.
Μην ακουμπάτε το κύκλωμα ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα 
δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.



Οδηγίες χρήσης μπαταρίας - φορτιστή

Μην αφήνετε τη συσκευή στη φόρτιση διαρκώς αφού αυτό 
ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα στη μπαταρία.
Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.
Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες τρίτων στη συσκευή ή την 
μπαταρία της συσκευής σας για άλλο σκοπό.

Πληροφορίες SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και 
εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο 
έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR) είναι 
2,0 Watt ανά κιλό σωματικού ιστού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SAR μπορείτε να βρείτε 
στο www.mlsshop.gr στην ενότητα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε συσκευής.

Απόρριψη και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής 
και μπαταρίας.

Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων 
πρέπει να γίνεται χωριστά από άλλα απορρίμματα μέσω 
καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής. Η σωστή απόρριψη 
τέτοιων προϊόντων βοηθάει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών 
για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
Ειδικά οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα 
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αφού 
περιέχουν βαρέα μέταλλα που αν δεν απορριφθούν σωστά 
ενδέχεται να έχουν βλαβερες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον.
Η MLS Πληροφορική συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης 
και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσκομίζετε τη συσκευή 
ή τη μπαταρία σας σε οποιοδήποτε γραφείο μας ώστε να είστε 
σίγουροι πως η συσκευή ή η μπαταρία σας θα προωθηθούν προς 
ανακύκλωση.



ΥΠΗΡΕΣΙΑ AFTER SALES SUPPORT ΤΗΣ MLS
Αγοράσατε συσκευή MLS; Δε γνωρίζετε πώς λειτουργεί; 
Δε γνωρίζετε πώς να αναβαθμίσετε τους χάρτες του 
MLS Talk&Drive; Τι είναι η MAIC; Θέλετε να μάθετε πώς 
χρησιμοποιείται το Talk&Call;
Είμαστε δίπλα σας! Η MLS είναι κοντά σας για να σας λύσει 
ό,τι θέμα μπορεί να σας προκύψει! Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Πελατών είναι εδώ για να σας βοηθήσει και να λύσει κάθε 
απορία σας. Για προβλήματα όπως :

Δεν ανοίγει η συσκευή σας
Δε φορτίζει
Πώς κάνετε αναβάθμιση 
Μιλάτε στη MAIC και δε σας καταλαβαίνει
Χάθηκαν οι επαφές σας
Δε λειτουργεί η MAIC, το MLS Talk&Call, το MLS Talk&Drive
Πώς να κάνετε εξαγωγή των επαφών σας στην κάρτα SD
Ο χώρος αποθήκευσης της συσκευής σας είναι μικρός 
Η συσκευή ανταποκρίνεται αργά
Δε λειτουργεί το GPS
Δε λειτουργεί το φλας ή η δόνηση
Δε συνδέεται / δεν αναγνωρίζει ο υπολογιστής τη συσκευή 
σας
Δε διαβάζει την κάρτα SD

πριν απευθυνθείτε σε κάποιον μεταπωλητή μας, μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε εμάς με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικό τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών

           Τηλ.: 2310 989838

           Fax: 2310 989808

           Email: support@mls.gr

Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 π.μ. - 8:30 μ.μ.
Σάββατο 10:30 π.μ. - 3.30 μ.μ.



Στα MLS Stores
MLS Store Mall
        Ανδρέα Παπανδρέου 35, 15125 Μαρούσι (εντός The Mall   
           Athens)

        Τηλ.: 210 6104859

    Fax: 210 6107683

     Email: mlsmall@mls.gr

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
Σάββατο 10:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

MLS Store Πειραιά
        Γρηγορίου Λαμπράκη 120, 18532, Πειραιάς

        Τηλ.: 210 4111160

     Fax: 210 4111161

     Email: mlspeiraias@mls.gr

Δευτέρα/Τετάρτη/Σάββατο 9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.
Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

MLS Store Cosmos
        11ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης / Νέων Μουδανιών,  
           570 01, Θεσσαλονίκη (εντός Mediterranean Cosmos)

        Τηλ.: 2310 475263

    Fax: 2310 475264

     Email: mlscosmos@mls.gr

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
Σάββατο 10:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

MLS Store Τσιμισκή
        Τσιμισκή 119, 54621, Θεσσαλονίκη

        Τηλ.: 2310 220538

    Fax: 2310 220548

     Email: mlstsimiski@mls.gr 

Δευτέρα/Τετάρτη 9.00 π.μ. - 5.00 μ.μ.
Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή 9.00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
Σάββατο 9.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.



Στα MLS Offices
Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών Αττικής 

        Διγενή Ακρίτα 40 & Αργυρουπόλεως, Τ.Κ. 16451,
           Αργυρούπολη

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών Θεσσαλονίκης

        ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, 555 35, Πυλαία Θεσσαλονίκης

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Η MLS έχει δημιουργήσει για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, 
τον MLS Updater. Ο MLS Updater είναι ένα εργαλείο που σας 
δίνει τη δυνατότητα να κάνετε στην Android συσκευή σας:

  Ενημερώσεις των τελευταίων εκδόσεων των υπηρεσιών    
  MLS.
  Αναβάθμιση χαρτών.
  Αναβάθμιση Λογισμικού (ROM) διορθώνοντας τυχόν 
  προβλήματα.
  Να ενημερώνεστε για σημαντικά θέματα σχετικά με προϊόντα   
  και υπηρεσίες της MLS.

Ο MLS Updater είναι προεγκατεστημένος στη συσκευή σας. Για 
καλύτερη υποστήριξη η MLS προτείνει την τακτική ενημέρωσή 
του στην τελευταία του έκδοση μέσω του Google Play Store. Με 
αυτό τον τρόπο θα έχετε συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη για 
τεχνικά θέματα.
Σημείωση: Ο MLS Updater απευθύνεται αποκλειστικά σε 
χρήστες smartphones ή tablets MLS.

Οι χρήστες MLS Destinator  μπορούν να αναβαθμίζουν τους 
χάρτες των συσκευών τους στις τελευταίες εκδόσεις μέσω της 
ιστοσελίδας μας www.mls.gr. Εγγραφείτε στο χώρος μελών μας 
και κατεβάστε τους νέους χάρτες δωρεάν μέσω του υπολογιστή 
σας. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις 
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

MLS Updater



  Για την καλύτερη λειτουργία  της συσκευής σας, συνιστούμε  
  να κάνετε μια επανεκκίνηση της συσκευής σας σε τακτά 

     χρονικά διαστήματα.
  Κρατήστε αντίγραφο ασφαλείας (backup) των προσωπικών 
  σας δεδομένων (επαφές, φωτογραφίες, τραγούδια, κλπ).  

      Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε τα προσωπικά σας δεδομένα 
     σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της συσκευής σας. Σε 
     περίπτωση που απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της MLS, 
      παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει backup, καθώς 
     κατά τη διάρκεια της επισκευής της συσκευής ενδέχεται  
     π.χ. να χρειαστεί αλλαγή της μητρικής πλακέτας που  
     συνεπάγεται απώλεια των δεδομένων σας.

  Συστήνεται να μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα τρίτων  
  κατασκευαστών (φορτιστές, καλώδια, μπαταρίες) αφού  

     ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή ακόμη και  
     ζημίες στη συσκευή σας.

  Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν φορτίζει, βεβαιωθείτε 
  ότι χρησιμοποιείτε τον αυθεντικό φορτιστή του προϊόντος και 

     ελέγξετε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί σωστά, συνδέστε 
     τη συσκευή σας στη θύρα USB του υπολογιστή σας και δείτε 
     αν φορτίζει.

  Σε περίπτωση που η Android συσκευή σας κολλήσει 
  αφαιρέστε τη μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο reset ή πατήστε 

     παρατεταμένα για 30-40sec. το πλήκτρο on/off.
  Αν παρατηρήσετε ότι μετά από αναβάθμιση ROM η συσκευή 
  σας συνεχίζει και παρουσιάζει πρόβλημα, συνιστούμε να 

     κάνετε επαναφορά της συσκευής σας στις εργοστασιακές  
     ρυθμίσεις. 

  Για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε στο 100% 
  των δυνατοτήτων μιας Android συσκευής θα χρειαστεί να 

     προσθέσετε έναν λογαριασμό Google.

Για ό,τι απορία μπορεί να σας δημιουργηθεί καλέστε στο 2310 
989838 και επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο στο www.mls.
gr όπου θα βρείτε όλα τα εγχειρίδια και τα χαρακτηριστικά 
των συσκευών MLS καθώς και απαντήσεις στις συνηθέστερες 
ερωτήσεις (FAQ).

Oι πληροφορίες του οδηγού που κρατάτε στα χέρια σας είναι 
ενδεικτικές.  Οι πραγματικές λειτουργίες εξαρτώνται από  την 
έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής.

ΜΙΚΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - TIPS



forYouTubeTM
Τalk&Watch

forYouTubeTM

Φαρμακεία Τalk&Photo Βενζινάδικα

Τalk&Watch

Τalk&Search Τalk&TranslateΕγκυκλοπαίδεια Τalk&Call Τalk&SMS

Τalk&Search Τalk&Translate

Εγκυκλοπαίδεια

forYouTubeTM
Τalk&Watch

forYouTubeTM

Φαρμακεία Τalk&Photo Βενζινάδικα

Τalk&Watch
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