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MAIC® WiFi MAIC® 3G / 4G

MAIC® (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
την “Αυτόματη εκκίνηση 
MAIC” επιλέγοντας από το 
κεντρικό μενού την εφαρμογή 
MAIC. Κάθε φορά που 
ξεκλειδώνετε τη συσκευή 
σας η MAIC λειτουργεί 
για λίγα δευτερόλεπτα και 
μπορείτε μέσα σε αυτά 
να ανοίξετε οποιαδήποτε 
από τις προεγκατεστημένες 
εφαρμογές, να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές ρυθμίσεις 
της συσκεύης σας, να κάνετε αναζήτηση στο internet, να 
αναζητήσετε βίντεο στο YouTubeΤΜ, να βρείτε τα εφημερεύοντα 
φαρμακεία ή νοσοκομεία, τα πλησιέστερα βενζινάδικα καθώς 
και να ενημερωθείτε για την πρόγνωση του καιρού. Όποτε εσείς 
το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο MAIC στην 
αρχική οθόνη και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω ενέργειες.     

Η MAIC 3G / 4G υποστηρίζεται 
από τις συσκεύες MLS που 
δέχονται κάρτα SIM και 
μπορεί να εγκατασταθεί από 
την οθόνη “γραφικά στοιχεία” 
της συσκεύης σας.

Η MAIC WiFi υποστηρίζεται 
από τις όλες τις συσκεύες 
MLS.

Εκτός από τα Talk&Call και Talk&Drive οι υπόλοιπες MAIC υπηρεσίες απαιτούν 

σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσουν.

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



Τalk&SMS® (ΜAIC® 3G / 4G)

Για να ενεργοποιήσετε τo Talk&SMS 
απλά αγγίξτε το πλήκτρο MAIC και όταν 
σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε “μήνυμα + 
την επαφή που θέλετε να σταλεί”. Επίσης 

μπορείτε να αγγιξετε το εικονίδιο “Talk&SMS“. 
Αρχικά, όπως και στο Talk&Call®, πείτε το όνομα του παραλήπτη 
και στη συνέχεια υπαγορεύστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. 
Μπορείτε πάντα να διορθώσετε το μήνυμά σας πριν το στείλετε.   

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα απ’ το αυτοκίνητο, πατήστε το 
κεντρικό πλήκτρο της Maic και πέιτε “Μήνυμα στο αυτοκίνητο”.

Σε αντίθεση με την κανονική λειτουργία του Talk&SMS®, 
η ηχογράφηση σταματά αυτόματα όταν σταματάτε να 
υπαγορεύετε. Έπειτα, η εφαρμογή 
διαβάζει αυτόματα το μήνυμα που 
αναγνώρισε για την επιβεβαίωση 
σας και στο τέλος μπορείτε να 
αποστείλετε, να επαναλάβετε, να 
επεξεργαστείτε ή να ακυρώσετε το 
μήνυμα με μια φωνητική εντολή. 

Με αυτόν τον τρόπο, η όλη διαδικασία 
ολοκληρώνεται χωρίς να χρειαστεί να 
διαβάσετε ή να πατήσετε οποιοδήποτε 
πλήκτρο στην 
συσκευής σας!

Τalk&Call® (ΜAIC® 3G / 4G)

Για να ενεργοποιήσετε τo Talk&Call απλά αγγίξτε το 
πλήκτρο MAIC και όταν σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε  
“Κλήση + την επαφή που θέλετε να καλέσετε“. 
Επίσης μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο 

“Talk&Call” της κεντρικής οθόνης για να 
καλέσετε φωνητικά οποιαδήποτε επαφή 
σας επιθυμείτε εύκολα και γρήγορα. 

Η ευφυής MLS 
συσκεύη σας 
καταλαβαίνει όπως και αν έχετε 
εισάγει το όνομα (ελληνικά, 
greeklish, ανάμεικτους συνδυασμούς 

γλωσσών π.χ. John Οικονόμου) και καλεί αυτόματα το άτομο με το 
οποίο θέλετε να μιλήσετε.



Τalk&Search® (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Με το Talk&Search® μπορείτε πλέον να κάνετε 
φωνητική αναζήτηση στο GoogleΤΜ στα ελληνικά. 
Για να ενεργοποιήσετε τo Talk&Search απλά αγγίξτε 
το πλήκτρο MAIC και όταν σας 

ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε  “αναζήτηση“ ή 
αγγίξτε το πλήκτρο Talk&Search®.

Υπαγορεύστε το κείμενο 
της αναζήτησής σας, πχ Νίκος Γκάλης και η 
μηχανή αναζήτησης θα σας εμφανίσει όλα 
τα σχετικά αποτελέσματα. Μπορείτε να 
αναζητήσετε πρόσωπα, τοποθεσίες, 

εστιατόρια, κλπ ακόμα και στα αγγλικά πχ Michael Jackson ή 
Shark και πάλι να σας εμφανίσει όλα τα σχετικά λήμματα.
Επιπλέον υπάρχουν οι εξής επιλογές στο θέμα για “αναζήτηση“:
•	 Αν πείτε «YouTube Αντώνης Ρέμος» τότε η MAIC εμφανίζει 

τα σχετικά video με τον Ρέμο.  Αν πείτε: «Παίξε Μητροπάνος 
Ρόζα» τότε η MAIC αφού εντοπίσει το βίντεο αρχίζει 
αυτόματα να το παίζει.

•	 Αν πείτε «Εστιατόριο + το όνομα του εστιατορίου που 
σας ενδιαφέρει»  η MAIC θα εντοπίσει το εστιατόριο και 
θα εμφανίσει μια οθόνη με την τοποθεσία του στο χάρτη, 
επιλογές για να καλέσετε απευθείας το εστιατόριο αλλά 
και να πλοηγηθεί άμεσα προς αυτό με το Talk&Drive. Αν 
έχετε συνδέσει το handsfree στη συσκευή σας, μπορείτε να 
εκτελέσετε αυτές τις εντολές φωνητικά.

•	 Αν πείτε «Εγκυκλοπαίδεια ελέφαντας» ανοίγει το αντίστοιχο 
λήμμα στην MLS Pedia.

Τalk&Watch®  for YouTubeTM  (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Πλέον η αναζήτηση βίντεο στο YouTube™ μπορεί 
να γίνει και φωνητικά. Για να ενεργοποιήσετε τo 
Talk&Watch απλά αγγίξτε το 
πλήκτρο MAIC και όταν σας ζητηθεί 

να μιλήσετε, πείτε  “YouTube” και η MAIC θα 
σας ζητήσει να πείτε το θέμα αναζήτησης. 
Επίσης μπορείτε να αγγίξτε μία από τις 
δύο επιλογές Talk&Watch®  στην κεντρική 
οθόνη.

Αγγίζοντας το αριστερό πλήκτρο 
Talk&Watch® for YoutubeTM μπορείτε 
να αναζητήσετε ελληνικά βίντεο πχ 
Σάκης Ρουβάς, Σε πεθύμησα.

Με το δεξί πλήκτρο Talk&Watch® 
for YouTube™ μπορείτε να 
αναζητήσετε βίντεο στα αγγλικά, 
πχ Coldplay.

forYouTubeTM

forYouTubeTM



Με την MLS Pedia® η συσκευή σας μετατρέπεται σε 
κινητή εγκυκλοπαίδεια. Η MAIC θα εντοπίσει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε, αλλά θα σας αναγνώσει 
και μία σύνοψη των αποτελεσμάτων που βρήκε. 

Για να ενεργοποιήσετε την MLS Pedia® απλά αγγίξτε το πλήκτρο 
MAIC και όταν σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε “Εγκυκλοπαίδεια”. H 
MAIC θα σας απαντήσει: “Πείτε μου το θέμα που σας ενδιαφέρει”. 
Για παράδειγμα αν πείτε: 
“λιοντάρι”. Η MAIC θα 
σας εμφανίσει κείμενο, 
αλλά και φωτογραφία 
(εάν είναι διαθέσιμη), 
ενώ θα σας εκφωνήσει 
και τις 2 πρώτες φράσεις 
του κειμένου. 

Μπορείτε ακόμα να ενεργοποιήσετε 
την MLS Pedia® απλά αγγίζοντας το 
αντίστοιχο εικονίδιο στην αρχική οθόνη. 
Όσο βρίσκεστε στην MLS pedia μπορείτε 
να κάνετε νέα αναζήτηση απλά αγγίζοντας 
το πλήκρο .

Εγκυκλοπαίδεια (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Βενζινάδικα® (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Με τα Βενζινάδικα® η 
MAIC μπορεί να εντοπίσει 
τα πλησιέστερα σε σας 
βενζινάδικα. Επιλέγοντας αυτό 

που προτιμάτε, σας εμφανίζει πληροφορίες 
της διαδρομής καθώς και τις διευθύνσεις. 
Μπορείτε να επιλέξετε “Πλοήγηση” ώστε να 
σας οδηγήσει το συντομότερο στο βενζινάδικο 
της επιλογής σας.

Φαρμακεία® (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)
Με τα Φαρμακεία® η MAIC 
μπορεί να εντοπίσει τα 
πλησιέστερα σε σας ανοιχτά 
φαρμακεία. Επιλέγοντας αυτό 
που προτιμάτε, σας εμφανίζει πληροφορίες της 
διαδρομής καθώς και τις διευθύνσεις. Μπορείτε 
να επιλέξετε “Πλοήγηση” ώστε να σας οδηγήσει 
το συντομότερο στο φαρμακείο της επιλογής 
σας.



MLS Τalk&Translate® (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Με το MLS Τalk&Translate®  η MAIC μπορεί να μεταφράσει  
μια λέξη ή πρόταση  από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα  
και να σας εμφανίσει το μεταφρασμένο κείμενο στην οθόνη, 
ενώ ταυτόχρονα εκφωνεί με τη σωστή προφορά πατώντας ! 

Για να ενεργοποιήσετε το MLS Talk&Translate απλά 
αγγίξτε το πλήκτρο MAIC και όταν σας ζητηθεί να 
μιλήσετε, πείτε “Μετάφραση”. H MAIC θα σας απαντήσει: 
“Πείτε το κείμενο για μετάφραση”. Για παράδειγμα αν 

πείτε: “Καλημέρα” η MAIC 
θα σας μεταφράσει στα 
αγγλικά: “Good morning” 
εμφανίζοντας το κείμενο 
στην οθόνη, εκφωνώντας 
την μετάφραση, με την 
σωστή προφορά.

Με το πλήκτρο εναλλαγής 
γλώσσας  μπορείτε να επιλέξετε μετάφραση 
από τα ελληνικά στα αγγλικά ή από τα αγγλικά στα ελληνικά. 

Μπορείτε ακόμα να ενεργοποιήσετε το 
MLS Talk&Translate® απλά αγγίζοντας το 
αντίστοιχο εικονίδιο στην κεντρική οθόνη. 
Όσο βρίσκεστε στο MLS Talk&Translate 
μπορείτε να κάνετε νέα μετάφραση απλά 

αγγίζοντας το πλήκρο .

Τalk&Email® (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Για να ενεργοποιήσετε τo Talk&Email απλά αγγίξτε το 
πλήκτρο MAIC και όταν σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε  
“E-mail“. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα 
κάτω αριστερά, όπου θα υπαγορεύσετε 
το μήνυμα σας. Μόλις ολοκληρωθεί 
η εκφώνηση πατήστε το πλήκτρο 
αποστολή.

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάτι στο κείμενο, μην 
ανησυχείτε - μπορείτε πάντα να διορθώσετε το μήνυμά σας 
πριν το αποστείλετε. Την πρώτη φορά που θα στείλετε Email θα 
χρειαστεί να επιλέξετε τον λογαριασμό Email που θα χρησιμοποιεί 
το πρόγραμμα.



Φωνητικό πληκτρολόγιο (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Στις εφαρμογές στης συσκευής σας με πεδίο για 
πληκτρολόγηση αγγίξτε το εικονίδιο  κάτω αριστερά και 
εκφωνήστε το κείμενο. Η ΜAIC θα το πληκτρολογήσει για εσάς. 

Όταν στέλνετε SMS το εικονίδιο του μικροφώνου θα έχει την 
ένδειξη Talk&SMS. Επίσης όταν στέλνετε E-mail ή Gmail το 
εικονόδιο του μικροφώνου θα έχει την ένδειξη Talk&Email.

Τalk&Photo (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Με το MLS Talk&Photo® 
μπορείτε να τραβήξετε 
τη φωτογραφία σας μόνο 
με τη φωνή σας. Για να 

ενεργοποιήσετε το MLS Talk&Photo® 
απλά αγγίξτε το πλήκτρο MAIC και όταν 
σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε “selfie”. 
Το Talk&Photo® θα τραβήξει την 
φωτογραφία για εσάς αρκεί να πείτε μία 
από τις λέξεις “selfie”, “φωτογραφία“, 
“χαμογελάστε“, “βγάλε φώτο“. 

Μπορείτε ακόμα να 
ενεργοποιήσετε το 
MLS Τalk&Photo® 
απλά αγγίζοντας το 
αντίστοιχο εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

MLS Caller ID® (MAIC® 3G / 4G)

Με το MLS Caller ID® μπορείτε να δείτε ποιός 
σας καλεί πριν απαντήσετε στο τηλεφώνημα. 
Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό 
τηλεφώνου. Όταν δέχεστε 

μία κλήση από  ένα νούμερο που 
δεν υπάρχει στις επαφές σας, το 
MLS Caller ID® θα σας εμφανίσει 
το όνομα / διεύθυνση εάν αυτά 
έχουν καταχωρηθεί και όπως 
αυτά έχουν καταχωρηθεί.Για να 
αναζητήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου απλά πληκτρολογήστε 



Τalk&Drive® (ΜAIC®  Σε συσκευές που διαθέτουν GPS δέκτη)

Πλοηγηθείτε όπου επιθυμείτε με το πάτημα μόνο ενός 
κουμπιού και την ταχύτητα του No1 σε πωλήσεις κορυφαίου 
συστήματος πλοήγησης MLS Destinator Talk&Drive®. 

Απλώς πιέστε το εικονίδιο “Talk&Drive” στην 
κεντρική οθόνη, μιλήστε στη συσκευή σας και ο 
πλοηγός MLS Destinator θα σας οδηγήσει εύκολα, 
γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό σας.

Μερικά από τα χαρακτηρηστικά του MLS Destinator είναι: 
Υπολογισμός διαδρομής, λεπτομερής πλοήγηση με σαφή οπτική 
και φωνητική καθοδήγηση, δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ 
δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών για τον ευκολότερο 
προσανατολισμό σας, προγραμματισμός δρομολογίου χωρίς 
τη χρήση GPS, υπολογισμός διαδρομής βάσει συντεταγμένων 
οι οποίες έχουν ληφθεί μέσω μηνύματος SMS, γρήγορος 
επανυπολογισμός της διαδρομής σας, δυνατότητα αποθήκευσης 
πολλαπλών χαρτών διαφόρων χωρών σε μία μόνο κάρτα 
μνήμης. 

τον στο αντίστοιχο πλαίσιο 
και το MLS Caller ID® θα σας 
εμφανίσει τα στοιχεία του κατόχου, 
όπως αυτό έχει καταχωρηθεί. 
Μπορείτε ακόμα να ενεργοποιήσετε 
το MLS Caller ID® απλά αγγίζοντας 
το αντίστοιχο εικονίδιο στην αρχική 
οθόνη.



Για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό ορισμό αφύπνισης. 
(ξυπνητήρι) αγγίξτε το πλήκτρο της MAIC 
και πείτε «ξυπνητήρι» ή «αφύπνιση» ή 
«ξύπνα με». Η MAIC θα σας απαντήσει 
«Πείτε την ώρα» ενώ ταυτόχρονα θα 
εμφανιστεί η οθόνη αριστερά, όση ώρα 
περιμένει να μιλήσετε.

Πείτε την ώρα. Για παράδειγμα «8 
το πρωί», «9 και τέταρτο το βράδυ», 
«7 και είκοσι προ μεσημβρίας»

Το ξυπνητήρι ορίζεται 
αυτόματα και η ΜΑΙC θα 
ανοιξεί την οθόνη ξυπνητηριών. 

Για να ενεργοποιήσετε την φωνητική αριθμομηχανή αγγίξτε το 
πλήκτρο της MAIC και πείτε «Υπολόγισε» ή «Aριθμομηχανή». 

Η MAIC θα σας απαντήσει «Πείτε 
την πράξη που θέλετε να εκτελέσω» 
ενώ ταυτόχρονα θα εμφανιστεί 
η οθόνη αριστερά, όση ώρα 
περιμένει να πείτε την πράξη. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να προφέρετε την πράξη «2548 επί 
1245» ή «25487 δια 154».

Η MAIC θα σας 
εμφανίσει το 
αποτέλεσμα και θα το 
εκφωνήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποστηρίζονται μόνο οι 4 βασικές πράξεις (πρόσθεση, 
αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση). Το διάστημα των 
αριθμών που μπορεί να καταλάβει η MAIC είναι από -99999 έως 
99999.

Τalk&Clock® 

Τalk&Calculate® 



MLS Live (ΜAIC® WiFi // ΜAIC® 3G / 4G)

Με το MLS Live έχετε πρόσβαση σε 
μια σειρά από LIVE ενημέρωσεις   
ακόμα και μόνο με την φωνή σας.

Για να πάρετε πληροφορίες από  
μία MLS Live υπηρεσία απλά 
αγγίξτε το πλήκτρο MAIC και όταν 
σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε για 
παράδειγμα “ανοιχτά φαρμακεία” ή 
“βενζινάδικα” ή “νοσοκομεία”, και η 
MAIC θα βρίσκει τα κοντινότερα σε 
σένα και μπορεί να σε πλοηγήσει 
μέσω του Τalk&Drive.

Ακόμη λέγοντας “καιρός” σας 
δείχνει τον καιρό της περιοχής σας!

Μπορείτε ακόμα να ενεργοποιήσετε τις MLS Live υπηρεσίες 
απλά αγγίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην αρχική 
οθόνη.



Γρήγορος Οδηγός (Android)

Κλείδωμα & Ξεκλείδωμα
Για να κλειδώσετε τη συσκευή σας πατήστε στιγμιαία το 
πλήκτρο ενεργοποίησης. Για το ξεκλείδωμα πατήστε  το πλήκτρο 
ενεργοποίησης στιγμιαία. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η 
εικονιζόμενη κλειδαριά σύρετε προς τα πάνω.

Κεντρικό Μενού

Ρυθμίσεις
Για πρόσβαση σε όλες τις επιλογές των ρυθμίσεων σύρετε προς τα 
κάτω από την κορυφή της οθόνης αφής, δύο φορές. Επιλέγοντας 
το ακόλουθο κουμπί  έχετε πρόσβαση στις γενικές ρυθμίσεις. 
Στην οθόνη “Ρυθμίσεις” μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή 
στις ανάγκες σας, ρυθμίζοντας τις λειτουργίες του αναλόγως. 
Δίκτυα, Wi-Fi, ρυθμίσεις Bluetooth, ήχοι, εμφάνιση, εφαρμογές, 
είναι όλα στο χέρι σας.

Περιηγηθείτε στο κεντρικό μενού σύροντας την οθόνη δεξιά 
και αριστερά για να αλλάξετε σελίδα στο κεντρικό μενού. 
Πιέστε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο θέλετε για να 
το μεταφέρετε στην κεντρική οθόνη ώς συντόμευση. Για να 
επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη πιέστε το αντίστοιχο κουμπί.

Γρήγορες Ρυθμίσεις
Σύρωντας την πάνω άκρη της οθόνης προς τα κάτω μία φορά,  
θα εμφανιστεί το συρτάρι ειδοποιήσεων. Σύρωντας ακόμη μία 
φορά θα εμφανιστούν οι γρήγορες ρυθμίσεις όπως εμφανίζονται 
παρακάτω.

MAIC (Ρυθμίσεις)
Mπορείτε να ρυθμίσετε και βασικές λειτουργίες της συσκεύης 
σας μέσω της MAIC. Συγκεκριμένα, μπορείτε άμεσα φωνητικά 
να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε Bluetooth, wifi, χρήση 
δεδομένων, gps και αθόρυβο προφίλ,

Εναλλακτικά μπορείτε να πείτε “Ρυθμίσεις¨ και στην συνέχεια να 
επιλέξετε από το συρτάρι των ρυθμίσεων.

Φωτεινότητα - Καθορίζει την φωτεινότητα της οθόνης.



Ασύρματα δίκτυα - Ενεργοποιήστε τη σύνδεση 
WiFi όταν είστε στην εμβέλεια κάποιου γνωστού 
ασύρματου δικτύου και απενεργοποιήστε την όποτε 
απομακρύνεστε και θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια. 
Bluetooth - Επιτρέψτε τη σύνδεση της συσκευής 
σας με άλλες συσκευές και αξεσουάρ Bluetooth για 
να μεταφέρετε επαφές, φωτογραφίες και αρχεία ή 
απλά για να συνδέσετε το ασύρματο ακουστικό σας. 
Αυτόματη Περιστροφή - Επιτρέπει την αυτόματη 
περιστροφή της οθόνης.

Οθόνη Μετάδοσnς - Μεταφέρετε το θέμα που προβάλεται 
στην οθόνη της συσκευής σας σε μία άλλη οθόνη.

Σύνδεση Δεδομένων - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. 

Λειτουργία Πτήσης - Κατά την ενεργοποίηση της 
Λειτουργίας Πτήσης, όλες οι δυνατότητες ασύρματης 
συνδεσιμότητας θα απενεργοποιηθούν. Mπορείτε να 
ενεργοποιήσετε εκ νέου τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth 
μέσα από τις ρυθμίσεις ή από το μενού γρήγορων ρυθμίσεων.

Σύρετε το συρτάρι ειδοποιήσεων μία 
φορά και μπορείτε να δείτε όλες τις 
ειδοποιήσεις σας π.χ. μηνύματα, 
αναπάντητες κλήσεις, e-mail, 
ενημερώσεις εφαρμογών.

Αρχική οθόνη
Τακτοποιήστε τους φακέλους 
σας, τις εφαρμογές και τα 
widget πατώντας  παρατεταμένα 
οποιοδήποτε  εικονίδιο και σύρετέ 
το στη θέση που επιθυμείτε. Με 
αυτή την διαδικασία η αρχική 
οθόνη της συσκευής σας παίρνει 
εκείνη ακριβώς τη μορφή που σας 
εξυπηρετεί καλύτερα.



Μουσική και Βίντεο
Μεταφέρετε τη μουσική που σας αρέσει στη συσκευή σας, 
κατεβάστε μουσική από το διαδίκτυο και απολαύστε ήχο 
υψηλής ποιότητας από το ηχείο της συσκευής ή τα ακουστικά. 
Ένας κόσμος γεμάτος μουσική στην άκρη των δαχτύλων 
σας. Ένας κόσμος που δημιουργείτε και απολαμβάνετε, 
ακριβώς όπως τον επιθυμείτε. Η παρακολούθηση των βίντεο 
της αρεσκείας σας γίνεται παιχνιδάκι στην MLS συσκευή σας.  
Επιπλέον, σας προσφέρει περιγραφή πληροφοριών βίντεο με 
μικρογραφίες και κείμενα λιστών αναπαραγωγής. Οι αγαπημένες 
σας ταινίες, σειρές ή βίντεο στο YouTube, μπορούν πια να σας 
κρατήσουν παρέα με υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής, όπου κι αν 
είστε.

Φωτογραφίες και Κάμερα
Αγγίξτε, πατήστε ή τσιμπήστε την οθόνη της συσκευής σας 
για  μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων. Επιπλέον, έχει αυτόματη 
περιστροφή μεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης λειτουργίας 
για προβολή εικόνων. Οι πιο αγαπημένες σας στιγμές, έτσι 
ακριβώς όπως θέλετε να τις θυμάστε, είναι μαζί σας συνέχεια. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Φωτογ.μηχανή για 
να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο με ή χωρίς ζουμ ή φλας 
ανάλογα με την περίσταση. Αποθηκεύστε στη συλλογή σας στιγμές 
από πάρτι, συναυλίες, διακοπές ή όποια άλλη εικόνα ή βίντεο 
επιθυμείτε στη μνήμη τη συσκευή σας ή στην εξωτερική κάρτα της 
συσκευής (εφόσον δέχεται κάρτα). Μοιραστείτε τα με τους φίλους 
σας ή τις επαφές σας, μέσω e-mail, MMS ή άλλης εφαρμογής που 
έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί δεδομένα πολυμέσων.

Ραδιόφωνο

Συνδέστε τα ακουστικά σας και ακούστε τον σταθμό της αρεσκείας 
σας, αποθηκεύστε τους αγαπημένους σας σταθμούς για γρήγορη 
πρόσβαση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Με ένα 
κλικ ο αγαπημένος σας σταθμός είναι εκεί για να σας κρατήσει 
παρέα και να βάλει μουσική στις στιγμές σας.

Internet
Επιλέγοντας την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο  στο 
κάτω δεξιά μέρος της κεντρικής οθόνης και πληκτρολογώντας 
την ιστοσελίδα την οποία θέλετε να επισκεφθείτε, 
μπορείτε να σερφάρετε πολύ εύκολα στο διαδίκτυο και 
να περιηγηθείτε άμεσα σε όποια ιστοσελίδα επιθυμείτε. 
Επιπλέον, μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη για μεγέθυνση/
σμίκρυνση και από το “Menu” να επιλέξετε το άνοιγμα 
περισσότερων παραθύρων για παράλληλη πλοήγηση σε 
διαφορετικές ιστοσελίδες στο Internet. Ανακαλύψτε το Internet 
στο πιο εύκολο και γρήγορο ταξίδι που έγινε ποτέ. 






