NOTHING

phone (1)
Οδηγίες

phone (1)

1

Χρήσης
ΕΚΔΟΣΗ 1.0.0
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Πίνακας περιεχομένων
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

1. Τα μέρη της
συσκευής

1. Δίκτυο
2. Συνδεδεμένες συσκευές
3. Εγκατάσταση / Διαγραφή

1. Βελτιστοποίηση Κάμερας & Μικροφώνου
2. Συντομεύσεις εφαρμογών
3. Διευρυμένα εικονίδια
4. Μην ενοχλείτε
5. Google Assistant
6. Αντίστροφη

2. Φόρτιση
3. Πλοήγηση
4. Εφαρμογή
εκκίνησης
5. Γρήγορες Ρυθμίσεις /
Ειδοποιήσεις

εφαρμογών
4.Μπαταρία
5. Αποθηκευτικός χώρος
6. Ήχος & Δόνηση
7. Glyph Interface
8. Κλείδωμα οθόνης &
Ασφάλεια
9. Σχετικά με το phone (1)

φόρτιση
7.Στιγμιότυπο
οθόνης
8. NFC

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

NOTHING

Τα πρώτα βήματα
1. Τα μέρη της
συσκευής
2. Φόρτιση
3. Πλοήγηση
4. Εφαρμογή
εκκίνησης
5. Γρήγορες Ρυθμίσεις / Ειδοποιήσεις

phone (1)
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NOTHING

phone (1)
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Πίσω κάμερα
Φλας

Φωτισμός
εγγραφής

Κουμπί Αύξησης
Έντασης ήχου
Κουμπί
Ενεργοποίηση
ς

Πηνίο ασύρματης φόρτισης

Θήκη κάρτας
SIM

Glyph Interface

Θύρα φόρτισης
Ηχείο

Μπροστινή
κάμερα

Τα πρώτα βήματα
1. Τα μέρη της συσκευής

Κουμπί Μείωσης
Έντασης ήχου

NOTHING

phone (1)

Το phone (1) φορτίζεται με 33 W. Μπορεί να φθάσει
100% φόρτιση σε μόλις 76 λεπτά με ενσύρματη ταχεία
φόρτιση και ένα συμβατό τροφοδοτικό ταχείας φόρτισης.
Εναλλακτικά, ο ασύρματος φορτιστής 15 W μπορεί να
φορτίζει πλήρως τη συσκευή σε 130 λεπτά. Για χρήση της
ασύρματης φόρτισης, τοποθετήστε το phone (1) πάνω σε
ένα συμβατό ασύρματο φορτιστή με την όψη προς τα πάνω.

Τα πρώτα βήματα
2. Φόρτιση
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NOTHING

phone (1)

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ 3 ΚΟΥΜΠΙΑ

Πίσω

Πίσω

Σύρετε το δάχτυλο προς τα μέσα από το
αριστερό ή δεξιό άκρο της οθόνης.

Αρχική

Σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω από το
κάτω άκρο της οθόνης.

Εναλλαγή εφαρμογών

Σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω από το
κάτω άκρο της οθόνης και κρατήστε το.

Τα πρώτα βήματα
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Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή
αντιστροφή της προηγούμενης
ενέργειας.

Αρχική

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της
εφαρμογής εκκίνησης.

Εναλλαγή εφαρμογών

Ανοίξτε την εναλλαγή εφαρμογών για
μετάβαση σε εφαρμογή που είχατε
ανοίξει πρόσφατα ή για να ελευθερώσετε
μνήμη κλείνοντας εφαρμογές που
εκτελούνται στο παρασκήνιο.

3. Πλοήγηση

NOTHING

phone (1)
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ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Πατήστε παρατεταμένα σε κενή περιοχή για να

1. Ανοίξτε το μενού Γραφικά στοιχεία μέσω

ανοίξετε Ρυθμίσεις Αρχικής, Γραφικά στοιχεία και
Εξατομίκευση.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε εικονίδια εφαρμογών για
να εμφανίσετε συντομεύσεις εφαρμογών και να
αναδιατάξετε τις θέσεις των εικονιδίων.
3. Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο
εφαρμογής και σύρετέ το πάνω σε άλλο
εικονίδιο για να δημιουργήσετε ένα φάκελο.

συντομεύσεων εφαρμογών ή πατήστε
παρατεταμένα μια κενή περιοχή της αρχικής
οθόνης.
2. Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε
οποιοδήποτε γραφικό στοιχείο στην αρχική
οθόνη.
3. Πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο για αλλαγή μεγέθους
ή επεξεργασία.

ΣΥΡΤΑΡΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Σύρετε το δάχτυλο πάνω από το κάτω μέρος για

να ανοίξετε προς τα πάνω το Συρτάρι εφαρμογών.
2. Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το εικονίδιο
εφαρμογής για να προσθέσετε εφαρμογές στην
αρχική οθόνη.

Τα πρώτα βήματα
4. Εφαρμογή εκκίνησης

NOTHING

phone (1)

Σύρετε κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να
αποκτήσετε πρόσβαση στις Γρήγορες Ρυθμίσεις & το
Κέντρο Ειδοποιήσεων. Στις Γρήγορες Ρυθμίσεις,
πατήστε κάθε πλακίδιο για ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της κάθε δυνατότητας. Πατήστε
παρατεταμένα τα πλακίδια για πρόσβαση σε πιο
λεπτομερείς ρυθμίσεις.
Τραβήξτε κάτω μια δεύτερη φορά για να αποκτήσετε
πρόσβαση στις διευρυμένες Γρήγορες Ρυθμίσεις. Σύρετε
το δάχτυλο αριστερά και δεξιά για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε περισσότερα πλακίδια για Γρήγορες
Ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας (μολύβι)
και σύρετε τα πλακίδια για να εξατομικεύσετε τη
διάταξη.
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Τα πρώτα βήματα
5. Γρήγορες Ρυθμίσεις/Ειδοποιήσεις

NOTHING

Βασικά
1. Δίκτυο
2. Συνδεδεμένες συσκευές
3. Εγκατάσταση/Διαγραφή
εφαρμογών
4.Μπαταρία
5. Αποθηκευτικός χώρος
6. Ήχος & δόνηση
7. Glyph Interface
8. Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια

phone (1)
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9. Σχετικά με το phone (1)

NOTHING

phone (1)

Για να αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Δικτύου, είτε σύρετε προς τα κάτω το πάνελ
Γρήγορες Ρυθμίσεις και πατήστε παρατεταμένα το πρώτο πλακίδιο στο
πάνω αριστερό μέρος είτε ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε
στο "Δίκτυο & Ίντερνετ".
Για να συνδεθείτε στο Wi-Fi, πατήστε το στοιχείο μενού Wi-Fi και
ενεργοποιήστε τον διακόπτη Wi-Fi. Προχωρήστε για να επιλέξετε το
ασύρματο δίκτυο της επιλογής σας και καταχωρίστε τον κωδικό
πρόσβασης.
Μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να ενεργοποιήσετε και την Κοινή
χρήση Ίντερνετ. Για να το κάνετε αυτό, απλά πατήστε την επιλογή
"Hotspot & Πρόσδεση" για να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο και
να συνεχίσετε με τη ρύθμισή της. Εύκολη πρόσβαση σε αυτή την
επιλογή παρέχεται και από τις Γρήγορες Ρυθμίσεις.

Βασικά
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1. Δίκτυο

NOTHING

phone (1)

Για να συνδεθείτε σε μια συσκευή Bluetooth, είτε σύρετε προς τα κάτω
το πάνελ Γρήγορες Ρυθμίσεις και πατήστε παρατεταμένα το δεύτερο
πλακίδιο στο πάνω δεξιό μέρος είτε ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις
και πατήστε στο "Συνδεδεμένες συσκευές"
Πατήστε την επιλογή "Σύζευξη νέας συσκευής" και επιλέξτε τη
συσκευή-στόχο για να συνδεθείτε σε αυτή.

Βασικά
2. Συνδεδεμένες συσκευές
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NOTHING

phone (1)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ανοίξτε το "Play Store" και συνδεθείτε σε ένα
λογαριασμό Google. Πραγματοποιήστε αναζήτηση
για την εφαρμογή χρησιμοποιώντας την πάνω
γραμμή αναζήτησης και πατήστε το πράσινο κουμπί
"Install" (Εγκατάσταση). Μετά την εγκατάσταση
μπορείτε να δείτε την εφαρμογή στο συρτάρι
εφαρμογών.

Ανοίξτε το συρτάρι εφαρμογών, κρατήστε και σύρετε
την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε. Σύρετέ την
στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και ελευθερώστε
την στην περιοχή που επισημαίνεται με
"Απεγκατάσταση".

*Σημείωση: Αν εκτελέσετε αυτή την ενέργεια στην
αρχική οθόνη, η ζώνη θα επισημαίνεται ως
"Κατάργηση", και το αποτέλεσμα θα είναι μόνο
κατάργηση του εικονιδίου από την αρχική οθόνη και
δεν θα απεγκατασταθεί η εφαρμογή.

Βασικά

3. Εγκατάσταση/διαγραφή εφαρμογών

NOTHING

phone (1)

Το phone (1) χρησιμοποιεί μπαταρία 4500 mAh η οποία θα πρέπει να διαρκέσει μία
ολόκληρη ημέρα υπό μεσαία έως βαριά χρήση. Αν η κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας είναι χαμηλή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εξοικονόμηση Μπαταρίας
είτε πατώντας το πλακίδιο "Εξοικονόμηση Μπαταρίας" στις Γρήγορες Ρυθμίσεις
είτε πατώντας την ειδοποίηση Χαμηλή Ισχύς που εμφανίζεται αυτόματα αν η
φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής μειωθεί κάτω από το 15%.
Το phone (1) βελτιστοποιεί την μακροπρόθεσμη υγεία της μπαταρίας του
μειώνοντας την ταχύτητα φόρτισης στη διάρκεια της νύχτας όταν έχει ρυθμιστεί
ένα ξυπνητήρι. Ο σκοπός είναι να αποφευχθεί η φόρτιση συντήρησης και να
διασφαλιστεί ότι η συσκευή φορτίζεται πλήρως μόλις πριν τον χρόνο αφύπνισης.

Βασικά
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4. Μπαταρία

NOTHING

phone (1)

Για να ελέγξετε τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή, ανοίξτε
την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε το στοιχείο "Αποθηκευτικός χώρος"
για να έχετε μια γενική άποψη της χρήσης αποθηκευτικού χώρου για
κάθε τύπο πλακιδίου.
Για να εκκαθαρίσετε τον αποθηκευτικό χώρο μιας εφαρμογής ή για να
διαγράψετε την κρυφή μνήμη της εφαρμογής, ανοίξτε την εφαρμογή
Ρυθμίσεις και πατήστε το στοιχείο "Εφαρμογή", κατόπιν 'Όλες οι
εφαρμογές" για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές και τον
αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί κάθε εφαρμογή.
Πατήστε μια επιλεγμένη εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη
σελίδα της "Περισσότερες πληροφορίες" που εμφανίζει δύο κουμπιά είτε
για διαγραφή του αποθηκευτικού χώρου είτε για διαγραφή της κρυφής
μνήμης.
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Βασικά
5. Αποθηκευτικός χώρος

NOTHING

phone (1)

Πατήστε το φυσικό κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης ήχου στο πλάι
της συσκευής για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου για την πιο πρόσφατα
χρησιμοποιούμενη πηγή ήχου και να ανοίξετε το μενού ήχου.
Στο μενού ήχου, πατήστε το πάνω εικονίδιο καμπάνας για να επιλέξετε
μεταξύ των στοιχείων "Τύπος Κουδουνίσματος", "Μόνο Δόνηση" και
"Αθόρυβη λειτουργία".
Στο μενού ήχου, πατήστε το κάτω εικονίδιο τριών κουκκίδων για να
ανοίξετε ένα μενού με τέσσερις συρόμενους ρυθμιστές για ρύθμιση της
έντασης ήχου πολυμέσων, της έντασης ήχου κλήσεων, της έντασης ήχου
κουδουνίσματος & ειδοποιήσεων και της έντασης ήχου ξυπνητηριού.

Βασικά
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6. Ήχος & δόνηση

NOTHING

phone (1)

Το λεγόμενο Glyph Interface είναι τα πέντε ανεξάρτητα ελεγχόμενα τμήματα
φωτισμού στην πίσω πλευρά του phone (1). Όλοι οι ήδη ενσωματωμένοι ήχοι
κουδουνίσματος της Nothing έχουν ο καθένας το χαρακτηριστικό του, χειρωνακτικά
δημιουργημένο μοτίβο Glyph που ανάβει τη διεπαφή Glyph Interface σε
συγχρονισμό με τον ήχο και τη δόνηση, παρέχοντας στους νέους χρήστες ένα νέο
τύπο διάδρασης με το phone (1).
Για τη ρύθμιση των μεμονωμένων λειτουργιών, χρησιμοποιήστε την ενότητα Glyph
Interface στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα τον
διακόπτη των Glyph στις Γρήγορες Ρυθμίσεις.
Κινήστε το συρόμενο ρυθμιστή φωτεινότητας για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα
του Glyph Interface. Με αυτόν τον τρόπο η φωτεινότητα όλων των Glyph θα μειωθεί
από τη μέγιστη φωτεινότητα στη ρυθμισμένη φωτεινότητα.
Για προεπισκόπηση και ρύθμιση των ήχων κουδουνίσματος, βρείτε την καρτέλα
Ήχοι κουδουνίσματος στις ρυθμίσεις του Glyph Interface. Επιλέξτε μεταξύ της
ρύθμισης του προεπιλεγμένου ήχου κουδουνίσματος ή της σύζευξης μεμονωμένων
επαφών με μοναδικούς ήχους κουδουνίσματος και κατόπιν αποφασίστε μεταξύ των
επιλογών Ήχοι Nothing (χειρωνακτικά δημιουργημένα Glyph) ή Οι ήχοι μου
(εισαγόμενοι ήχοι, αυτόματα δημιουργούμενα Glyph).
Για να προσθέσετε έναν εξατομικευμένο ήχο κουδουνίσματος, μεταβείτε στην
επιλογή Οι ήχοι μου και πατήστε την επιλογή "Προσθήκη νέων ήχων". Με αυτόν τον
τρόπο θα ανοίξει η εξερεύνηση αρχείων όπου μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς
εισαγωγή.

7. Glyph Interface (1)

Βασικά
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NOTHING

phone (1)

ΣΤΟ GLYPH INTERFACE ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Μετρητής Φόρτισης

Δείχνει παθητικά την πρόοδο της φόρτισης της συσκευής όταν αυτή έχει συνδεθεί στο ρεύμα.

Google Assistant

Ανάβει το Glyph Interface όταν ενεργοποιείται ο Google Assistant.

Αναστροφή σε Glyph

Προσωρινή σίγαση και απενεργοποίηση της δόνησης της συσκευής όταν το phone (1)
τοποθετηθεί με την οθόνη κάτω, ώστε να μειώνονται οι περισπασμοί χωρίς όμως να
χάνονται σημαντικές κλήσεις.

Πρόγραμμα ύπνου

Απενεργοποιεί προσωρινά το Glyph Interface σε ρυθμισμένες ώρες επιλεγμένων
ημερών, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες δεν θα ενοχλούνται τις νυχτερινές ώρες.
Λειτουργία Μυστικό Πασχαλινό αυγό - οι πιο παθιασμένοι χρήστες Nothing αυτό
θα το ξεδιαλύνουν σε πρακτικά μηδέν χρόνο.
Η λειτουργία Μην ενοχλείτε θα απενεργοποιήσει προσωρινά το Glyph Interface.

Βασικά
7. Glyph Interface (2)
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NOTHING

phone (1)

Για να αλλάξετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
βρείτε την επιλογή "Κλείδωμα Οθόνης & Ασφάλεια". Εισέλθετε στη σελίδα για να
ρυθμίσετε τον PIN ξεκλειδώματος, να εγγράψετε πρόσθετα δακτυλικά
αποτυπώματα ή να εγγράψετε δεδομένα προσώπου που χρησιμοποιούνται για το
ξεκλείδωμα της συσκευής.
Σημείωση: το ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα / δεδομένα προσώπου δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς PIN γιατί διαφορετικά οποιοσδήποτε θα
μπορούσε απλά να σύρει το δάχτυλο στην οθόνη για να ξεκλειδώσει τη συσκευή.

Βασικά
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8. Κλείδωμα Οθόνης & ασφάλεια

NOTHING

phone (1)

Περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή
όπως πληροφορίες υλισμικού, αριθμός τηλεφώνου κλπ.
Πατήστε το όνομα συσκευής για να επεξεργαστείτε το όνομα του phone (1)
που θα παρουσιάζεται σε άλλες συσκευές.
Αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση λογισμικού για τη συσκευή, θα
εμφανιστεί ένας κόκκινος αριθμός (1) δίπλα στην έκδοση του
λειτουργικού συστήματος (OS) του Nothing.
Πατήστε 9 φορές, ξέρετε πού...

Βασικά
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9. Σχετικά με το phone (1)

NOTHING

Για προχωρημένους
1. Βελτιστοποίηση Κάμερας & μικροφώνου
2. Συντομεύσεις εφαρμογών
3. Διευρυμένα εικονίδια
4. Μην ενοχλείτε
5. Google Assistant
6. Κοινή χρήση
μπαταρίας
7.Στιγμιότυπο

phone (1)
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οθόνης
8. NFC

NOTHING

phone (1)

Το phone (1) προσφέρει αλγόριθμους βελτιστοποίησης κάμερας
και μικροφώνου επιπέδου λειτουργικού συστήματος (OS) που
επηρεάζουν όλες τις εφαρμογές, και κατασκευαστή και τρίτων.
Όταν χρησιμοποιείται μια κάμερα ή μικρόφωνο, θα εμφανίζεται
ένα πράσινο εικονίδιο στη δεξιά πλευρά της γραμμής
κατάστασης.
Για να αλλάξετε λειτουργίες βελτιστοποίησης, σύρετε το δάχτυλο
μία φορά προς τα κάτω και πατήστε το πράσινο εικονίδιο για να
επιλέξετε τον καλύτερο αλγόριθμο για χρήση στο εκάστοτε
περιβάλλον.

Για προχωρημένους
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1. Βελτιστοποίηση Κάμερας & μικροφώνου

NOTHING

phone (1)

Στην εφαρμογή εκκίνησης, μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση σε συντομεύσεις ειδικά για κάθε εφαρμογή
πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής για
να εμφανίσετε το διευρυμένο μενού συντομεύσεων.
Συμβουλή: η συντόμευση μπορεί να μετατραπεί στο δικό της
αυτόνομο εικονίδιο με σύρσιμο και απόθεση στην αρχική οθόνη.

Για προχωρημένους
2. Συντομεύσεις εφαρμογών
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NOTHING

phone (1)

Η εφαρμογή εκκίνησης της Nothing προσφέρει την επιλογή διεύρυνσης
οποιουδήποτε εικονιδίου στην αρχική οθόνη σε τετραπλάσιο μέγεθος,
επιτρέποντας στους χρήστες πλήρεις επιλογές εξατομίκευσης. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας
εφαρμογής και πατήστε το εικονίδιο διεύρυνσης για να μεγεθύνετε το επιλεγμένο
εικονίδιο εφαρμογής.
Μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια διαδικασία σε φακέλους, κάτι που
επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν την αρχική οθόνη τους χωρίς
την προσθήκη ενός ακόμα βήματος για άνοιγμα της εφαρμογής για τις
πρώτες τρεις εφαρμογές στον φάκελο.

Για προχωρημένους
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3. Διευρυμένα εικονίδια

NOTHING

phone (1)

Η λειτουργία Μην ενοχλείτε προσφέρει μια εμπειρία χωρίς περισπασμούς,
επιτρέποντας προσωρινή σίγαση οποιασδήποτε ειδοποίησης και
εισερχόμενης κλήσης δεν περιλαμβάνεται στη λευκή λίστα και
αποκρύπτοντας τυχόν μη ανοιγμένες ειδοποιήσεις στη γραμμή
κατάστασης και στην περιοχή ειδοποιήσεων. Για την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανοίξτε τις Γρήγορες Ρυθμίσεις
και πατήστε το πλακίδιο "Μην ενοχλείτε".
Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη λευκή λίστα επαφών / εφαρμογών,
απλά πατήστε παρατεταμένα το πλακίδιο "Μην ενοχλείτε" στις Γρήγορες
Ρυθμίσεις και επεξεργαστείτε τις επαφές / εφαρμογές που θεωρείτε
σημαντικές. Αυτό θα τους επιτρέψει να παρακάμπτουν την ειδοποίηση.
Η λειτουργία Μην ενοχλείτε επίσης ενεργοποιεί προσωρινά το Glyph
Interface, από προεπιλογή. Για να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά, πατήστε
παρατεταμένα το πλακίδιο "Μην ενοχλείτε" στις γρήγορες ρυθμίσεις και
απενεργοποιήστε τον διακόπτη "Σίγαση των Glyph".

Για προχωρημένους
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4. Μην ενοχλείτε

NOTHING

phone (1)

O Google Assistant παρέχει μια εμπειρία εικονικού
προσωπικού βοηθού μέσω μιας διεπαφής ομιλίας με φυσική
γλώσσα για την εκτέλεση ενός εύρους εργασιών. Μπορεί να
ενεργοποιηθεί με σύντομο κράτημα του κουμπιού
Ενεργοποίησης της συσκευής ή σύροντας το δάχτυλο προς τα
πάνω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
Μάθετε περισσότερα για το τι μπορείτε να πείτε στον Google
Assistant από την εφαρμογή Google Assistant.

Για προχωρημένους
5. Google Assistant
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NOTHING

phone (1)

Το phone (1) έχει τη δυνατότητα να φορτίζει άλλες συσκευές που
είναι συμβατές με το πρότυπο Qi ασύρματης φόρτισης, χάρη στο
πηνίο ασύρματης φόρτισης που διαθέτει.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανοίξτε το μενού
Γρήγορες Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Κοινή
χρήση μπαταρίας. Το Glyph Interface θα ανάψει αν
ενεργοποιηθεί με επιτυχία η λειτουργία.

Για προχωρημένους
6. Κοινή χρήση μπαταρίας
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NOTHING

phone (1)

Για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης στο phone (1), πατήστε ταυτόχρονα
το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί Ενεργοποίησης της συσκευής. Η
εικόνα θα αποθηκευτεί στη συλλογή στιγμιοτύπων οθόνης στην εφαρμογή Google
Photos. Από προεπιλογή, αυτός ο φάκελος ενδέχεται να μην είναι συγχρονισμένος
με την κύρια συλλογή φωτογραφιών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συλλογή,
μεταβείτε στην εφαρμογή Google Photos και πλοηγηθείτε στο κάτω δεξιό στοιχείο
"Βιβλιοθήκη".
Για να καταγράψετε ένα διευρυμένο στιγμιότυπο οθόνης, καταγράψτε
πρώτα ένα κανονικό στιγμιότυπο οθόνης και περιμένετε να εμφανιστεί στο
κάτω μέρος της οθόνης το κουμπί "Καταγραφή περισσότερων". Όταν το
πατήσετε, θα είναι ορατή μια πλήρης άποψη της σελίδας για οποιαδήποτε
διεπαφή με δυνατότητα κύλισης. Απλά σύρετε τα όρια για να προσαρμόσετε
το μέγεθος του στιγμιότυπου οθόνης.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας του στιγμιότυπου
οθόνης, με πάτημα του εικονιδίου μολυβιού που εμφανίζεται μετά τη λήψη
του στιγμιότυπου οθόνης. Πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές όπως περικοπή,
προσθήκη κειμένου ή επισημειώσεων και πατήστε "Αποθήκευση" στην πάνω
αριστερή γωνία για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο στιγμιότυπο οθόνης.

Για προχωρημένους
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7. Στιγμιότυπο οθόνης

NOTHING

phone (1)

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication, επικοινωνία εγγύς πεδίου)
επιτρέπει στο phone (1) να συνδέεται με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν NFC
εφόσον οι συσκευές τοποθετηθούν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Η πιο
συνηθισμένη χρήση είναι η χρήση του phone (1) ως εικονικής πιστωτικής /
χρεωστικής κάρτας μέσω του Google Pay.
Συνιστάται να διατηρείτε τη λειτουργία NFC ενεργή για την άνεσή σας, αφού δεν
καταναλώνει πολύ ισχύ μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής. Για την απενεργοποίηση
αυτής της λειτουργίας, ανοίξτε τις Γρήγορες Ρυθμίσεις και πατήστε το πλακίδιο
"NFC".

Για προχωρημένους
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8. NFC

NOTHING

Συχνές ερωτήσεις

phone (1)
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ηθό εγκατάστασης θα υπάρχει μια επιλογή αντιγραφής δεδομένων από υπάρχουσα συσκευή, είτε μέσω
αντιγράφου ασφαλείας ενός λογαριασμού Google είτε μέσω σύνδεσης των δύο συσκευών με καλώδιο.

Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα;

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα στην πρώτη σελίδα του βοηθού εγκατάστασης. Μπορείτε επίσης να
την αλλάξετε από το σημείο Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσες και εισαγωγή.

Πώς ενεργοποιώ τις υπηρεσίες τοποθεσίας;

Οι υπηρεσίες τοποθεσίας μπορούν να ενεργοποιηθούν από το σημείο Ρυθμίσεις > Τοποθεσία. Όταν είναι
ενεργοποιημένος αυτός ο διακόπτης, οι εφαρμογές που απαιτούν υπηρεσίες τοποθεσίας θα ζητούν άδεια
πρόσβασης στα δεδομένα τοποθεσίας σας όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή.

Πώς
ενεργοποιώ
το
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);

Πατήστε και
κρατήστε πατημένο
το κουμπί
Ενεργοποίησης έως
ότου εμφανιστεί
στην οθόνη το
λογότυπο Nothing.

Πώς
μεταφέρω
δεδομένα
από το
υπάρχον
τηλέφωνό
μου στο
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);
Σ
τ
ο
ν
β
ο

Πώς ενεργοποιώ τη λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου στο τηλέφωνό μου Nothing
phone (1);
Η λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου θα ενεργοποιείται αυτόματα αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google.
Ωστόσο, η πρόσβαση σε δεδομένα τοποθεσίας θα είναι εφικτή μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες
τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Google > Εύρεση της συσκευής
μου.

Πώς δημιουργώ αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων μου στο τηλέφωνό μου Nothing
phone (1);
Το phone (1) χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη διαδικασία αντιγραφής ασφαλείας της Google όταν είναι
συνδεδεμένο σε Wi-Fi και φορτίζεται σε αναμονή για 2 ώρες.
Για άμεση δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας, μεταβείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Google > Αντίγραφο ασφαλείας και πατήστε το κουμπί "Άμεσο
αντίγραφο ασφαλείας".

NOTHING

phone (1)
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αρία και παλέτα χρωμάτων πατώντας παρατεταμένα σε έναν κενό χώρο στην αρχική οθόνη και
επιλέγοντας "Εξατομίκευση" στο αναδυόμενο μενού. Πατήστε το "Ταπετσαρία & στιλ" για να επιλέξετε
ταπετσαρία και παλέτα χρωμάτων. Από προεπιλογή, το phone (1) θα χρησιμοποιεί τη νέα λειτουργία
Δυναμικά χρώματα του λειτουργικού Android 12 για να λαμβάνει χρώματα από την ταπετσαρία, εκτός αν
ορίσετε κάτι διαφορετικό.

Πώς χρησιμοποιώ την εγγραφή οθόνης στο τηλέφωνό μου Nothing phone (1);
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εγγραφής οθόνης, σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω από το πάνω
μέρος της οθόνης δύο φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διευρυμένες Γρήγορες Ρυθμίσεις.
Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας (μολύβι) και σύρετε το πλακίδιο Εγγραφή Οθόνης προς τα πάνω από
τα κρυμμένα πλακίδια.

Πώς μπορώ
να αλλάξω
ταπετσαρία
και παλέτα
χρωμάτων
στο
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);
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Για να αρχίσετε την εγγραφή, σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω για να ανοίξετε τις Γρήγορες Ρυθμίσεις και
να βρείτε το νέο πλακίδιο Εγγραφή Οθόνης που προστέθηκε. Πατήστε το μία φορά και επιβεβαιώστε για
να ξεκινήσετε την εγγραφή μετά την αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέοπτων, που εμφανίζεται στη
δεξιά πλευρά της
γραμμής ειδοποιήσεων.
Για να τερματίσετε την εγγραφή, σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω για να ανοίξετε το κέντρο
ειδοποιήσεων και πατήστε "Διακοπή" για να αποθηκεύσετε την εγγραφή. Το αρχείο θα είναι προσβάσιμο
στο Google Photos > Βιβλιοθήκη > Ταινίες.

Πώς μπορώ να προσθέσω το γραφικό στοιχείο ear (1) στο τηλέφωνό μου Nothing phone
(1);
Ακριβώς όπως κάθε άλλο γραφικό στοιχείο, το γραφικό στοιχείο ear (1) είναι προσβάσιμο με παρατεταμένο
πάτημα σε έναν ανοικτό χώρο στην αρχική οθόνη και επιλέγοντας "Γραφικό στοιχείο" στο αναδυόμενο
μενού. Κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην εφαρμογή ear (1) και σύρετε το γραφικό
στοιχείο έξω στην αρχική οθόνη.

NOTHING
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στη θέση Ρυθμίσεις > Ασφάλεια για να επιλέξετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος που προτιμάτε.
Σημειώστε ότι πρώτα χρειάζεται να ορίσετε ένα μοτίβο / έναν κωδικό PIN, για να
χρησιμοποιήσετε δακτυλικό αποτύπωμα ή Ξεκλείδωμα Προσώπου.

Πώς πραγματοποιώ εργοστασιακή επαναφορά στο τηλέφωνό μου Nothing phone (1);
Για να διενεργήσετε εργοστασιακή επαναφορά, μεταβείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Επιλογές
επαναφορά > Διαγραφή όλων των δεδομένων (εργοστασιακή επαναφορά).

Πώς μπορώ να ανοίξω τη θήκη SIM στο τηλέφωνό μου Nothing phone (1);
Εισαγάγετε το παρεχόμενο εργαλείο αφαίρεσης κάρτας SIM στην οπή δίπλα στη θήκη SIM, που
βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Πώς μπορώ να συνδέσω τα ear (1) μου στο τηλέφωνό μου Nothing phone (1);
Πώς μπορώ
να εγγράψω
βίντεο στο
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);

Ανοίξτε την
εφαρμογή κάμερας
και πατήστε την
επιλογή "Βίντεο"
στη γραμμή
επιλογής τρόπου
λειτουργίας.

Πώς ορίζω
και
χρησιμοποι
ώ κωδικό
πρόσβασης
στο
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);
Μ
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Η λειτουργία Ταχεία Σύζευξη ενεργοποιείται στο phone (1) όταν ανοιχτεί μια θήκη μη
συζευγμένων ear (1) με τα ακουστικά στο εσωτερικό της. Πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις στην
Ταχεία Σύζευξη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.

Αν δεν εμφανιστεί η Ταχεία Σύζευξη, μεταβείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές >
Σύζευξη νέας συσκευής για να αναζητήσετε τα Nothing ear (1). Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των ear (1).
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ς του phone (1) πέσει κάτω από το 15%, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας για να σας
παρακινήσει να ενεργοποιήσετε την εξοικονόμηση μπαταρίας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητα, σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης δύο φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διευρυμένες Γρήγορες Ρυθμίσεις. Πατήστε το
εικονίδιο επεξεργασίας (μολύβι) και σύρετε το πλακίδιο Στο Εξοικονόμηση Μπαταρίας προς τα πάνω από
τα κρυμμένα πλακίδια. Πατήστε το για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας από τις
Γρήγορες Ρυθμίσεις.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω εξαναγκασμένη επανεκκίνηση στο τηλέφωνό μου
Nothing phone (1);
Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το κουμπί Ενεργοποίησης και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου έως
ότου εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο Nothing.

Πώς
ενεργοποιώ
την
εξοικονόμησ
η μπαταρίας
στο
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);
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Πώς ενεργοποιώ τη Λειτουργία Παιχνιδιού στο τηλέφωνό μου Nothing phone (1);
Η Λειτουργία Παιχνιδιού ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγει μια από τις εφαρμογές στη λίστα. Για
να επεξεργαστείτε τη λίστα εφαρμογών, μεταβείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία
Παιχνιδιού > Λίστα εφαρμογών. Οι εφαρμογές που αναφέρονται ως παιχνίδια στο Play Store θα
προστίθενται στη λίστα αυτή από προεπιλογή.

Πώς μπορώ να ξέρω πότε είναι διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση λογισμικού;
Όταν γίνεται διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση λογισμικού, θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση η οποία σας
υπενθυμίζει να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση στην πλέον πρόσφατη έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε
επίσης να ελέγχετε και μη αυτόματα για ενημερώσεις, μεταβαίνοντας στη θέση Ρυθμίσεις > Σχετικά
με το τηλέφωνο > Πληροφορίες λογισμικού. Αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση, θα εμφανιστεί
ένα κόκκινο εικονίδιο δίπλα στην ετικέτα του λειτουργικού συστήματος (OS) του Nothing.

Πώς μπορώ να κρύβω τα στοιχεία μηνυμάτων στην οθόνη κλειδώματος;
Μεταβείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Οθόνη > Οθόνη κλειδώματος > Απόρρητο για να
επιλέξετε την προεπισκόπηση ειδοποιήσεων.
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στο Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί καλούντων > Πρόσθετες ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε την Αναμονή
κλήσεων.

Πώς αποκλείω / προσθέτω στη μαύρη λίστα αριθμούς τηλεφώνου στο τηλέφωνό μου
Nothing phone (1);
Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε το εικονίδιο τριών κουκκίδων στα δεξιά της γραμμής αναζήτησης.
Κατόπιν πλοηγηθείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Αποκλεισμένοι αριθμοί > Προσθήκη αριθμού, για να
αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις και κείμενα από τον αριθμό που θα προσθέσετε.

Πώς επιτυγχάνω κατοπτρισμό οθόνης από το τηλέφωνό μου Nothing phone (1) στην
τηλεόρασή μου;
Πώς
ενεργοποιώ
την αναμονή
κλήσεων στο
τηλέφωνό
μου Nothing
phone (1);
Ανοίξτε την
εφαρμογή
Τηλέφωνο και
πατήστε το
εικονίδιο τριών
κουκκίδων στα
δεξιά της γραμμής
αναζήτησης.
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Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης, σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω από το πάνω
μέρος της οθόνης δύο φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διευρυμένες Γρήγορες Ρυθμίσεις. Πατήστε
το εικονίδιο επεξεργασίας (μολύβι) και σύρετε το πλακίδιο Κατοπτρισμός Οθόνης προς τα πάνω από τα
κρυμμένα πλακίδια.

Για να αρχίσετε τον κατοπτρισμό, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε τις Γρήγορες
Ρυθμίσεις και βρείτε το νέο πλακίδιο Κατοπτρισμός Οθόνης που προστέθηκε. Πατήστε το μία φορά και
επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για να ξεκινήσετε τον κατοπτρισμό στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο ίδιο τοπικό δίκτυο.

Πώς ενεργοποιώ το σκούρο θέμα στο τηλέφωνο Nothing phone (1);

Το σκούρο θέμα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να το αλλάξετε, σύρετε το δάχτυλο προς τα
κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Γρήγορες Ρυθμίσεις και βρείτε το πλακίδιο "Σκούρο θέμα" και
πατήστε το για να το ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε.

Πώς μπορώ να αλλάξω γραμματοσειρά στο Nothing phone (1);

Η γραμματοσειρά καθεαυτή δεν μπορεί να αλλάξει στο phone (1). Ωστόσο, για να αλλάξετε μέγεθος
γραμματοσειράς, πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη > Μέγεθος γραμματοσειράς.

Πώς μπορώ να ανακτήσω φωτογραφίες ή βίντεο που έχουν διαγραφεί;
Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πλοηγηθείτε στη Βιβλιοθήκη στην κάτω γραμμή. Κατόπιν
πατήστε την επιλογή "Κάδος" για να δείτε στοιχεία που διαγράψατε τις τελευταίες 60 ημέρες.

NOTHING

Ευχαριστούμε

phone (1)
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