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Διαχείριση αρχείων
• Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο 

microSD, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;
 Πατήστε στην κάρτα SD ή το εικονίδιο USB ή κάρτας SD στην 

παρακίνηση στην κάτω δεξιά γωνία. Πατήστε στο εικονίδιο φακέλου και 
θα δείτε όλα τα δεδομένα σας στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομέρειες.

• Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο αρχείο σε έναν άλλο φάκελο;
 Επιλέξτε το επιλεγμένο αρχείο και πατήστε στο Copy (Αντιγραφή) ή 

Cut (Αποκοπή). Μπείτε στον φάκελο προορισμού της επιθυμίας σας και 
πατήστε στο εικονίδιο Paste (Επικόλληση) στην επάνω δεξιά γωνία για 
να μετακινήσετε το αρχείο.

 Εάν θέλετε να αντιγράψετε περισσότερα από ένα αρχεία ταυτόχρονα, 
επιλέξτε τα αρχεία της επιθυμίας σας ή πατήστε Select All (Επιλογή 
όλων), κατόπιν πατήστε Copy (Αντιγραφή) ή Cut (Αποκοπή). Μπείτε 
στον φάκελο προορισμού της επιθυμίας σας και πατήστε στο εικονίδιο 
Paste (Επικόλληση) στην επάνω δεξιά γωνία για να μετακινήσετε τα 
αρχεία.

• Πώς να αντιγράψω και να επικολλήσω το επιλεγμένο αρχείο στη 
συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης;

 Ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες και εντοπίστε τον φάκελο 
προορισμού της επιθυμίας σας στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Διακοπή ή απεγκατάσταση εφαρμογής
• Πως μπορώ να σταματήσω μία εφαρμογή που εκτελείται;
 Για να σταματήσει μία εφαρμογή που εκτελείται αυτή τη στιγμή, πατήστε 

στο μενού Apps (Εφαρμ) > Settings (Ρυθμίσεις) > Applications 
(Εφαρμογές) > Running services (Υπηρεσίες που εκτελούνται). 
Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε στο Stop (Διακοπή). 

 Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο πλήκτρο Recent Apps (Πρόσφατες 
εφαρμογές) στην κάτω αριστερή θέση, κατόπιν πατήστε στο x της 
αντίστοιχης εφαρμογής που αναγράφεται στον πίνακα.

• Τι θα γίνει αν δεν θέλω τη ληφθείσα εφαρμογή άλλο;
 Για να απεγκαταστήσετε την ανεπιθύμητη εφαρμογή, πατήστε στο μενού 

Apps (Εφαρμ) > Settings (Ρυθμίσεις) > Applications (Εφαρμογές) 
> Manage applications (Διαχείριση εφαρμογών) > Downloaded 
(Ληφθέντα). Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε στο Uninstall 
(Απεγκατάσταση).

• Που μπορώ να ελέγξω την κατάσταση ή τις λεπτομερείς 
πληροφορίες για την εφαρμογή;

 Για να ελέγξετε τις πληροφορίες της εφαρμογής, πατήστε στο μενού 
Apps (Εφαρμ) > Settings (Ρυθμίσεις) > Applications (Εφαρμογές) > 
Manage applications (Διαχείριση εφαρμογών) > All (Όλα). Επιλέξτε 
την εφαρμογή για να εμφανιστούν οι λεπτομερείς πληροφορίες της.
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Σύστημα χωρίς απόκριση
• Τι θα πρέπει να κάνω όταν το Eee Pad μου σταματήσει να 

αποκρίνεται;
 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας μέχρι να δείτε το 

μενού Power off (Απενεργοποίηση) και επιλέξτε OK, κατόπιν πατήστε 
παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιηθεί ξανά το 
σύστημα ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς (η ελάχιστη 
οπή στα αριστερά του the Eee Pad) μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του 
συστήματος. Το λογότυπο της ASUS θα εμφανιστεί στην οθόνη μόλις 
γίνει επιτυχής επανεκκίνηση του συστήματος.

• Η οθόνη My Eee Pad (Το Eee Pad μου) είναι ανενεργή και δεν μπορώ 
να την αφυπνίσω.

 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας μέχρι να δείτε το 
μενού Power off (Απενεργοποίηση) και επιλέξτε OK, κατόπιν πατήστε 
παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιηθεί ξανά το 
σύστημα ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς (η ελάχιστη 
οπή στα αριστερά του the Eee Pad) μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του 
συστήματος. Το λογότυπο της ASUS θα εμφανιστεί στην οθόνη μόλις 
γίνει επιτυχής επανεκκίνηση του συστήματος.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης
• Εισήγαγα ήδη μία κάρτα microSD στο Eee Pad μου, αλλά δεν μπορώ 

να τη δω.
 Βγάλτε την κάρτα μνήμης από το Eee Pad σας και εισάγετέ τη ξανά.

• Έχω ήδη συνδέσει μία μονάδα USB, αλλά δεν μπορώ να τη δω στο 
Eee Pad μου.

 Βγάλτε το Eee Pad σας από τη βάση του κινητού και βάλτε ξανά στη 
βάση το Eee Pad σας, ή βγάλτε τη μονάδα δίσκου USB από το Eee Pad 
σας και εισάγετέ το ξανά.

Καταγραφή στιγμιότυπων
• Μπορώ να καταγράψω στιγμιότυπα στο Eee Pad μου;
 Ναι. Πατήστε στο μενού Apps (Εφαρμ) > Settings (Ρυθμίσεις) > ASUS 

Customized Setting (Προσαρμογή Ρύθμισης ASUS) και επιλέξτε 
Screenshot (Στιγμιότυπο). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Recent 
Apps (Πρόσφατες εφαρμογές) για να καταγράψετε τα στιγμιότυπα 
της επιθυμίας σας. Εάν έχετε βάλει το Eee Pad σας στη βάση, πατήστε 
απευθείας το πλήκτρο συντόμευσης στο πληκτρολόγιο.



Μπαταρία
• Πώς να επεκτείνω τη ζωή της μπαταρίας του Eee Pad μου;
 Ελέγξτε τον χρόνο λήξης της οθόνη στο Settings (Ρυθμίσεις). Ρύθμιση 

του χρόνου λήξης της οθόνης σε Never (Ποτέ) θα καταναλώνει 
περισσότερη ενέργεια μπαταρίας. Διαχειριστείτε και κλείστε τις 
εφαρμογές που εκτελούνται, όταν δεν τις χρειάζεστε. Ανατρέξτε στο 
Stopping or uninstalling applications (Διακοπή ή απεγκατάσταση 
εφαρμογής) για οδηγίες.

• Τι θα γίνει αν έχει αδειάσει εντελώς η μπαταρία;
 Συνδέστε το τροφοδοτικό για να φορτίσετε το Eee Pad σας. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε το Eee Pad σας κανονικά για περίπου 10.
• Γιατί δεν έχει φορτιστεί πλήρως το Eee Pad μου από τη βάση 

κινητού;
 Όταν το Eee Pad σας τοποθετείται στη βάση και αποσυνδέεται με ένα 

τροφοδοτικό, μόνον η βάση κινητού φορτίζει τη μπαταρία του Eee Pad 
σας έως το 90% στο μέγιστο για να προστατεύσει τη μπαταρία σας και 
να παρατείνει τη ζωή της. Η βάση κινητού επαναφορτίζεται μόλις η 
μπαταρία του Eee Pad σας πέσει κάτω από το 70%. 

 Το τροφοδοτικό φορτίζει πλήρως τη μπαταρία του Eee Pad σας στο 
100% και την επαναφορτίζει όταν πέσει κάτω από το 95%.

• Γιατί το Eee Pad μου χρειάζεται περισσοτερο χρόνο για να φορτιστεί;
 Όταν το Eee Pad σας είναι στη βάση, το τροφοδοτικό σας φορτίζει και 

την επιφάνεια και τη βάση, συνεπώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος για 
να φορτιστεί το Eee Pad σας. 

Εισάγετε πλήρως τον συνδετήρα 40 ακροδεκτών του τροφοδοτικού στο 
Eee Pad σας ή βάλτε το στη βάση για να εξασφαλίσετε ότι το Eee Pad 
σας είναι καλά συνδεδεμένο με το ρεύμα.

Περιηγητής
• Πώς μπορώ να προσαρμόσω την εμφάνιση του προγράμματος 

περιήγησής μου;
 Ανοίξτε τον φυλλομετρητή web. Πατήστε στο κουμπί εργαλείου στην 

επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) > Advanced (Για 
προχωρημένους) > User agent string (Συμβολοσειρά παράγοντα 
χρήστη) > Tablet/Desktop/Mobile-phone (Tablet/Επιτραπέζιος 
υπολογιστής/Κινητό τηλέφωνο).

MyNet 
• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το MyNet;
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει το Microsoft Media Player (έκδοση 10 

ή νεώτερη) στον Η/Υ. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το Eee Pad σας και ο Η/Υ 
έχουν συνδεθεί στο ίδιο ασύρματο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομέρειες.
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Ενημέρωση συστήματος
• Πώς μπορώ να ενημερώσω το σύστημα μου;
 Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε χειροκίνητα το Eee Pad σας. Η ASUS 

θα σας ειδοποιήσει με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν υπάρχει κάποια 
ενημέρωση. Πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο και να συνδεθείτε με το 
Λογαριασμό Google σας.

Εργοστασιακές προεπιλογές
• Πώς μπορώ να επαναφέρω το Eee Pad μου στις εργοστασιακά 

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις;
 Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) > Privacy (Απόρρητο) > Factory data 

reset (Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων). Πατώντας στο Reset 
tablet (Επαναφορά tablet) θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα σας από 
το Eee Pad σας. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει εφεδρικά αντίγραφα όλων των 
σημαντικών δεδομένων σας πριν κάνετε επαναφορά του Eee Pad σας.

Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχ.
• Μπορώ να ανοίξω και να αποθηκεύω τα συνημμένα των μηνυμάτων 

ηλ. ταχ. στο Eee Pad μου;
 Ναι, μπορείτε αλλά το μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι μικρότερο 

από 5MB.

Λήψη σήματος
• Η λειτουργία GPS στο Eee Pad μου θα επηρεαστεί από τις 

προστατευτικές ταινίες θερμομόνωσης στα παράθυρα αυτοκινήτων;
 Ναι, οι προστατευτικές μεμβράνες θερμομόνωσης στα παράθυρα του 

αυτοκινήτου μπορεί να μειώσουν ή να φράξουν την είσοδο των σημάτων 
GPS στο Eee Pad σας.

Για την ασφάλειά σας, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Eee Pad και GPS 
ενώ οδηγείτε. 

Για να επιταχύνετε τη λήψη αρχικής θέσης με GPS στο Eee Pad σας, 
συνδεθείτε πρώτα με το Διαδίκτυο πριν ενεργοποιήσετε την ανίχνευση 
GPS. 
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