Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν τθν περίπτωςθ που ζχετε κάνει επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων ςτθ
ςυςκευι ςασ, ζχετε διαγράψει τθν κάρτα SD τθσ ςυςκευισ ςασ και ζχετε κατεβάςει τα αρχεία για το MLS
iQTalk από το χϊρο χρθςτϊν του www.mls.gr
Χρθςιμοποιιςτε το καλϊδιο για να ςυνδζςετε το MLS iQTalk ςε μια ελεφκερθ κφρα USB του υπολογιςτι ςασ.
Το τθλζφωνο αλλά και ο υπολογιςτισ ςασ (ανάλογα με το λειτουργικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί) κα ςασ
ενθμερϊςουν ότι ζγινε ςφνδεςθ USB.
Στο MLS iQTalk, κατεβάςτε το ςυρτάρι ειδοποιιςεων για να εμφανιςτεί θ οκόνθ με τίτλο Μαηικι Αποκικευςθ
USB και επιλζξτε Το USB είναι ςυνδεδεμζνο (εικόνα 1)
Στθν επόμενθ οκόνθ πατιςτε Ενεργοποίθςθ αποκθκευτικοφ χϊρου USB (εικόνα 2)
Πατιςτε ΟΚ ςτθν ειδοποίθςθ που κα εμφανιςτεί (εικόνα 3) Όταν το εικονίδιο του Android γίνει πορτοκαλί θ
ςφνδεςθ ζχει επιτευχκεί και μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν διαχείριςθ αρχείων του υπολογιςτι ςασ για να
μεταφζρετε αρχεία. Σθμειϊςτε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ ςφνδεςθσ θ κάρτα SD είναι προςβάςιμθ μόνο από τον
υπολογιςτι ςασ και όχι από το κινθτό ςασ.
Αποςυμπιζςτε τα περιεχόμενα του αρχείου που ζχετε κατεβάςει ςε ζνα προςωρινό φάκελο ςτο ςκλθρό δίςκο
του υπολογιςτι ςασ. Θα πρζπει να βλζπετε 2 φακζλουσ: MLS και GOLauncherEX. Αντιγράψτε τουσ παραπάνω
φακζλουσ ςτθν κάρτα SD του τθλεφϊνου.
Όταν ολοκλθρωκεί θ αντιγραφι ςτθν SD, ςτθν οκόνθ Μαηικι Αποκικευςθ USB, πατιςτε ςτο
Απενεργοποίθςθ χϊρου αποκικευςθσ USB (εικόνα 4). Aν κατά τθ ςφνδεςθ χρθςιμοποιιςατε το τθλζφωνο και
ζχετε φφγει από αυτι τθν οκόνθ, επιςτρζψτε κατεβάηοντασ το ςυρτάρι ειδοποιιςεων και πατϊντασ ςτο Το USB
είναι ςυνδεδεμζνο. Όταν το εικονίδιο του Android γίνει πράςινο αφαιρζςτε το καλϊδιο ςφνδεςθσ
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Εγκατάςταςθ εφαρμογϊν: Από το iQTalk, με τθ χριςθ του προγράμματοσ Αρχεία εντοπίςτε το φάκελο MLS
και ανοίξτε τον. Επιλζξτε το αρχείο MlsTalkAndDrive.apk για να το εγκαταςτιςετε. Στθ ςυνζχεια επιλζξτε το
MLSTalkncall.apk για να το εγκαταςτιςετε. Τισ υπολοιπεσ εφαρμογζσ (Facebook, Twitter, κλπ) μπορείτε να τισ
κατεβάςετε από το Goolge Play Store (Android Market)
Επαναφορά ρυκμίςεων Go Launcher: Πατιςτε το πλικτρο Home
αςφαλείασ & Επαναφορά - Επαναφορά ρυκμίςεων – ΟΚ

- MENU – Προτιμιςεισ - Αντίγραφο

Επαναφορά γραφικοφ ςτοιχείου MLS iQTalk: Πατιςτε το πλικτρο Home
τοιχείο – κι επιλζξτε MLS iQTalk

- MENU – Προςκικθ – Γραφικό

Επαναφορά ρυκμίςεων HandsetSMS: Επιλζξτε από τθν αρχικι οκόνθ: Μθνφματα
Ρυκμίςεισ εφαρμογισ - Προεπιλεγμζνθ εφαρμογι - All (SMS & MMS)
λιψθσ μθνυμάτων – Τςεκάρετε τθν αυτόματθ ανάκτθςθ

– MENU – Ρυκμίςεισ -

– Πατιςτε back

– Ρυκμίςεισ

