Αφού συνδεθείτε με το HUAWEI ID, θα λάβετε
15 GB δωρεάν χώρο αποθήκευσης στο cloud
για το τηλέφωνο ή το tablet Honor. Το Cloud
επιτρέπει το συγχρονισμό της Συλλογής, των
Επαφών, του Ημερολογίου, των Σημειώσεων,
των δικτύων Wifi, συμπεριλαμβανομένων των
κωδικών πρόσβασης, των Ηχογραφήσεων, της
λίστας αποκλεισμένων αριθμών και φυσικά
όλων των άλλων εγγράφων σας

After logging into HUAWEI ID, you will get
15GB of free cloud storage for your Honor
phone or tablet. Cloud allows synchronization of Gallery, Contacts, Calendar, Notes, Wifi
networks including passwords, Recordings
from the dictaphone, List of blocked numbers
and of course all other Documents.

Μπορείτε να βρείτε την επιλογή να αυξήσετε το
χώρο αποθήκευσης του Cloud με το λογαριασμό
HUAWEI ID στην ενότητα Cloud.
Η επέκταση 1 έτους είναι δωρεάν, για την
περίπτωση παράτασης μετά από 12 μήνες επιπλέον
χρόνου είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον τρόπο
πληρωμής (μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή).

You can find the option to increase Cloud storage in
your HUAWEI ID account in the Cloud section.
For one year increase for free, it is necessary to enter
the payment method for the case of extension for
another period after 12 months (can be canceled at
any time).

Το MoreApps * είναι μια δωρεάν έξυπνη
λύση που μπορεί να σας βοηθήσει
να βρείτε τις δικές σας αγαπημένες
εφαρμογές.
Download
(HUAWEI AppGallery):

MoreApps * is a free smart solution which
can help you find your favorite applications.

Download
(Website):

* Το MoreApps είναι ένα εργαλείο για τη λήψη εφαρμογών από τρίτους και δεν σχετίζεται
ή ελέγχεται από την HUAWEI. Η HUAWEI δεν έχει επαληθεύσει τους ισχύοντες όρους
άδειας χρήσης του παρόχου της εφαρμογής και άλλου περιεχομένου που ισχύει για τη
διανομή, τη μεταφορά, την υποαδειοδότηση, τη λήψη, την τροποποίηση, την αντιγραφή
και άλλη χρήση εφαρμογών και άλλου περιεχομένου με το MoreApps. Από αυτήν
την άποψη, η HUAWEI δεν φέρει ευθύνη έναντι του καταναλωτή για τη χρήση των
εφαρμογών και άλλου περιεχομένου από τρίτους σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους
άδειας χρήσης και δεν παρέχει καμία εγγύηση στον καταναλωτή ως προς αυτό. Ο
χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες όρους
άδειας χρήσης του αντίστοιχου παρόχου εφαρμογών και άλλου περιεχομένου.
MoreApps is an end-user tool for downloading applications and other third-party content
from a variety of sources beyond any control by HUAWEI. HUAWEI has not verified the
applicable license terms of provider of the application and other content applicable to
the distribution, transfer, sublicense, download, modification, copying and other use of
applications and other content with MoreApps. In this respect, HUAWEI is not responsible
to the consumer for the consumer‘s use of the applications and other third-party content
in accordance with the applicable license terms and does not provide any guarantee to
the consumer in this regard. The user is responsible for checking and complying with the
applicable license terms of the respective application provider and other content.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ

Πώς να βρώ εφαρμογές / How to get Apps

Το μέρος όπου θα βρείτε εφαρμογές
για την κα θη μ ερ ιν ότ ητα , τ ην
ψυχαγωγία και πολλά παιχνίδια.
Το AppGallery προσφέρει πολλές
λειτουργίες.
Το A p p G a l l e r y π ρ ο σ φ έ ρ ε ι
προστασία 4 επιπέδων και έτσι
διασφαλίζει ασφάλεια στο κινητό
σας . Απολαύστε αποκλειστικό
περιεχόμενο, δώρα, διαγωνισμούς.

A place where you will find a
lot of useful and entertainment
applications and games. AppGallery
offers a clear interface and many
functions.
AppGallery brings 4-level protection
and thus ensures the security of
downloads applications. Enjoy
exclusive content, welcome gifts,
special game events, competitions,
draws and prizes.

H μεταφορά των δεδομένων σας από το παλιό
σ τ ο ν έ ο τ η λ έ φ ω ν ο γ ί ν ε τ α ι ε ξα ι ρ ε τ ι κ ά α π λ ή ,
συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων επαφών και
εφαρμογών.
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Phone Clone στην νέα
HONOR συσκευή σας αλλά και στο παλιό σας
τηλέφωνο! Η εφαρμογή είναι προεγκατεστημένη σε
όλα τα HUAWEI / HONOR τηλέφωνα Επιλέξτε Νέο
ή παλιό τηλέφωνο, ανάλογα με το πού θέλετε να
μεταφέρετε δεδομένα.
2. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα. Αφού επιλέξετε
το αρχικό λειτουργικό σύστημα (HUAWEI, Android,
iPhone / iPad) σαρώστε τον κωδικό QR.
3. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε
στο νέο τηλέφωνο. Ανάλογα με το επιλεγμένο
σύστημα, μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από το
παλιό τηλέφωνο (Επαφές, Μηνύματα, Λίστα κλήσεων,
Η μ ε ρ ο λ όγ ι ο, Φ ωτ ογ ρ α φ ί ε ς , Β ί ν τ ε ο, Μ ο υ σ ι κ ή ,
Έγγραφα, Ρυθμίσεις συστήματος και Εφαρμογές).

Simply move your data from the old to the
new phone, including contacts messages and
applications.
1. On your new and old phone, open the Phone
Clone application, which is pre-installed on
each HUAWEI / HONOR phone.
• Select New or Old phone, depending on into
which you want transfer data.
2. Select the original phone system
• After selecting the original phone system
(HUAWEI, Android, iPhone / iPad) scan the
generated QR code.
3. Select the data you want to copy to the new
phone
• Depending on the selected system, you
can copy data from the old phone (Contacts,
Messages, Call list, Notes, Calendar, Photos,
Videos, Music, Documents, System settings and
Applications).

Το πρώτο και ευκολότερο βήμα για να μπείτε
στον κόσμο της HONOR. Ένας λογαριασμός
για όλες τις υπηρεσίες και εφαρμογές HONOR
/ HUAWEI με ασφάλεια και με δύο φάσεις
επαλήθευσης της ταυτότητας σας μέσω SMS.
Δημιουργήστε το δικό σας HUAWEI ID από
τις Ρυθμίσεις τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να
βρείτε εδώ την υπηρεσία cloud.
The first and easiest step into the world of
HONOR. One account for all HONOR / HUAWEI
services and applications with two-phase by
verifying the identity via SMS. Registration of
HUAWEI ID you can find on the first line in
Phone settings. You can also find here Cloud
service.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το AppGallery στα παρακάτω. Μπορείτε να σκανάρετε με το
κινητό σας τα QR Codes:
Learn more regarding AppGallery, scanning the below:

