
 

Εξοικειωθείτε με το Echo σας 
 
Μικρόφωνο on/off 
Αύξηση έντασης ήχου 
Μείωση έντασης ήχου 
Ενέργεια 
Φωτεινός δακτύλιος 
 
 
Είσοδος/έξοδος γραμμής ήχου 3,5 mm (ρύθμιση 
παραμέτρων στο Alexa app) 
Θύρα παροχής ισχύος 
 

Περιλαμβάνει επίσης: μετασχηματιστή ισχύος 

 

1. Μεταφορτώστε το Amazon Alexa app 

Μεταφορτώστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του 

Alexa app από το app store. 

2. Συνδέστε το Echo σας με την παροχή ισχύος 

Συνδέστε το Echo σας σε μια ηλεκτρική πρίζα, χρησιμοποιώντας 

τον μετασχηματιστή ισχύος που παρέχεται. Θα ανάψει ένα μπλε 

φως που θα στριφογυρίζει στο πάνω μέρος. Μετά από περίπου 1 

λεπτό, η Βοηθός Alexa θα σας χαιρετήσει και θα σας καθοδηγήσει 

για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση στο Alexa app. 

 

3. Ρυθμίστε το Echo σας στο Alexa app 

Ανοίξτε το Alexa app και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για 

να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Αν δεν σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τη 

συσκευή σας όταν ανοίξει το Alexa app, απλώς κάντε tap στο 

εικονίδιο Συσκευών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης για να 

ξεκινήσετε. 

Το app σάς βοηθά να αξιοποιήσετε περισσότερο το Echo σας: 

εκεί μπορείτε να ρυθμίσετε τις κλήσεις και την αποστολή 

μηνυμάτων, καθώς και να διαχειριστείτε μουσική, λίστες, 

ρυθμίσεις και ειδήσεις. 

Για βοήθεια και αντιμετώπιση προβλημάτων, μεταβείτε στην 

ενότητα Help & Feedback στο Alexa app, ή επισκεφθείτε τον 

διαδικτυακό τόπο www.amazon.com/devlcesupport. 

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ρυθμίστε τη 

συσκευή σας μέσω του Alexa app. 

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης στον 

διαδικτυακό τόπο alexa.amazon.co.uk για πελάτες από το 

ΗΒ, ή στον διαδικτυακό τόπο alexa.amazon.com.au για 

πελάτες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

 

Ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε με το Echo σας Ξεκινήστε τη χρήση του Echo σας 

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική και 
ηχητικά βιβλία (audiobooks) 
Alexa, play’90s rock. 
Alexa, resume my audiobook. Βρείτε απαντήσεις για τις ερωτήσεις σας 
Alexa, what time is sunset? 
Alexa, what can you do? 
Λάβετε ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία και αθλητικές 
ειδήσεις 

Alexa, tell me the news. 

Alexa, whats the weather forecast this weekend? 

Ελέγξτε φωνητικά το Έξυπνο Σπίτι σας 
Alexa, turn off the light 

Alexa, set living room temperature to 22 degrees. 

Παραμείνετε συνδεδεμένοι 

Alexa, call Dad. 

Alexa, drop in on the living room. 

Παραμείνετε οργανωμένοι και διαχειριστείτε το σπίτι 

σας 
Alexa, reorder shampoo. 
Alexa, set an egg timer for 5 minutes. 
 
Μερικά στοιχεία μπορεί να απαιτούν εξατομίκευση 
του Alexa app, ξεχωριστή συνδρομή ή πρόσθετη 
συμβατή έξυπνη οικιακή συσκευή. 
 
Για περισσότερα παραδείγματα, επιλέξτε Things to 
Try στο Alexa app. 

Πού να τοποθετήσετε το Echo σας 

Το Echo λειτουργεί καλύτερα όταν τοποθετείται σε κεντρική 

τοποθεσία, σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από τοίχους. Μπορείτε 

να τοποθετήσετε το Echo σε ποικιλία θέσεων —στον πάγκο της 

κουζίνας, στο τραπεζάκι του σαλονιού ή στο κομοδίνο σας. 

Σχεδιασμένο για να προστατεύει το απόρρητό σας 

Το Amazon σχεδιάζει τη Βοηθό Alexa και τις συσκευές Echo με 

πολλαπλά επίπεδα προστασίας απορρήτου. Από στοιχεία ελέγχου 

μικροφώνων μέχρι την ικανότητα να προβάλλετε και να διαγράφετε 

τις φωνητικές εγγραφές σας, σας παρέχουν διαφάνεια και έλεγχο 

της εμπειρίας σας με τη Βοηθό Alexa. Για να μάθετε περισσότερα 

για τον τρόπο με τον οποίο η Amazon προστατεύει το απόρρητό 

σας, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο 

amazon.co.uk/alexaprivacy για πελάτες από το ΗΒ και την 

Ιρλανδία, ή alexa.com.au/alexaprivacy για πελάτες από την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Στείλτε μας τα σχόλιά σας 

Η Βοηθός Alexa γίνεται διαρκώς εξυπνότερη και προσθέτει νέες 

ικανότητες. Για να μας στείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την 

εμπειρία σας με τη Βοηθό Alexa, χρησιμοποιήστε το Alexa app ή 

επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο 

www.amazon.com/devicesupport. 

http://www.amazon.com/devicesupport

