Apple iPhone: Κλήσεις και ιδιωτικότητα
Πάρτε τον έλεγχο του αριθμού σας τηλεφώνου και ποιος μπορεί να καλέσει τον
αριθμό σας.
Τα εργαλεία ελέγχου των κλήσεων στο iPhone βοηθάνε να ελέγχετε ποιος σας καλεί και
πότε και σας επιτρέπει να μπλοκάρετε άτομα που σας καλούν και προστατεύετε την
ιδιωτικότητά σας αποκρύπτοντας τον αριθμό σας στα άτομα που καλείτε.

Τι θα χρειαστείτε
Πριν ξεκινήσετε το μάθημα, ελέγξτε ότι το iPhone είναι φορτισμένο, ανοιχτό και
εμφανίζει την Αρχική οθόνη. Το λογισμικό λειτουργίας του iPhone θα πρέπει επίσης να
είναι ενημερωμένο και θα πρέπει να έχετε αριθμό κινητού τηλεφώνου και λογαριασμό.

Έλεγχος Αναγνώρισης Κλήσης
Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας για να καλέσετε άλλο κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός
σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του ατόμου που απαντάει. Αυτό είναι γνωστό ως Caller
ID, δηλαδή μια συντομογραφία για το Caller Identification (Αναγνώριση Κλήσης).
Αν δεν θέλετε οι άλλοι να γνωρίζουν τον αριθμό σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε
την Αναγνώριση Κλήσης σας.

1.
2.
3.
4.

Από το Home (Αρχική) οθόνη, βρείτε το εικονίδιο
Settings (Ρυθμίσεις) και πατήστε το.
Κυλήστε προς τα κάτω στο μενού μέχρι να βρείτε
το Phone, και μετά πατήστε το για να δείτε μερικές
επιλογές.
Από τη λίστα, πατήστε το Show My Caller ID
(Εμφάνιση αναγνώρισης κλήσης). Η οθόνη θα
αλλάξει για να δείχνει μόνο Show My Caller ID.
Πατήστε το διακόπτη ώστε να μετακινηθεί προς τα
αριστερά και να γίνει άσπρο. Αυτό σημαίνει ότι η
Αναγνώριση κλήσης είναι απενεργοποιημένη, και
ο αριθμός σας δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη του
ατόμου που καλείτε.

Τώρα όταν καλέσετε κάποιον, το τηλέφωνό του θα
εμφανίζει τις λέξεις Private number (Απόκρυψη
Αριθμού), αντί του αριθμού σας τηλεφώνου. Για να
ενεργοποιήσετε ξανά την Αναγνώριση κλήσης πατήστε
τον διακόπτη δίπλα από το Show My Caller ID ώστε να
μετακινηθεί προς τα δεξιά και να γίνει πάλι πράσινο.
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Η απενεργοποίηση της
Αναγνώρισης Κλήσης εμποδίζει
την εμφάνιση του ονόματος και
του αριθμού σας
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Η απενεργοποίηση της Αναγνώρισης Κλήσης λειτουργεί
μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις. Εάν στείλετε ένα
μήνυμα, το άτομο πάλι θα βλέπει τον αριθμό του κινητού
σας τηλεφώνου.

Πώς να μπλοκάρετε ενοχλητικά τηλεφωνήματα
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Call settings (Ρυθμίσεις κλήσεων) για να
σταματήσετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα. Πατήστε το κουμπί Home για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη και να ξεκινήσετε.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πατήστε το εικονίδιο του Τηλεφώνου σαν να
κάνετε μια κλήση.
Βρείτε τη σειρά εικονιδίων στο κάτω μέρος της
οθόνης και πατήστε Recent (Πρόσφατα). Μοιάζει
με ρολόι.
Το iPhone θα εμφανίσει μια λίστα αριθμών που σας
έχουν καλέσει, με τα πιο πρόσφατα πάνω. Βρείτε τον
αριθμό που σας ενοχλεί, αλλά μην πατήσετε στον
αριθμό, γιατί έτσι θα τον καλέσετε.
Πατήστε το μπλε i εικονίδιο στα δεξιά του αριθμού.
Θα εμφανιστούν μερικές επιλογές.
Κυλήστε στο κάτω μέρος της λίστας για να βρείτε
το Block this Caller (Μπλοκάρισμα αυτού του
αριθμού.

Το τηλέφωνό σας μπορεί
να μπλοκάρει κλήσεις από
αριθμούς που δεν γνωρίζετε,
καθώς και αριθμούς από τη
λίστα των Επαφών σας

Πατήστε το Block this Caller, και θα εμφανιστεί ένας πίνακας για να σας υπενθυμίσει
ότι αν μπλοκάρετε τις κλήσεις απ' αυτό τον αριθμό, δεν θα μπορείτε να λαβαίνετε
μηνύματα ή βιντεοκλήσεις Facetime από αυτόν.
Πατήστε το Block Contact (Μπλοκάρισμα Αριθμού).

Ο πίνακας φεύγει και μπορείτε να δείτε ότι η επιλογή στην οθόνη έχει αλλάξει και γίνεται
Unblock this Caller (Ξεμπλοκάρισμα αυτού του αριθμού).
Εάν αλλάξετε γνώμη, πατήστε Ξεμπλοκάρισμα αυτού του αριθμού και ο αριθμός θα
ξεμπλοκαριστεί αμέσως. Πανεύκολο!
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Χρήση της ρύθμισης Μην ενοχλείτε
Η ρύθμιση Do not disturb (Μην ενοχλείτε) μπορεί να σταματήσει προσωρινά το
τηλέφωνό σας να μη δέχεται καθόλου κλήσεις. Εάν ενεργοποιήσατε την επιλογή Μην
ενοχλείτε, το τηλέφωνό σας δεν θα σας ειδοποιεί για κλήσεις, γραπτά μηνύματα ή email
μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά.
Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Μην ενοχλείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί της
Αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Πώς να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για το Μην ενοχλείτε
1. Πατήστε το εικονίδιο Settings (Ρυθμίσεις) για να
2.
3.

δείτε τις επιλογές.
Θα εξακολουθεί να δείχνει την τελευταία οθόνη
ρυθμίσεων που ήσασταν.
Αν χρειάζεται, πατήστε το κουμπί Back (Πίσω)
δύο φορές για να επιστρέψετε στο μενού των
βασικών Ρυθμίσεων.
Κυλήστε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε το Μην
ενοχλείτε και πατήστε το.

Ενεργοποίηση της ρύθμισης Μην
ενοχλείτε
Πατήστε τον κύριο διακόπτη Μην ενοχλείτε ώστε
να μετακινηθεί προς τα δεξιά και να γίνει πράσινος.
Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση Μην ενοχλείτε
ενεργοποιήθηκε.

Η ρύθμιση Μην ενοχλείτε στο
τηλέφωνό σας σταματάει να
σας διακόπτουν στις κλήσεις, τα
μηνύματα, τις ειδοποιήσεις και
τα email

Πώς να ρυθμίσετε το ωράριο της ρύθμισης Μην ενοχλείτε
Η επιλογή Scheduled (Ωράριο) σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε
αυτόματα τη ρύθμιση Μην ενοχλείτε μια καθορισμένη ώρα της ημέρας.

1.
2.
3.
4.

Πατήστε τον διακόπτη δίπλα από το Scheduled για να δείτε τις επιλογές. Ο
διακόπτης θα μετακινηθεί προς τα δεξιά και θα γίνει πράσινος.
Πατήστε εκεί που λέει From/To (Από/Μέχρι).
Τώρα μπορείτε να ορίσετε την ώρα που θέλετε το Μην ενοχλείτε να είναι
ενεργοποιημένο.
Η ώρα Από θα πρέπει να είναι ήδη επιλεγμένη.
Στο κύλινδρο κύλισης από κάτω, κυλήστε το δάχτυλο πάνω κάτω και επιλέξτε την
ώρα, μετά πατήστε το To για να γίνει γκρίζο.
beconnected.esafety.gov.au
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5.
6.

Χρησιμοποιήστε πάλι τον κύλινδρο κύλισης για να ορίσετε την ώρα που θέλετε η
ρύθμιση Μην ενοχλείτε να ενεργοποιηθεί ξανά.
Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις σας, πατήστε στο βέλος Πίσω για να
επιστρέψετε στην οθόνη Μην ενοχλείτε. Μπορείτε να δείτε εδώ τις καινούργιες
ώρες σας From/To.

Πώς να ρυθμίστε το Μην ενοχλείτε στο ΣΙΩΠΗΛΟ
Τώρα το Μην ενοχλείτε έχει ρυθμιστεί από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. κάθε μέρα, αλλά αυτό
γίνεται μόνο αν το iPhone είναι κλειδωμένο αυτές τις ώρες.
Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ., η ρύθμιση Μην ενοχλείτε θα
υποθέσει ότι θέλετε να λαβαίνετε κλήσεις και μηνύματα.
Για να βαβαιωθείτε ότι το iPhone δεν σας διακόπτει καθόλου όταν έχετε ενεργοποιημένη
τη ρύθμιση Μην ενοχλείτε:

1.
2.

Κάτω από το SILENCE (ΣΙΩΠΗΛΟ) θα πρέπει να δείτε ένα μπλε τικ δίπλα από το
While iPhone is Locked (Ενώ το iPhone είναι κλειδωμένο).
Πατήστε το Always (Πάντοτε) και θα εμφανιστεί το μπλε τικ δίπλα του. Αυτό
σημαίνει ότι το iPhone δεν θα σας ενοχλεί καθόλου, ενώ η ρύθμιση Μην ενοχλείτε
είναι ενεργοποιημένη.

Πώς να επιτρέψετε σε φίλους να σας καλούν σε περίπτωση
ανάγκης
Μπορείτε να ορίσετε εξαιρέσεις στο Μην ενοχλείτε, έτσι ώστε φίλοι και συγγενείς να
μπορούν πάλι να σας βρουν σε περίπτωση ανάγκης.
Κυλήστε κάτω στην οθόνη Μην ενοχλείτε για να βρείτε το Allow Calls From
(Επιτρέπονται κλήσεις από) και Repeated Calls (Επαναλαμβανόμενες κλήσεις).
Αυτές οι δύο επιλογές είναι αν θέλετε να προσθέσετε εξαιρέσεις στο Μην ενοχλείτε για να
διασφαλίσετε ότι σημαντικά πρόσωπα μπορούν ακόμα να επικοινωνήσουν μαζί σας αν
χρειάζεται.

Απενεργοποίηση της ρύθμισης Μην ενοχλείτε
Για να απενεργοποιήσετε το Μην ενοχλείτε, πατήστε στο Μην ενοχλείτε ώστε να γίνει
λευκό και να μετακινηθεί προς τα αριστερά. Το iPhone μπορεί τώρα να λαβαίνει μηνύματα
και ειδοποιήσεις εκτός των προγραμματισμένων ωρών.
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