
Οδηγίες για εγκατάσταση του NewSum σε smartphone ή tablet 
(λειτουργικό android v 2.1 ή νεότερο)

• Εγκατάσταση απ' ευθείας στο κινητό ή την ταμπλέτα:                                                  
(συνιστώμενος τρόπος)

Αν βλέπετε αυτές τις οδηγίες μέσω του κινητού σας πατήστε   εδώ   και μετά “εγκατάσταση”.

ή

διαβάστε με το κινητό σας το qr code και μετά πατήστε “εγκατάσταση”.

ή

χρησιμοποιώντας το κινητό πηγαίνετε στο Market (Google Play), αναζητήστε το NewSum και 
πατήστε “εγκατάσταση”.

• Εγκατάσταση με κατέβασμα του αρχείου "NewSumAndroidV1.apk" στο δίσκο του PC ή 
την SD του κινητού:                                                                                                                                              
(Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή με τις νέες εκδόσεις – 
παρ' όλα αυτά  μπορείτε να ενημερώνεστε από το newsletter μας)

Πρώτα μεταφέρετε το αρχείο   "  NewSumAndroidV1.apk  "   στη SD κάρτα,:  

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας κατεβάστε το αρχείο στον σκληρό δίσκο, πατώντας 
εδώ. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το smartphone χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 
και επιλέξτε στο smartphone “attach SD card for data transfer”. Ο υπολογιστής σας θα 
αναγνωρίσει το smartphone σαν ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και έτσι μπορείτε 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης αρχείων της συσκευής σας να κάνετε copy paste 
το αρχείο "NewSumAndroidV1.apk" από το PC στην κάρτα.

ή

Χρησιμοποιώντας το smartphone πατήστε εδώ και κατεβάστε το αρχείο 
"NewSumAndroidV1.apk" στην SD κάρτα. 

http://www.scify.gr/site/el/newsum-el
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.scify.newsum.ui
http://www.scify.gr/site/files_for_downloading/NewSumAndroidV1.apk
http://www.scify.gr/site/files_for_downloading/NewSumAndroidV1.apk
http://www.scify.gr/site/files_for_downloading/NewSumAndroidV1.apk
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVDTzJNWnZ2b1k4X1lhNXBxd28tVmc6MQ
https://play.google.com/store
http://www.scify.gr/site/el/newsum-el
http://www.scify.org/


και μετά κάνετε την εγκατάσταση:

Για να εγκαταστήσετε το NewSum, θα πρέπει να ρυθμίσετε το smartphone σας ώστε να δέχεται 
αιτήσεις από άγνωστες πηγές. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη ρύθμιση συνήθως στο: Ρυθμίσεις -> 
Εφαρμογές -> Άγνωστες πηγές - Να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών που δεν βρίσκονται στο 
AndroidMarket - (ή να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές).

Settings-->Applications-->Allow installation of non-market applications (or allow installation of 
applications from unknown sources).
 
 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα πλοήγησης αρχείων για 
να βρείτε το "NewSumAndroidV1.apk" στην SD κάρτα και κλικάρετε για την εγκατάσταση.

• Εύκολη εγκατάσταση μέσω του αρχείου "NewSumAndroidV1.apk":                                              
(όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν θα ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή με τις νέες 
εκδόσεις)

Αν δεν είστε καθόλου εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες (ή αν δεν έχετε καλώδιο USB!) ζητήστε 
μας να σας στείλουμε ένα e-mail. Ανοίξτε το mail, κάντε κλικ πάνω στο συνημμένο αρχείο 
"NewSumAndroidV1.apk" και θα εγκατασταθεί μόνο του.

Εγγραφείτε στο Forum του NewSum, για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να έχετε υποστήριξη από την 
κοινότητα.

http://forum.scify.gr/viewforum.php?f=8
mailto:info@scify.org
mailto:info@scify.org

