myBigO app

(V3)

- Οδηγός Εγκατάστασης iOS

Εγκατάσταση εφαρμογής myBigO στο iPhone/iPad
Προϋποθέσεις
• iOS 10.0 και νεότερο
• Apple ID για πρόσβαση στο App Store
• Σύνδεση Internet (Wi-Fi ή Δεδομένα κινητής)

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή App Store
Στο κινητό σας κάνετε κλικ στο εικονίδιο App Store, όπως εμφανίζεται στην
παρακάτω εικόνα.
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2. Αναζητήστε την εφαρμογή myBigO
Πληκτρολογήστε "myBigO" στο πεδίο αναζήτησης και κάντε κλικ στο εικονίδιο
όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
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3. Ανοίξτε την εφαρμογή myBigO
Μετά την εγκατάσταση η εφαρμογή είναι επίσης προσβάσιμη από τις εφαρμογές
του τηλεφώνου σας.
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4. Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου
Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το είδος των δεδομένων
που θα συλλεχθούν από την εφαρμογή myBigO καθώς και το σκοπό της συλλογής
τους. Επίσης, σας ενημερώνει για τις ευθύνες του χρήστη, των προγραμματιστών
και των ερευνητών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής. Διαβάστε και
κατανοήστε αυτές τις πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο κουμπί "Agree" ή
"Don't agree"!
Εάν δε συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή.
Όταν πατήσετε το κουμπί "Agree" στο παράθυρο "Όροι Χρήσης", θα σας ζητηθεί
ακόμη μία φορά εάν θέλετε να συνεισφέρετε δεδομένα και να δώσετε τη
συγκατάθεσή σας. Πρόκειται για ένα επιπλέον μέτρο που θα σας εξασφαλίσει, ως
χρήστη, ότι δεν πατήσατε τυχαία το κουμπί, χωρίς να διαβάσετε τους όρους
χρήσης.
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5. Εγγραφή
Για να γίνει η εγγραφή στο BigO, πρέπει να
α) επιλέξτε ένα ψευδώνυμο. Το ψευδώνυμο αποτελείται από ένα χρώμα, ένα
στοιχείο και έναν αριθμό
β) επιλέξτε “Save”
γ) εισάγετε τον κωδικό εγγραφής σας δώθηκε και πατήστε "OK". Ο Κωδικός
εγγραφής διασφαλίζει την ιδιωτικότητά σας
Τα παραπάνω βήματα εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.

.
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6. Τα στοιχεία σου
Στην επόμενη οθόνη εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την πόλη στην οποία ζείτε,
το φύλο, βάρος, ύψος και ηλικία. Αφού κάνετε κλικ στο " Save", θα ξεκινήσει το
ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης.
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7. Ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης
Μόλις φτάσετε στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία
την εφαρμογή BigO. Συγχαρητήρια!
Ωστόσο, πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις για να ολοκληρωθεί η
εγγραφή.
Στην τελευταία ερώτηση επιλέξτε “Finish”.
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8. Πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας και ειδοποιήσεις
Όταν εισέρθετε στην εφαρμογή myBigO για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να:
α) επιτρέψετε η εφαρμογή να έχει πρόσβαση στη πληροφορία τοποθεσία σας
(GPS). Εάν δεν επιτρέψετε αυτήν τη λειτουργία, η εφαρμογή δεν θα
λειτουργήσει. Επιλέξτε την επιλογή “Always Allow”
β) επιτρέψετε η εφαρμογή να σας στέλνει. Εάν δεν επιτρέψετε αυτήν τη
λειτουργία, η εφαρμογή δεν θα λειτουργήσει. Επιλέξτε την επιλογή “Allow”
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9. Πρόσβαση σε πληροφορία τοποθεσίας (GPS) πάντα
Η εφαρμογή myBigO θα χρησιμοποιεί την πληροφορία τοποθεσίας σας όταν η
εφαρμογή τρέχει. Την πρώτη φορά που η εφαρμογή θα ζητήσει να έχει πρόσβαση
στα στοιχεία της τοποθεσίας σας, θα πρέπει να επιλέξετε “Continue”.
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