myBigO app - Οδηγός Εγκατάστασης Android
Εγκατάσταση εφαρμογής BigO στο κινητό τηλέφωνο
Προϋποθέσεις
Android OS 5.0 και νεότερο
Λογαριασμό Google για πρόσβαση στο Play Store
Ενεργοποιημένο Bluetooth®
Σύνδεση Internet (Wi-Fi ή Δεδομένα κινητής)

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Google Play Store
Στο κινητό σας κάνετε κλικ στο εικονίδιο Play Store, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
Εάν διαθέτετε σαρωτή QR-code, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο κωδικό QR, ο οποίος θα σας
μεταφέρει απευθείας στο βήμα 3 του Οδηγού Εγκατάστασης.
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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. Εγκαταστήστε την εφαρμογή myBigO
Κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" και περιμένετε να μετατραπεί σε κουμπί "ΑΝΟΙΓΜΑ".
Εάν έχετε ήδη εγκαταστημένη μια παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής, θα υπάρχει ένα κουμπί "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"
αντί για "ΑΝΟΙΓΜΑ". Κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" για να ενημερώσετε την εφαρμογή στη νέα της
έκδοση.
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4. Ανοίξτε την εφαρμογή BigO
Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή BigO πατώντας το κουμπί "ΑΝΟΙΓΜΑ"
στο Google Play Store. Η εφαρμογή είναι επίσης προσβάσιμη από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας. Και οι
δύο αυτοί τρόποι εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.
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5. Πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας
Όταν εισέρχεστε στην εφαρμογή BigO για πρώτη φορά, θα σας ρωτηθεί αν επιτρέπετε στην εφαρμογή να έχει
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία σας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτήν τη λειτουργία, η
εφαρμογή δεν θα λειτουργήσει.
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6. Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου
Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το είδος των δεδομένων που θα συλλεχθούν από
την εφαρμογή BigO 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 "Συμφωνώ" ή "Δε συμφωνώ"!
Εάν δε συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
Όταν πατήσετε το κουμπί "Συμφωνώ" 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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7. 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) ορίσετε εάν χρησιμοποιείτε το δικό σας τηλέφωνο
γ) κάντε κλικ στα πράσινα βέλη για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα
δ) 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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Είναι σημαντικό να θυμάστε το ψευδώνυμό σας. Σε περίπτωση που απεγκαταστήσετε κατά λάθος την
εφαρμογή από το κινητό σας, μπορείτε να ζητήσετε ένα νέο κωδικό εγγραφής (από τον δάσκαλο ή τον κλινικό
ιατρό) και να συνεχίσετε την εγγραφή σας με το ίδιο ψευδώνυμο:
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8. Τα Στοιχεία σου
Στην επόμενη οθόνη εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την πόλη στην οποία ζείτε, το φύλο, βάρος, ύψος και
ηλικία σας
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9. 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.
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Σημείωση για τους χρήστες κινητών XIΑOMI
Οι χρήστες κινητού τηλεφώνου Xiaomi πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να καταργήσουν
τους περιορισμούς της μπαταρίας ώστε να λειτουργεί η εφαρμογή myBigO :
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Σημείωση για τους χρήστες κινητών HUAWEI
Οι χρήστες κινητού τηλεφώνου HUAWEI πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να καταργήσουν
τους περιορισμούς της μπαταρίας ώστε να λειτουργεί η εφαρμογή myBigO :
1) Ρυθμίσεις->Εφαρμογές και Ειδοποιήσεις -> Εφαρμογές -> Ρυθμίσεις -> Ειδική πρόσβαση -> Παράβλεψη
βελτιστοποιήσεων -> Όλες οι εφαρμογές -> myBigO : Αποδοχή
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2) Ρυθμίσεις -> Μπαταρία -> Εκκίνηση -> myBigO : Μη αυτόματη διαχείριση
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Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
BigO στο τηλέφωνό σας!
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Σύνδεση της εφαρμογής BigO με το Smart watch (Τicwatch)
Το smartwatch έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας περίπου 24 ώρες ανάλογα με τη χρήση. Ο χρόνος πλήρους
φόρτισης είναι 60 λεπτά. Για να είστε σίγουροι για τη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιόδους της
ημέρας (π.χ. στον ύπνο), φροντίστε να φορτίσετε ανάλογα το smartwatch (π.χ. από τις 19:00 έως τις 20:00 κάθε
μέρα).

1. Εάν το smartwatch έχει ήδη συνδεθεί με άλλο τηλέφωνο
Αν το smartwatch έχει ήδη συνδεθεί με άλλο τηλέφωνο, πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
πριν το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Settings και επιλέξτε System (Σύστημα). Στη
συνέχεια επιλέξτε Disconnect & reset (Αποσύνδεση & Επαναφορά). Θα μεταφερθείτε στην οθόνη "Factory
data reset" (Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων).
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2. Εάν το smartwatch δεν έχει ήδη συνδεθεί με άλλο τηλέφωνο
Με το smartwatch μη συνδεδεμένο, επιλέξτε πρώτα την προτιμώμενη γλώσσα. Στη συνέχεια, αφού
διαβάσετε τους Όρους Χρήσης που παρέχονται, εάν συμφωνείτε με τους όρους, κάντε κλικ στον κύκλο στο
κάτω μέρος της οθόνης του smartwatch. Αυτό θα σας οδηγήσει σε μια οθόνη που σας ζητάει την
εγκατάσταση της εφαρμογής Android Wear στο τηλέφωνό σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης,
δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartwatch.
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3. Εγκατάσταση της εφαρμογής Wear OS στο τηλέφωνό σας
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή BigO στο smartwatch, απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής Wear OS
στο κινητό σας. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Wear OS, ανοίξτε πρώτα το Google Play Store και
αναζητήστε "Wear OS". Στη συνέχεια, πατήστε στο εικονίδιο "Wear OS by Google Smartwatch" στο πεδίο
αναζήτησης.
Πατήστε το κουμπί "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ".
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4. Μεταβείτε στην εφαρμογή Wear OS
Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Wear OS πατώντας "ΑΝΟΙΓΜΑ" στο
Google Play Store. Η εφαρμογή είναι επίσης προσβάσιμη από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας. Και οι
δύο αυτοί τρόποι εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.
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5. Συνδέστε το κινητό με το smartwatch
Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Wear OS και δεν έχει συνδεθεί προηγουμένως άλλο smartwatch στο τηλέφωνό
σας, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να συνδέσετε ένα smartwatch με το τηλέφωνο. Αν έχετε ρυθμίσει
προηγουμένως κάποιο smartwatch στο τηλέφωνό σας, πρέπει να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή στην
επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής Wear OS και να επιλέξετε "add a new watch" (Προσθήκη νέου
smartwatch).
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6. Αποδεχτείτε τους Όρους Υπηρεσίας
Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που ρυθμίζετε ένα smartwatch, οι παρακάτω Όροι Υπηρεσίας θα εμφανιστούν.
Εάν συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, κάντε κλικ στο κουμπί "AGREE” (ΣΥΜΦΩΝΩ). Αν
πατήσετε "CANCEL SETUP” (ΑΚΥΡΩΣΗ) δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartwatch.
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7. Ενεργοποιήστε και επιτρέψτε την παρακολούθηση τοποθεσίας
Μετά την αποδοχή των όρων υπηρεσίας, η εφαρμογή Wear OS θα σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε την
παρακολούθηση τοποθεσίας (εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη). Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Wear OS by Google", θα πρέπει επίσης να αποδεχτείτε ότι η εφαρμογή
χρησιμοποιεί την τοποθεσία της συσκευής. Εάν δεν αποδεχτείτε την παρακολούθηση τοποθεσίας, δεν θα
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartwatch.

22

8. Συνδέστε τις συσκευές
Μόλις συμφωνήσετε με όλους τους όρους και τις λειτουργίες, η εφαρμογή Wear OS θα εμφανίσει τις
συσκευές που είναι διαθέσιμες για σύνδεση. Μόλις βεβαιωθείτε ότι ο αναγνωριστικός κωδικός του
smartwatch σας είναι ίδιος με αυτό που εμφανίζεται στην εφαρμογή Wear OS στο κινητό σας, επιλέξτε το
smartwatch στην εφαρμογή Wear OS. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, εάν ο κωδικός σύνδεσης
Bluetooth που εμφανίζεται είναι ίδιος στο smartwatch και στο τηλέφωνο, κάντε κλικ στο κουμπί "PAIR"
(ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΖΕΥΞΗ).
Η διαδικασία σύνδεσης δεν πρέπει να διαρκέσει πολύ. Εάν η σύνδεση δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 1 λεπτό, θα
πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.
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9. Ενημέρωση Smartwatch
Μετά τη σύνδεση του τηλεφώνου σας με το smartwatch, το smartwatch θα ξεκινήσει αυτόματα μια
ενημέρωση. Όταν αντικατασταθεί η εικόνα "Getting your watch details..." (Λεπτομέρειες παρακολούθησης)
με "Copy your Google Accounts to your watch" (Αντιγραφή λογαριασμού Google στο smartwatch) στο
τηλέφωνό σας, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

Η διαδικασία ενημέρωσης του ρολογιού δεν πρέπει να διαρκέσει πολύ. Εάν η ενημέρωση δεν ολοκληρωθεί
μέσα σε 5 λεπτά, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.
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10.

Αντιγραφή λογαριασμού Google

Eπιλέξτε τον λογαριασμό Google που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε "NEXT" (ΕΠΟΜΕΝΟ), στη
συνέχεια συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Google με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας
(σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες επιλογές σύνδεσης). Αυτό θα φέρει την οθόνη
"Copying accounts..." (Αντιγραφή λογαριασμών ...). Μόλις τελειώσετε την αντιγραφή των λογαριασμών,
θα έχετε την επιλογή να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στο smartwatch, δείτε την επόμενη σελίδα.

Your name
some_mail@mail.com

Your name
some_mail@mail.com
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11.

Συνδέοντας διάφορες λειτουργίες στο smartwatch

Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα σας ρωτηθεί εάν θέλετε να συνδέσετε πρόσθετες λειτουργίες από το τηλέφωνό
σας στο smartwatch. Αυτές είναι προαιρετικές, δηλαδή δεν απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής
BigO. Αν δεν θέλετε να μεταφερθεί μία από αυτές τις λειτουργίες από το τηλέφωνό σας προς το smartwatch,
πατήστε το πλήκτρο "Skip".
Αυτές οι δυνατότητες ΔΕΝ απαιτούνται για να λειτουργήσει η εφαρμογή BigO.
Μόλις περάσετε όλα αυτά τα βήματα περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και η οθόνη του smartwatch θα
μοιάζει με αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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12.

Μείνετε συνδεδεμένοι

Για τη συλλογή δεδομένων μέσω της εφαρμογής BigO απαιτείται να επιτρέψετε στην εφαρμογή Wear OS να
παραμείνει συνδεδεμένη. Για να το ενεργοποιήσετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS, επιλέξτε το κουμπί
"Stay connected" (Παραμείνετε συνδεδεμένοι). Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε "Continue" (Συνέχεια) και,
τέλος, πατήστε "OK" όταν η εφαρμογή ρωτήσει "Αγνόηση βελτιστοποιήσεων" (Ignore optimizations), όπως
εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.
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13.

Εγκατάσταση της εφαρμογής myBigO στο smartwatch

Ανοίξτε το Play Store στο smartwatch πατώντας το κουμπί στο πλάι του smartwatch για να εμφανίσετε το
μενού της εφαρμογής και να βρείτε την εφαρμογή που ονομάζεται "Play Store". Μόλις εισέλθετε στην
εφαρμογή "Play Store" θα εμφανιστεί μια λίστα. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην καρτέλα "Apps on my
phone" ("Εφαρμογές στο τηλέφωνό μου"), κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης δίπλα στην εφαρμογή "BigO", για
να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το κείμενο θα αλλάξει από "INSTALLING
.." σε "INSTALLED".
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14.

Ανοίξτε την εφαρμογή BigO στο smartwatch σας

Η εφαρμογή στο smartwatch μπορεί πλέον να ανοιχτεί επιλέγοντας το "BigO App" είτε στο Play Store είτε στο
μενού εφαρμογών. Κάντε κλικ στο κουμπί αποδοχής για να επιτρέψετε στην εφαρμογή BigO να αποκτήσει
πρόσβαση σε δεδομένα τοποθεσίας.
Έχετε πλέον εγκαταστήσει με επιτυχία την εφαρμογή BigO στο smartwatch σας. Συγχαρητήρια!

29

Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
BigO στο smartwatch σας!
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Πώς να αποσυνδέσετε το smartwatch, αλλά να συνεχίσετε να τρέχετε την
εφαρμογή BigO στο κινητό σας
1. Αποσυνδέστε το smartwatch από το τηλέφωνο (ενέργειες στο τηλέφωνο)
Για να καταργήσετε τη σύνδεση του smartwatch, αλλά να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή BigO
στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε πρώτα την εφαρμογή " Wear OS ", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
συσκευή και μεταβείτε στα "Advanced Settings" (βρίσκεται στο κάτω μέρος της πρώτης οθόνης). Στην οθόνη
ρυθμίσεων κάντε κλικ στο κουμπί "Unpair watch". Η αποδοχή της αποσύνδεσης του smartwatch θα
προκαλέσει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και θα επιτρέψει την αντιστοίχιση με άλλα τηλέφωνα.
Περισσότερες ενέργειες απαιτούνται μέσω του smartwatch (δείτε παρακάτω)
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2. Αποσυνδέστε το smartwatch από το τηλέφωνο (ενέργειες στο smartwatch)
Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειες στο τηλέφωνο, ελέγξτε και το smartwatch. Μεταβείτε στο ”Settings”
(Ρυθμίσεις), επιλέξτε "Systems" (Συστήματα) και στη συνέχεια "Disconnect & reset" (Αποσύνδεση &
επαναφορά). Όπως και στο προηγούμενο βήμα, η αποδοχή της αποσύνδεσης του smartwatch θα προκαλέσει
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και θα επιτρέψει τη σύνδεσή του με άλλα τηλέφωνα.
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3. Απενεργοποίηση της λειτουργίας "lite"
Τέλος, μετά την αποσύνδεση του smartwatch και εάν συνεχίσετε τη συμμετοχή σας στη μελέτη, για να
διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα εξακολουθούν να συλλέγονται από το τηλέφωνό σας, πρέπει να καταργήσετε
την επιλογή "Αλλαγή σε lite" στις ρυθμίσεις της εφαρμογής BigO.

Αυτή είναι σημαντική
ενέργεια !!!!
Θυμηθείτε να το κάνετε,
διαφορετικά δεν θα
συλλέγονται πλέον δεδομένα
από το τηλέφωνο σας
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Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης
Μόλις ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας στη μελέτη, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής BigO και
βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Αλλαγή σε lite" είναι ενεργοποιημένη. Προσπαθήστε να κρατήσετε την εφαρμογή
BigO στο τηλέφωνό σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Προς δασκάλους και
ιατρούς !!!
Παρακαλούμε να θυμίζετε
αυτό το βήμα στους μαθητές/
γονείς. Η συνεισφορά είναι
εθελοντική και δεν θα
καταγράψουμε πρόσθετα
δεδομένα, αλλά θα μας
βοηθήσει στην ανάπτυξη της
επόμενης έκδοσης της
εφαρμογής.

.
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Συχνές Ερωτήσεις
Οι ειδοποιήσεις από το κινητό μου τηλέφωνο εμφανίζονται στο smartwatch.
Για να διασφαλίσετε ότι αυτό δεν θα συμβεί, απενεργοποιήστε το συγχρονισμό με άλλες εφαρμογές. Αυτό
μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής Wear OS, όπως φαίνεται στη παρακάτω οθόνη. Μπορείτε να
επιλέξετε ποιες εφαρμογές δεν θα στείλουν ειδοποίηση στο smartwatch.

Πώς συνδέεται η εφαρμογή BigO με το smartwatch;
Η σύνδεση γίνεται μέσω Bluetooth®.
Μεταφέρονται τα προσωπικά μου δεδομένα από τηλέφωνο/smartwatch στην εφαρμογή BigO ;
ΚΑΝΕΝΑ προσωπικό δεδομένο δεν μεταφέρεται από το smartwatch ή το τηλέφωνο στην εφαρμογή BigO. Μόνο
δεδομένα τοποθεσίας (GPS) και του αισθητήρα μεταφέρονται, όπως επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο.
Πόση ώρα θα πρέπει να φορώ το smartwatch;
Πρέπει να φοράτε το smartwatch όσο αισθάνεστε άνετα. Αν για οποιονδήποτε λόγο σας ενοχλεί, παρακαλούμε
να το αφαιρέσετε.
Γιατί επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο smartwatch και όχι ένα απλούστερο μοντέλο ;
Χρειαζόμαστε ένα smartwatch που καταγράφει δεδομένα GPS και προσφέρει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το
λογισμικό ανοιχτού κώδικα του Wear OS υποστηρίζεται από smartwatches όπως Sony, LG, Huawei και Ticwatch.
Το Ticwatch ήταν η πιο οικονομική λύση.
Πρέπει επίσης να εγκαταστήσω την εφαρμογή Τicwatch στο κινητό μου;
Όχι αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Είναι ασφαλής ο αριθμός τηλεφώνου μου ;
Απολύτως. Η εφαρμογή myBigO έχει πρόσβαση μόνο στην κάμερα του τηλεφώνου και την τοποθεσία.
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