
Ρύθμιση του Chromebook 

Για να ρυθμίσετε το Chromebook θα χρειαστείτε: 

• Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google 
• Πρόσβαση σε δίκτυο 

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το Chromebook 

1. Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, τοποθετήστε την. 
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας. 

Βήμα 2: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 

1. Επιλέξτε τη γλώσσα, τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου και τις λειτουργίες 
προσβασιμότητας (προαιρετικό). 

2. Επιλέξτε το δίκτυό σας. 
3. Αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 

Βήμα 3: Συνδεθείτε με τον Λογαριασμό σας Google 

Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου και τον 
κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμό σας Google. 

• Αυτός ο λογαριασμός θα οριστεί ως κάτοχος. 
• Αν έχετε ενεργοποιήσει ήδη την επαλήθευση σε 2 βήματα, θα λάβετε έναν κωδικό 

στη συσκευή που έχετε επιλέξει. 
• Αν δεν έχετε Λογαριασμό Google για να προσθέσετε, δημιουργήστε έναν. Σε 

ορισμένα Chromebook μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες 

επιλογές  Δημιουργία νέου λογαριασμού. 
• Για να χρησιμοποιήσετε το Chromebook χωρίς λογαριασμό, κάντε κλικ στην 

επιλογή Περιήγηση ως επισκέπτης. 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση στον Λογαριασμό σας Google, 
χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης. 

Βήμα 4: Επιλέξτε τη φωτογραφία του προφίλ σας 

Αφού επιλέξετε φωτογραφία προφίλ, θα συνδεθείτε. Οι σελιδοδείκτες, οι επεκτάσεις και οι 
εφαρμογές σας θα εμφανιστούν αυτόματα. 

 

Χρήση ενός Chromebook ως 
επισκέπτης 

Για να χρησιμοποιήσετε ένα Chromebook χωρίς να συνδεθείτε, μπορείτε να περιηγηθείτε 
ως επισκέπτης. Η κατάσταση επισκέπτη είναι χρήσιμη εάν θέλετε: 



• Να δανείσετε σε κάποιον το δικό σας Chromebook. 
• Να δανειστείτε το Chromebook κάποιου άλλου. 
• Να χρησιμοποιήσετε ένα κοινόχρηστο ή δημόσιο Chromebook, όπως στο 

σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη. 

 

Επιλογή γλώσσας πληκτρολογίου και 
ειδικών χαρακτήρων 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Chromebook διαφορετικές γλώσσες πληκτρολογίου, 
οι οποίες ονομάζονται μερικές φορές μέθοδοι εισαγωγής, για να: 

• Αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολόγησης 
• Ορθογραφικός έλεγχος  
• Χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως σημάδια προφοράς ή σύμβολα 

νομισμάτων 

Ορισμός γλώσσας πληκτρολογίου 

1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. 

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις   Σύνθετες. 
3. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε μια άλλη γλώσσα πληκτρολογίου, 

επιλέξτε Γλώσσα  Προσθήκη γλωσσών. Ορίστε τις γλώσσες σας και 
επιλέξτε Προσθήκη. 

4. Στην ενότητα "Γλώσσες και εισαγωγή", επιλέξτε Μέθοδος 

εισαγωγής  Διαχείριση μεθόδων εισαγωγής. 
5. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις γλώσσες πληκτρολογίου που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε. 

6. Επιλέξτε Επιστροφή . 
7. Επιλέξτε τη γλώσσα πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Κάτω από 

το τρέχον πληκτρολόγιο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Ενεργό". 
8. Προαιρετικά: Για να δείτε όλες τις επιλογές γλώσσας πληκτρολογίου στην 

επιφάνεια εργασίας, ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση επιλογών εισαγωγής 
στο ράφι. 

Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών πληκτρολογίου 

Εάν έχετε ενεργοποιήσει περισσότερες από μία γλώσσες πληκτρολογίου, θα δείτε τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείτε δίπλα στη φωτογραφία του λογαριασμού σας. 

1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. 

2. Επιλέξτε τη γλώσσα του πληκτρολογίου σας . 
3. Επιλέξτε τη γλώσσα πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε γλώσσα πατώντας Ctrl + Shift + Space μέχρι να 
δείτε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Για επιστροφή, πατήστε Ctrl + Space. 

 



Ορίστε τη γλώσσα του ορθογραφικού ελέγχου 

1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. 

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις   Σύνθετες. 
3. Στην ενότητα "Γλώσσες και εισαγωγή", επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος. 
4. Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον ορθογραφικό 

έλεγχο. 

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες του 
Chromebook 

Βρείτε εφαρμογές για συνήθεις εργασίες 

Το Chromebook εκτελεί εφαρμογές ιστού αντί για προγράμματα λογισμικού που 
χρησιμοποιούνται σε άλλους υπολογιστές. Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιείτε το 
Microsoft Office για τη δημιουργία εγγράφων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Έγγραφα 
Google και το Google Drive για τη δημιουργία και την κοινή χρήση αρχείων στο 
διαδίκτυο. 

Για την εύρεση και τη λήψη εφαρμογών, μεταβείτε στο Chrome Web Store. 

Προσαρμόστε το Chromebook 

Ρυθμίστε το Chromebook σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας: 

• Επιλέξτε την ταπετσαρία της επιφάνειας εργασίας σας. 
• Επιλέξτε ένα θέμα προγράμματος περιήγησης. 
• Προσθέστε εφαρμογές και επεκτάσεις. 
• Μάθετε σχετικά με τα ειδικά πλήκτρα και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του 

Chromebook. 

Εργαστείτε εκτός σύνδεσης 

Όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιείτε το Chromebook με εφαρμογές όπως το Gmail Εκτός σύνδεσης και 
τα Έγγραφα Google. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Chromebook 

μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://support.google.com/chromebook 

 

https://support.google.com/chromebook

