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Βήμα 1: Οθόνη: 
Δραζηηριόηηηες 

 
Αλνίμηε έλαλ ηίηιν ηνπ  
Kar2ouche, κε δηπιό θιηθ ζην 

εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο. 

Η αξρηθή ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη 

είλαη ε νζόλε Δξαζηεξηόηεηεο. 

Εδώ, ζα βξείηε κηα ζεηξά από 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Φξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά 

«Μπξνζηά», «Πίζσ» θαη «Αξρηθή 

ζειίδα» ζην πάλσ κέξνο ηεο 
νζόλεο, γηα λα θηλεζείηε ζηηο 

ζειίδεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Έμνδνο από ην Kar2ouche 

 

Επηινγή πξνβνιήο ζε 
παξάζπξα (κε ηελ νπνία 

κπνξείηε λα ηξέρεηε ην 

Kar2ouche, ηαπηόρξνλα κε 

άιιεο εθαξκνγέο ζηνλ 
ππνινγηζηή ζαο) 

 

Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

Kar2ouche 
 

Οζόλε: Δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οζόλε: Σύλζεζε 
 

Οζόλε: Κείκελν & Ήρνο 

 

Οζόλε: Παξνπζίαζε 

 
Οζόλε: Εθηύπσζε 

 

Οζόλε: Εξγαιεία

 

 
Βήμα 2: Προζθήκη 
θόνηφν 

 
Σηελ πξάζηλε νζόλε Σύλζεζε, 

επηιέμηε έλα θόλην, θάλνληαο 

θιηθ ζηελ κπιε εηηθέηα ηεο 
παιέηαο  ησλ θόλησλ. Δηαιέμηε 

έλα θόλην πνπ λα ηαηξηάδεη ζην 

θαξέ πνπ δεκηνπξγείηε. Τν 

θόλην ζα θνξησζεί απηόκαηα 

ζην  Παξάζπξν Σύλζεζεο. 

 
 

 
Κάληε θιηθ ζηελ κπιε εηηθέηα 
ηεο παιέηαο ησλ θόλησλ, γηα 

λα δείηε ηαπηόρξνλα 6 

δηαθνξεηηθά θόληα. Κάληε 

αθόκε έλα θιηθ, γηα λα δείηε 

ηαπηόρξνλα 12 δηαθνξεηηθά 
θόληα. 

 

 

 
Κάληε θιηθ ζηα πξάζηλα βέιε, 

γηα λα δείηε όια ηα δηαζέζηκα 

θόληα. 

 
 

Γηα λα θνξηώζεηε κηα δηθή 

ζαο ςεθηαθή εηθόλα σο 

θόλην, θάληε θιηθ ζην 
εηθνλίδην κε ηνλ πνξηνθαιί 

θάθειν θαη επηιέμηε έλα 

αξρείν εηθόλαο από ηνλ 

ζθιεξό ζαο δίζθν ή κέζα από 

ην δίθηπν. 

 

          

 

 

 
                Παξάζπξν Σύλζεζεο 

 

 
Βήμα 3: Προζθήκη 
ταρακηήρφν 

 
Γηα λα πξνζζέζεηε έλαλ 

ραξαθηήξα, θάληε θιηθ ζηελ 

πξάζηλε εηηθέηα ηεο παιέηαο 

ησλ ραξαθηήξσλ. Επηιέμηε 

έλαλ ραξαθηήξα, θάλνληαο 

θιηθ πάλσ ηνπ θαη ζύξνληάο 

ηνλ ζην θαξέ πνπ πξνβάιιεηαη 
ζην Παξάζπξν Σύλζεζεο. Γηα 

λα κεηαθηλήζεηε έλαλ 

ραξαθηήξα, θάληε θιηθ πάλσ 

ηνπ θαη ζύξεηέ ηνλ ζε άιιε 

ζέζε. 

 
 

Γηα λα δηαγξάςεηε έλαλ 
ραξαθηήξα, ζύξεηέ ηνλ ζηνλ 

πνξηνθαιί θάδν  

αλαθύθισζεο. 

 
Κάληε θιηθ ζηελ πξάζηλε 

εηηθέηα ηεο παιέηαο ησλ 

ραξαθηήξσλ, γηα λα δείηε 

ηαπηόρξνλα 4 ραξαθηήξεο. 
Κάληε αθόκε έλα θιηθ, γηα λα 

δείηε ηαπηόρξνλα 16. 

 

Κάληε θιηθ ζηα πξάζηλα βέιε 
γηα λα δείηε όινπο ηνπο 

δηαζέζηκνπο ραξαθηήξεο.
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Βήμα 4: Προζθήκη 
ανηικειμένφν 

 
Γηα λα πξνζζέζεηε έλα 
αληηθείκελν ζην θαξέ ζαο, 

θάληε θιηθ ζηελ πνξηνθαιί 

εηηθέηα ηεο παιέηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Με ζύξζηκν, ηνπνζεηείηε έλα 

αληηθείκελν πάλσ ζην θαξέ 

πνπ δεκηνπξγείηε. Γηα λα 

κεηαθηλήζεηε έλα αληηθείκελν, 

θάληε θιηθ πάλσ ηνπ θαη 

ζύξεηέ ην ζε άιιε ζέζε. 

Γηα λα δηαγξάςεηε έλα 

αληηθείκελν, ζύξεηέ ην ζηνλ 

πνξηνθαιί θάδν 
αλαθύθισζεο.  

 

 

Κάληε θιηθ ζηελ πνξηνθαιί 
εηηθέηα ηεο παιέηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, γηα λα δείηε 

ηαπηόρξνλα 4 αληηθείκελα. 

Κάληε αθόκε έλα θιηθ, γηα λα 
δείηε ηαπηόρξνλα 16. 

 

 

Κάληε θιηθ ζηα πξάζηλα βέιε 
γηα λα δείηε όια ηα δηαζέζηκα 

αληηθείκελα. 

 

 

 

 

 
. 

 
Βήμα 5: Τριζδιάζηαηος 

τειριζμός 

 
Με ην Εξγαιείν ρεηξηζκνύ, πνπ εκθαλίδεηαη 

θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζ’ έλαλ 

ραξαθηήξα ή έλα αληηθείκελν, κπνξείηε λα 

αιιάμεηε ηε ζηάζε θαη ην κέγεζνο ελόο 

ραξαθηήξα ή ελόο αληηθεηκέλνπ, ή λα ηα 
πεξηζηξέςεηε θαη λα ηα ηνπνζεηήζεηε ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα κέζα ζηελ εηθόλα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην θαξέ.  

 
Πεξηζηξνθή: Φξεζηκνπνηήζηε ηα βέιε ζην πξώην εηθνλίδην ηνπ 

Εξγαιείνπ ρεηξηζκνύ. Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά κε ην δεμί θαη ην αξηζηεξό 

βέινο. 
 

Αιιαγή ζηάζεο: Φξεζηκνπνηήζηε ηα βέιε ζην δεύηεξν εηθνλίδην ηνπ 

Εξγαιείνπ ρεηξηζκνύ. Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά κε ην δεμί θαη ην αξηζηεξό 

βέινο, γηα λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο ζηάζεηο ηνπ ραξαθηήξα ή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 
 

Τνπνζέηεζε ζε επίπεδα: 

Φξεζηκνπνηήζηε ηα βέιε ζην ηξίην εηθνλίδην ηνπ Εξγαιείνπ ρεηξηζκνύ, 

γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνπο ραξαθηήξεο ή ηα αληηθείκελα ζε πξώην ή ζε 
δεύηεξν πιάλν κέζα ζηελ εηθόλα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θαξέ.  

 

Αιιαγή κεγέζνπο:  

Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηα κπιε ηεηξάγσλα, ζην θάησ κέξνο ηνπ 
Εξγαιείνπ ρεηξηζκνύ θαη ζύξεηε ηνλ δείθηε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα 

θάησ. 

 

Κιείλεηε ην Εξγαιείν ρεηξηζκνύ θάλνληαο θιηθ ζην ζηξνγγπιό θόθθηλν 
θνπκπί. 

 
Βήμα 6: Σσννεθάκια 
ζκέυης και ομιλίας 

 
Γηα λα πξνζζέζεηε έλα 

Σπλλεθάθη νκηιίαο ή ζθέςεο, 

επηιέγεηε ηνλ ραξαθηήξα ή ην 

αληηθείκελν πνπ ζέιεηε, 

θάλνληαο θιηθ πάλσ ηνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ ζην 
πξάζηλν εηθνλίδην Σπλλεθάθη 

νκηιίαο/ζθέςεο. 

Πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν 

πνπ ζέιεηε ή ζύξεηε θαη 

ηνπνζεηήζηε θείκελν από ην 

Πιαίζην θεηκέλνπ.  

Μπνξείηε επίζεο λα 

πξνζζέζεηε έλαλ ραξαθηήξα ή 

έλα αληηθείκελν ζηα 

ζπλλεθάθηα νκηιίαο ή ζθέςεο 
πνπ δεκηνπξγείηε. 

  
 

Μεηαθηλήζηε ηνλ δείθηε, θάλνληαο θιηθ 

θαη ζύξνληάο ηνλ. 

 
 

Μεηαθηλήζηε ην ζπλλεθάθη, θάλνληαο 
θιηθ θαη ζύξνληάο ην, από ηελ πάλσ 

πιεπξά ηνπ. 

 

Αιιάμηε ην κέγεζνο ζην ζπλλεθάθη, 
θάλνληαο θιηθ θαη ζύξνληαο ηα πιατλά 

ή ηελ θάησ πιεπξά ηνπ. 

 

Μπνξείηε επίζεο λα πξνζζέζεηε 

πιαίζηα θεηκέλνπ ζην θαξέ πνπ 
δεκηνπξγείηε, ζαλ ηίηιν ή ζαλ εηηθέηα. 

Κάληε θιηθ ζην κεζαίν θνπκπί ηνπ 

πξάζηλνπ εηθνληδίνπ Σπλλεθάθη 

νκηιίαο/ζθέςεο, γηα λα αλνίμεηε έλα 
θελό πιαίζην θεηκέλνπ. Σηε ζπλέρεηα 

πιεθηξνινγήζηε ην θείκελό ζαο. 

 

 

Πιαίζην θεηκέλνπ 
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Βήμα 7: Στολιαζμός κειμένοσ 

 
Γηα λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελν ζηα 

ζπλλεθάθηα θαη ζην Πιαίζην Κεηκέλνπ, 

επηιέγεηε ην θείκελν θαη κε δεμί θιηθ 

αλνίγεηε ην Εξγαιείν ρεηξηζκνύ θεηκέλνπ. 
 

Με ην εξγαιείν απηό κπνξείηε λα αιιάμεηε 

ηε γξακκαηνζεηξά, ην ρξώκα, ηε κνξθή θαη 

ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ. 

  
Με ηα βέιε απηά κπνξείηε λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο 

γξακκαηνζεηξέο. 

 

Με ηα βέιε απηά κπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγεζνο 
ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. 

 

Τα θνπκπηά απηά ζαο επηηξέπνπλ λα κνξθνπνηείηε 

ην θείκελν κε Έληνλε γξαθή, Πιάγηα γξαθή ή κε 
Υπνγξακκηζκέλν θείκελν. 

 

Επηιέμηε ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ. 

 
Επηπιένλ επηινγέο ρξώκαηνο θεηκέλνπ  

 

Δηαγξαθή θεηκέλνπ 

 

Επηθόιιεζε θεηκέλνπ 
 

Αληηγξαθή θεηκέλνπ

 

 
Βήμα 8: 
Ιζηοριοπίνακες 

 
Τώξα πνπ δεκηνπξγήζαηε ην 
πξώην ζαο θαξέ, κπνξείηε λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα νιόθιεξε 

ζεηξά από θαξέ, κε ηελ 

πξνζζήθε ή ηελ αληηγξαθή 

θαξέ.  

 

Εθόζνλ ζπκπιεξσζεί ε Σεηξά 

ησλ θαξέ κε ηα θαξέ πνπ 

δεκηνπξγήζαηε, κπνξείηε λα 

κεηαθηλεζείηε νξηδόληηα ζ΄ 
απηά, θάλνληαο θιηθ θαη 

ζύξνληαο ηελ θίηξηλε θαη κπιε 

γξακκή θύιηζεο. 

 
 

 
Σεηξά ησλ θαξέ 
 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν 

θελό θαξέ, θάληε θιηθ ζην 

θόθθηλν ζηξνγγπιό θνπκπί 
πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ θάζε θαξέ, ζηε 

Σεηξά ησλ θαξέ. 

 
Γηα λα αληηγξάςεηε ην αξρηθό 

θαξέ, θάληε θιηθ νπνπδήπνηε 

πάλσ ζ’ απηό, ζηε Σεηξά ησλ 

θαξέ θαη ζύξεηέ ην πάλσ ζην 

θόθθηλν ζηξνγγπιό θνπκπί, 
αθήλνληαο ηαπηόρξνλα 

ειεύζεξν ην πιήθηξν ηνπ 

πνληηθηνύ. 

  
Γηα λα δηαγξάςεηε θαξέ, 

ζύξεηέ ηα ζηνλ πνξηνθαιί 

θάδν αλαθύθισζεο.

 

 
 

 
Βήμα 9: Προζθήκη 
ήτοσ 
 
Σηελ κπιε νζόλε Κείκελν & 

Ήρνο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε 
έλα αξρείν ήρνπ ζε έλα θαξέ. 

Σύξεηε θαη ηνπνζεηήζηε ην 

θαηάιιειν εηθνλίδην αξρείνπ 

ήρνπ από ην Παξάζπξν Κείκελν 

& Ήρνο, πάλσ ζην θαξέ ηεο 

επηινγήο ζαο, ζηε Σεηξά ησλ 

Καξέ. Με απηό ηνλ ηξόπν ην  

αξρείν ήρνπ ζα πξνζηεζεί ζην 

θαξέ πνπ επηιέμαηε. 

 

 
 

 
 

Σεηξά ησλ θαξέ 

 

 

Αξρείν ήρνπ 
 

 

 

 
 

Τα αξρεία ήρνπ κπνξνύλ λα 

κεηαθεξζνύλ ζηε Γξακκή 

ρξόλνπ κε θιηθ θαη ζύξνληάο 
ηα ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Παξάζπξν Κείκελν & Ήρνο 
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Βήμα 10: 
Ητογράθηζη &  
τρονική ζειρά 

 
Από ηε Γξακκή ρξόλνπ κπνξείηε 

λα αιιάμεηε ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ θαξέ θαη 
ησλ αξρείσλ ήρνπ ζηνλ 

ηζηνξηνπίλαθά ζαο, θαζώο θαη λα 

δεκηνπξγείηε θηλνύκελεο εηθόλεο 

θαη ηαηλίεο. Αλνίμηε ηε Γξακκή 

ρξόλνπ θάλνληαο θιηθ ζην 

πξάζηλν εηθνλίδην Εκθάληζε 

θνπκπηώλ ειέγρνπ, ζηελ νζόλε 

Κείκελν & Ήρνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα  λα πξνζζέζεηε ερεηηθά εθέ, 

θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ηνλ 

πνξηνθαιί θάθειν. Επηιέμηε ην 

ερεηηθό εθέ πνπ ζέιεηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε θαη θάληε θιηθ 

ζην θνπκπί Αλαπαξαγσγή γηα λα 

ην αθνύζεηε ή ζην θνπκπί 

Άλνηγκα γηα λα ην πξνζζέζεηε 

ζηε Γξακκή ρξόλνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα λα ερνγξαθήζεηε ηε δηθή 

ζαο θσλή, θάληε θιηθ ζην 

θόθθηλν θνπκπί κε ην 
κηθξόθσλν θαη ε 

ερνγξάθεζε ζα μεθηλήζεη. 

Κάληε πάιη θιηθ γηα λα 

ζηακαηήζεη ε ερνγξάθεζε. 

Τν λέν αξρείν ήρνπ ζα 
εκθαληζηεί ζηε Γξακκή 

ρξόλνπ. 

Η Γξακκή ρξόλνπ 

 

Γηα λα αιιάμεηε ηε δηάξθεηα ηεο 
αλαπαξαγσγήο  

ελόο θαξέ, θάληε θιηθ θαη ζύξεηε ηε 

δεμηά ηνπ πιεπξά. Δίπια ζηνλ 

δείθηε ζα δείηε ηε δηάξθεηα ηεο 
αλαπαξαγσγήο ζε δεπηεξόιεπηα. 

 

 

Γηα λα αιιάμεηε ηε δηάξθεηα ελόο 
αξρείνπ ήρνπ, θάληε θιηθ ζηελ 

πξάζηλε θνπθίδα, ζηελ άθξε ηνπ 

αξρείνπ ήρνπ θαη ζύξεηε αξηζηεξά 

ή δεμηά, γηα λα ηε κεγαιώζεηε ή λα 
ηε κεηώζεηε.   

Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα αξρείν 

ήρνπ θάληε θιηθ θαη ζύξεηέ ην.

  

 

 
Βήμα 11: 

Παροσζίαζη 

 
Γηα λα αλαπαξαγάγεηε ηνλ 

ηζηνξηνπίλαθά ζαο, εκθαλίζηε 

ηελ νζόλε Παξνπζίαζε, 

θάλνληαο θιηθ ζηελ πνξηνθαιί 

εηηθέηα Παξνπζίαζε. Επηιέγεηε 
ηελ αλαπαξαγσγή ζε πιήξε 

νζόλε ή ηελ αλαπαξαγσγή ζε 

παξάζπξν θαη ζηε ζπλέρεηα, 

παηήζηε ην θνπκπί 

Αλαπαξαγσγή. Εάλ έρεηε 

επηιέμεη ηελ αλαπαξαγσγή ζε 

πιήξε νζόλε, κε δεμί θιηθ ζα 

εκθαληζηνύλ ηα εξγαιεία 

αλαπαξαγσγήο. 

 

 

 

 
 

 

 

Επαλάιεςε ηζηνξηνπίλαθα 

  
Δηαθνπή 

 

Αλαπαξαγσγή 

 
Πξνβνιή ζε πιήξε νζόλε / 

ζε παξάζπξν. Παηήζηε ην 

πιήθηξν ESC γηα λα 

δηαθόςεηε ηελ πξνβνιή 
πιήξνπο νζόλεο θαη λα 

επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε 

Παξνπζίαζε. 

 
 

 

 

 

 
Βήμα 12: 
Εκηύπφζη 

 
Γηα λα εθηππώζεηε ηνλ 

ηζηνξηνπίλαθά ζαο, θάληε θιηθ 

ζηελ θίηξηλε εηηθέηα ηεο νζόλεο 

Εθηύπσζε. 

Επηιέμηε κία δηάηαμε ζειίδαο θαη 

θάληε θιηθ ζην πξάζηλν βέινο 

πνπ εκθαλίδεηαη, γηα λα 
αληηγξάςεηε ηα θαξέ ζαο ζηε 

δηάηαμε. 

 
 

Αλαίξεζε / Αθύξσζε 

αλαίξεζεο  

 
 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό 

ζαο πξόηππν, επηιέμηε ηελ 

θελή δηάηαμε ζειίδαο.  
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Βήμα 13: 
Δημιοσργία προηύπφν 

 
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή 

ζαο δηάηαμε ζειίδαο, θάληε θιηθ 

ζε κία από ηηο δύν θελέο ζειίδεο 
δηάηαμεο. Σύξεηε νπνηνδήπνηε 

θαξέ από ηε Σεηξά ησλ θαξέ ζην 

κπιε πιαίζην Μνξθνπνίεζεο 

εθηύπσζεο. Δηακνξθώζηε ηελ 

εηθόλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηέ 

ηελ ζηελ θελή δηάηαμε. 

Σεηξά ησλ θαξέ 

 

Παιέηα ζρεκάησλ: Εάλ ζέιεηε λα 

ππεξζέζεηε έλα ζρήκα πάλσ ζηελ 
εηθόλα, επηιέμηε έλα από ηελ Παιέηα 

Σρεκάησλ. Πεξηθόςηε ην ζρήκα, 

ζύξνληαο ηηο άθξεο ηνπ. 

 
Πιαίζην Μνξθνπνίεζεο εθηύπσζεο  

 

Μεγέζπλζε / Σκίθξπλζε 

 
Πξνζαξκνγή ζηε ζειίδα  

 

Μπνξείηε λα ζύξεηε ηηο εηθόλεο 

νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ θελή δηάηαμε, 
γηα λα αιιάμεηε ηε ζέζε ηνπο. 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγεζόο 

ηνπο, ζύξνληαο ηηο άθξεο ηνπο. 

 
        Εθηύπσζε 

 
Βήμα 14: 
Εργαλεία 

 
Κάληε θιηθ ζηελ θόθθηλε νζόλε 

Εξγαιεία, γηα λα απνζεθεύζεηε 

ηνλ ηζηνξηνπίλαθά ζαο σο αξρείν 

ηνπ Kar2ouche ή σο ηαηλία 

QuickTime. 

Από ηελ νζόλε Εξγαιεία, 

κπνξείηε επίζεο λα θνξηώζεηε 

ηζηνξηνπίλαθεο πνπ ήδε έρεηε 

δεκηνπξγήζεη ή λα αιιάμεηε ηνλ 

ηίηιν ηνπ Kar2ouche πνπ 
ρξεζηκνπνηείηε. 

Απνζήθεπζε ηζηνξηνπίλαθα: Κάληε θιηθ ζην 

θνπκπί Απνζήθεπζε πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ 

κέξνο θάζε νζόλεο (εθηόο από ηελ νζόλε 
Δξαζηεξηόηεηεο). 

Δηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην 

θνπκπί απνζήθεπζεο .k2. 

Σημείωζη: Αν θελήζεηε να ζηείλεηε ηον 
ιζηοριοπίνακά ζας με ηλεκηρονικό ηατσδρομείο 

(email), κάνηε κλικ ζηο κοσμπί «Διαηήρηζη 

Προζαρμοζμένων αρτείων» για να 

περιληθθούν ηα αρτεία ήτοσ ή ηα θόνηα ποσ 
εζείς δημιοσργήζαηε. 

 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ηνλ ηζηνξηνπίλαθα, σο 

ηαηλία QuickTime, θάληε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ 

θάκεξα. 
 

Δείηε ηνπο δηαζέζηκνπο ηίηινπο ηνπ Kar2ouche, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά κε ηα πξάζηλα 

βέιε.  

 
Σειίδεο         Φόξησζε          Αλνίμηε λέν, 

Επηινγώλ      ηζηνξηνπίλαθα   θελό ηζηνξηνπίλαθα 

 
 

Step 15: 

Επιλογές 

 
Σηηο ζειίδεο Επηινγώλ κπνξείηε 

λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα 

απελεξγνπνηήζεηε δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Kar2ouche. 

Αλνίμηε ηηο ζειίδεο Επηινγώλ από 
ηελ νζόλε Εξγαιεία. 

Υπάξρνπλ 3 ζειίδεο κε 

ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξείηε λα 

ελεξγνπνηήζεηε ή λα 

απελεξγνπνηήζεηε, επηιέγνληαο 

θαη απνεπηιέγνληαο ηα θνπκπηά 

δίπια ζηελ θάζε επηινγή. 

Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο, 

γηα λα δείηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν 
θσδηθό πξόζβαζεο. 

Κάληε θιηθ ζηελ θιεηδαξηά γηα λα 

μεθιεηδώζεηε ηε ζειίδα Επηινγώλ. 

Γηα λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθό 

πξόζβαζεο, θάληε δηπιό θιηθ. 
 

Ελεξγνπνηήζεηε ή 

απελεξγνπνηήζεηε ηηο επηινγέο, 

θάλνληαο θιηθ ζηα πνξηνθαιί 

θνπκπηά δίπια ζηελ θάζε επηινγή. 
 

Μπνξείηε λα απνεπηιέμεηε 

επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ηίηισλ ηνπ 

Kar2ouche, θάλνληαο θιηθ πάλσ ζε 
απηά. Με έλα αθόκε θιηθ ηα 

επηιέγεηε εθ λένπ. 

 

Επηινγή όισλ 
 

Επαλαθνξά όισλ ησλ ξπζκίζεσλ 

ησλ Επηινγώλ ζηηο πξνεπηιεγκέλεο 

ξπζκίζεηο. 

 
 

Σειίδα 1 
  Σειίδα 2 

            Σειίδα 3 

 


