
 

 
 
 
 

 

 

Σύνδεση με 
smartphone ή
 tablet 



ΒΗΜΑ 1 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Όταν πατήσουμε το 
σύνδεσμο εμφανίζεται η 
διπλανή οθόνη 

 
Πατάμε πάνω δεξιά το 
κουμπί Download και 
κατεβάζουμε την εφαρμογή 
Cisco Webex Meetings 



ΒΗΜΑ 2 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Μετά εμφανίζεται η 
διπλανή οθόνη (σε 
μερικούς χρήστες 
ανάλογα) όπου 
επιλέγουμε το κουμπί 
Google Play Store. 



ΒΗΜΑ 3 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Συνεχίζοντας εμφανίζεται 
η διπλανή οθόνη και 
επιλέγω Εγκατάσταση 

 
Όταν ολοκληρωθεί η 
Εγκατάσταση επιλέγω 
Άνοιγμα της εφαρμογής 



ΒΗΜΑ 4 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Η επόμενη οθόνη που 
εμφανίζεται είναι όπως 
αυτή που φαίνεται δίπλα. 

 
Επιλέγουμε ACCEPT 



ΒΗΜΑ 5 – smartphone - 
tablet 

 

Η επόμενη οθόνη που 
εμφανίζεται είναι όπως αυτή 
που φαίνεται δίπλα. 

 
Σε αυτό το σημείο θα 
γράψουμε το 
Ονοματεπώνυμό μας και 
από κάτω το e-mail μας. 

 
Φροντίστε το όνομά σας να 
είναι σωστά γραμμένο. 



ΒΗΜΑ 5 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Για παράδειγμα: 

Κάποιος μαθητής με 
ονοματεπώνυμο Παπαδόπουλος 
Δημήτρης και e-mail 
papad@gmail.com θα εισάγει τα 
στοιχεία του όπως φαίνεται δίπλα. 

 
Στη συνέχεια πατάμε ΟΚ 

mailto:papad@gmail.com


ΒΗΜΑ 6 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται 
η οθόνη όπως η εικόνα 
στα δεξιά μας και 
επιλέγουμε 

ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
(1 από 3) 



ΒΗΜΑ 7 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται 
η οθόνη όπως η εικόνα 
στα δεξιά μας και 
επιλέγουμε 

ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
(2 από 3) 



ΒΗΜΑ 8 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται 
η οθόνη όπως η εικόνα 
στα δεξιά μας και 
επιλέγουμε 

ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
(3 από 3) 



ΒΗΜΑ 9 – smartphone - 
tablet 

 

 

Τέλος εμφανίζεται η οθόνη 
όπως στα δεξιά σας και 
πατάμε 
JOIN. 
Είμαστε έτοιμοι να μπούμε 
στην τάξη του κ. Δημητρίου. 

 
 

 

- - Χρήσιμη συμβουλή - - 
Για καλύτερη εμφάνιση να κρατάτε το 
smartphone ή το tablet σε οριζόντια 

θέση. 



ΒΗΜΑ 10 – smartphone - 
tablet 

 

 
 

 

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή 

θελήσουμε να 
συνδεθούμε σε τάξη και 
εμφανιστεί η οθόνη όπως 
δεξιά, επειδή έχουμε ήδη 
κάνει εγκατάσταση το app 
αρκεί να πατήσουμε το 
κουμπί χαμηλά Join via 
installed app 
 

 
 

 


