
 εξωτερικός σύνδεσμος

 εξωτερικός σύνδεσμος

1.2.1.2.1.8.2.3.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1 play 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1 βέλη

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1 εισαγωγή κειμένου

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1 αριθμητικά πλήκτρα

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.2 διαγραφή

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.3 καταχώρηση

1.2.1.2.1.8.2.3.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.4.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1 play

1.2.1.2.1.8.2.4.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.5.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 play

1.2.1.2.1.8.2.5.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1 κλειστά τετράγωνα

1.2.1.2.1.8.1.2.1 roll over

1.2.1.2.1.8.1.2.2 προηγούμενη φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.1.2.3 επόμενη φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.1.2.4 εισαγωγή σχολίων

1.2.1.2.1.8.1.2.5 διαγραφή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.1.2.6 έξοδος

1.2.1.2.1.8.1.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.1.1.2 εισαγωγή περιγραφής

1.2.1.2.1.8.1.1.3 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.8.1.1.4 αποθήκευση αλλαγών

1.2.1.2.1.8.1.1.5 διαγραφή φωτογραφίας 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1 επιβεβαίωση 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.1 ναι

1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.2 όχι

1.2.1.2.1.8.3.1.6.1 ναι

1.2.1.2.1.8.3.1.6.2 όχι

1.2.1.2.1.8.2.2.1 memory matrix

1.2.1.2.1.8.2.3.1 χαμένοι κατά την μετανάστευση

1.2.1.2.1.8.2.4.1 μπάλες με λέξεις

1.2.1.2.1.8.2.5.1 πτώση μήλων

1.2.1.2.1.2.2 φροντιστές   

1.2.1.2.1.2.1 ασθενείς   

1.2.1.2.1.7.1 εισαγωγή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.7.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.7.3 αποθήκευση λογαριασμού

1.2.1.2.1.6.2.1.1 σελίδα φροντιστή 1

1.2.1.2.1.7.3.1 καρτέλα ασθενή 1

1.2.1.2.1.7.3.2 καρτέλα ασθενή 2

1.2.1.2.1.7.3.3 καρτέλα ασθενή 3

1.2.1.2.1.7.3.ν καρτέλα ασθενή ν

1.2.1.2.1.6.2.1.2 σελίδα φροντιστή 2

1.2.1.2.1.6.2.1.3 σελίδα φροντιστή 3

1.2.1.2.1.6.2.1.ν σελίδα φροντιστή ν

1.2.1.2.1.6 καρτέλα χρήστη

1.2.1.2.1.7 προσθήκη ασθενή

1.2.1.2.1.8 έξτρα 1.2.1.2.1.8.1 άλμπουμ φωτογραφιών 1.2.1.2.1.8.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.1.2 zoom φωτογραφία 1

1.2.1.2.1.8.1.3 zoom φωτογραφία 2

1.2.1.2.1.8.1.4 zoom φωτογραφία 3

1.2.1.2.1.8.1.ν zoom φωτογραφία v

1.2.1.2.1.8.2 βοηθητικές ασκήσεις 1.2.1.2.1.8.2.1 ταχύτητα

1.2.1.2.1.8.2.1.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1 play

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1 αποτελέσματα

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1 ταιριάζει

1.2.1.2.1.8.2.1.1 speed match

1.2.1.2.1.8.2.2 μνήμη

1.2.1.2.1.8.2.3 προσοχή

1.2.1.2.1.8.2.4 ευελιξία

1.2.1.2.1.8.2.5 λύση προβλημάτων

1.2.1.2.1.8.1.3.1 player

1.2.1.2.1.8.1.3.2 προηγούμενο τραγούδι

1.2.1.2.1.8.1.3.3 επόμενο τραγούδι

1.2.1.2.1.8.1.3.4 εισαγωγή σχολίων

1.2.1.2.1.8.1.3.5 διαγραφή τραγουδιού

1.2.1.2.1.8.1.3.6 έξοδος

1.2.1.2.1.8.1.3.7 διαγραφή τραγουδιού

1.2.1.2.1.8.3.1.1 εισαγωγή τραγουδιού

1.2.1.2.1.8.3.1.2 εισαγωγή φωτογραφίας 

1.2.1.2.1.8.3.1.3 ακύρωση φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.3.1.4 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.8.3.1.5 αποθήκευση αλλαγών

1.2.1.2.1.8.3.1.6 διαγραφή τραγουδιού 1.2.1.2.1.8.3.1.6 επιβεβαίωση

1.2.1.2.1.8.3.1 εισαγωγή τραγουδιού

1.2.1.2.1.8.3.2 play 1

1.2.1.2.1.8.3.3 play 2

1.2.1.2.1.8.3.4 play 3

1.2.1.2.1.8.3.ν play ν

...   ...   ...   ...   ...   ...

1.2.1.2.1.8.3 μουσική

1.2.1.2.1 αρχική οθόνη χρήστη

1.2.1.1 ακύρωση

1.2.1.2 εγγραφή

1. οθόνη εισόδου

1.1 εισοδος στην εφαρμογή 

1.2 νέος λογαριασμός 1.2.1 οθόνη στοιχείων

1.2.1.2.1.4 λογαριασμός

1.2.1.2.1.5 social media

1.2.1.2.1.1 έξοδος

1.2.1.2.1.3 σύνδεσμοι 1.2.1.2.1.3.1 οθόνη συνδέσμων

1.2.1.2.1.2 επαφές   

1.2.1.2.1.6.1 αλλαγή προφίλ χρήστη

εξωτερικός  σύνδεσμος

εξωτερικοί  σύνδεσμοι

1.2.1.2.1.6.2 δες φροντιστές

1.2.1.2.1.6.4 επιλογή φροντιστή

1.2.1.2.1.6.5 προσθήκη ραντεβού

1.2.1.2.1.6.3 προσθήκη φροντιστή

1.2.1.2.1.6.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας  εξωτερικός σύνδεσμος

 εξωτερικός σύνδεσμος

 εξωτερικός σύνδεσμος

 εξωτερικός σύνδεσμος

 εξωτερικός σύνδεσμος

1.2.1.2.1.6.1.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.6.1.3 διαγραφή λογαριασμού

1.2.1.2.1.6.2.1 σελίδα φροντιστών

1.2.1.2.1.6.1.4 αποθήκευση αλλαγών

1.2.1.2.1.7.3.1.1 αλλαγή προφίλ ασθενή

1.2.1.2.1.7.3.1.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.7.3.1.1.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.7.3.1.1.3 διαγραφή λογαριασμού

1.2.1.2.1.7.3.1.1.4 αποθήκευση αλλαγών

1.2.1.2.1.6.3.1 εισαγωγή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.6.3.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.6.3.3 αποθήκευση λογαριασμού

...   ...   ...   ...   ...   ...

...   ...   ...   ...   ...   ...

...   ...   ...   ...   ...   ...

1.2.1.2.1.7.3.1.2 εισαγωγή σημειώσεων

1.2.1.2.1.7.3.1.3 βίντεο συνομιλία 1.2.1.2.1.7.3.1.3.5 μεγέθυνση οθόνης 1.2.1.2.1.7.3.1.3.5.1 οθόνη βιντεο με συνομιλητή

1.2.1.2.1.7.3.1.3.4 ένταση ήχου

1.2.1.2.1.7.3.1.3.3 αναπαραγωγή τελευταίας συνομιλίας

1.2.1.2.1.7.3.1.3.1 κλήση

1.2.1.2.1.7.3.1.3.2 ακύρωση κλήσης

1.2.1.2.1.7.3.1.4 εισαγωγή κειμένου ή 
φωτογραφίας 1.2.1.2.1.7.3.1.4.1 ok

σελίδες

εντολές

υπάρχουν σε 
κάθε σελίδα

καρτέλες που δημιουργούνται
και υπάρχουν σε κάθε σελίδα

παραπομπή / εναλλακτική οδός

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.2 δεν ταιριάζει

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1.1 συνέχεια

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1 αποτελέσματα 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1 συνέχεια

1.2.1.2.1.8.2.1.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.2.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1 play 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1 ανοιχτά τετράγωνα

1.2.1.2.1.8.2.2.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1 σωστό

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2 λάθος

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 σωστό

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2 λάθος

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1 αποτελέσματα 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1.1 συνέχεια

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 σωστό

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2 λάθος

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1 αποτελέσματα 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1.1 συνέχεια

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1 αποτελέσματα 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1.1 συνέχεια

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 σωστό

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.2 λάθος

oθόνη 1 εμφανίζεται με το άνοιγμα 
της εφαρμογής και εάν ενδιαφέρει 
τον χρήστη πηγαίνει στην επιλογή 1.1
ή την επιλογή 1.2

με την επιλογή 1.2 εμφανίζεται η οθόνη 1.2.1 όπου ο χρήστης 
συμπληρώνει τα στοιχεία του, ώστε να δημιουργήσει νέο 
λογαριασμό. Εάν αλλάξει γνώμη πηγαίνει στην επιλογή 1.2.1.1
και επιστρέφει στην οθόνη 1 εάν θέλει να στνεχίσει πηγαίνει 
στην επιλογή 1.2.1.2 απ’ όπου και οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1

εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει 
την επιλογή 1.2.1.2.1.1 επανέρχεται 
στην οθόνη 1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.2 ο χρήστης
επιλέγει 1.2.1.2.1.2.1 ή 1.2.1.2.1.2.2 

από την οθόνη 1.2.1.2.1.3.1και την επιλογή 1.2.1.2.1.5
ο χρήστηςοδηγείται στην σελίδα του αντίστιχου 
συνδέσμου που έχει επιλέξει 

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.1 ο χρήστης
μπορεί να ακολουθήσει μία από τις 
επιλογές 1.2.1.2.1.6.1.1, 1.2.1.2.1.6.1.2, 
1.2.1.2.1.6.1.3, 1.2.1.2.1.6.1.4

από την επιλογή 1.2.1.2.1.6.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6.2.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.3 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.6.3.1,  
1.2.1.2.1.6.3.2, 1.2.1.2.1.6.3.3 

από την οθόνη 1.2.1.2.1.7 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.7.1,  
1.2.1.2.1.7.2, 1.2.1.2.1.7.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
 1.2.1.2.1.8.1,  1.2.1.2.1.8.2, 1.2.1.2.1.8.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
 1.2.1.2.1.8.1.1,  1.2.1.2.1.8.1.2, 
1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ...,
1.2.1.2.1.8.1.n

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
 1.2.1.2.1.8.3.1,  1.2.1.2.1.8.3.2, 
1.2.1.2.1.8.3.3, 1.2.1.2.1.8.3.4, ...,
1.2.1.2.1.8.3.v

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.1,  1.2.1.2.1.8.2.2, 
1.2.1.2.1.8.2.3, 1.2.1.2.1.8.2.4,
1.2.1.2.1.8.2.5

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.1.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.2  ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.2.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.3  ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.3.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.4 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.4.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.5 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.5.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1, 1.2.1.2.1.8.2.1.1.2 ή μπορεί 
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.1.1.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1, 1.2.1.2.1.8.2.2.1.2  ή μπορεί 
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.2.1.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.3.1.1, 1.2.1.2.1.8.2.3.1.2  ή μπορεί 
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.3.1.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.4.1.1 , 1.2.1.2.1.8.2.4.1.2  ή μπορεί 
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.4.1.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.5.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 , 1.2.1.2.1.8.2.5.1.2  ή μπορεί 
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1  ή 
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.2 

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1 και
στην συνέχεια στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις 
επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1

από την οθόνη1.2.1.2.1.8.2.4.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1

από την οθόνη1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις 
επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις 
επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.2

από την οθόνη1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1, 
1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.2 ή 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1  ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1

από την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την επιλογή  1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη  1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1.1

από την  επιλογή  1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την  επιλογή  1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1.1

από την  επιλογή  1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.2.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.3.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.4.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.5.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από τις επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.1.1.3 και 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.2
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1 
ή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2

με οποιαδήποτε από τις επιλογές 
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2 
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1

με οποιαδήποτε από τις επιλογές 
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1 

με οποιαδήποτε από τις επιλογές 
1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1 

με οποιαδήποτε από τις επιλογές 
1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1

από την οθόνη  1.2.1.2.1.8.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.1.1.1,  
1.2.1.2.1.8.1.1.2, 1.2.1.2.1.8.1.1.3, 
1.2.1.2.1.8.1.1.4, 1.2.1.2.1.8.1.1.5

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.2.1 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1, 
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6 
ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει 
μία από τις επιλογές 1.2.1.2.1.6.1, 
1.2.1.2.1.6.2, 1.2.1.2.1.6.3, 
1.2.1.2.1.6.4, 1.2.1.2.1.6.5

με την επιλογή 1.2.1.2.1.2.1 ο χρήστης οδηγείται σε μία από τις οθόνες 
1.2.1.2.1.7.3.1, 1.2.1.2.1.7.3.2, 1.2.1.2.1.7.3.3, ... , 1.2.1.2.1.7.3.ν   

με την επιλογή 1.2.1.2.1.2.2 ο χρήστης οδηγείται σε μία από τις οθόνες 
1.2.1.2.1.6.2.1.1, 1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ... , 1.2.1.2.1.6.2.1.ν   

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.1 ο χρήστης 
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι 
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να 
χρησιμοποιήσει

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.1 ο χρήστης 
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι 
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να 
χρησιμοποιήσει

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.1 ο χρήστης 
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι 
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να 
χρησιμοποιήσει

με την 1.2.1.2.1.7.1 ο χρήστης 
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι 
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να 
χρησιμοποιήσει

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.2 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.2 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6  χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.2 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1  χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.2 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6  
χωρίς να σημειωθούν αλλαγές

ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.7.3.2,
1.2.1.2.1.7.3.3, ... 1.2.1.2.1.7.3.ν

ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.2,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.8.1.3,
1.2.1.2.1.8.1.4, ... 1.2.1.2.1.8.1.ν

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.3.1.1,  
1.2.1.2.1.8.3.1.2, 1.2.1.2.1.8.3.1.3, 
1.2.1.2.1.8.3.1.4, 1.2.1.2.1.8.3.1.5, 
1.2.1.2.1.8.3.1.6

ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.2,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.8.3.3,
1.2.1.2.1.8.3.4, ... 1.2.1.2.1.8.1.ν

από την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1.1 ή 
μπορεί να επιλέξει  1.2.1.2.1.7.3.1.2, 
1.2.1.2.1.7.3.1.3, 1.2.1.2.1.7.3.1.4

από την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1.1 ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει  1.2.1.2.1.7.3.1.1.1, 
1.2.1.2.1.7.3.1.1.2, 1.2.1.2.1.7.3.1.1.3, 
1.2.1.2.1.7.3.1.1.4

στην επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.2 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει σημειώσεις
χωρίς να αλλάξει οθόνη

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.4 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο ή 
φωτογραφία ώστε να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα
μέλη του δικτύου του χωρίς να αλλάξει οθόνη

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.4.1 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει το κείμενο
που εισήγαγε κατά την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.4 η
φωτογραφία καταχωρείται ταυτόχρονα στο άλμουμ

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.3 ο χρήστης 
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1, 
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην  οθόνη 1.2.1.2.1.6

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.4 ο χρήστης 
οδηγείται στην  οθόνη  1.2.1.2.1.7.3.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.4 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.1 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.5 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.6 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.2  
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ..., 1.2.1.2.1.8.1.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.3 
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ..., 1.2.1.2.1.8.1.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.5 ο χρήστης 
οδηγείται στην  οθόνη  1.2.1.2.1.8.1.1.5.1
και από εκεί μπορεί να επιλέξει 
1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.2

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.6.1
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3

από την  οθόνη  1.2.1.2.1.8.3.1.6
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
1.2.1.2.1.8.3.1.6.1 ή 1.2.1.2.1.8.3.1.6.2

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3 ο χρήστης 
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.7.3.1, 
1.2.1.2.1.7.3.2, 1.2.1.2.1.7.3.3, ...1.2.1.2.1.7.3.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.4 ο χρήστης 
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1, 
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.5 ο χρήστης 
έχει την δυνατότητα να εισάγει ραντεβού 
βάση του pop up οδηγού

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1 

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.4 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη1.2.1.2.1.6 

από την οθόνη 1.2.1.2.1  ο χρήστης μπορεί 
να ακολουθήσει μία από τις επιλογές 1.2.1.2.1.1, 
1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3, 1.2.1.2.1.4, 1.2.1.2.1.5, 
1.2.1.2.1.6, 1.2.1.2.1.7, 1.2.1.2.1.8

οι οθόνες αυτές δεν
έχουν περεταίρω διάδραση

με την  1.2.1.2.1.8.1.1.1 ο χρήστης 
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου 
μπορέι να επιλέξει την φωτογραφία 
που θέλει να χρησιμοποιήσει

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.2 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο
χωρίς να αλλάξει οθόνη

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.4 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο
χωρίς να αλλάξει οθόνη

με την επιλογή  1.2.1.2.1.8.1.3.5 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1.6

με την επιλογή  1.2.1.2.1.8.1.3.7 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1.6

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.5 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.2  
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.3, 1.2.1.2.1.8.3.4, ..., 1.2.1.2.1.8.3.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.3
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ..., 1.2.1.2.1.8.1.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.4 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο
χωρίς να αλλάξει οθόνη

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.3 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.4 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.5 ο χρήστης 
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3 αφού έχουν
σημειωθεί οι επιθυμητές αλλαγές

με την  1.2.1.2.1.8.3.1.1 ο χρήστης 
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου 
μπορέι να επιλέξει το τραγούδι 
που θέλει να χρησιμοποιήσει

με την  επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.3 
ο χρήστης  μπορέι να επιλέξει το 
τραγούδι που θέλει να χρησιμοποιήσει

με την  1.2.1.2.1.8.3.1.2 ο χρήστης οδηγείται 
σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι να επιλέξει 
την φωτογραφία που θέλει να χρησιμοποιήσει

1.2.1.2.1.6.1 προσθήκη ραντεβού


