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Σηµαντικές πληροφορίες
Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου 
της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε δίκτυα 
GSM – GSM900 και GSM1800. Επίσης, υποστηρίζει GPRS για συνδέσεις 
µεταφοράς δεδοµένων κατά πακέτα.
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη.
Εµείς, η Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., 
δηλώνουµε ότι η συσκευή EB-A210 πληρεί τις βασικές και άλλες σχετικές 
απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 
Μπορείτε να βρείτε τη σχετική δήλωση συµµόρφωσης στη διεύθυνση 
http://panasonic.co.jp/pmc/en/

Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες θα σας 
επιτρέψουν να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο µε τρόπο ασφαλή τόσο για σας 
όσο και για το περιβάλλον σας και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
αναφορικά µε τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ισχύς
Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται µόνο µε εγκεκριµένο 
φορτιστή, για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την 
αποτροπή πρόκλησης ζηµιάς στο κινητό τηλέφωνο. Κάθε άλλη 
χρήση θα καταστήσει άκυρη την τυχόν έγκριση χρήσης της 

συσκευής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό 
βεβαιωθείτε ότι η ονοµαστική τάση του Φορτιστή Ταξιδιού είναι συµβατή µε 
την περιοχή χρήσης. Μαζί µε το Κύριο Κιτ παρέχεται ένας Φορτιστής Ταξιδιού 
(EB-CAA210xx*).
Σηµείωση* Το xx είναι για την αναγνώριση της περιοχής του φορτιστή, π.χ. 
CN, EU, UK, AU, US.

Μπαταρία
Η τυχόν χρήση µπαταρίας διαφορετικής από εκείνη που συνιστά ο 
κατασκευαστής είναι δυνατό να θέσει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο.
Αν χρησιµοποιείτε µία λειτουργία η οποία κρατάει τον φωτισµό 
πληκτρων ενεργοποιηµένο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως ένα 

παιχνίδι ή τον πλοηγό, η διάρκεια ζωής της µπαταρίας θα µειωθεί υπερβολικά. 
Για να έχετε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, ρυθµίστε το Φως 
Πλήκτρων στη θέση εκτός λειτουργίας. (∆είτε “Φως Πλήκτρων” στη σελίδα 66.)
Μην χρησιµοποιείτε αυτό το τηλέφωνο χωρίς το κάλυµµα της µπαταρίας 
τοποθετηµένο.
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Απόρριψη της µπαταρίας
Μην αποτεφρώνετε τις µπαταρίες και µην τις απορρίπτετε ως κοινά 
απορρίµµατα. Οι µπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε 
τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισµούς και ενδέχεται να είναι 
ανακυκλώσιµες.

Αεροσκάφος
Θέστε το κυψελοειδές τηλέφωνο εκτός λειτουργίας όταν βρίσκεστε 
σε αεροπλάνο. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση της λειτουργίας Αφύπνιση 
ή Ώρα ενεργοποίησης δεν αντιβαίνει στους κανονισµούς 
ενεργοποιώντας αυτόµατα το τηλέφωνο µέσα σε αεροσκάφος 

ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισµό κλπ. Η χρήση των κυψελοειδών τηλεφώνων σε 
αεροσκάφος µπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, 
να διαταράξει το κυψελοειδές δίκτυο και µπορεί να είναι παράνοµη. 
Σε περίπτωση µη τήρησης της οδηγίας αυτής, ο παραβάτης ενδέχεται 
να εξαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, να διωχθεί δικαστικά ή και τα δύο.

Μη χρησιµοποιείτε
Συνιστάται να µη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε σταθµούς 
ανεφοδιασµού καυσίµων. Υπενθυµίζεται στους χρήστες να τηρούν 
τους περιορισµούς περί χρήσης ραδιοεξοπλισµού σε σταθµούς 
αποθήκευσης καυσίµων, χηµικά εργοστάσια ή σε σηµεία όπου 

εκτελούνται ανατινάξεις. Ποτέ µην εκθέτετε την µπαταρία σε ακραίες 
θερµοκρασίες (πάνω από τους 60°C).

Οδήγηση
Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχηµά του σε κάθε 
στιγµή. Μην κρατάτε το κινητό ενώ οδηγείτε. Πρώτα βρείτε ένα 
ασφαλές σηµείο για να σταθµεύσετε. Μη µιλάτε σε µικρόφωνο 
ανοικτής ακρόασης, εάν θεωρείτε ότι αποσπάται η προσοχή σας 

από το δρόµο. Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως µε τους περιορισµούς που 
αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε και να τους 
τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

Ηλεκτρονικές Συσκευές
Όταν χρησιµοποιείτε το κινητό σε µικρή απόσταση από ατοµικές 
ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηµατοδότες και ακουστικά 
βαρηκοΐας, πρέπει να δίνετε τη δέουσα προσοχή.
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Εξοπλισµός Θέρµανσης
Αν η συσκευή σας, η µπαταρία της ή τα αξεσουάρ φόρτισης είναι 
βρεγµένα, µην τα βάλετε σε εξοπλισµό θέρµανσης οποιουδήποτε 
τύπου, όπως φούρνο µικροκυµάτων, συσκευή υψηλής πίεσης, 
στεγνωτήρα ή κάτι παρόµοιο. Μπορεί να προκληθεί διαρροή, 

υπερθέρµανση, διαστολή, έκρηξη και/ή πυρκαγιά της µπαταρίας, της 
συσκευής και/ή του εξοπλισµού φόρτισης. Επιπλέον, το προϊόν ή τα αξεσουάρ 
µπορεί να βγάλουν καπνό και τα ηλεκτρικά τους κυκλώµατα ενδέχεται να 
καταστραφούν µε αποτέλεσµα τα προϊόντα να δυσλειτουργούν. Η Panasonic 
δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καταστροφή, άµεση ή έµµεση, που έχει 
προκληθεί λόγω κακής χρήσης µε οποιοδήποτε τρόπο.

Αντίγραφα Ασφαλείας & Ασφάλεια
Συνιστάται η δηµιουργία ενός αντιγράφου ασφάλειας των 
σηµαντικών πληροφοριών και δεδοµένων που αποθηκεύετε 
στη µνήµη του τηλεφώνου σας. Προκειµένου να αποφευχθεί 
η συµπτωµατική απώλεια δεδοµένων, παρακαλείστε να ακολου-

θείτε πιστά τις οδηγίες που σχετίζονται µε τη φροντίδα και συντήρηση του 
τηλεφώνου σας και της µπαταρίας του.
Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να µεταδίδει 
προσωπικές πληροφορίες. Συνιστάται να προσέχετε να µην αποθηκεύετε 
πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή οικονοµικά ζητήµατα στο τηλέφωνό 
σας. Πρέπει να χρησιµοποιείτε χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το κλείδωµα 
SIM για την προστασία των πληροφοριών που περιέχονται στο τηλέφωνό σας. 
Η Panasonic δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που 
προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων, η οποία 
συµπεριλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις άµεσες και έµµεσες απώλειες 
(συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόµενες απώλειες, στα 
αναµενόµενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων).

Φόρτωση
Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να φορτώνει και να αποθηκεύει 
πληροφορίες και δεδοµένα από εξωτερικές πηγές. Αποτελεί δική 
σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 
ενεργειών δεν παραβιάζετε τη νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά 

δικαιώµατα ή άλλη ισχύουσα νοµοθεσία.
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Η Panasonic δεν αποδέχεται ευθύνη για απώλειες οι οποίες οφείλονται 
µε οποιοδήποτε τρόπο σε απώλεια δεδοµένων ή οποιαδήποτε παραβίαση 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή πνευµατικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανόµενων 
των άµεσων και έµµεσων απωλειών αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές 
(συµπεριλαµβάνεται, αλλά δεν περιορίζεται σε συνεπαγόµενη απώλεια, 
προβλεπόµενα αποθεµατικά, απώλεια ή εισοδήµατα).

Αποδοτική Χρήση
Για να επιτύχετε τη µεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσµατικότητα στη χρήση, κρατάτε το 
κινητό σας όπως κάθε κοινό τηλέφωνο. Για να 
αποφύγετε την υποβάθµιση της ποιότητας του 

σήµατος ή της απόδοσης της κεραίας, µην αγγίζετε και µην 
καλύπτετε την περιοχή της κεραίας όταν το τηλέφωνο είναι 
σε λειτουργία. Οι τυχόν µη εξουσιοδοτηµένες µετατροπές 
ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά στο κινητό και να παραβιάσουν 
τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης, οι µη εξουσιοδοτηµένες µετατροπές 
ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύησή σας. Ωστόσο, κάτι 
τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώµατά σας που απορρέουν από τη νοµοθεσία.

Άλλες σηµαντικές πληροφορίες
Η έγχρωµη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) χρησιµοποιεί τεχνολογία 
παραγωγής υψηλής ακρίβειας, και σε ορισµένες περιπτώσεις τα 
εικονοστοιχεία (pixels) µπορεί να είναι φωτεινότερα ή σκοτεινότερα. Αυτό 
οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν αποτελεί ελάττωµα 
δυσλειτουργίας.

Αυτό το τηλέφωνο σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και ελέγχεται για να 
εξασφαλιστεί ότι συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις 
οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) οι οποίες ισχύουν κατά τη 
στιγµή της κατασκευής, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ, FCC των ΗΠΑ 
και ACA της Αυστραλίας.

Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε αξεσουάρ εγκεκριµµένα 
από την Panasonic ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και η αποφυγή 
βλάβης στο τηλέφωνό σας. Η Panasonic δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που 
προκαλούνται από τη χρήση αξεσουάρ τα οποία δεν είναι εγκεκριµµένα από 
την Panasonic.

Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησιµοποιείται σε συµµόρφωση προς την 
ισχύουσα διεθνή ή εθνική νοµοθεσία ή τυχόν ειδικούς κανονισµούς που 
αφορούν τη χρήση του τηλεφώνου σε συγκεκριµένες εφαρµογές και 
περιβάλλοντα. Αυτό συµπεριλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση 
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σε νοσοκοµεία, σε αεροπλάνα, κατά την οδήγηση, καθώς και σε άλλες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύουν περιορισµοί ως προς τη χρήση.

Ορισµένα από τα περιεχόµενα αυτού του εγχειριδίου µπορεί να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση.

Ανατρέξτε στη δικτυακή τοποθεσία µας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, 
καθώς και για πληροφορίες περί συµµόρφωσης της συσκευής µε τα ισχύοντα 
πρότυπα στη χώρα/γεωγραφική περιφέρεια όπου χρησιµοποιείτε τη συσκευή.
http://panasonic.co.jp/pmc/en/
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∆ήλωση SAR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Οδηγία περί τερµατικού ραδιοφωνικού 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (RTTE)
AYTO ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ PANASONIC (ΜΟΝΤΕΛΟ EB-A210) ΠΛΗΡΟΙ 
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας ποµπός και δέκτης ραδιοκυµάτων. Έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης 
σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που συνιστώνται από το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια αυτά συνιστούν µέρος σαφών κατευθυντήριων 
αρχών και καθορίζουν τα επιτρεπόµενα όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για 
το σύνολο του πληθυσµού. Οι κατευθυντήριες αρχές αναπτύχθηκαν από 
ανεξάρτητους επιστηµονικούς οργανισµούς βάσει τακτικής και αναλυτικής 
αξιολόγησης επιστηµονικών µελετών. Στα όρια συµπεριλαµβάνεται ένα 
ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Στις πρότυπες τιµές έκθεσης για κινητά τηλέφωνα εφαρµόζεται µια µονάδα 
µέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Απορρόφησης ή SAR. 
Το όριο SAR που συνιστά το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
2,0 W/kg*. Έχουν διεξαχθεί διάφορες δοκιµές αναφορικά µε την τιµή έκθεσης 
SAR βάσει πρότυπων θέσεων λειτουργίας µε το τηλέφωνο να εκπέµπει στο 
υψηλότερο πιστοποιηµένο επίπεδο ισχύος καθ’ όλη τη ζώνη των υπό δοκιµή 
συχνοτήτων. Μολονότι η τιµή SAR καθορίζεται βάσει του υψηλότερου 
πιστοποιηµένου επιπέδου ισχύος, η πραγµατική τιµή SAR της τηλεφωνικής 
συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της µπορεί να είναι κατά πολύ 
χαµηλότερη από τη µέγιστη τιµή. Αυτό συµβαίνει επειδή το τηλέφωνο έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να 
επιτυγχάνεται χρήση της ελάχιστης δυνατής ισχύος που απαιτείται για 
πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραµµές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε 
µια κεραία σταθµού βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι η έξοδος ισχύος του 
τηλεφώνου.

Προτού ένα µοντέλο κινητού τηλεφώνου τεθεί στη διάθεση του κοινού, πρέπει 
να πιστοποιείται η συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί τερµατικού 
ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (RTTE). Ως θεµελιακή 
απαίτηση της παρούσας οδηγίας ορίζεται η προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόµου. 
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Η υψηλότερη τιµή SAR για αυτό το µοντέλο, όταν υποβλήθηκε σε δοκιµή για 
χρήση στο αυτί έτσι, ώστε να συµµορφώνεται µε τις πρότυπες τιµές, ήταν 
0,549 W/kg. Η συσκευή αυτή πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης 
σε ραδιοσυχνότητες και στην περίπτωση που χρησιµοποιείται στην κανονική 
θέση χρήσης, δηλαδή δίπλα στο αυτί, και στην περίπτωση που τοποθετείται 
σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώµα. Όταν η λειτουργία του κινητού 
σας τηλεφώνου επιτυγχάνεται µε τη χρήση θήκης, κλιπ ζώνης ή βάσης, πρέπει 
να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν µέταλλο και ότι βρίσκονται σε απόσταση 
τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώµα σας.

Μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τα επίπεδα SAR µεταξύ 
των διαφόρων τηλεφώνων και των διαφόρων θέσεων χρήσης αυτών, όλα 
πληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.

* Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται από το κοινό 
ανέρχεται σε 2,0 watts/kilogram (W/kg), υπολογιζόµενο κατά µέσο όρο σε δέκα 
γραµµάρια ιστού. Στο όριο συµπεριλαµβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο 
ασφαλείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσθετη ασφάλεια του κοινού και 
να συνυπολογιστούν τυχόν διακυµάνσεις στις µετρήσεις. Οι τιµές SAR µπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς και τη ζώνη 
συχνότητας δικτύου.
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Σηµαντικές πληροφορίες

Φροντίδα και Συντήρηση
Αν πιέσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ενδέχεται να ακουστεί 
ένας δυνατός ήχος. Αποφεύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο πολύ 
κοντά στο αυτί σας, ενώ πατάτε τα πλήκτρα.

Οι ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινό 
πρόβληµα στη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει βλάβη. Εάν χρησιµοποιήσετε 
το τηλέφωνο για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε θερµοκρασίες που 
υπερβαίνουν τους 40°C, η ποιότητα της οθόνης ενδέχεται να 
µειωθεί.

Μην τροποποιείτε ή µην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή. ∆εν 
περιλαµβάνονται µέρη που να µπορούν να επισκευασθούν από 
το χρήστη.

Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υπερβολικούς κραδασµούς 
ή τραντάγµατα. Μην αφήσετε να σας πέσει η µπαταρία.

Αποφύγετε την επαφή µε υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή 
έρθει σε επαφή µε υγρό στοιχείο αφαιρέστε αµέσως τη µπαταρία 
και επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.

Μην αφήνετε τη συσκευή σας σε άµεση έκθεση στον ήλιο ή χώρο 
µε υγρασία, σκόνη ή ζέστη. Ποτέ µην πετάτε µπαταρίες στη φωτιά. 
Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη.

Κρατήστε µακριά από τη συσκευή/µπαταρία τυχόν µεταλλικά 
αντικείµενα που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τη συσκευή/την 
µπαταρία.
Οι µπαταρίες είναι δυνατό να προκαλέσουν υλικές ζηµιές, 
τραυµατισµό ή εγκαύµατα, εάν οι πόλοι τους βραχυκυκλωθούν 
από αγώγιµο υλικό (π.χ. µεταλλικά κοσµήµατα, κλειδιά κ.λπ.).
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Φορτίζετε πάντα τη µπαταρία σε καλά αεριζόµενη περιοχή που δεν 
είναι άµεσα εκτεθειµένη στο ηλιακό φως, σε θερµοκρασία µεταξύ 
+5°C και +35°C. ∆εν είναι δυνατόν να επαναφορτίσετε τη µπαταρία 
σε συνθήκες θερµοκρασίας πέρα από αυτό το εύρος τιµών.

Όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας ή τον παλιό εξοπλισµό, 
συµβουλευτείτε τις αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες 
σχετικά µε την ανακύκλωση.
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Σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο
Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό 
το εγχειρίδιο
Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την 
απεικόνιση της περιορισµένης διαθεσιµότητας της λειτουργίας ή της 
υπηρεσίας.

 = Ανάλογα µε την κάρτα SIM.

 = Ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του δικτύου.

 = Ανάλογα µε το δίκτυο ή τη χώρα/περιοχή.

Γραφικά
Τα γραφικά στοιχεία σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν µόνο για λόγους 
απεικόνισης και µπορεί να διαφέρουν από το πραγµατικό τηλέφωνο και/ή 
τα γραφικά στοιχεία που εµφανίζονται στο τηλέφωνο. Η Panasonic διατηρεί 
το δικαίωµα να αλλάξει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
χωρίς προειδοποίηση.

Πλήκτρα
Τα πλήκτρα σε αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά 
πλήκτρα στο τηλέφωνό σας. Συµβουλευτείτε τη σελίδα 13 για τα εικονίδια που 
απεικονίζουν τα πλήκτρα σε αυτό το εγχειρίδιο.
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Πως να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο
<Παράδειγµα> ∆ίκτυο GSM στο µενού Ρυθµίσεις στη σελίδα 68

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM. 
Για τα άλλα σύµβολα, συµβουλευτείτε τη σελίδα 10.

d Πλοήγηση στα µενού
Πριν ακολουθήσετε τα βήµατα, πρέπει να µπείτε στο Βασικό µενού, έπειτα να 
µετακινηθείτε µέσα στα υποµενού, όπως περιγράφεται δίπλα στο εικονίδιο d.
“>” σηµαίνει “µετακίνηση µέσα στο µενού και επιλογή”.
Στο παράδειγµα που δίνεται παραπάνω:
Από το Βασικό µενού, πιέστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να µετακινηθείτε στο 
Ρυθµίσεις και πιέστε το Αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο (Eπιλογή)*, 
έπειτα πιέστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να µετακινηθείτε στο ∆ίκτυο GSM 
και πιέστε το Αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο (Eπιλογή)*.
Τώρα µπορείτε να συνεχίσετε στο βήµα 1:

1. Πιέστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να µετακινηθείτε στο Αυτόµατο, έπειτα 
πιέστε το Αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο (Αλλαγή)* για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Αυτόµατο.

* Η λέξη εµφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, υποδεικνύοντας µία εντολή 
την οποία δίνει το πλήκτρο στο τηλέφωνο όταν το πιέζετε.

Ρυθµίσεις

∆ίκτυο GSM
Αυτόµατο
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αναζητεί αυτόµατα 
ή χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο κατά τη λειτουργία της περιαγωγής. Όταν 
είναι ενεργοποιηµένο το Αυτόµατο, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόµατα ένα νέο 
δίκτυο έτσι ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη διαθεσιµότητα του δικτύου.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > ∆ίκτυο GSM 

1. [1/2] για να µετακινηθείτε στο Αυτόµατο 7 [5] (Αλλαγή) 
για ενεργοποίηση/απενεργοποίση

Σηµείωση: Νόµοι της χώρας σας ενδέχεται να απαγορεύουν την 
περιαγωγή στην δική σας γεωγραφική περιφέρεια.
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Συνοπτική παρουσίαση τηλεφώνου

Πλήκτρο
αποστολής

∆εξί πλήκτρο 
λειτουργιών
Πλήκτρο 
Λειτουργίας/
τερµατισµού

Ακουστικό
τηλεφώνου

Βύσµα φόρτισης

Πλήκτρο αθόρυβης 
λειτουργίας

Πλήκτρο
πλοήγησης

Οθόνη

Αριστερό πλήκτρο
λειτουργιών

Πλήκτρο
αστερίσκος

Μικρόφωνο

Φως ένδειξης

Καλώδιο Προσωπικής
Ανοιχτής Συνοµιλίας
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Λειτουργίες πλήκτρων

* Τα εικονίδια των πλήκτρων που δίνονται στον πίνακα αντιστοιχούν στα πραγµατικά 
πλήκτρα του τηλεφώνου.

Ονοµασία 
πλήκτρου Λειτουργία Εικονίδιο 

πλήκτρου*

Πλήκτρο 
πλοήγησης

Πατήστε το πάνω [1] ή το κάτω [2] άκρο για να 
µετακινήσετε τον κέρσορα της οθόνης ή για να 
ρυθµίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη 
διάρκεια µιας κλήσης.

[1]
[2]

Αριστερό 
πλήκτρο 
λειτουργιών

Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύει το κείµενο 
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. [5]

∆εξί πλήκτρο 
λειτουργιών

Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύει το κείµενο 
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. [6]

Πλήκτρο 
αποστολής Πραγµατοποίηση ή απάντηση κλήσης. [T]

Πλήκτρο 
Λειτουργίας/
Τερµατισµού

Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να θέσετε το 
τηλέφωνο εντός/εκτός λειτουργίας.
Τερµατισµός ή απόρριψη κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βασικών λειτουργιών, επιστρέψτε 
στην προηγούµενη οθόνη ή πατήστε και κρατήστε το 
πατηµένο για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναµονής.

[w]

Πλήκτρα 
αριθµητικών 
χαρακτήρων

Εισαγωγή αριθµών και χαρακτήρων.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα [S] - [K] 
για πραγµατοποίηση ταχείας κλήσης.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [A] για να 
καλέσετε τον τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα 
φωνητικά µηνύµατά σας.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [L] για να εισάγετε 
το πρόθεµα διεθνών κλήσεων (+) ή µια παύση (P) 
κατά την εισαγωγή αριθµού τηλεφώνου.

[L] έως [K]

Πλήκτρο 
αστερίσκος

Εισάγετε “e”.
Στην κατάσταση εισαγωγής κειµένου, πατήστε το για 
να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα, ή 
πατήστε το και κρατήστε το πατηµένο για να αλλάξετε 
τον τρόπο εισαγωγής.

[e]

Πλήκτρο 
αθόρυβης 
λειτουργίας

Εισάγετε “r”.
Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αθόρυβη 
λειτουργία.

[r]
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Πλήκτρα συντοµεύσεων
Έχετε τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις λειτουργίες του τηλεφώνου αντί 
να µετακινήστε µέσα από τα µενού.

Πλήκτρο Λειτουργία

Σε κατάσταση αναµονής

Σύντοµο πάτηµα

[5] Ανοίγει το Βασικό µενού

[6] Ανοίγει το µενού Μηνύµατα

[1] Ανοίγει το µενού Συντοµεύσεις

[2] Ανοίγει τη Λίστα Επαφών

[T] Ανοίγει τη Λίστα κλήσεων

Μακρύ πάτηµα

[5] Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το επιλεγµένο µενού 
Συντοµεύσεις

[6] Ανοίγει το µενού Πλοηγός

[1] Ενεργοποιεί το Αυτόµατο Κλείδωµα Πλήκτρων

[2] Ανοίγει το Ηµερολόγιο

[A] Καλεί τον τηλεφωνητή σας

[S] - [K] Ταχεία Κλήση

[r] Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αθόρυβη 
λειτουργία

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης

Σύντοµο πάτηµα
[1] Αυξάνει την ένταση του ήχου

[2] Ελαττώνει την ένταση του ήχου

Μακρύ πάτηµα [r] Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το ηχείο Ανοιχτής 
Συνοµιλίας
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Οθόνη
Οθόνη σε κατάσταση αναµονής

Ρολόι σε κατάσταση αναµονής
Το ρολόι εµφανίζεται στην οθόνη περίπου ένα λεπτό αφού πατήσετε 
το τελευταίο πλήκτρο.

Φόντο

Περιοχή εικονιδίων 
κατάστασης

Περιοχή επιλογής
αριστερού
πλήκτρου

λειτουργιών

Περιοχή επιλογής 
δεξιού πλήκτρου 
λειτουργιών
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Εικονίδια κατάστασης
Τα εικονίδια κατάστασης εµφανίζονται ακίνητα ή κινούµενα, ανάλογα µε τις 
λειτουργίες που έχουν ενεργοποιηθεί κάθε φορά.

Εικονίδιο Σηµασία
Ισχύς σήµατος, όσες περισσότερες γραµµές εµφανίζονται, τόσο 
ισχυρότερο είναι το σήµα.
Βρίσκεστε εντός της εµβέλειας του οικιακού δικτύου στο οποίο είστε 
συνδροµητής.

Έχετε καταχωρηθεί σε µη οικιακό δίκτυο – περιαγωγή.

Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις εκτρέπονται αν έχει επιλεχθεί η λειτουργία 
Όλες οι Φωνητικές Κλήσεις.

Ο χώρος αποθήκευσης των µηνυµάτων είναι πλήρης.

Το µη αναγνωσµένο µήνυµα έχει αποθηκευθεί.

Ο Τηλεφωνητής έχει µήνυµα.

Έχει ρυθµιστεί η Ειδοποίηση.

Έχουν απενεργοποιηθεί όλοι οι ήχοι.

Έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση µε δόνηση.

(Γκρι) Είναι ενεργή η σύνδεση GPRS.
(Μπλε) Μετάδοση δεδοµένων µέσω GPRS.

Η µπαταρία είναι φορτισµένη.

Η µπαταρία φορτίζεται.

Χαµηλή στάθµη µπαταρίας

Μη φυσιολογική φόρτιση
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Φως ένδειξης
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν λαµβάνετε κλήσεις/µηνύµατα, όταν 
φορτίζεται η µπαταρία, όταν ηχεί το ξυπνητήρι ή όταν χρησιµοποιείτε το 
πληκτρολόγιο.
Για να ορίσετε το χρώµα φωτισµού για τις εισερχόµενες κλήσεις, τα µηνύµατα 
και το ξυπνητήρι, ή για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το 
φωτισµό για τη φόρτιση της µπαταρίας και το πληκτρολόγιο, δείτε την ενότητα 
“Φωτισµός” στη σελίδα 65.
Για να ορίσετε διαφορετικό χρώµα φωτισµού για ορισµένες επαφές, δείτε 
“Αποθήκευση µίας επαφής στο τηλέφωνό σας” στη σελίδα 52, και επιλέξτε 
το Φωτισµός Κλήσ: ή Φωτισµός Μην: που θέλετε.
 

Λειτουργία Χρώµα Περιγραφή

Εισερχόµενες 
κλήσεις

Off
Χρώµα 1 - 8

Αναβοσβήνει µε το επιλεγµένο χρώµα όταν λαµβάνετε 
κλήσεις.

Εισερχόµενα 
µηνύµατα

Αναβοσβήνει µε το επιλεγµένο χρώµα όταν λαµβάνετε 
µηνύµατα.

Φωτισµός 
Μηνυµάτων

Αναβοσβήνει µε το επιλεγµένο χρώµα όταν λαµβάνετε 
ή διαβάζετε µηνύµατα µε φωτισµό Το φως ένδειξης 
ανάβει ανάλογα µε τα “προσωπάκια” ή τις κινούµενες 
εικόνες που έχουν ενσωµατωθεί στο µήνυµα µε 
Φωτισµ. ∆είτε την ενότητα “Φωτισµός Μηνυµάτων” 
στη σελίδα 42 για αναλυτικές οδηγίες. Για να ορίσετε, 
να προβάλετε ή να δείτε το φωτισµό, δείτε σελίδα 
37 - 40.

Αφύπνιση Αναβοσβήνει µε το επιλεγµένο χρώµα όταν χτυπά 
το ξυπνητήρι.

Φόρ Μπατ Off
Χρώµα 3 Ανάβει µε το Χρώµα 3 όταν φορτίζεται η µπαταρία.

Χρήση 
πληκτρο-
λογίου

Off
Τυχαία

Ανάβει µε τυχαία χρώµατα όταν πατήσετε τα πλήκτρα 
[L] - [K], [e] και [r].
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Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της 
µπαταρίας
Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα 
SIM (δοµοστοιχείο ταυτότητας συνδροµητή) και τη µπαταρία.
Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας, 
βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι εκτός λειτουργίας και ότι ο φορτιστής 
έχει αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο.

Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM
∆είτε την ενότητα “Τοποθέτηση/αφαίρεση της µπαταρίας” στη σελίδα 19 για να 
βγάλετε ή για να τοποθετήσετε το κάλυµµα της µπαταρίας και τη µπαταρία.

1. Σύρετε τη θήκη της κάρτας SIM 
κατά τη φορά του βέλους 
“OPEN” ; µέχρι να κάνει “κλικ” 
και ανασηκώστε τη :.

2. Εισάγετε την κάρτα SIM µέσα 
στη θήκη της κάρτας SIM.
Για να βγάλετε την κάρτα SIM, 
τραβήτε τη από τη θήκη της.

3. Αφήστε κάτω τη θήκη της κάρτας 
SIM ; και σύρετέ τη κατά τη 
φορά του βέλους “LOCK” : 
µέχρι να κάνει “κλικ”.
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Τοποθέτηση/αφαίρεση της µπαταρίας
Τοποθέτηση της µπαταρίας

1. Τοποθετήστε τη µπαταρία µέσα στη θήκη 
της µπαταρίας, φροντίζοντας ώστε οι 3 
χρυσές επαφές να είναι ευθυγραµµισµένες 
µε τις 3 χρυσές ακίδες στο πάνω µέρος της 
θήκης.

2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα του 
τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα έχει 
µπει στη θέση του αφού ακουστεί ένα “κλικ”.

Αφαίρεση της µπαταρίας
1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω στη 

µικρή γλωσσίδα στο πάνω µέρος του 
καλύµµατος. Σύρετε το κάλυµµα λίγο προς 
το κάτω µέρος του τηλεφώνου και στη 
συνέχεια ανασηκώστε το και βγάλτε το 
από το τηλέφωνο.

2. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω στη 
γλωσσίδα στη βάση της µπαταρίας. 
Ανασηκώστε τη µπαταρία και βγάλτε 
τη από τη θήκη της.
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Φόρτιση της µπαταρίας
Το τηλέφωνό σας µπορεί να φορτιστεί είτε όταν είναι σε λειτουργία ή όταν είναι 
εκτός λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας εφόσον είναι 
ανοιχτό ακόµα κι όταν φορτίζεται.
Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι τοποθετηµένη στο τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε 
τη φόρτιση.

1. Συνδέστε το φορτιστή στο Συνδετήρα Φορτιστή και 
στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα. 
Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει και ένα 
εικονίδιο που θα ανεβοκατεβαίνει θα εµφανιστεί 
στην οθόνη σε κατάσταση αναµονής.

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το 
φορτιστή από την πρίζα πριν βγάλετε το φις από 
το τηλέφωνο.

∆είκτης στάθµης µπαταρίας

Σηµείωση: ΜΗΝ πιέζετε το βύσµα γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο 
και/ή στον φορτιστή.

Αν η µπαταρία έχει εκφορτιστεί πλήρως, µπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά µέχρι να 
εµφανιστεί ο δείκτης στάθµης της µπαταρίας.

Προτείνουµε να φορτίσετε τη µπαταρία για 150 λεπτά το πολύ πριν χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνο.

Ο δείκτης φόρτισης θα ανάψει αν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθµιση φωτισµού για τη φόρτιση 
της µπαταρίας. (∆είτε “Φωτισµός” στη σελίδα 65.)

Κατά τη φόρτιση Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
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Προειδοποίηση για χαµηλή στάθµη µπαταρίας
Όταν η ισχύς της µπαταρίας έχει ελαττωθεί, εµφανίζεται το µήνυµα 
“Η µπαταρία είναι χαµηλά” και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος. 
Το τηλέφωνο εµφανίζει το µήνυµα αρκετές φορές και στη συνέχεια τίθεται 
εκτός λειτουργίας αυτόµατα. Αν ακούσετε την προειδοποίηση για χαµηλή 
στάθµη µπαταρίας κατά τη διάρκεια συνοµιλίας, φορτίστε το τηλέφωνό σας 
για να συνεχίσετε τη συνοµιλία.

Θέση του τηλεφώνου εντός/εκτός 
λειτουργίας

1. Πατήστε το [w] και κρατήστε το πατηµένο για 2 έως 3 δευτερόλεπτα για 
να θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία
Μπορεί να εµφανιστεί χαιρετισµός και το τηλέφωνο µπαίνει σε κατάσταση αναµονής.

2. Πατήστε το [w] και κρατήστε το πατηµένο για 2 έως 3 δευτερόλεπτα για 
να θέσετε το τηλέφωνο εκτός λειτουργίας ενώ βρίσκεται σε κατάσταση 
αναµονής
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Πραγµατοποίηση κλήσεων
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση, το τηλέφωνό σας πρέπει να βρίσκεται 
εντός της εµβέλειας κάποιου δικτύου µε επαρκή ισχύ σήµατος.

Τυπική κλήση αριθµού
Στη λειτουργία αναµονής:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθµό τηλεφώνου 7 [T]
2. Όταν απαντήσει ο άλλος, µιλήστε στο µικρόφωνο
3. [w] για να κλείσετε 

Όταν τερµατιστεί η κλήση, θα εµφανιστεί η διάρκεια της κλήσης.
Αν έχει επιλεχθεί η ρύθµιση Μέγιστο κόστος, θα εµφανιστούν οι υπολειπόµενες 
µονάδες. (∆είτε “Μέγιστο κόστος” στη σελίδα 73.)

Κλήση αριθµού από τις Επαφές
Μπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις χρησιµοποιώντας τους αριθµούς που 
έχετε καταχωρήσει στις Επαφές.
Στη λειτουργία αναµονής:

1. [2]
2. [192] για να µετακινηθείτε στην επαφή που θέλετε 7 [T]

Για να βρείτε µια επαφή που αρχίζει µε τα γράµµατα που πληκτρολογείτε, δείτε 
“Αναζήτηση στη Λίστα Επαφών” στη σελίδα 51.

Κλήση τελευταίου αριθµού
Μπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις χρησιµοποιώντας τους αριθµούς που 
έχουν καταχωρηθεί στη Λίστα κλήσεων.
Στη λειτουργία αναµονής:

1. [T]
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Κληθέντες, Απαντηµένες ή 

Αναπάντητες 7 [5] (Eπιλογή)
3. [192] για να µετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε 7 [T]

Σηµείωση: Ενώ τηλεφωνείτε, µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό 
πατώντας [192].
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∆ιεθνείς κλήσεις
Πρέπει να εισάγετε το διεθνές πρόθεµα (+) για τη χώρα/περιοχή, στη συνέχεια 
τον κωδικό της χώρας/περιφέρειας, τον κωδικό περιοχής και τέλος τον αριθµό 
τηλεφώνου.
Στη λειτουργία αναµονής:

1. Πατήστε το [L] και κρατήστε το πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί το “+”
2. Εισάγετε τον κωδικό της χώρας/περιφέρειας
3. Εισάγετε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθµό τηλεφώνου 7 [T]

Επείγουσες
Για να πραγµατοποιήσετε µια επείγουσα κλήση, πρέπει να υπάρχει η κεραία 
( p ).
Όταν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον τοπικό αριθµό έκτακτης ανάγκης (όπως το [AAS]) 
7 [T]

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM: 
1. Πληκτρολογήστε τον τοπικό αριθµό έκτακτης ανάγκης (όπως το [AAS]) 

7 [T]
΄H
[6] (SOS) 7 “Επείγουσες” 7 [5] (Ναι)

Σηµείωση: Σε πολλές χώρες/περιφέρειες, υπάρχει ένα “0” στην αρχή του κωδικού 
περιοχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το “0” θα πρέπει να παραληφθεί κατά 
την κλήση διεθνών αριθµών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής δικτύου όπου 
είστε συνδροµητής.

Σηµείωση: Οι περισσότερες χώρες υποστηρίζουν το διεθνή αριθµό έκτακτης 
ανάγκης 112. Αν ανακαλύψετε ότι ο αριθµός αυτός δεν λειτουργεί στο τηλέφωνό σας, 
επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής του δικτύου όπου είστε συνδροµητής.
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Απάντηση κλήσεων
Όταν υπάρχει εισερχόµενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει κα/ή δονείται 
(ανάλογα µε τη ρύθµιση ειδοποίησης του τηλεφώνου σας). (∆είτε 
“Ειδοποιήσεις” στη σελίδα 64.)
Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει και/ή δονείται:

1. [T] ή [5] (Απάντηση)
΄H
Αν έχει επιλεχθεί η ρύθµιση Απάντηση µε κάθε πλήκτρο:
1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το [w] και [6] (Σιγή)

(∆είτε “Απάντηση µε κάθε πλήκτρο” στη σελίδα 78.)

Απόρριψη κλήσεων
Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει και/ή δονείται:

1. [w]

Αθόρυβη ειδοποίηση
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσµατος και τη δόνηση πριν 
απαντήσετε µια κλήση.
Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει και δονείται:

1. [6] (Σιγή)
2. Για να απαντήσετε την κλήση: [T] ή [5] (Απάντηση)

Αν έχει επιλεχθεί η ρύθµιση Απάντηση µε κάθε πλήκτρο:
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το [w] και [6] (Απόρριψη)
΄H
Για να απορρίψετε την κλήση: [w] ή [6] (Απόρριψη)
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Απάντηση δεύτερης κλήσης
Ενώ έχετε ενεργή κλήση, µπορεί να λάβετε και δεύτερη.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είναι ενεργή η ρύθµιση 
Αναµονή κλήσης. (∆είτε “Αναµονή κλήσης” στη σελίδα 71.)
Αν ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

1. [T]
Η πρώτη κλήση µπαίνει σε αναµονή.

2. [6] (Εναλλ.) για να αλλάξετε µεταξύ των δυο κλήσεων αν θέλετε
Για να απορρίψετε άλλη κλήση: 

1. [6] (Απόρριψη)

Λειτουργία αθόρυβου
Για να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε χώρο όπου απαιτείται ησυχία, 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αθόρυβου (ήχος κουδουνίσµατος 
ανενεργός / δόνηση ενεργή).
Στη λειτουργία αναµονής:

1. Πατήστε το [r] και κρατήστε το πατηµένο για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αθόρυβου

Τηλεφωνητής
Ο Τηλεφωνητής είναι µια υπηρεσία του δικτύου που επιτρέπει στα άτοµα που 
σας κάλεσαν και δεν µπόρεσαν να επικοινωνήσουν µαζί σας να αφήσουν 
φωνητικό µήνυµα. Όταν αποθηκευθεί ένα νέο φωνητικό µήνυµα, ακούγεται µια 
ειδοποίηση και στην οθόνη σε κατάσταση αναµονής εµφανίζεται ένα ( ). Για 
να χρησιµοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, µπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε 
συνδροµητής στην υπηρεσία Τηλεφωνητής µέσω της εταιρείας παροχής του 
δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την εταιρεία 
παροχής του δικτύου όπου είστε συνδροµητής.
Για να ακούσετε τα αποθηκευµένα φωνητικά µηνύµατα:
Στη λειτουργία αναµονής:

1. Πατήστε το [A] και κρατήστε το πατηµένο για να καλέσετε τον 
τηλεφωνητή σας

2. Ακολουθήστε τις εγγεγραµµένες οδηγίες
3. [w] όταν τελειώσετε

∆είτε “Τηλεφωνητής” στη σελίδα 46 για περισσότερες λεπτοµέρειες.
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Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης
Μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης 
(ενώ υπάρχει σύνδεση µε ενεργή κλήση)
Ενώ τηλεφωνείτε, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο µενού λειτουργιών κατά 
τη διάρκεια κλήσης.

1. [5] (Μενού)
2. [192] για να µετακινηθείτε στο µενού που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)

Κράτηση 
Μπορείτε να θέσετε µία κλήσης σε κατάσταση αναµονής.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

1. [6] (Κράτηση) για να βάλετε µια κλήση σε αναµονή
2. [6] (Ανάκτηση) για να συνεχίσετε

ΑνοιχτΣυνοµ. / Φορητό Αλλαγή σε ΑνοιχτΣυνοµ. ή Φορητό.
Τέλος Τερµατισµός κλήσης.

ΛίστΕπαφ Πρόσβαση στη ΛίστΕπαφ.

Μηνύµατα Πρόσβαση στο µενού Μηνύµατα.

Κατάσταση κλήσης Έλεγχος ή διαχείριση της κατάστασης κλήσης. 
(∆είτε “Κατάσταση κλήσης” στη σελίδα 30.)

Αποστ. DTMF
Αποστολή DTMF για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, στην 
τηλεειδοποίηση ή στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. 
(∆είτε “DTMF” στη σελίδα 27.)
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DTMF
Τα DTMF (πολυσυχνότητα διπλού τόνου) µπορούν να σταλούν κατά τη 
διάρκεια µιας συνοµιλίας. Οι ήχοι αυτοί χρησιµοποιούνται συχνά για τον 
έλεγχο του αυτόµατου τηλεφωνητή σας, για τηλεειδοποίηση και για 
ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ενδέχεται, για παράδειγµα, να χρειαστεί 
να πληκτρολογήσετε έναν αριθµό για να ακούσετε τα µηνύµατα που έχουν 
καταγραφεί στον αυτόµατο τηλεφωνητή σας από µακριά. Ένας αριθµός 
τηλεφώνου µπορεί να αποθηκευθεί στις Επαφές µαζί µε µια ακολουθία DTMF, 
επιτρέποντας την κλήση του αριθµού µε ανάκληση και την αυτόµατη αποστολή 
της ακολουθίας DTMF.
Αποστολή DTMF κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

1. Εισάγετε τους αριθµητικούς χαρακτήρες ([L] - [K], [e] ή [r])

Παύση κλήσης
Αν χρησιµοποιείτε παύσεις, έχετε τη δυνατότητα αυτόµατης αποστολής DTMF.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου
2. Πατήστε το [L] και κρατήστε το πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί ένα “P”
3. Εισάγετε τα ψηφία DTMF µετά την παύση, π.χ. πληκτρολογήστε τον 

αριθµό για πρόσβαση στα φωνητικά µηνύµατα του τηλεφωνητή
4. [T]

Όταν συνδεθεί η κλήση, η ακολουθία DTMF θα σταλεί µετά από 3 δευτερόλεπτα.

Πραγµατοποίηση δεύτερης κλήσης 
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε κάποια άλλη κλήση κατά τη διάρκεια µιας 
κλήσης.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

1. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθµό τηλεφώνου 
ή επιλέξτε έναν αριθµό τηλεφώνου από τη Λίστα 
Επαφών
Για να µπείτε στη ΛίστΕπαφ, δείτε την ενότητα “Μενού 
λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης" στη σελίδα 26.

2. [T]
Η πρώτη κλήση µπαίνει σε αναµονή.

3. [6] (Εναλλ.) για να αλλάξετε µεταξύ των δυο 
κλήσεων αν θέλετε

Μενού Εναλλ.

0918627201
0958583612

0:35
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Λειτουργίες πολλαπλών κλήσεων
Μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης 
(ενώ υπάρχει σύνδεση µε πολλές κλήσεις)
Ενώ έχετε σύνδεση µε περισσότερες από µια κλήσεις, µπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στο µενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης.

1. [5] (Μενού)
2. [192] για να επιλέξετε το µενού που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)

*1

ΑνοιχτΣυνοµ. / Φορητό Αλλαγή σε ΑνοιχτΣυνοµ. ή Φορητό.

Συνδιάσκ*1 ∆υνατότητα επικοινωνίας µε έως και 5 συνοµιλητές. 
(∆είτε “Συνδιάσκεψη” στη σελίδα 29.)

Μεταβίβαση*1

Σύνδεση ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναµονή, 
αποσύνδεση και από τις δυο, αφήνοντας τους δυο 
συνοµιλητές να µιλούν µεταξύ τους. (∆είτε “Μεταβίβαση” 
στη σελίδα 29.)

Τέλος Τερµατισµός επιλεγµένης κλήσης.

∆ιαχωρ*1 ∆ιαχωρισµός κάποιου από την ενεργή κλήση 
συνδιάσκεψης. (∆είτε “∆ιαχωρισµός” στη σελίδα 29.)

ΛίστΕπαφ Πρόσβαση στη ΛίστΕπαφ.

Μηνύµατα Πρόσβαση στο µενού Μηνύµατα.

Κατάσταση κλήσης Έλεγχος ή διαχείριση της κατάστασης κλήσης. 
(∆είτε “Κατάσταση κλήσης” στη σελίδα 30.)

Αποστ. DTMF
Αποστολή DTMF για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, στην 
τηλεειδοποίηση ή στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. 
(∆είτε “DTMF” στη σελίδα 27.)

Σηµείωση: Για να απαντήσετε δεύτερη κλήση, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την 
Αναµονή κλήσης. (∆είτε “Αναµονή κλήσης” στη σελίδα 71.)
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Συνδιάσκεψη 
Μπορείτε να συνοµιλείτε µε έως και 5 άτοµα σε µια κλήση για Συνδιάσκ.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης (µια ενεργή κλήση και µια κλήση σε αναµονή):

1. [5] (Μενού)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Συνδιάσκ 7 [5] (Eπιλογή)

Οι κλήσεις ενώνονται σε µια κλήση για Συνδιάσκ.

Προσθήκη νέων συµµετεχόντων:
3. Καλέστε τον επόµενο συνοµιλητή ή απαντήστε µια εισερχόµενη κλήση
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία (Βήµατα 1 - 2) 

Μεταβίβαση 
Μπορείτε να µεταφέρετε µια ενεργή κλήση σε µια κλήση σε αναµονή. 
Μπορείτε να συνδέσετε τους δυο συνοµιλητές σε µια συνοµιλία και 
αποσυνδεθείτε εσείς από αυτούς.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης (µια ενεργή κλήση και µια κλήση σε αναµονή):

1. [5] (Μενού)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Μεταβίβαση 7 [5] (Eπιλογή)

∆ιαχωρισµός 
Μπορείτε να διαχωρίσετε ένα συνοµιλητή από την κλήση για Συνδιάσκ και στη 
συνέχεια να έχετε µια ιδιωτική συνοµιλία µε το άτοµο αυτό.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης για Συνδιάσκ:

1. [5] (Μενού)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε ∆ιαχωρ 7 [5] (Eπιλογή)
3. [192] για να µετακινηθείτε στο άτοµο που επιθυµείτε να µιλήσετε 7 

[5] (Eπιλογή)
Η κλήση για Συνδιάσκ µπαίνει σε αναµονή.
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Κατάσταση κλήσης
Όταν έχετε πολλές κλήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων σε 
αναµονή), µπορείτε να δείτε ή να διαχειριστείτε την κατάσταση των κλήσεων.
Κατά τη διάρκεια πολλών κλήσεων:

1. [5] (Μενού)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Κατάσταση 

κλήσης 7 [5] (Eπιλογή)
Εµφανίζεται ο κατάλογος των κλήσεων.

3. Για να τερµατίσετε µια κλήση: [192] για 
να µετακινηθείτε στην κλήση που θέλετε 7 
[5] (Τέλος)
΄H
Για να συνδεθείτε µε µια κλήση σε αναµονή: 
[192] για να µετακινηθείτε στην κλήση σε 
αναµονή που θέλετε 7 [5] (Σύνδ)

1: 0958583612
2: 0918627201

Τέλος Πίσω

Κατάσταση κλήσης
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Εισαγωγή Κειµένου
Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρεις τρόπους εισαγωγής κειµένου για την εισαγωγή 
χαρακτήρων.

Επιλογή τρόπου εισαγωγής κειµένου
Πατήστε το [e] και κρατήστε το πατηµένο για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
τρόπων εισαγωγής κειµένου ως εξής.
Πολλά πατήµατα (Abc) 7 Αριθµητικοί χαρακτήρες (123) 7 T9 (T9Abc)

Τρόπος εισαγωγής κειµένου T9® 
Ο τρόπος εισαγωγής κειµένου T9® σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε 
κείµενο γρηγορότερα και ευκολότερα. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να πατήσετε κάποιο πλήκτρο µια φορά για όποιο χαρακτήρα θέλετε σε αυτό το 
πλήκτρο. Ο χαρακτήρας που θέλετε µπορεί  να µην εµφανιστεί. Συνεχίστε να 
πατάτε άλλα πλήκτρα µέχρι να φθάσετε στο τέλος της λέξης. Το πρόγραµµα 
ψάχνει στο ενσωµατωµένο λεξικό του για να προβλέψει τη λέξη που ταιριάζει 
περισσότερο στους χαρακτήρες που επιλέγετε µε τα πατήµατα των πλήκτρων. 
Αν από το συνδυασµό των χαρακτήρων που πληκτρολογήσατε προέκυψε µια 
λέξη που δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε [5] πολλές φορές µέχρι να 
εµφανιστεί η σωστή λέξη. Στην περίπτωση που η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει 
στο εσωτερικό λεξικό, πατήστε [6] (Συλλαβισµός) για να γράψετε τη λέξη που 
θέλετε. Αν εµφανιστεί η ένδειξη “- - -” ενώ πατάτε πλήκτρα, πατήστε [5] για 
να αναζητήσετε τη λέξη ή χρησιµοποιήστε τον τρόπο µε τα πολλά πατήµατα.
Για να παράδειγµα, για να γράψετε “Hello!” µε τον τρόπο T9®, πατήστε τα εξής 
πλήκτρα.

T9®
Σύστηµα εισαγωγής κειµένου που προβλέπει την υπόλοιπη λεξη. 
Έτσι µπορείτε να πληκτρολογήσετε µια λέξη µε λιγότερα πατήµατα 
πλήκτρων.

Πολλά πατήµατα Συνήθης τρόπος πληκτρολόγησης χαρακτήρων. Πατήστε ένα 
πλήκτρο πολλές φορές µέχρι να εµφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.

Αριθµητικοί 
χαρακτήρες Μπορείτε να εισάγετε αριθµούς (0 - 9), e και r.

Πλήκτρο [F] [D] [G] [G] [H] [A] [5] × 4
Οθόνη I He Gel Hell Hello Hello. Hello!

Σηµείωση: Πριν πληκτρολογήσετε κείµενο, πρέπει να ρυθµίσετε τη Γλώσσα Τ9 στο 
τηλέφωνό σας (δείτε “Εισαγωγή Τ9” στη σελίδα 67).

Οι χαρακτήρες που εµφανίζονται στη λειτουργία T9® ποικίλουν ανάλογα µε τη ρύθµιση 
για τη Γλώσσα Τ9.
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Αλλαγή από πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαία 
και αντίστροφα
Πατήστε το [e] για να αλλάξετε από πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαία και 
αντίστροφα µε την εξής σειρά.
abc/T9abc 7 Abc/T9Abc 7 ABC/T9ABC

Αυτόµατη αλλαγή σε κεφαλαία
Η αυτόµατη αλλαγή σε κεφαλαία επηρεάζει και τον τρόπο εισαγωγής κειµένου 
µε πολλά πατήµατα (Abc) και το T9 (Abc).
Όταν ο τρόπος εισαγωγής έχει αλλάξει σε Πολλά πατήµατα (Abc) ή T9 (Abc), ο 
πρώτος χαρακτήρας εισάγεται µε κεφαλαίο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες πεζοί.
Αν εισαχθεί κάποιος από τους εξής χαρακτήρες [. (τελεία) ή ! (θαυµαστικό) ή ? 
(; – ερωτηµατικό)] πριν από κενό διάστηµα, ο επόµενος χαρακτήρας εισάγεται 
µε κεφαλαίο.

Επεξεργασία Κειµένου
Μετακινήστε τον κέρσορα πατώντας [192] στη θέση που θέλετε να εισάγετε 
ή να διαγράψετε χαρακτήρα. Πατήστε [6] (∆ιαγραφή) για να διαγράψετε 
κάποιο χαρακτήρα.

Αναδυόµενος πίνακας χαρακτήρων
Πατήστε κάποιο από τα [L] - [K] και κρατήστε το πατηµένο για να εµφανιστεί ο 
πίνακας των χαρακτήρων. Για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε, πατήστε 
[192] για να µετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, 
ή πατήστε το [192] και κρατήστε το πατηµένο για να µετακινηθείτε πρς τα 
πάνω ή προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε [5] (Eπιλογή) για να 
εισάγετε το χαρακτήρα που επιλέξατε.

Πλήκτρο T9® ή Πολλά πατήµατα

[L] - [K]

.n/:; e r + - “ , ! ¡ ? ¿ _ ( ) [ ] { } ’ & % \ ^ ~ | < > = f ¢ £ $ ¥ ¤ § Κενό 
διάστηµα Χαρακτήρας εισαγωγής γραµµής

A B C Γ Ä Å Æ Ç D E F ∆ É G H I Θ J K L Λ M N O Ξ Ñ Ö Ø P Q R S 
Π Σ T U V Φ Ü W X Y Z Ψ Ω

a b c ä å æ à ç d e f é è g h i ì j k l m n o ñ ö ø ò p q r s ß t u v ü ù w x y z

0123456789
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Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι χαρακτήρες που υποστηρίζει το 
τηλέφωνό σας.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία στο κάτω κελί που έχει αντιστοιχηθεί 
σε κάποιο πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το πατηµένο. Στο T9® 
ή στον τρόπο εισαγωγής κειµένου µε πολλά πατήµατα, πατήστε τα αριθµητικά 
πλήκτρα και κρατήστε τα πατηµένα για να εµφανιστεί ένα σετ όλων των 
χαρακτήρων. (∆είτε “Αναδυόµενος πίνακας χαρακτήρων” στη σελίδα 32.)
 

• Πλήκτρο [A] (λειτουργία T9): Πατήστε το [A] πολλές φορές για να εµφανιστεί η οµάδα 
των χαρακτήρων στο τελευταίο κελί.

Πλήκτ-
ρο

Λειτουργία Κειµένου

T9® (Γλώσσα εισαγωγής: Αγγλικά)
(T9abc, T9Abc ή T9ABC)

Πολλά πατήµατα
(abc, Abc ή ABC)

Αριθµητικοί 
χαρακτήρες

(123)
[L] . n / - _ + 0 0

[A]

., - ? ! ' @ : ; / 1 - .,?1!“-:; n / e ( ) r + _ = [ ] 
{ } ’ ¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ 
¥ ¤ § Χαρακτήρας εισαγωγής 
γραµµής

1.,?1!“-:; n / e ( ) r + _ = [ ] { } ’ ¡ ¿ 
& % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ § 
Χαρακτήρας εισαγωγής γραµµής

[S] A B C 2 -
(a b c 2 -)

A B C 2 Γ Ä Å Æ Ç
(a b c 2 ä å æ à ç) 2

[D] D E F 3 -
(d e f 3 -)

D E F 3 ∆ É
(d e f 3 é è) 3

[F] G H I 4 -
(g h i 4 -)

G H I 4 Θ
(g h i 4 ì) 4

[G] J K L 5 -
(j k l 5 -)

J K L 5 Λ
(j k l 5) 5

[H] M N O 6 -
(m n o 6 -)

M N O 6 Ξ Ñ Ö Ø
(m n o 6 ñ ö ø ò) 6

[I] P Q R S 7 -
(p q r s 7 -)

P Q R S 7 Π Σ
(p q r s 7 ß) 7

[J] T U V 8 -
(t u v 8 -)

T U V 8 Φ Ü
(t u v 8 ü ù) 8

[K] W X Y Z 9 -
(w x y z 9 -)

W X Y Z 9 Ψ Ω
(w x y z 9) 9

[e]
Αλλαγή από πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαία και αντίστροφα e

Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειµένου

[r]
∆ιάστηµα ∆ιάστηµα e r

r
Χαρακτήρας εισαγωγής γραµµής

[5] ∆υνατότ. / αναζήτηση λέξης ∆υνατότ.
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∆οµή κύριου µενού
Τα 9 µενού είναι τα εξής:

Μηνύµατα
Εισερχόµενα................... 38
Αρχείο ............................ 39
∆ηµιουργία νέου............. 40
Τηλεφωνητής.................. 46
ΠληροφΚυψέλης ............ 47
Προσωπάκια Χρήστη ..... 41
Έτοιµα ............................ 41
Ρυθµίσεις ....................... 37
ΚατΜνήµ ........................ 49

Παιχνίδια
Hit Mouse....................... 81
Funny Toggle ................. 82

Τα media µου
Εικόνες ........................... 91
Ήχοι ............................... 91
Χρήστης 1 ...................... 92
Χρήστης 2 ...................... 92
Χρήστης 3 ...................... 92
Χρήστης 4 ...................... 92
Συντοµεύσεις.................. 92
ΚατΜνήµ ........................ 92

Επαφές
ΛίστΕπαφ....................... 51
Προσθ. επαφής.............. 52
Λίστα κλήσεων ............... 55
Άµεσες κλήσεις .............. 56
Οµάδες........................... 57
Προηγµένο ..................... 58

Πλοηγός
Εκκίνηση ........................ 85
Σελιδοδείκτες ................. 86
Ρυθµίσεις ....................... 83
Συνδ. δεδοµένων ........... 87

Ηµερολόγιο............. 93

Προφίλ
Κανονικό ........................ 94
Σιγή ................................ 94
Συνάντηση ..................... 94
Εκτός.............................. 94
Ακουστ. .......................... 94

Ρυθµίσεις
Ήχοι ................................62
Ειδοποιήσεις ...................64
Οθόνη .............................64
Γλώσσα...........................67
∆ίκτυο GSM ....................68
Κλήσεις ...........................70
Ασφάλ. ............................75
Αυτόµατη απάντηση .......78
Απάντηση µε κάθε 
πλήκτρο ........................78
Αυτόµατο Κλείδωµα 
 Πλήκτρων ......................79
Ώρα & Ηµερ/νία ..............79
Αρχ.Ρυθµ........................80
(Προφίλ)..........................80

Εφαρµογές
Ειδοποίηση .....................88
Αριθµοµ. .........................89
Νόµισµα..........................90

 

*STK 
(Κιτ Εργαλείων SIM)
Αν η κάρτα SIM που έχετε 
περιλαµβάνει STK, το µενού 
Προφίλ εµφανίζεται κάτω 
από το µενού Ρυθµίσεις.
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Προβολή του µενού
Το σύστηµα των µενού σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε λειτουργίες 
που δεν έχουν αποκλειστικά κουµπιά στο πληκτρολόγιο.
Στη λειτουργία αναµονής:

1. [5] ( )
Το Βασικό µενού εµφανίζεται µε 9 επιλογές µενού. 
(∆είτε “∆οµή κύριου µενού” στη σελίδα 34.)

2. Πατήστε το [192] για να µετακινηθείτε στο µενού 
που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)
΄H
Για να µεταφερθείτε απευθείας στο µενού που 
θέλετε:
Πατήστε [A] - [K]
[A]: Μηνύµατα
[S]: Επαφές
[D]: Ρυθµίσεις
[F]: Παιχνίδια
[G]: Πλοηγός
[H]: Εφαρµoγές
[I]: Τα Media µου
[J]: Ηµερολόγιο
[K]: Προφίλ (ή STK)

Για να επιστρέψετε στο Βασικό µενού:
1. [w] ή [6] (Πίσω) πολλές φορές µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη Βασικό 

µενού

Eπιλογή Πίσω

ΜηνύµαταΜηνύµατα
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SMS (Υπηρεσία Σύντοµων 
Μηνυµάτων)
Η υπηρεσία SMS σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαµβάνετε 
σύντοµα µηνύµατα κειµένου από/προς κινητά τηλέφωνα. Στο µήνυµα µπορείτε 
να εισαγάγετε µικρές εικόνες, ήχους και/ή γραφικά.

Εισερχόµενα................ 38

Αρχείο .......................... 39

∆ηµιουργία νέου ......... 40

Τηλεφωνητής .............. 46
ΚλήσηMBox ..........................46
ΑριθµMBox............................46

ΠληροφΚυψέλης ......... 47
ΑυτΕµφάν. ............................47
Ανάγνωση µηνυµάτων ..........47
Λίστ.Μην. ..............................47
Λίστα θεµάτων ...................... 48
Γλώσσες................................ 49

Προσωπάκια 
Χρήστη ........................41

Έτοιµα ..........................41

Ρυθµίσεις......................37
Κέντρο µηνυµάτων................ 37
Πρωτόκ. ................................ 37
Φωτισµ.................................. 37
Περίοδος ισχύος.................... 37
Αναφορά παράδοσης............ 37
SMS µέσω GPRS ................. 37

ΚατΜνήµ.......................49

∆οµή µενού για τα Μηνύµατα
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Μηνύµατα

Ρύθµιση του αριθµού για το Κέντρο µηνυµάτων
Οι ρυθµίσεις της σύνδεσής σας πρέπει να διαµορφωθούν πριν χρησι-
µοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Ο αριθµός για το Κέντρο µηνυµάτων 
µπορεί να έχει προρυθµιστεί. Η αλλαγή αυτού του αριθµού µπορεί να 
προκαλέσει την αποτυχία αποστολής ενός µηνύµατος κειµένου.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > Κέντρο µηνυµάτων

1. Πληκτρολογήστε τον αριθµό για το Κέντρο µηνυµάτων µε την διεθνή 
µορφή κλήσης 7 [5] (ΟΚ) (∆είτε “∆ιεθνείς κλήσεις” στη σελίδα 23.)

Άλλες ρυθµίσεις SMS
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη ρύθµιση 7 [5] (Eπιλογή)

Πρωτόκ.

Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου ο οποίος καθορίζει τη µορφή στην 
οποία θα µετατραπεί το µήνυµά σας.
[192] για να µετακινηθείτε σε Βασ. Κείµ., Φαξ, X.400, Σελιδοπ., 
ERMES ή E-mail 7 [5] (Eπιλογή)

Φωτισµ

Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να ενεργοποιείται το φως της ένδειξης κατά 
τη λήψη ή την προβολή ενός µηνύµατος µε Φωτισµ.
[192] για να µετακινηθείτε σε Λήψη ή Προβολή 7 [5] (Αλλαγή) 
για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Περίοδος ισχύος

Καθορίστε την περίοδο ισχύος για την οποία το µήνυµα θα 
αποθηκεύεται στο Κέντρο µηνυµάτων.
[192] για να µετακινηθείτε σε 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ηµέρα, 1 εβδοµ. 
ή Μέγιστο 7 [5] (Eπιλογή)

Αναφορά 
παράδοσης

Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να λαµβάνετε µια επιβεβαίωση ότι το 
µήνυµά σας έχει παραδοθεί.
[5] (Eπιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

SMS µέσω GPRS Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να στέλνετε το µήνυµά σας µέσω GPRS.
[5] (Eπιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
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Λήψη µηνυµάτων
Όταν λαµβάνετε ένα µήνυµα, εµφανίζεται το εικονίδιο µηνυµάτων ( ) µαζί 
µε ήχο κλήσης, φωτισµό και/ή δόνηση.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Εισερχόµενα

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο µήνυµα 7 [5] (Επιλογές)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Προβολή 7 [5] (Eπιλογή) 

∆υνατότ.
Όταν προβάλετε τη λίστα των µηνυµάτων ή το επιλεγµένο µήνυµα, είναι 
διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [5] (Επιλογές).

*1∆ιαθέσιµο µόνο στη λίστα των µηνυµάτων.
*2∆ιαθέσιµο µόνο όταν προβάλετε το επιλεγµένο µήνυµα.

Προβολή*1 Προβολή του επιλεγµένου µηνύµατος.

Απάντηση Απάντηση στο επιλεγµένο µήνυµα.

Αλλαγή*1 Αλλαγή ή προσθήκη κειµένου, εικόνων, γραφικών και/ή 
ήχων.

Προώθ. Προώθηση του επιλεγµένου µηνύµατος.

Προβ Φωτ*2
Ελέγξτε τον τρόπο µε τον οποίο θα ανάβει το φως της 
ένδειξης.
∆ιατίθεται µόνο για τα µηνύµατα µε Φωτισµός.

Εξαγωγ.Αριθµού

Αποθήκευση του τηλεφωνικού αριθµού στο µήνυµα.
[192] για να µετακινηθείτε στον απαιτούµενο αριθµό 7 
[5] (Eπιλογή) 7 [5] (Αποθήκ.) 7 [192] για να 
µετακινηθείτε σε SIM ή Τηλέφωνο 7 [5] (Eπιλογή)

Hyperlink*2
Εισαγωγή σελιδοδείκτη στο URL µέσα στο µήνυµα.
[192] για µετακίνηση στο επιθυµητό URL 7 [5] 
(Eπιλογή) 7 Πληκτρολογήστε τον τίτλο 7 [5] (Αποθήκ.)

∆ιαγρ ∆ιαγραφή του επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων*1 ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων.
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Προβολή µηνυµάτων στο Αρχείο
Μπορείτε να προβάλετε µηνύµατα που έχουν αποσταλεί και/ή που πρόκειται 
να αποσταλούν στο Αρχείο.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Αρχείο

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο µήνυµα 7 [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Προβολή 7 [5] (Eπιλογή)

∆υνατότ.
Όταν προβάλετε τη λίστα των µηνυµάτων ή το επιλεγµένο µήνυµα, είναιι 
διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [5] (∆υνατότ.).

*1  ∆ιαθέσιµο µόνο στη λίστα των µηνυµάτων.
*2  ∆ιαθέσιµο µόνο όταν προβάλλετε το επιλεγµένο µήνυµα.

Προβολή*1 Προβολή του επιλεγµένου µηνύµατος.

Αποστ. Αποστολή του επλεγµένου µηνύµατος. (∆είτε “Αποστολή 
µηνύµατος” στη σελίδα 41.)

Αλλαγή Αλλαγή ή προσθήκη κειµένου, εικόνων και/ή ήχων.

Προβ Φωτ*2 Ελέγξτε τον τρόπο µε τον οποίο ανάβει το φως της ένδειξης
∆ιατίθεται µόνο για τα µηνύµατα µε Φωτισµ.

Εξαγωγ.Αριθµού  Αποθήκευση του τηλεφωνικού αριθµού στο µήνυµα. 
(∆είτε “Εξαγωγ.Αριθµού” στη σελίδα 38.) 

Hyperlink*2 Τοποθέτηση σελιδοδείκτη στο URL µέσα στο µήνυµα. 
(∆είτε “Hyperlink” στη σελίδα 38.)

∆ιαγρ ∆ιαγραφή του επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων*1 ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων.
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∆ηµιουργία µηνύµατος
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µηνύµατα µε εικόνες, ήχους, κτλ.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία νέου

1. Πληκτρολογήστε το κείµενο (∆είτε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 31.) 
7 [5] (∆υνατότ.)

2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη επιλογή 7 [5] (Eπιλογή)

Αποστ. Αποστολή του µηνύµατος. (∆είτε “Αποστολή µηνύµατος” στη 
σελίδα 41.)

Αποθήκ. Αποθήκευση του µηνήµατος στο Αρχείο.

Αποθήκευση & 
αποστολή

Αποθήκευση και αποστολή του µηνύµατος. (∆είτε “Αποστολή 
µηνύµατος” στη σελίδα 41.)

Προσωπάκια

Με αυτή τη δυνατότητα προστίθεται στο µήνυµα “Φωτισµ” 
ή προσωπάκια καθορισµένα από το χρήστη.
[192] για να µετακινηθείτε σε Φωτισµ ή Καθορισµένο απο τον 
χρήστη 7 [5] (Eπιλογή)
Για την επιλογή Φωτισµ: (∆είτε “Φωτισµός Μηνύµάτων” στη 
σελίδα 42.)
Για την επιλογή Καθορισµένο απο τον χρήστη: [192] για να 
µετακινηθείτε στα απαιτούµενα Προσωπάκια 7 [5] (Eπιλογή)

Εικόνα & ήχος
Εισαγωγή ήχων, εικόνων και/ή γραφικών στο µήνυµα.
[192] για να µετακινηθείτε σε ∆ιόρθΉχων, ∆ιόρθΚινουµΣχεδ, 
ΠροσΚινΣχ ή ΠροσΕικ 7 [5] (Eπιλογή)

Μορφή
Αλλαγή του µηνύµατος αλλάζοντας τη µορφή.
[192] για να µετακινηθείτε σε Εισαγωγή νέας γραµµής, 
Επ. Γραµ. ή ΧρώµαΓραµ 7 [5] (Eπιλογή)

Πρότυπα Προσθήκη προτύπου στο µήνυµα.

Προβ Φωτ Ελέγξτε τον τρόπο µε τον οποίο ανάβει το φως της ένδειξης.
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Αποστολή µηνύµατος
Όταν ολοκληρωθεί ένα µήνυµα:

1. [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Αποστ. ή Αποθήκευση & αποστολή 7 

[5] (Eπιλογή)
3. Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου 7 [5] (ΟΚ)

∆υνατότ.
Μπορείτε να καλέσετε ξανά έναν αριθµό από τη λίστα µε τις Επαφές ή τις  
Οµάδες πατώντας [5] (∆υνατότ.).

Προσωπάκια Χρήστη
Μπορείτε να δηµιουργήσετε τα δικά σας εικονίδια µε Προσωπάκια και να τα 
αποθηκεύσετε για µελλοντική χρήση.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Προσωπάκια Χρήστη

1. [192] για να µετακινηθείτε σε <Κενό> 7 [5] (Eπιλογή)
2. ∆ηµιουργήστε τα δικά σας εικονίδια µε Προσωπάκια 7 [5] (∆υνατότ.)
3. [192] για να µετακινηθείτε σε Αποθήκευση & αποστολή ή Αποθήκ. 7 

[5] (Eπιλογή)

Έτοιµα
Μπορείτε να αλλάξετε τα προκαθορισµένα µηνύµατα, και στη συνέχεια να τα 
αποθηκεύσετε για µελλοντική χρήση. Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα µηνύµατα 
εκτός από τα 5 πρώτα µηνύµατα.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Έτοιµα

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο µήνυµα 7 [5] (Eπιλογή)
2. Αλλαγή του µηνύµατος 7 [5] (∆υνατότ.)
3. [192] για να µετακινηθείτε σε Αποθήκευση & αποστολή ή Αποθήκ. 7 

[5] (Eπιλογή)

ΛίστΕπαφ [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη επαφή 7 
[5] (Eπιλογή) 7 [5] (ΟΚ)

Οµάδες
[192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη οµάδα 7 
[5] (Eπιλογή) 7 [5] (Αποστ.) για προσθήκη του απαιτούµενου 
προσώπου 7 [5] (Συνέχεια)
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Φωτισµός Μηνυµάτων
Ο φωτισµός είναι µια λειτουργία µε την οποία µπορείτε να εκφράσετε ιδιαίτερα 
συναισθήµατα σε ένα µήνυµα. Το φως της ένδειξης θα ενεργοποιηθεί όταν 
ληφθούν εικονογραφίες σε ένα µήνυµα µε φωτισµό και θα ανάβει µε 
συνδυασµούς χρωµάτων και τύπων φωτισµού όταν θα λαµβάνετε ή θα 
προβάλετε ένα µήνυµα µε φωτισµό.
Όταν ενεργοποιείται ο φωτισµός, το φως της ένδειξης του τηλεφώνου 
ενεργοποιείται κατά τη λήψη ή την προβολή ενός µηνύµατος στο οποίο θα 
υπάρχει φωτισµός. (∆είτε “Φωτισµ” στον πίνακα στη σελίδα 37.)

∆ηµιουργία µηνύµατος µε Φωτισµό 
µε προσωπάκια 
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία νέου

1. Πληκτρολογήστε το κείµενο
2. [5] (∆υνατότ.)
3. [192] για να µετακινηθείτε σε Προσωπάκια 7 [5] (Eπιλογή)
4. [192] για να µετακινηθείτε σε Φωτισµό 7 [5] (Eπιλογή)
5. [192] για να µετακινηθείτε στα απαιτούµενα προσωπάκια 7 

[5] (Eπιλογή)
∆είτε τον πίνακα µε τα προσωπάκια στη σελίδα 43.

Για να ελέγξετε τον Φωτισµό των ληφθέντων µηνυµάτων:
“Προβ Φωτ” στη σελίδα 38.
Για να ελέγξετε τον Φωτισµό των µηνυµάτων που δηµιουργήσατε:
“Προβ Φωτ” στη σελίδα 39 και 40.

Σηµείωση: Το φως της ένδειξης δεν θα ανάψει αν ο Φωτισµός είναι απενεργοποιηµένος. 
(∆είτε “Φωτισµό” στις “Άλλες ρυθµίσεις SMS” στη σελίδα 37.)
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Επιλέξτε τα επιθυµητά προσωπάκια από την παρακάτω λίστα.

• Τύπος A: [Λαµπύρισµα] αναβοσβήνει αργά για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
• Τύπος B: [Αναλαµπή] αναβοσβήνει γρήγορα για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
• Τύπος C: [Λάµψη] ανάβει για περίπου ένα δευτερόλεπτο (δύο δευτερόλεπτα 
για το Χρώµα 8).

Προσωπά-
κια

Χρώµα 
Φωτεινής 
Ένδειξης

Τύπος 
Φωτι-
σµού

Προσωπά-
κια

Χρώµα 
Φωτεινής 
Ένδειξης

Τύπος 
Φωτι-
σµού

:-)

Χρώµα 3

A
\^o^/

Χρώµα 3

A
:-D (^-^)

>:-<

B

\(>o<)/

B:-|| (>-<#)

:e

Χρώµα 6

^3^

Χρώµα 60:-) A (o^-^o)
A

:-P C (*~o~*)

:’(
Χρώµα 1

B (;_;)
Χρώµα 1

B

:-(
A

(T_T)
A

:-/

Χρώµα 5

(?_?)

Χρώµα 5:-S B (>_<) B

:-[ C (-_-; C

:->
Χρώµα 2

A (^w^)
Χρώµα 2

A

8-)

B

^&^

B=:-)

Χρώµα 4

(@_@)

Χρώµα 4:-O (*o*)

:()
C

p(^-^)p A

:-I
Χρώµα 7

(-_-)
Χρώµα 7

C

I-( A (_ _)Zzz A

;-) Χρώµα 8 C (^_~)” Χρώµα 8 C
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∆ηµιουργία µηνύµατος Φωτισµού µε γραφικά
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία νέου

1. Πληκτρολογήστε το κείµενο
2. [5] (∆υνατότ.)
3. [192] για να µετακινηθείτε σε Εικόνα & ήχος 7 

[5] (Eπιλογή)
4. [192] για να µετακινηθείτε σε 

∆ιόρθΚινουµΣχεδ 7 [5] (Eπιλογή)
5. [192] για να µετακινηθείτε στα απαιτούµενα 

γραφικά 7 [5] (Eπιλογή)
∆είτε τον πίνακα των γραφικών στη σελίδα 45.
Ο αριθµός που εµφανίζεται στη γραµµή του µενού υποδεικνύει τον αριθµό σελίδων 
του µηνύµατος.

Για να ελέγξετε τον Φωτισµό των ληφθέντων µηνυµάτων:
“Προβ Φωτ” στη σελίδα 38.
Για να ελέγξετε τον Φωτισµό των µηνυµάτων που δηµιουργήσατε:
“Προβ Φωτ” στη σελίδα 39 και 40.

<Παράδειγµα>
Στο κείµενο:
“Καληµέρα  Είναι υπέροχη µέρα σήµερα (^-^)”, το φως της ένδειξης 
ανάβει µε το Χρώµα 8 και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά µε το Χρώµα 3 για 
περίπου δύο δευτερόλεπτα για το κάθε χρώµα.

Καληµέρα

∆υνατότ. ∆ιαγραφή

SMS 1

Είναι υπέροχη µέρα 
σήµερα
(^-^)
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Επιλέξτε τα απαιτούµενα από την παρακάτω λίστα.

• Τύπος A: [Λαµπύρισµα] αναβοσβήνει αργά για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
• Τύπος B: [Αναλαµπή] αναβοσβήνει γρήγορα για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
• Τύπος C: [Λάµψη] ανάβει για περίπου ένα δευτερόλεπτο (δύο δευτερόλεπτα 
για το Χρώµα 8).

Ονοµασία Γραφικό Χρώµα Φωτεινής 
Ένδειξης Τύπος Φωτισµού

Ειρωνικός Χρώµα 6

A
Χαρούµενος Χρώµα 3

Αµφιβάλω Χρώµα 5

Στενοχωρηµένος Χρώµα 1

Ουαου! Χρώµα 4
B

Κλαίω Χρώµα 1

Κλείνω το µάτι Χρώµα 8 C

Γελάω Χρώµα 4 A

Είµαι αδιάφορος Χρώµα 7 C

Ερωτευµ./φιλιά Χρώµα 6
B

Μπερδεµένος Χρώµα 5

Βγάζω τη γλώσσα Χρώµα 2 A

Θυµωµένος Χρώµα 3

BΜε γυαλιά Χρώµα 2

∆ιάβολος Χρώµα 3
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Τηλεφωνητής
Ο Τηλεφωνητής σας δίνει δυνατότητα πρόσβασης στο φωνητικό σας 
ταχυδροµείο. Για να ακούσετε τα φωνητικά σας µηνύµατα, ίσως χρειαστεί 
να εγγραφείτε στην υπηρεσία Τηλεφωνητή µέσω του δικού σας παροχέα 
υπηρεσιών.

Ακρόαση των Φωνητικών Μηνυµάτων
Από τη λειτουργία αναµονής:

1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το [A] για να καλέσετε το φωνητικό σας 
ταχυδροµείο

2. Ακολουθήστε τις ηχογραφηµένες οδηγίες
3. [w] όταν ολοκληρωθεί 

Απο το µενού Μηνυµάτων:
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Τηλεφωνητής > ΚλήσηMBox

1. Γίνεται κλήση του αποθηκευµένου αριθµού του φωνητικού ταχυδροµείου
2. Ακολουθήστε τις ηχογραφηµένες οδηγίες
3. [w] όταν ολοκληρωθεί

Ρύθµιση του αριθµού του φωνητικού 
ταχυδροµείου
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > Τηλεφωνητής > ΑριθµMBox

1. Πληκτρολογήστε τον αριθµό του φωνητικού ταχυδροµείου 7 [5] (ΟΚ)

Σηµείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής του 
δικτύου σας.
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Πληροφορίες Κυψέλης
Μπορείτε να λαµβάνετε µηνύµατα σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα, όπως 
πληροφορίες για τον καιρό και την κυκλοφορία, σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
από τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών.
Θα πρέπει να καθορίσετε τις πληροφορίες του “θέµατος(ων)” και τη γλώσσα 
στην οποία επιθυµείτε να λαµβάνετε τις σχετικές πληροφορίες.
Για να λαµβάνετε τις πληροφορίες, θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη 
η Ανάγνωση µηνυµάτων.

ΑυτΕµφάν.
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε στην λειτουργία Αναµονής 
να εµφανίζονται αυτόµατα τα πρόσφατα µηνύµατα πληροφοριών.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΠληροφΚυψέλης

1. [192] για να µετακινηθείτε σε ΑυτΕµφάν. 7 [5] (Αλλαγή) για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Λήψη µηνυµάτων
Για να λαµβάνετε µηνύµατα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Ανάγνωση 
µηνυµάτων.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΠληροφΚυψέλης

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Ανάγνωση µηνυµάτων 7 [5] (Αλλαγή) 
για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ανάγνωση µηνύµατος µε ΠληροφΚυψέλης 
Μπορείτε να µετακινηθείτε ανάµεσα στα µηνύµατα για να επιλέξετε.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΠληροφΚυψέλης > Λίστ.Μην.

1. [5] (Επόµενο) για να επιλέξετε το απαιτούµενο µήνυµα
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Θέµατα Καθορισµένα απο τον χρήστη
Μπορείτε να προσθέσετε τα αγαπηµένα σας θέµατα στη λίστα των 
καθορισµένων από το χρήστη θεµάτων.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΠληροφΚυψέλης > Λίστα θεµάτων > 

Καθορισµένο απο τον χρήστη
1. [192] για να µετακινηθείτε σε <ΝέαΚαταχ> 7 [5] (∆υνατότ.)
2. Πληκτρολογήστε το ID του µηνύµατος 7 [5] (ΟΚ)
3. Πληκτρολογήστε το όνοµα 7 [5] (ΟΚ)

∆υνατότ.
Κατά την προβολή της λίστας, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές 
πιέζοντας [5] (∆υνατότ.): Πρόσθ, Αλλαγή και ∆ιαγρ.
Η επισήµανση θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα αποθηκευµένο θέµα.

Λίστα θεµάτων
Μπορείτε να καθορίσετε τα θέµατα που θα λαµβάνετε από την εταιρεία 
παροχής του δικτύου σας.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΠληροφΚυψέλης > Λίστα θεµάτων > 

Τρέχον
1. [192] για να µετακινηθείτε σε <Πρόσθ. Θεµάτ.> 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο θέµα 7 [5] (Eπιλογή)

∆υνατότ.
Κατά την προβολή της λίστας, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές 
πιέζοντας [5] (∆υνατότ.): Πρόσθ και ∆ιαγρ.
Η επισήµανση θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα αποθηκευµένο θέµα.
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Γλώσσες
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη γλώσσα του λαµβανόµενου µηνύµατος.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΠληροφΚυψέλης > Γλώσσες

1. Αν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις: [192] για να µετακινηθείτε σε Εισαγ 
ή ΠρόσθΣτοΤέλ 7 [5] (Eπιλογή)
΄H
Αν υπάρχουν καταχωρήσεις: [5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να 
µετακινηθείτε σε Εισαγ ή ΠρόσθΣτοΤέλ 7 [5] (Eπιλογή)
Με την επιλογή “Εισαγ” προστίθεται η απαιτούµενη γλώσσα κάτω από τη γλώσσα που 
έχετε επισηµάνει ενώ µε την επιλογή “ΠρόσθΣτοΤέλ” η γλώσσα προστίθεται στο τέλος 
της λίστας.

2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη γλώσσα 7 [5] (Eπιλογή)
Για να διαγράψετε µια γλώσσα:

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη γλώσσα 7 
[5] (∆υνατότ.)

2. [192] για να µετακινηθείτε σε ∆ιαγρ 7 [5] (Eπιλογή)

Κατάλογος Μνήµης 
Η ΚατΜνήµ εµφανίζει το χρησιµοποιηµένο χώρο µνήµης και τη µέγιστη 
χωρητικότητα µνήµης της κάρτας SMS.
d Βασικό µενού > Μηνύµατα > ΚατΜνήµ

 = Τηλέφωνο
 = SIM
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Αναζήτηση στη Λίστα Επαφών
Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθµό στη ΛίστΕπαφ.
Πρέπει να ρυθµιστεί η κάρτα SIM ή η Τηλέφωνο ΛίστΕπαφ ως προεπιλεγµένη 
ΛίστΕπαφ για να ξεκινήσετε. (∆είτε “Οι επαφές µου” στη σελίδα 59.)

Αναζήτηση µίας επαφής στη λίστα
d Βασικό µενού > Επαφές > ΛίστΕπαφ

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη καταχώρηση επαφής 
7 [6] (Προβολή)

Αναζήτηση µίας επαφής µε εισαγωγή γραµµάτων
d Βασικό µενού > Επαφές > ΛίστΕπαφ

1. Εισαγάγετε γράµµατα για να εντοπίσετε µία επαφή που αρχίζει µε τα 
συγκεκριµένα γράµµατα

∆υνατότ.
Όταν επιλέγετε την απαιτούµενη καταχώρηση επαφής, έχετε τις ακόλουθες 
διαθέσιµες επιλογές πιέζοντας το [5] (∆υνατότ.).

Προβολή Προβολή της επιλεγµένης επαφής.

Αλλαγή Αλλαγή της επιλεγµένης επαφής.

Αποστολή SMS Αποστολή µηνύµατος στην επιλεγµένη επαφή.

--> συσκευή/SIM Αντιγραφή της επιλεγµένης επαφής στο τηλέφωνο ή στην 
κάρτα SIM.

Όλες --> συσκευή/SIM Αντιγραφή όλων των επαφών στο τηλέφωνο ή στην κάρτα 
SIM.

∆ιαγρ ∆ιαγραφή της επιλεγµένης επαφής.

∆ιαγραφή όλων

∆ιαγραφή όλων των επαφών που είναι αποθηκευµένες στη 
Λίστα Επαφών της κάρτας SIM ή στη Λίστα Επαφών του 
Τηλεφώνου (ανάλογα µε το ποια Λίστα Επαφών είναι 
ρυθµισµένη ως προεπιλεγµένη λίστα).
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Προσθήκη επαφών
Αποθήκευση µίας επαφής στο τηλέφωνό σας
Στο τηλέφωνο, µπορείτε να αποθηκεύσετε λεπτοµερείς πληροφορίες για κάθε 
επαφή.
Οι καταχωρήσεις οµαδοποιούνται και διατηρούνται ακόµη και αν καταστραφεί 
η κάρτα SIM.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προσθ. επαφής > Τηλέφωνο

 1. Όνοµα: Εισαγάγετε το όνοµα 7 [2]
 2. Τηλέφ: Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου 7 [2]

Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [6] (Λίστα +) 
πριν εισαγάγετε τον αριθµό στα βήµατα 2 ως 4.

 3. Τηλ/γραφ: Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου του γραφείου 7 [2]
 4. Κινητό: Εισαγάγετε τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου 7 [2]
 5. E-mail: Εισαγάγετε τη διεύθυνση E-mai 7 [2]
 6. Σηµειώσεις: Εισαγάγετε τις σηµειώσεις 7 [2]
 7. Οµάδες: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε την απαιτούµενη οµάδα 7 [2]
 8. Εικόνα: [5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να µετακινηθείτε σε Αλλαγή 7 

[5] (Eπιλογή) 7 [192] για να επιλέξετε την απαιτούµενη εικόνα 7 
[5] (Eπιλογή) 7 [2]

 9. Φωτισµός Κλήσ: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούµενο 
Φωτισµός Κλήσ: 7 [2]

 10. Φωτισµός Μην: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούµενο 
Φωτισµός Μην: 7 [2]

 11. Μελωδίες: [5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να µετακινηθείτε σε Αλλαγή 7 
[5] (Eπιλογή) 7 [192] για να επιλέξετε την απαιτούµενη µελωδία 7 
[5] (Eπιλογή)

 12. Όταν ολοκληρωθούν οι καταχωρήσεις, [5] (∆υνατότ.)
 13. [192] για να µετακινηθείτε σε Αποθήκ. 7 [5] (Eπιλογή)
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Αποθήκευση µίας επαφής στην κάρτα SIM
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ορισµένες πληροφορίες για κάθε επαφή στην 
κάρτα SIM.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προσθ. επαφής > SIM

1. Όνοµα: Εισαγάγετε το όνοµα 7 [2]
2. Τηλέφ: Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου 7 [2]

Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [6] (Λίστα +) πριν 
εισαγάγετε τον αριθµό.

3. Θέση: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε SIM 7 [2]
Για να αποθηκεύσετε µία επαφή στο FDN, δείτε “Αποθήκευση µίας επαφής στο FDN” 
στη σελίδα 54.

4. Αρ. Αρχείου: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούµενο αριθµό 
αρχείου 7 [5] (Αποθήκ.)

Σηµείωση: Το µήκος του ονόµατος και του αριθµού, και η συνολική ποσότητα των 
δεδοµένων εξαρτώνται από την κάρτα SIM.
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Αποθήκευση µίας επαφής στο FDN 
Η λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόµενες 
κλήσεις σας σε µία ορισµένη οµάδα αριθµών που είναι αποθηκευµένοι στο 
FDN (Fixed Dial Number = Αριθµός Καταλόγου Ασφαλείας), ο οποίος 
βρίσκεται στη κάρτα SIM. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη, 
µπορείτε να καλέσετε µόνο τους αριθµούς που περιέχει ο Κατάλ. Ασφαλείας, 
και οποιαδήποτε απόπειρα να καλέσετε άλλον αριθµό θα αποτύχει.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας, δείτε το “Κατάλογος 
ασφαλείας” στη σελίδα 77.
Για να αποθηκεύσετε έναν αριθµό καταλόγου ασφαλείας, πρέπει να 
εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προσθ. επαφής > SIM

1. Όνοµα: Εισαγάγετε το όνοµα 7 [2]
2. Τηλέφ: Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου 7 [2]

Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [6] (Λίστα +) πριν 
εισαγάγετε τον αριθµό.

3. Θέση: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε FDN 7 [2]
4. Αρ. Αρχείου: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούµενο αριθµό 

αρχείου 7 [5] (Αποθήκ.)
5. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2 7 [5] (ΟΚ)

Σηµείωση: Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας, µπορείτε να 
αλλάξετε µόνο τις καταχωρήσεις στις Επαφές οι οποίες είναι αποθηκευµένες στο FDN.

Όταν είναι απενεργοποιηµένη η λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας, µπορείτε να αλλάξετε τις 
καταχωρήσεις στις Επαφές οι οποίες είναι αποθηκευµένες στο FDN και το ADN.
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Λίστα κλήσεων
Οι αριθµοί που καλέσατε πρόσφατα, οι απαντηµένες κλήσεις και οι 
αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στο Λίστα κλήσεων. Οι αριθµοί στη 
λίστα Λίστα κλήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλέσετε ή να 
προσθέσετε στις Επαφές.

Προβολή/Κλήση από τη Λίστα κλήσεων
d Βασικό µενού > Επαφές > Λίστα κλήσεων

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Κληθέντες, Απαντηµένες ή 
Αναπάντητες 7 [5] (Eπιλογή)

2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη λίστα
3. [T] για να καλέσετε τον επιλεγµένο αριθµό αν απαιτείται

∆υνατότ.
Όταν επιλέγετε την απαιτούµενη λίστα, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές 
πιέζοντας το [5] (∆υνατότ.): ΠρόσθΣεΕπαφές, ∆ιαγρ και ∆ιαγραφή όλων.
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Άµεσες κλήσεις 
Ρύθµιση πλήκτρων ταχείας κλήσης
Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αριθµούς τηλεφώνων που είναι 
αποθηκευµένοι στις θέσεις 2 - 9 στη ΛίστΕπαφ.
Πρέπει να αποδώσετε στην απαιτούµενη επαφή ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης 
πριν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Ταχεία Κλήση.
d Βασικό µενού > Επαφές > Άµεσες κλήσεις

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο πλήκτρο 7 [6] (Αλλαγή)
2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη Επαφή 7 [5] (Eπιλογή)
3. “Ρύθµιση Ενεργ. Πλήκτρ. Ταχ. Κλ.” 7 [5] (Ναι) ή [6] (Όχι)

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Ταχείας Κλήσης:
Στη Άµεσες κλήσεις:

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο πλήκτρο 7 [5] (On/Off)

Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης
Στη λειτουργία Αναµονής:

1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης ([S] - [K])
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Οµάδες
Μπορείτε να ταξινοµήσετε τις καταχωρήσεις στη ΛίστΕπαφ που είναι 
αποθηκευµένες στο τηλέφωνό σας σε 10 οµάδες. Μπορείτε να αλλάξετε κάθε 
οµάδα µετονοµάζοντας, ή επιλέγοντας ένα ειδικό ήχο κλήσης ή εικονίδιο, έτσι 
ώστε να µπορείτε να αναγνωρίζετε την εισερχόµενη κλήση.

Προβολή οµάδων
d Βασικό µενού > Επαφές > Οµάδες

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη οµάδα 7 [6] (Προβολή)
Για να προσθέσετε µία νέα καταχώρηση:

2. [192] για να µετακινηθείτε στη <ΝέαΚαταχ>
3. Για προσθήκη από τη ΛίστΕπαφ: [6] ( ) 7 [192] για να 

µετακινηθείτε στην απαιτούµενη επαφή 7 [5] (Eπιλογή)
΄H
Για να προσθέσετε µία νέα επαφή: [5] (Eπιλογή) 7 ∆είτε “Αποθήκευση 
µίας επαφής στο τηλέφωνό σας” στη σελίδα 52.

∆υνατότ.
Όταν επιλέγετε ένα µέλος οµάδας, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές 
πιέζοντας [5] (∆υνατότ.): Εισαγ, Προβολή, Αλλαγή, Αποστολή SMS και 
Αποµάκρ. Καταχώρ..
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Αλλαγή της οµάδας
d Βασικό µενού > Επαφές > Οµάδες

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη οµάδα 7 [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη επιλογή 7 [5] (Eπιλογή)

Προηγµένο 
Αριθµοί Μου
ΑριθµοίΜου είναι ένας εύχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος όπου µπορείτε 
να αποθηκεύσετε ονόµατα και τηλέφωνα και να τα δείτε.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προηγµένο > ΑριθµοίΜου

1. [192] για να µετακινηθείτε σε <Κενό> 7 [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Αλλαγή 7 [5] (Eπιλογή)
3. Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου 7 [2]

Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [6] (Λίστα +) πριν 
εισαγάγετε τον αριθµό.

4. Εισαγάγετε το όνοµα 7 [5] (Αποθήκ.)

Προβολή Προβάλετε τις  Επαφές στην επιλεγµένη οµάδα.

Ρύθµιση ήχου
[192] για να µετακινηθείτε σε Προεγκ/στηµένο, Τα media µου 
ή Φορτώθηκε 7 [5] (Eπιλογή) 7 [192] για να µετακινηθείτε 
στον απαιτούµενο ήχο κλήσης 7 [5] (Eπιλογή)

ΡύθµΕικ [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο εικονίδιο 7 
[5] (Eπιλογή)

Μετονοµασία Μετονοµάστε την οµάδα 7 [5] (ΟΚ)

ΑποµΚατ “ΑποµΌλωνΚαταχ” 7 [5] (Ναι) ή [6] (Όχι)

Σηµείωση: Φορτώθηκε στο Ρύθµιση ήχου εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή.
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ΠροβολήΑριθµοίΜου
d Βασικό µενού > Επαφές > Προηγµένο > ΑριθµοίΜου

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη καταχώρηση 7 
[6] (Προβολή)

∆υνατότ.
Όταν επιλέγετε την αποθηκευµένη καταχώρηση, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες 
επιλογές πιέζοντας [5] (∆υνατότ.): Προβολή, Αλλαγή και ∆ιαγρ.

Κατάλογος Μνήµης
Η ΚατΜνήµ δείχνει πόσες θέσεις είναι διαθέσιµες στη ΛίστΕπαφ.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προηγµένο > ΚατΜνήµ
Εικονίδια στην οθόνη κατάστασης:

 = SIM
 = FDN
 = Τηλέφωνο

Οι επαφές µου
Μπορείτε να καθορίσετε την προεπιλεγµένη ΛίστΕπαφ µε βάση είτε την κάρτα 
SIM είτε το τηλέφωνο.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προηγµένο > Οι επαφές µου

1. [192] για να µετακινηθείτε στη SIM ή στο Τηλέφωνο 7 [5] (Eπιλογή)

Σηµείωση: Το µέγεθος της µνήµης που είναι διαθέσιµη για αποθήκευση SIM/FDN 
εξαρτάται από την κάρτα SIM.

100 /100 Ελεύθερο
010 /010 Ελεύθερο
400 /400 Ελεύθερο

ΟΚ Πίσω

Προηγµένο
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SDN 
Αν η κάρτα σας SIM περιλαµβάνει SDN (Service Dialling Number = Αριθµό 
Κλήσης Υπηρεσιών), µπορείτε να καλέσετε έναν αριθµό υπηρεσιών 
επιλέγοντάς τον από τη λίστα.
Το SDN σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από το δίκτυο, όπως υποστήριξη του πελάτη, υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, κλπ.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προηγµένο > SDN

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο SDN
2. Για να καλέσετε τον αριθµό: [5] (Eπιλογή)

΄H
Για να προβάλετε τις λεπτοµέρειες: [6] (Προβολή)

Αρ. Πληροφ. 
Ο Αρ. Πληροφ. µπορεί να περιλαµβάνεται σε µία κάρτα SIM η οποία 
υποστηρίζει CPHS και Αριθµό Κλήσης για Πληροφορίες.
d Βασικό µενού > Επαφές > Προηγµένο > Αρ. Πληροφ.

1. [192] για να µετακινηθείτε στον απαιτούµενο αριθµό πληροφοριών 7 
[5] (Eπιλογή)
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Ήχοι
Ένταση
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου των διάφορων ήχων κλήσεων που 
χρησιµοποιούνται στις ακόλουθες λειτουργίες: Κλήσεις, ΚλήσηΑπόΕπαφή, 
Ειδοποίηση, Μηνύµατα, ΠληροφΚυψέλης, Έντ Πλήκ και Οµάδα 1 - 10.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι > Ένταση

1. [192] για να µετακινηθείτε στον απαιτούµενο ήχο κλήσης 7 
[5] (Eπιλογή)

2. [192] για να ρυθµίσετε το επίπεδο της έντασης 7 [5] (ΟΚ)

Ήχοι κλήσης
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης για διάφορα γεγονότα και καταστάσεις.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι > Ήχοι κλήσης

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο γεγονός 7 [5] (Eπιλογή)

*1Αποθήκευση των ήχων κλήσεων που λαµβάνονται από το ∆ιαδίκτυο.
*2Αποθήκευση των ήχων κλήσεων που λαµβάνονται µέσω της υπηρεσίας SMS.

Κλήσεις

[192] για να µετακινηθείτε σε Προεγκ/στηµένο, Τα media µου*1 
ή Φορτώθηκε*2 7 [5] (Eπιλογή) 7 [192] για να επιλέξετε το 
απαιτούµενο στοιχείο 7 [5] (Eπιλογή)

ΚλήσηΑπόΕπαφή

Ειδοποίηση

Μηνύµατα

ΠληροφΚυψέλης

Οµάδα 1 - 10

ΤόνοςΠλήκτρων [192] για να µετακινηθείτε σε Off, Τόνος 1, Τόνος 2 ή Τόνος 3 7 
[5] (Eπιλογή)
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Φόρτωση ήχων κλήσεων µέσω της υπηρεσίας SMS 
Οι ήχοι κλήσεων που επιθυµείτε µπορούν να φορτωθούν στο τηλέφωνό σας 
µέσω της υπηρεσίας SMS. Όταν λαµβάνετε ένα µήνυµα που περιέχει κάποιο 
ήχο κλήσης, εµφανίζεται στην οθόνη αναµονής µια ειδοποίηση.
Όταν εµφανίζεται στην οθόνη αναµονής µήνυµα µε ήχο κλήσης:

1. [5] (Προβ) για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης που φορτώθηκε
2. [5] (Αποθήκ.)
3. [5] (ΟΚ)

΄H
[192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη διαθέσιµη θέση 7 
[5] (Eπιλογή)
Οι πρώτοι 10 ήχοι κλήσεων που φορτώνονται, αποθηκεύονται στις κενές θέσεις. Όταν 
συµπληρωθούν όλες οι διαθέσιµες θέσεις, µπορείτε να επιλέξετε να αντικατασταθεί 
ένας υπάρχων ήχος κλήσης µε έναν καινούριο.

Για να απορρίψετε τους ήχους κλήσεων που φορτώθηκαν:
[6] (Απόρ.) στο βήµα 2.

Προειδοποιητικός τόνος
Ο Προειδοποιητικός τόνος σας πληροφορεί για τη χαµηλή στάθµη της 
µπαταρίας ή για αυτόµατη επανάκληση όταν είναι κατειληµµένη η γραµµή.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι > Προειδοποιητικός τόνος

1. [5] (Eπιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σηµείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την υπηρεσία από την 
εταιρεία παροχής δικτύου ή από τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών.
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Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να ηχεί και/ή να δονείται 
όταν λαµβάνετε µια κλήση ή ένα µήνυµα, ή την καθορισµένη χρονική στιγµή 
που έχετε επιλέξει.
Είναι διαθέσιµοι οι ακόλουθοι τύποι ειδοποιήσεων: ΜόνοΉχ, Κανένα, 
Ήχ.&∆όν., Μόνο δόνηση ή Μιά φορά.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ειδοποιήσεις

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη ειδοποίηση 7 
[5] (Eπιλογή)

Οθόνη
Φόντο
Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο στην οθόνη αναµονής.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη > Φόντο

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Προεγκ/στηµένο, Τα media µου ή Off 7 
[5] (Eπιλογή)

2. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο φόντο 7 [5] (∆υνατότ.)
3. Για ρύθµιση: [192] για να µετακινηθείτε σε Eπιλογή 7 [5] (Eπιλογή)

΄H
Για προβολή και για ρύθµιση: [192] για να µετακινηθείτε σε Προβολή 7 
[5] (Eπιλογή) δυο φορές

Χρωµ. Θέµ.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρώµα θέµατος της οθόνης.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Χρωµ. Θέµ. 7 [5] (Αλλαγή)
2. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο χρώµα θέµατος 7 

[5] (Eπιλογή)
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Φωτισµός
Με τη λειτουργία του φωτισµού το τηλέφωνο σας ειδοποιεί όταν συµβούν 
συγκεκριµένα γεγονότα.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη > Φωτισµ

1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο γεγονός 7 [5] (Eπιλογή)

Αντίθεση
Μπορείτε να ρυθµίσετε την αντίθεση χρώµατος της οθόνης.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη > Αντίθεση

1. [192] για να ρυθµίσετε την αντίθεση 7 [5] (ΟΚ)

Χρόνος Πίσω Φωτισµού
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη διάρκεια του χρόνου που φωτίζεται η οθόνη µε τον 
πίσω φωτισµό.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη > Χρόνος Πίσω Φωτισµού

1. [192] για να µετακινηθείτε σε 10 δευτ/πτα, 30 δευτ/πτα ή 60 δευτ/πτα 
7 [5] (Eπιλογή)

Χαιρετισµός
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα χαιρετισµού που να εµφανίζεται στην 
οθόνη κάθε φορά που θα ανοίγετε το τηλέφωνο.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Χαιρετισµός 7 [6] (Αλλαγή)
2. Πληκτρολογήστε το κείµενο του χαιρετισµού 7 [5] (ΟΚ)
3. [5] (On/Off)

Κλήσεις

[192] για να επιλέξετε Off ή Χρώµα 1 - 8 7 
[5] (Eπιλογή)

ΚλήσηΑπόΕπαφή
Μηνύµατα
Ειδοποίηση
Φόρ Μπατ

[5] (Eπιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Πληκτρ.



66

Ρυθµίσεις

Φωτεινότητα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την φωτεινότητα της οθόνης.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Φωτεινότητα 7 [5] (Αλλαγή)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Μέγιστο, Υψηλή, Μεσαίο, ή Χαµηλό 7 

[5] (Eπιλογή)

Απόκρυψη ονόµατος δικτύου 
Μπορείτε να αποκρύψετε το όνοµα του δικτύου που εµφανίζεται στη 
λειτουργία αναµονής.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Απόκρυψη ονόµατος δικτύου 7 
[5] (Eπιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Φως Πλήκτρων 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως των πλήκτρων.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Οθόνη

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Φως Πλήκ 7 [5] (Eπιλογή) για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
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Γλώσσα
Εισαγωγή Τ9
Όταν πληκτρολογείτε ένα κείµενο, µε τη λειτουργία T9® µειώνεται σηµαντικά 
ο αριθµός των πατηµάτων των πλήκτρων. Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες 
λειτουργίες εισαγωγής T9®:

d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Γλώσσα > Εισαγωγή Τ9
1. [192] για να µετακινηθείτε σε Προτιµόµενο Τ9 ή Γλώσσα Τ9 7 

[5] (Αλλαγή ή Eπιλογή)
(Αν έχει επιλεχθεί η Γλώσσα Τ9, συνεχίστε στο επόµενο βήµα.)

2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη γλώσσα ή στην λειτουργία 
εισαγωγής 7 [5] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

∆είτε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 31 για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Γλώσσες
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εµαφανίζεται στην οθόνη του 
τηλέφώνου σας.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Γλώσσα > Γλώσσες

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη γλώσσα 7 [5] (Eπιλογή)

Προτιµόµενο Τ9 Επιλέξτε τη λειτουργία εισαγωγής που επιθυµείτε για να 
ξεκιήσετε µε αυτή.

Γλώσσα Τ9

Ανάλογα µε την προσαρµογή των ρυθµίσεων του 
τηλεφώνου σας, είναι διαθέσιµοι διαφορετικοί τύποι(ος) 
γλωσσών του T9 (ή αυτή η λειτουργία να µην είναι 
διαθέσιµη).
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∆ίκτυο GSM 
Αυτόµατο
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αναζητεί αυτόµατα 
ή χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο κατά τη λειτουργία της περιαγωγής. Όταν 
είναι ενεργοποιηµένο το Αυτόµατο, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόµατα ένα νέο 
δίκτυο έτσι ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη διαθεσιµότητα του δικτύου.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > ∆ίκτυο GSM

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Αυτόµατο 7 [5] (Αλλαγή) για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίση

Νέο δίκτυο
Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα δίκτυο που είναι διαθέσιµο στην 
τρέχουσα τοποθεσία που βρίσκεστε.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > ∆ίκτυο GSM > Νέο δίκτυο

1. “Αλλαγή ∆ικτύου” 7 [5] (Ναι) ή [6] (Όχι)
(Εάν ναι, συνεχίστε στο επόµενο βήµα.)

2. Αν είναι απενεργοποιηµένο το Αυτόµατο: [192] για να µετακινηθείτε στο 
απαιτούµενο δίκτυο 7 [5] (Eπιλογή)
΄H
Αν είναι ενεργοποιηµένο το Αυτόµατο: “Έγινε” 7 [5] (ΟΚ) 

Σηµείωση: Νόµοι της χώρας σας ενδέχεται να απαγορεύουν την περιαγωγή στην δική 
σας γεωγραφική περιφέρεια.
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Λίστα δικτύων
Η Λίστα δικτύων χρησιµοποιείται όταν είναι ενεργοποιηµένο το Αυτόµατο. 
Η σειρά στη λίστα υποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας αναζήτησης. 
Μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα όπως απαιτείται.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > ∆ίκτυο GSM > Λίστα δικτύων

1. [5] (Λίστα)

∆υνατότητες
Στη Λίστα δικτύων, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή Συχνότητας
Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων του δικτύου.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > ∆ίκτυο GSM > ΕπιλΣυχν

1. [192] για να µετακινηθείτε σε 900 MHz, 1800 MHz ή 900/1800 MHz 7 
[5] (Eπιλογή)

Εισαγ

Αποθήκευση νέου δικτύου πάνω από τη θέση που έχει επισηµανθεί.
1. [192] για µετακίνηση στο απαιτούµενο δίκτυο σαν ένα σηµείο 

εισαγωγής 7 [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Εισαγ 7 [5] (∆υνατότ.)
3. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο δίκτυο για 

προσθήκη στη λίστα 7 [5] (∆υνατότ.) 7 [5] (ΟΚ)

ΠρόσθΣτοΤέλ

Αποθήκευση νέου δικτύου στο τέλος της λίστας.
1. [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε ΠρόσθΣτοΤέλ 7 [5] (∆υνατότ.)
3. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο δίκτυο για 

προσθήκη στη λίστα 7 [5] (∆υνατότ.) 7 [5] (ΟΚ)

∆ιαγρ

∆ιαγραφή του επιλεγµένου δικτύου.
1. [192] για να µετακινηθείτε στο απαιτούµενο δίκτυο 7 

[5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε ∆ιαγρ 7 [5] (∆υνατότ.) 7 

[5] (ΟΚ)
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Κλήσεις

Εκτροπές 
Οι Φωνητικές Κλήσεις µπορούν να εκτραπούν σε διαφορετικούς αριθµούς 
υπό διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγµα, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
εκτροπή των κλήσεων στο φωνητικό σας ταχυδροµείο όταν δεν µπορείτε 
να έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο.
Η εκτροπή κλήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους 
ακόλουθους τύπους εκτροπής:

d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές
1. [192] για να µετακινηθείτε στον τύπο εκτροπής 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Ρύθµιση, ∆ιαγραφή ή Έλεγχος 

κατάστασης 7 [5] (Eπιλογή)
(Όταν επιλέξετε Ρύθµιση, συνεχίστε στο επόµενο βήµα.)

3. Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η εκτροπή 7 [5] (ΟΚ)
΄H
Για να επιλέξετε από τις Επαφές: [5] ( ) 7 [192] για να 
µετακινηθείτε στην απαιτούµενη επαφή 7 [5] (Eπιλογή)
΄H
Για εκτροπή κλήσεων στο φωνητικό ταχυδροµείο: [6] (Φων.Ταχυδροµ) 
για να ενεργοποιήσετε τον αριθµό του φωνητικού ταχυδροµείου
Όταν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση Όλες οι φωνητικές κλήσεις, το εικονίδιο 
εκτροπής ( ) εµφανίζεται στην οθόνη αναµονής.

Όλες οι φωνητικές 
κλήσεις Εκτροπή όλων των εισερχοµένων φωνητικών κλήσεων.

Όταν εκτός Εκτροπή των εισερχοµένων φωνητικών κλήσεων όταν το 
τηλέφωνο είναι εκτός της περιοχής κάλυψης.

Χωρίς απάντηση Εκτροπή των εισερχοµένων φωνητικών κλήσεων αν η κλήση 
δεν απαντηθεί.

Κατειλ. Εκτροπή των εισερχοµένων φωνητικών κλήσεων όταν η 
κλήση είναι σε εξέλιξη.
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Για έλεγχο της κατάστασης ή για ακύρωση όλων των ρυθµίσεων:
Στο βήµα 1, [192] για να µετακινηθείτε σε Κατάσταση ή Ακύρωση όλων 7 
[5] (Eπιλογή)

Υπηρεσία Κλήσης

Χρόνος/Χρέωση 
Ελέγξτε τη διάρκεια και τις εναποµένουσες µονάδες κλήσεων.

d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Υπηρεσία Κλήσης > Χρόνος/
Χρέωση

1. [192] για να µετακινηθείτε σε ΤελΚλήση, ΟλεςΚλήσΦων ή 
Υπολειπόµενο κόστος 7 [5] (Eπιλογή)
(Όταν επιλέξετε ΟλεςΚλήσΦων, για να συνεχίσετε στο επόµενο βήµα.)

2. Για να ελέγξετε τον αριθµό και τη διάρκεια των κλήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν: [192] για να µετακινηθείτε σε Εξερχόµενες 
ή Εισερχόµενες 7 [5] (Eπιλογή)
΄H
Για να ελέγξετε τις µονάδες χρέωσης της κλήσης: [192] για να 
µετακινηθείτε σε Μετρητής κλήσης 7 [5] (Eπιλογή)

Αναµονή κλήσης 
Αν είναι ενεργοποιηµένη η Αναµονή κλήσης, µπορείτε να λάβετε κάποια άλλη 
κλήση κατά τη διάρκεια που άλλη κλήση ή περισσότερες µπορεί  
παραγµατοποιούνται.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Υπηρεσία Κλήσης > Αναµονή 

κλήσης
1. [192] για να µετακινηθείτε σε Ρύθµιση, ∆ιαγραφή ή Κατάσταση 7 

[5] (Eπιλογή)

ΤελΚλήση Εµφάνιση της ηµεροµηνίας, ώρας και διάρκειας της τελευταίας 
κλήσης.

ΟλεςΚλήσΦων
Εµφάνιση της συνολικής διάρκειας, του αριθµού, και των µονάδων 
κλήσης όλων των εξερχοµένων και εισερχοµένων φωνητικών 
κλήσεων.

Υπολειπόµενο 
κόστος Εµφάνιση των υπόλοιπων διαθέσιµων µονάδων κλήσης.
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Απόκρυψη ταυτ. 
Η Απόκρυψη ταυτ. µπορεί να έχει ήδη ρυθµιστεί από την εταιρεία παροχής 
δικτύου για την αποφυγή εµφάνισης του ονόµατός σας και/ή του αριθµού σας 
σε άλλο τηλέφωνο. Μπορείτε να ελέγξετε τη κατάσταση της ρύθµισης εδώ.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Υπηρεσία Κλήσης > Απόκρυψη 

ταυτ.
Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση.

Ταυτ. Καλούντ. 
Η Ταυτ. Καλούντ. σας δίνει τη δυνατότητα να εµφανίζετε στην οθόνη το όνοµα 
και/ή τον αριθµό του καλούντος. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της 
ρύθµισης εδώ.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Υπηρεσία Κλήσης > Ταυτ. 

Καλούντ.
Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση.

Σηµείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την εταιρεία παροχής 
του δικτύου σας.

Σηµείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την εταιρεία παροχής 
του δικτύου σας.
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Ρύθµιση Χρεώσεων 
Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθµίσεις χρέωσης της υπηρεσίας ή να επαναφέρετε 
τις ρυθµίσεις.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Υπηρεσία Κλήσης > Ρύθµιση 

Χρεώσεων
1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη ρύθµιση 7 [5] (Eπιλογή 

ή Αλλαγή)
(Αν έχει επιλεχθεί οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση εκτός από την ΑυτΕµφάν., 
συνεχίστε στο επόµενο βήµα.)

2. [5] (Αλλαγή) 7 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 7 [5] (ΟΚ)
3. Ακολουθήστε τη διαδικασία που εµφανίζεται παρακάτω:

Νόµισµα

Μπορείτε να ρυθµίσετε το νόµισµα µε βάση το οποίο έχει καθοριστεί 
η χρέωση της υπηρεσίας. Αρχικά, θα πρέπει να καταχωρηθεί η 
Προσωπική τιµή.
Πληκτρολογήστε το νόµισµα (µεγ. 3 χαρακτήρες) 7 [5] (Αποθήκ.)

Προσωπική τιµή

Μπορείτε να ρυθµίσετε την προσωπική τιµή. Αυτή είναι η χρέωση 
του παροχέα υπηρεσιών για µια µονάδα χρόνου κλήσης.
[192] για να µετακινηθείτε σε Ανά µονάδα: ή ΑνάΛεπ: 7 
Πληκτρολογήστε την τιµή 7 [5] (Αποθήκ.)

Μέγιστο κόστος

Μπορείτε να καθορίσετε το µέγιστο επιτρεπόµενο κόστος κλήσεων.
Για να ρυθµίσετε την Εµφάνιση πίστωσης:
[192] για να µετακινηθείτε σε Εµφάνιση πίστωσης 7 [6] 
(Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 7 [5] (Αποθήκ.)
Για αν ρυθµίσετε το Μέγιστο κόστος:
[192] για να µετακινηθείτε σε Μέγιστο κόστος 7 Καταχωρήστε 
το όριο πίστωσης 7 [5] (Αποθήκ.)

ΑυτΕµφάν. Στη λειτουργία αναµονής, εµφανίζεται αυτόµατα το κόστος της 
τελευταίας κλήσης που πραγµατοποιήσατε.

Σηµείωση: Η διάρκεια µιας µονάδας ενδέχεται να είναι διαφορετική σε περιόδους αιχµής 
και σε περιόδους εκτός αιχµής. Οι χρεώσεις των κλήσεων µπορούν να υπολογιστούν 
αναλόγως. Ωστόσο, ενδέχεται η πραγµατική τιµή που χρεώνει η εταιρεία παροχής του 
δικτύου σας να µην αντιστοιχεί στον υπολογισµό.
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Γραµµή 
Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυο τηλεφωνικές γραµµές αν η κάρτα σας SIM 
υποστηρίζει το CPHS και την Υπηρεσία Εναλλακτικής Γραµµής.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Υπηρεσία Κλήσης > Γραµµή

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Γραµµή 1 ή Γραµµή 2 7 [5] (Eπιλογή)

Αποστολή Αριθµού 
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να εµφανίζεται το όνοµά σας και/ή 
ο αριθµός σας σε άλλο τηλέφωνο. Μπορείτε να αποδεχτείτε τις ρυθµίσεις 
του δικού σας δικτύου (δείτε “Απόκρυψη ταυτ.” στη σελίδα 72) αν επιλέξετε 
Ρύθµ∆ικτ.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > ΑποσΑρ

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Ρύθµ∆ικτ, On ή Off 7 [5] (Eπιλογή)

Σηµείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την εταιρεία παροχής 
του δικτύου σας.

Σηµείωση: Η Απόκρυψη ταυτ. η οποία ρυθµίζετε µόνο από την εταιρεία παροχής του 
δικτύου σας, δεν επηρεάζει τη ρύθµιση ΑποσΑρ.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την υπηρεσία από την εταιρεία 
παροχής του δικτύου σας.
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Ασφάλεια 
Φραγή
Με τη φραγή κλήσεων µπορείτε να θέσετε περιορισµό συγκεκριµένων 
κλήσεων, χρησιµοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης που σας παρέχεται από 
τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών. Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την 
κατάσταση για τη Φραγή.
Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες ρυθµίσεις για τη Φραγή:

d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλ. > Φραγή
1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη ρύθµιση 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Ρύθµιση, ∆ιαγραφή ή Κατάσταση 7 

[5] (Eπιλογή)
(Αν έχει επιλεχθεί η Ρύθµιση ή η ∆ιαγραφή , συνεχίστε στο επόµενο βήµα.)

3. Πληκτρολογήστε τον απαιτούµενο κωδικό πρόσβασης 7 [5] (ΟΚ)
Για έλεγχο της κατάστασης:
Στο βήµα 1, [192] για να µετακινηθείτε σε Κατάσταση 7 [5] (Eπιλογή)
Για ακύρωση όλων των ρυθµίσεων:
Στο βήµα 1, [192] για να µετακινηθείτε σε Ακύρωση όλων 7 [5] (Eπιλογή) 
7 Πληκτρολογήστε τον απαιτούµενο κωδικό πρόσβασης 7 [5] (ΟΚ)
Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης:
Στο βήµα 1, [192] για να µετακινηθείτε σε Kωδικός πρόσβασης 7 
[5] (Eπιλογή) 7 Πληκτρολογήστε τον τρέχων κωδικό πρόσβασης 7 
[5] (ΟΚ) 7 Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης 7 [5] (ΟΚ) 7 
Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση 7 [5] (ΟΚ)

Όλες οι εξερχόµενες Φραγή όλων των εξερχοµένων κλήσεων.
Εξερχόµενες διεθνείς Φραγή των διεθνών εξερχοµέων κλήσεων.
Εξερχ.∆ιεθνείς εκτός 
δικτύου

Φραγή των διεθνών εξερχοµένων κλήσεων εκτός από 
τη χώρα σας/ τη γεωγραφική σας περιφέρεια.

Όλες οι εισερχόµενες Φραγή όλων των εισερχοµένων κλήσεων.

Κατά την περιαγωγή Φραγή των διεθνών εισερχοµένων κλήσεων κατά την 
περιαγωγή εκτός του δικτύου PLMN.

Σηµείωση: Ζητήστε πληροφορίες για τον κωδικό πρόσβασης από την εταιρεία παροχής 
του δικτύου σας.
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Κώδικες
Αλλαγή του κωδικού τηλεφώνου
Για µεγαλύτερη ασφάλεια µπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου. ∆είτε 
“Κλείδωµα SIM” στη σελίδα 78.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλ. > Κώδικες > Αλλαγή Κωδικού

1. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό τηλεφώνου 7 [5] (ΟΚ)
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό τηλεφώνο για επιβεβαίωση 7 [5] (ΟΚ)

Για να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον τρέχων κωδικό τηλεφώνου, 
και επαναλάβετε τα βήµατα 1 - 2.

Έλεγχος ΡΙΝ
Ο κωδικός PIN προστατεύει το τηλέφωνό σας από αυθαίρετη χρήση. 
Αν ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN, κάθε φορά που θα θέτετε το τηλέφωνο 
σε λειτουργία θα σας ζητείτε ο κωδικός PIN.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλ. > Κώδικες > Έλεγ.ΡΙΝ

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN 7 [5] (ΟΚ)
2. [5] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 7 [6] (ΟΚ)

Σηµείωση: Ο κωδικός του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει από 6 έως 16 ψηφία. 
Συστήνεται να γράψετε κάπου τον κωδικό του τηλεφώνου σας. Αν ο κωδικός του 
τηλεφώνου εισαχθεί λάθος 10 φορές, η λειτουργία του τηλεφώνου θα τερµατιστεί µόνιµα.

Σηµείωση: Αν ο κωδικός PIN εισαχθεί λάθος ακετές φορές (εξαρτάται από την κάρτα 
σας SIM), το PIN θα µπλοκαριστεί. Για να ξεµπλοκαριστεί το PIN, θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Αν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK λάθος 
10 φορές, η κάρτα σας SIM θα µπλοκαριστεί µόνιµα.
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Αλλαγή του PIN/PIN2
Θα πρέπει να ενεργοποιήστε το PIN προτού αλλάξετε τον κωδικό. ∆είτε 
“Έλεγχος ΡΙΝ” στη σελίδα 76.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλ. > Κώδικες

1. [192] για να µετακινηθείτε σε ΑλλαγήΡΙΝ ή ΑλλαγήΡΙΝ2 7 
[5] (Eπιλογή)

2. Πληκτρολογήστε τον τρέχων κωδικό 7 [5] (ΟΚ)
3. Πληκτρολογήστε νέο κωδικό 7 [5] (ΟΚ)
4. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό για επιβεβαίωση 7 [5] (ΟΚ)

Κατάλογος ασφαλείας 
Η λειτουργία Κατάλ. ασφαλείας σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τις 
εξερχόµενες κλήσεις σε ένα συγκεκριµένο σύνολο αριθµών που αποθηκεύεται 
στο FDN (Fixed Dial Number-Αριθµοί Καταλόγου Ασφαλείας), το οποίο 
βρίσκεται στη SIM. Όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία, επιτρέπεται 
η κλήση µόνο των αριθµών του Κατάλ. ασφαλείας, και κάθε προσπάθεια 
κλήσης άλλου αριθµού θα αποτύχει. Για να καταχωρήσετε τους αριθµούς του 
Κατάλ. ασφαλείας, δείτε “Αποθήκευση µίας επαφής στο FDN” στη σελίδα 54. 
Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο Κατάλ. ασφαλείας, κάθε αριθµός που καλείται 
χειροκίνητα θα πρέπει να είναι ο ίδιος µε τον αριθµό που είναιι στο FDN, 
αλλιώς η κλήση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλ. > Κατάλ. ασφαλείας

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 7 [5] (ΟΚ)
2. [5] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 7 [6] (ΟΚ)

Σηµείωση: Αν το PIN ή το PIN2 εισαχθεί λάθος αρκετές φορές (εξαρτάται από την κάρτα 
σας SIM), το τηλέφωνο θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό 
PUK ή PUK2. Αν ο κωδικός PUK/PUK2 εισαχθεί λάθος 10 φορές, η λειτουργία του 
τηλεφώνου θα τερµατιστεί µόνιµα. Όλες οι αποθηκευµένες πληροφορίες στην κάρτα SIM 
θα χαθούν και η κάρτα SIM θα πρέπει να αντκατασταθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Σηµείωση: Αν ο κωδικός PIN2 εισαχθεί λάθος αρκετές φορές, το PIN2 θα µπλοκαριστεί. 
Για να ξεµπλοκαριστεί το PIN2, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK2. 
Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 10 φορές, η κάρτα σας SIM θα µπλοκαριστεί 
µόνιµα.
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Κλείδωµα SIM 
Αν ενεργοποιήσετε το Κλείδωµα SIM, κάθε φορά που θα θέτετε το τηλέφωνο 
σε λειτουργία µε τοποθετηµένη διαφορετική SIM, θα σας ζητείτε να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλ. > Κλείδωµα SIM

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου 7 [5] (ΟΚ)
2. [5] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 7 [6] (ΟΚ)

Αυτόµατη απάντηση
Όταν χρησιµοποιείτε το προαιρετικό ακουστικό της Προσωπικής ανοιχτής 
συνοµιλίας, µπορείτε να απαντέτε τις κλήσεις αυτόµατα.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Αυτόµατη απάντηση 7 [5] (Αλλαγή) 
για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Απάντηση µε κάθε πλήκτρο
Μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις µε το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου 
(εκτός από το [w] και το [6] (Απόρριψη ή Σιγή)) αν ενεργοποιήσετε την 
Απάντηση µε κάθε πλήκτρο.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Απάντηση µε κάθε πλήκτρο 7 
[5] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σηµείωση: Ο κωδικός του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει από 6 έως 16 ψηφία. 
Συστήνεται να γράψετε κάπου τον κωδικό του τηλεφώνου σας. Αν ο κωδικός του 
τηλεφώνου εισαχθεί λάθος 10 φορές, η λειτουργία του τηλεφώνου θα τερµατιστεί µόνιµα.
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Αυτόµατο Κλείδωµα Πλήκτρων
Το Αυτόµατο Κλείδωµα Πλήκτρων χρησιµοποιείται για να αποτρέπει τα τυχαία 
πατήµατα των πλήκτρων π.χ. όταν το µεταφέρετε µαζί σας. Αυτή η λειτουργία 
ενεργοποιείται αυτόµατα µετά από µικρό χρονικό διάστηµα αφού το τηλέφωνο 
επιστρέψει στη λειτουργία αναµονής.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις

1. [192] για µετακίνηση σε Αυτόµατο Κλείδωµα Πλήκτρων 7 
[5] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Για να ενεργοποίησετε το Αυτόµατο Κλείδωµα Πλήκτρων όταν το 
πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο:

1. [5] 7 “Ξεκλείδωµα πληκτρολόγιου” 7 [5] (ΟΚ)

Ώρα & Ηµερ/νία
Ρυθµίσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία στο τηλέφωνό σας.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ώρα & Ηµερ/νία > Ρυθµίσεις

1. [192] για να επιλέξετε την απαιτούµενη ρύθµιση 7 [5] (Αλλαγή ή 
Eπιλογή)

2. Ακολουθήστε τη διαδικασία που εµφανίζεται παρακάτω:

Ένδειξη ώρας Επιλέξτε να εµφανίζεται η ώρα στη λειτουργία αναµονής.

Ζώνη ώρας

Προτού ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία, ρυθµίστε τη ζώνη 
ώρας της χώρας σας.
[192] για να επιλέξετε την απαιτούµενη χώρα 7 [5] (Eπιλογή) 7 
“Αποθήκ. ώρας/ηµέρ” 7 [5] (Ναι) ή [6] (Όχι) 7 “Ρύθµιση 
αυτής της πόλης σε τοπική” 7 [5] (ΟΚ)

Ώρα/ηµεροµ
Ρυθίστε την ώρα και την ηµεροµηνία.
[5] (Αλλαγή) 7 Πλήκτρολογήστε την ηµεροµηνία 7 [2] 7 
Πληκτρολογήστε την ώρα 7 [5] (Αποθήκ.)

ΜορφΗµ/νίας
Επιλέξτε την απαιτούµενη µορφή προβολής για την ηµεροµηνία.
[192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη µορφή 7 
[5] (Eπιλογή)

Μορφή Ώρας  Επιλέξτε την απαιτούµενη µορφή προβολής για την ώρα.
[192] για να µετακινηθείτε σε 12 ώρες ή 24ωρη 7 [5] (Eπιλογή)
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Ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Το τηλέφωνο µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να ενεργοποιείται/
απενεργοποιείται αυτόµατα κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Ώρα & Ηµερ/νία

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Ώρα ενεργοποίησης ή Ώρα απενεργ/
σης 7 [5] (Αλλαγή)

2. [6] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
3. Αν επιλέξετε On: [2] 7 Πληκτρολογήστε την ώρα (ρολόι 24 ωρών) 7 

[5] (Αποθήκ.)
΄H
Αν επιλέξετε Off: [5] (Αποθήκ.)

Αρχικές Ρυθµίσεις
Ολες οι προσωπικές ρυθµίσεις µπορούν να επαναφερθούν στις αρχικές 
εργοστασιακές ρυθµίσεις.
d Βασικό µενού > Ρυθµίσεις > Αρχ.Ρυθµ

1. “Επαναφορά αρχικών ρυθµίσεων” 7 [5] (Ναι) ή [6] (Όχι)

Προφίλ 
Το µενού Προφίλ είναι διαθέσιµο στο µενού Ρυθµίσεις αν η κάρτα σας SIM 
παρέχει υπηρεσίες STK. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε “Προφίλ” στη 
σελίδα 94.

Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις για το Ώρα ενεργοποίησης δεν θα παραβαίνουν 
τυχόν κανονισµούς σε περίπτωση αυτόµατης ενεργοποίησης της συσκευής 
ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος, νοσοκοµείο, κτλ.
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Παίξιµο παιχνιδιών
Hit Mouse
Όταν δείτε το ποντίκι, για να το χτυπήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο 
από το [A] ως το [K] όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχετε υπόψη σας ότι 
ο στόχος σας δεν είναι ο σκύλος.
Παράδειγµα: Αν πατήσετε το [G], θα χτυπήσετε το αντικείµενο που είναι 
κρυµµένο στην 5η τρύπα. Αυτό το παιχνίδι θα τερµατιστεί αυτόµατα και 
θα σας δοθεί βαθµολογία. Αυτή η βαθµολογία µπορεί να είναι η υψηλότερη! 
Καλή επιτυχία!
d Βασικό µενού > Παιχνίδια > Hit Mouse

1. [5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να µετακινηθείτε στο Νέο 7 [5] (Eπιλογή)
2. [A] - [K] για να χτυπήσετε το στόχο

Hit Mouse..................... 81

Funny Toggle .............. 82

∆οµή µενού για τα Παιχνίδια
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Funny Toggle
Αλλάξτε τη θέση των πράσινων καρτών µε τις κόκκινες 
για να ταιριάξουν όλα τα πρόσωπα µε όσο το δυνατόν 
λιγότερες προσπάθειες. Πιέστε [S], [F], [H] ή [J] για να 
µετακινηθεί ο δροµέας, και [G] για να επιλέξετε µια 
κάρτα. Όταν ταιριάξετε όλα τα πρόσωπα, θα σας δοθεί 
βαθµολογία.
d Βασικό µενού > Παιχνίδια > Funny Toggle

1. [5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να µετακινηθείτε 
στο Νέο 7 [5] (Eπιλογή)

2. [S], [F], [H] ή [J] για να αλλάξετε τη θέση των καρτών
3. [G] για να επιλέξετε την κάρτα

∆υνατότ.
Σε κάθε παιχνίδι, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές.

1. [5] (∆υνατότ.)
2. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη επιλογή 7 [5] (Eπιλογή)

Νέο Έναρξη του παιχνιδιού.

Αλλαγή Για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο Ήχος ή η Αθόρυβη 
ειδοποίηση.

Επίπεδο Έναρξη του παιχνιδιού στο επίπεδο της επιλογής σας [192]  
για µετακίνηση στο επιθυνητό επίπεδο 7 [5] (Eπιλογή).

Ρεκόρ Εµφάνιση του ρεκόρ του παιχνιδιού.

Οδηγίες Εµφάνιση των οδηγιών του παιχνιδιού.
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Ρυθµίσεις
Ρύθµιση της πρόσβασης στο Internet
Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει WAP (Wireless Application Protocol = 
Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών) και διαθέτει έναν πλοηγό WAP. 
Συνδέεται αυτόµατα σε Internet για Κινητό τηλέφωνο και έχετε πρόσβαση 
σε πληροφορίες που χρειάζεστε όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, χρηµατιστήριο, 
τράπεζες, πληροφορίες για ταξίδια και αθλητικά αποτελέσµατα, κλπ.
Πριν συνδεθείτε στο Internet, (1) πρέπει να εγγραφείτε συνδροµητές στο 
δίκτυο και (2) πρέπει να διαµορφώσετε ένα Σηµείο Πρόσβασης Internet. 
(Το δίκτυό σας µπορεί να έχει ήδη ολοκληρώσει τις ρυθµίσεις σύνδεσης 
του Σηµείου Πρόσβασης Internet.)

Σηµείωση: Η τροποποίηση των προεγκατεστηµένων ρυθµίσεων χωρίς ακριβείς γνώσεις 
µπορεί να προκαλέσει αποτυχία της σύνδεσης.

Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας αν δεν µπορείτε να συνδεθείτε στο Internet παρόλο που 
έχετε ήδη εγγραφεί συνδροµητές στην υπηρεσία και δεν έχετε τροποποιήσει τις 
προεγκατεστηµένες ρυθµίσεις.

Εκκίνηση...................... 85

Σελιδοδείκτες .............. 86

Ρυθµίσεις ..................... 83
ΡυθµίσPush .......................... 84
Λίστα Server.......................... 84

Συνδ. δεδοµένων.........87
CSD ...................................... 87
GPRS.................................... 87
Πληροφ. GPRS*.................... 87

* 

∆οµή µενού για τον Πλοηγό
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d Βασικό µενού > Πλοηγός > Ρυθµίσεις > Λίστα Server
1. [192] για να µετακινηθείτε στον απαιτούµενο server 7 [6] (Αλλαγή)
2. [192] για να αλλάξετε το απαιτούµενο αντικείµενο 7 [5] (Αποθήκ.)
3. [5] (Εκκ.)

Το τηλέφωνο µπορεί να περιέχει πέντε ρυθµίσεις server.
Αν δεν υπάρχουν ρυθµίσεις, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιµες για κάθε ρύθµιση server: Όνοµα 
Server, ∆ιεύθ. ΙΡ, Θύρα ΙΡ, Αρχική σελίδα, Καθυστέρηση, Σύνδεση 
(Αυτόµ., CSD ή GPRS), CSD και GPRS.

Ρύθµιση Push
WAP Προωθεί µηνύµατα που σας πληροφορούν για ενηµερωµένες ειδήσεις, 
ορισµένες φορές περιέχουν ένα σύνδεσµο για µία ιστοσελίδα.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη ΡυθµίσPush για να καθορίσετε πως θέλετε να 
λαµβάνετε WAP τα προωθούµενα µηνύµατα από το δίκτυό σας.
d Βασικό µενού > Πλοηγός > Ρυθµίσεις > ΡυθµίσPush

1. [192] για να µετακινηθείτε σε Πάντα όλες, Πάντα καµία ή στο Περιορ 
SMS 7 [5] (Eπιλογή)
Αν έχει επιλεχθεί Περιορ SMS, πηγαίνετε στο επόµενο βήµα.)

2. Εισαγάγετε τον αριθµό κέντρου SMS 7 [5] (Αποθήκ.)
Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας το [6] (Λίστα +) 
πριν εισαγάγετε τον αριθµό.

Σηµείωση: Πρέπει να διαµορφώσετε το CSD ή το GPRS πριν διαµορφώσετε τις 
ρυθµίσεις του server. ∆είτε “Συνδέσεις δεδοµένων” στη σελίδα 87.
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Έναρξη του Πλοηγού
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται ο Πλοηγός, θα εµφανιστεί η Αρχική 
σελίδα. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο Internet, µπορείτε να προσθέσετε 
σελιδοδείκτες, να φορτώσετε σελίδες εκ νέου, να δείτε λεπτοµέρειες της 
ενεργής συνεδρίας, κλπ.
d Βασικό µενού > Πλοηγός > Εκκίνηση
Για να µετακινηθείτε στις ιστοσελίδες:

1. [5] για να µετακινηθείτε στην επόµενη ιστοσελίδα
΄H
[w] για να επιστρέψετε στην προηγούµενη ιστοσελίδα

Επιλογές
Όταν προβάλεται ο Πλοηγός, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές 
πιέζοντας [T].

Αρχική Μετάβαση στην αρχική σελίδα η οποία προκαθορίζεται στις 
Ρυθµίσεις.

Σελιδοδείκτ Επιλέξτε ένα από τους σελιδοδείκτες σας και µεταβείτε στη σελίδα, 
ή εισαγάγετε σελιδοδείκτη στη σελίδα που εµφανίζεται.

Αποθήκευση 
αντικειµένων Αποθήκευση αντικειµένων στην σελίδα που εµφανίζεται.

Φόρτωση εκ 
νέου Φόρτωση εκ νέου και ενηµέρωση της σελίδας που εµφανίζεται.

Μετάβαση στο 
URL Εισαγάγετε ένα URL και µεταβείτε στη σελίδα.

Εµφάνιση URL Εµφανίζει το URL της σελίδας που εµφανίζεται.

Στιγµιότυπα ∆ιατηρεί την εικόνα της οθόνης της σελίδας που εµφανίζεται.

Προηγµ Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές για προχωρηµένους: 
Εισερχόµενα, Επανεκκίνηση Πλοηγού και Σχετικά µε....

Ρυθµίσεις
Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες ρυθµίσεις: Τρόπος Μετακίνησης, 
Φορτώσεις, Προβολή Περιοχής Τίτλου, Ασφάλεια και 
Αποστολή Παραποµπής.
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Σελιδοδείκτες 
Όταν εισαγάγετε σελιδοδείκτη στην αγαπηµένη σας ιστοσελίδα, µπορείτε 
γρήγορα να µεταβαίνετε σε αυτή τη σελίδα.

Εισαγωγή σελιδοδείκτη σε σελίδα
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις του διαδικτύου στη λίστα 
σελιδοδείκτες.
d Βασικό µενού > Πλοηγός > Σελιδοδείκτες

1. [192] για να µετακινηθείτε σε <Κενό> 7 
[5] (∆υνατότ.)

2. [192] για να µετακινηθείτε σε Αλλαγή 7 
[5] (Eπιλογή)

3. Εισαγάγετε τον τίτλο και το URL 7 
[5] (Αποθήκ.)

Προβολή σελίδας µε σελιδοδείκτη 

d Βασικό µενού > Πλοηγός > Σελιδοδείκτες
1. [192] για να µετακινηθείτε στον απαιτούµενο σελιδοδείκτη
2. [6] (Εκκίνηση)

΄H
[5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να µετακινηθείτε στο Εκκίνηση 7 
[5] (Eπιλογή)

Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη:
Στο βήµα 2, [5] (∆υνατότ.) 7 [192] για να µετακινηθείτε σε ∆ιαγρ 7 
[5] (Eπιλογή) 7 [5] (ΟΚ)

Αποθήκ. Πίσω

Τίτλος
Σελιδοδείκτες

URL
http://
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Συνδέσεις δεδοµένων
Ρυθµίσεις συνδέσεων δεδοµένων
Πρέπει να διαµορφώσετε τις Συνδ. δεδοµένων (GPRS και CSD) πριν 
διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις του server.
d Βασικό µενού > Πλοηγός > Συνδ. δεδοµένων

1. [192] για να µετακινηθείτε σε CSD ή GPRS 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε στον απαιτούµενο server 7 [5] (Eπιλογή)
3. [192] για να αλλάξετε τις απαιτούµενες πληροφορίες 7 [5] (Αποθήκ.)

Πληροφ. GPRS 
Οι Πληροφ. GPRS εµφανίζουν το µέγεθος των µεταδιδόµενων δεδοµένων 
και τη διάρκεια της συνεδρίας σύνδεσης δεδοµένων.
d Βασικό µενού > Πλοηγός > Συνδ. δεδοµένων > Πληροφ. GPRS

CSD

Χρησιµοποιείται για τη µετάδοση και λήψη δεδοµένων µέσω 
τηλεφωνικών συνδέσεων.
Πληροφορίες για αλλαγή: Όνοµα Server, Τύπος κλήσης (ISDN/
Αναλογ.), Κλήση αρ., Όνοµα, Kωδικός

GPRS

Χρησιµοποιείται για µετάδοση και λήψη δεδοµένων σε πακέτα και όχι 
µε διαµόρφωση ενός συνεχούς καναλιού.
Πληροφορίες για αλλαγή: Όνοµα Server, GPRS APN, Όνοµα, 
Kωδικός, Πιστοπ. (Ενεργοπ./Απενεργ)

Σηµείωση: Η τροποποίηση των προεγκατεστηµένων ρυθµίσεων χωρίς ακριβείς γνώσεις 
µπορεί να προκαλέσει αποτυχία της σύνδεσης.

Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας αν δεν µπορείτε να συνδεθείτε στο Internet παρόλο που 
έχετε ήδη εγγραφεί συνδροµητές στην υπηρεσία και δεν έχετε τροποποιήσει τις 
προεγκατεστηµένες ρυθµίσεις.
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Ειδοποίηση
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ειδοποίηση έτσι ώστε το τηλέφωνό σας να ηχεί, 
να δονείται και/ή να φωτίζεται την ώρα που έχετε καθορίζει.
d Βασικό µενού > Εφαρµογές > Ειδοποίηση

1. [192] για να µετακινηθείτε στην απαιτούµενη 
ρύθµιση 7 [5] (∆υνατότ.)

2. [192] για να µετακινηθείτε σε Αλλαγή 7 
[5] (Eπιλογή)

3. Ώρα: Πληκτρολογήστε την ώρα (ρολόϊ 24 ωρών) 
7 [2]

4. Ηµέρα: [6] (Αλλαγή) 7 [192] για µετακίνηση 
σε µια µέρα της εβδοµάδας 7 [5] (Αλλαγή)

5. [6] (Πίσω) 7 [2]
6. Κατάστ: [6] (Αλλαγή) για να επιλέξετε Ενεργοπ. ή Απενεργ 7 [2]
7. Περιγρ: Εισαγάγετε τον τύπο 7 [5] (Αποθήκ.)

Η ένδειξη της ρύθµισης της ειδοποίησης ( ) εµφανίζεται στην οθόνη αναµονής.
Για να ρυθµίσετε το φως της ένδειξης να ανάβει την καθορισµένη χρονική 
στιγµή που θέλετε, δείτε “Φωτισµός” στη σελίδα 65.

Ειδοποίηση ................. 88

Αριθµοµ. ...................... 89

Νόµίσµα ....................... 90
Καθορισµός........................... 90
Υπολογισµός .........................90

∆οµή µενού για τις Εφαρµογές
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12:00 Πάρτυ
00:00
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∆υνατότητες
Όταν φωτίζεται η απαιτούµενη ρύθµιση, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες 
επιλογές πιέζοντας [5] (∆υνατότ.): Ενεργοπ./Απενεργ, Αλλαγή, ∆ιαγρ 
και ∆ιαγραφή όλων.

∆ιακοπή της ειδοποίησης
1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή [5] (Off) για να απενεργοποιήσετε 

την ειδοποίηση
΄H
[6] (Παύση) για να διακόψετε προσωρινά την ειδοποίηση και να 
ξεκινήσει πάλι µετά από 5 λεπτά

Αριθµοµηχανή 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την αριθµοµηχανή 4 λειτουργιών 
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση) για να κάνετε απλές 
αριθµητικές πράξεις.
d Βασικό µενού > Εφαρµογές > Αριθµοµ.

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθµό
Για να εισαγάγετε µια υποδιαστολή: [r]
Για να εισαγάγετε το σύµβολο του µείον: [e]

2. [192] για να επιλέξετε την αριθµητική πράξη
3. Πληκτρολογήστε ένα αριθµό
4. [5] (=) για υπολογισµό του αποτελέσµατος

Σηµείωση: Αν έχετε µια κλήση την καθορισµένη χρονική στιγµή, η ειδοποίηση θα ηχήσει.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις για την Ειδοποίηση δεν παραβαίνουν τους κανονισµούς σε 
περίπτωση αυτόµατης ενεργοποίησης ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος, νοσοκοµείο, κτλ.

123456
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Μετατροπή Νοµίσµατος 
Ρύθµιση µετατροπής ισοτιµίας
Η λειτουργία της ισοτιµίας σας δίνει τη δυνατότητα να µετρατρέψετε από/προς 
το εθνικό σας νόµισµα χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που έχετε καταχωρήσει.
Προτού πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε µετατροπή, επιλέξτε ένα βασικό 
νόµισµα και καταχωρήστε την ισοτιµία. Η ισοτιµία του βασικού νοµίσµατος 
έχει καθοριστεί στην τιµή 1.
d Βασικό µενού > Εφαρµογές > Νόµισµα > Καθορισµός

1. Πληκτρολογήστε την ισοτιµία δίπλα από το κόκκινο βέλος 7 
[5] (Υπολογ)
Για να εισαγάγετε µια υποδιαστολή: [r]
Μπορείτε να αλλάξετε το βασικό νόµισµα πατώντας το [192].

2. [5] (Αποθήκ.)

Μετατροπή από ένα νόµισµα σε άλλο
Αφού ρυθµίσετε την ισοτιµία, µπορείτε να µετατρέψετε ένα ποσό από ένα 
νόµισµα σε άλλο.
d Βασικό µενού > Εφαρµογές > Νόµισµα > Υπολογισµός

1. Πληκτρολογήστε το ποσό µε βάση το εθνικό σας νόµισµα για να 
το µετατρέψετε σε κάποιο ξένο νόµισµα 7 [5] (Μετατρ.)
Για να εισαγάγετε µια υποδιαστολή: [r]
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το ποσό σε κάποιο ξένο νόµισµα και να το µετατρέψετε 
στο εθνικό σας νόµισµα, αν αλλάξετε το βασικό νόµισµα πατώντας το [192].



91

Τα media µου

Εικόνες
Οι εικόνες που φορτώνετε από το διαδίκτυο αποθηκεύονται στο φάκελο 
Εικόνες.
d Βασικό µενού > Τα media µου > Εικόνες

1. [192] για να µετακινηθείτε στην εικόνα που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)

Οι διαθέσιµες επιλογές είναι οι εξής: Προβολή, Σαν Φόντο, Μετονοµασία, 
Αντιγρ., Κοπή, Επικόλ, ∆ιαγρ, ∆ιαγραφή όλων και Ιδιότητες.

Ήχοι
Οι ήχοι που φορτώνετε από το διαδίκτυο αποθηκεύονται στο φάκελο Ήχοι.
d Βασικό µενού > Τα media µου > Ήχοι

1. [192] για να µετακινηθείτε στον ήχο που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)

Οι διαθέσιµες επιλογές είναι οι εξής: Ορισµός ως ήχος κουδουνίσµατος, 
Μετονοµασία, Αντιγρ., Κοπή, Επικόλ, ∆ιαγρ, ∆ιαγραφή όλων και 
Ιδιότητες.

Εικόνες......................... 91

Ήχοι ............................. 91

Χρήστης 1 - 4............... 92

Συντοµεύσεις............... 92

ΚατΜνήµ ...................... 92

∆οµή µενού για Τα media µου
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Φάκελοι Καθορισµένοι απο τον χρήστη
Επίσης, µπορείτε να αποθηκεύετε τις εικόνες και τους ήχους σας στους 
φακέλους που καθορίζονται από το χρήστη.
d Βασικό µενού > Τα media µου > Εικόνες ή Ήχοι

1. [192] για να µετακινηθείτε στο αρχείο που θέλετε 7 [5] (Eπιλογή)
2. [192] για να µετακινηθείτε σε Αντιγρ. 7 [5] (Eπιλογή)
3. [6] (Πίσω)
4. [192] για να µετακινηθείτε σε Χρήστης 1, Χρήστης 2, Χρήστης 3 ή 

Χρήστης 4 7 [5] (Eπιλογή)
5. [5] (Eπιλογή) για να µετακινηθείτε σε Επικόλ 7 [5] (Eπιλογή)

Συντοµεύσεις
Μπορείτε να φτιάξετε µια συντόµευση για ορισµένο µενού ώστε να έχετε 
πρόσβαση προς το µενού αυτό απευθείας από την κατάσταση αναµονής.
Τα διαθέσιµα µενού είναι τα εξής: Αφύπνιση, Σελιδοδείκτες, ∆ηµιουργία 
νέου, Εισερχόµενα, Αρχείο, Ήχοι, Φωτισµ, Τα media µου, Προφίλ, 
Ειδοποιήσεις, Ηµερολόγιο, Νόµισµα και Αριθµοµ..
d Βασικό µενού > Τα media µου > Συντοµεύσεις

1. [192] για να µετακινηθείτε στο µενού που θέλετε 7 [5] (Αλλαγή) για 
θέση εντός/εκτός λειτουργίας

Κατάλογος Μνήµης
Εµφανίζεται ο διαθέσιµος χώρος της µνήµης και ο χρησιµοποιηµένος χώρος 
της µνήµης για την αποθήκευση δεδοµένων πολυµέσων.
d Βασικό µενού > Τα media µου > ΚατΜνήµ

Σηµείωση: Το µενού Προφίλ µπορεί να µην εµφανιστεί στη λίστα Συντοµεύσεις ανάλογα 
µε τη ρύθµιση του τηλεφώνου σας.
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Ηµερολόγιο
Για να είναι δυνατή η προβολή του ηµερολογίου, πρέπει πρώτα να ρυθµίσετε 
την ηµεροµηνία (δείτε “Ώρα & Ηµερ/νία” στη σελίδα 79).
d Βασικό µενού > Ηµερολόγιο

1. Πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να 
µετακινηθείτε στην ηµέρα, την εβδοµάδα, 
το µήνα ή το έτος που θέλετε.
Ηµέρα: [F] ή [H]
Εβδοµάδα: [192], [S] ή [J]
Μήνας: [e] ή [r]
Έτος: [A] ή [D] Πίσω

Νοε ΤΡΙ 2004 
Ηµερολόγιο Ε47
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Προφίλ

Προφίλ
Ενεργοποίηση προφίλ
Μπορείτε να αλλάζετε µεταξύ διαφορετικών προφίλ στο τηλέφωνό σας, 
καθένα από τα οποία θα έχει διαφορετικό συνδυασµό τρόπου ειδοποίησης, 
ήχου κουδουνίσµατος κλπ. Τα προφίλ ορίζονται για χρήση στα εξής 
περιβάλλοντα.

d Βασικό µενού > Προφίλ
1. Πατήστε το [192] για να µετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε 7 

[5] (∆υνατότ.)
2. Πατήστε το [192] για να µετακινηθείτε σε Ενεργοπ. 7 [5] (Eπιλογή)

Κανονικό Για καθηµερινές ρυθµίσεις.

Σιγή Για επίσηµες περιστάσεις.

Συνάντηση Για επαγγελµατικές συναντήσεις.

Εκτός Για περιβάλλον µε πολύ θόρυβο.

Ακουστ. Κουδούνισµα µε δόνηση όταν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο 
κουδουνίσµατος.

Κανονικό...................... 94

Σιγή .............................. 94

Συνάντηση ................... 94

Εκτός............................ 94

Ακουστ. ........................ 94

Σηµείωση: Το µενού υπόκειται 
σε αλλαγές. Αν η κάρτα SIM που 
έχετε περιλαµβάνει STK, το STK 
αντικαθιστά το µενού Προφίλ και 
το µενού Προφίλ εµφανίζεται στο 
µενού Ρυθµίσεις.

∆οµή µενού του Προφίλ
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Προφίλ

Ορισµός προφίλ
Μπορείτε να ορίσετε ένα προφίλ αλλάζοντας τις ειδοποιήσεις, την ένταση 
κουδουνίσµατος, τον προειδοποιητικό τόνο και/ή τη φωτεινότητα.
d Βασικό µενού > Προφίλ

1. Πατήστε το [192] για να µετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε 7 
[5] (∆υνατότ.)

2. Πατήστε το [192] για να µετακινηθείτε σε Αλλαγή 7 [5] (Eπιλογή)
3. Πατήστε το [192] για να µετακινηθείτε σε Ειδοποιήσεις, Ένταση, 

Προειδοποιητικός τόνος ή Φωτεινότητα 7 [5] (Eπιλογή)

Ειδοποιήσεις ∆είτε “Ειδοποιήσεις” στη σελίδα 64 για οδηγίες σχετικά µε 
την επιλογή ειδοποίησης.

Ένταση ∆είτε “Ένταση” στη σελίδα 62 για οδηγίες σχετκά µε τη 
ρύθµηση της έντασης κουδουνίσµατος.

Προειδοποιητικός τόνος Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου 
προειδοποίησης.

Φωτεινότητα ∆είτε “Φωτεινότητα” στη σελίδα 66 για οδηγίες σχετικά µε 
τη ρύθµιση της φωτεινότητας.
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Εξαρτήµατα
∆ιατίθενται τα ακόλουθα εξαρτήµατα για αυτό το τηλέφωνο Panasonic.

Φορτιστής ταξιδιού
Μεταφέρετέ τον µαζί σας όπου πάτε, έτσι ώστε να µπορείτε πάντα 
να επαναφορτίζετε την µπαταρία σας.

Μπαταρία (EB-BSA210)
∆ιπλασιάστε το χρόνο οµιλίας σας έχοντας µία εφεδρική 
µπαταρία.

Προσωπική ανοιχτή συνοµιλία (EB-EMG70)
Μιλήστε και µετακινηθείτε έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα, µε 
τη χρήση του εξαρτήµατος ανοιχτής συνοµιλίας. Τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί σας και το αντάπτορ στο πλαϊνό µέρος 
της συσκευής, και µιλήστε.

(EB-CAA210 Eυρωπαϊκή Ένωση) (EB-CAA210 Ηνωµένο Βασίλειο)
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Αντιµετώπιση προβληµάτων
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα, επικοινωνήστε 
µε τον προµηθευτή σας.

Πρόβληµα Αιτία Επίλυση

∆εν είναι εφικτή 
η ενεργοποίηση 
του τηλεφώνου.

Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία 
είναι φορτισµένη και σωστά 
συνδεδεµένη στο τηλέφωνο.

Εξαιρετικά µικρή 
διάρκεια ζωής της 
µπαταρίας αν και 
είναι καινούρια.

Το δίκτυο που χρησιµοποιείτε 
και οι συνθήκες χρήσης της 
µπαταρίας µπορούν να 
επηρεάσουν τη διάρκεια 
ζωής της.

Μικρή διάρκεια 
ζωής µιας παλιάς 
µπαταρίας.

Η µπαταρία έχει φτάσει στα 
όριά της.

Αντικατάσταση µε µπαταρία 
πλήρως φορτισµένη.

∆εν εµφανίζεται 
ο δείκτης στάθµης 
της µπαταρίας και 
το τηλέφωνο δεν 
µπορεί να 
ενεργοποιηθεί 
κατά τη φόρτιση.

Η µπαταρία δεν είναι 
τοποθετηµένη στη συσκευή ή 
η µπαταρία έχει αποφορτιστεί 
πλήρως.

Αφήστε την µπαταρία να 
φορτιστεί για λίγα λεπτά 
προτού εµφανιστεί η ένδειξη 
στάθµης της µπαταρίας 
και προσπαθήσετε να 
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Η µπαταρία δεν 
φορτίζεται.

Η µπαταρία δεν είναι 
συνδεδεµένη στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
τοποθετήσει την µπαταρία στη 
συσκευή πριν από την έναρξη 
της φόρτισης.Η µπαταρία συνδέθηκε στη 

συσκευή αφού είχε ήδη 
συνδεθεί ο φορτιστής.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων

Πρόβληµα Αιτία Επίλυση

Η µπαταρία δεν 
φορτίζεται.

Αντικανονική φόρτιση.
(Το [  ] εµφανίζεται στην 
οθόνη)
Η µπαταρία είναι ελαττωµα-
τική ή µη έγκυρου τύπου.

Αντικατάσταση µε νέα 
µπαταρία.

Η θερµοκρασία της µπαταρίας 
υπερβαίνει το όριο της 
θερµοκρασία φόρτισης (πολύ 
υψηλή ή πολύ χαµηλή).

Χρήση της µπαταρίας σε 
θερµοκρασία δωµατίου.

∆εν είναι εφικτή η 
πραγµατοποίηση 
κλήσεων.

Το τηλέφωνο είναι 
κλειδωµένο.

Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο.

Οι εξερχόµενες κλήσεις είναι 
φραγµένες.

Απενεργοποιήστε τη φραγή 
εξερχόµενων κλήσεων ή τη 
λειτουργία φραγµένης κλήσης.

Είναι ενεργοποιηµένος 
ο Κατάλ. ασφαλείας έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η κλήση µόνο 
των αριθµών που έχουν 
αποθηκευτεί στον Κατάλ. 
ασφαλείας.

Απενεργοποιήστε τον Κατάλ. 
ασφαλείας.

Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί 
µε κάποιο δίκτυο.

Μετακινηθείτε σε περιοχή µε 
κάλυψη και χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο αφού αυτό συνδεθεί 
µε δίκτυο.

∆εν είναι εφικτή 
η λήψη κλήσεων.

Το τηλέφωνο δεν είναι 
ενεργοποιηµένο.

Θέστε το τηλέφωνο σε 
λειτουργία.

Οι εισερχόµενες κλήσεις είναι 
φραγµένες.

Απενεργοποιήστε τη φραγή 
εισερχόµενων κλήσεων.

Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί 
µε κάποιο δίκτυο.

Μετακινηθείτε σε περιοχή µε 
κάλυψη και χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο αφού αυτό συνδεθεί 
µε δίκτυο.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων

Πρόβληµα Αιτία Επίλυση

∆εν είναι εφικτή η 
πραγµατοποίηση 
κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης

∆εν βρίσκεστε εντός περιοχής 
κάλυψης GSM.

Ελέγξτε εάν εµφανίζεται το 
σύµβολο της κεραίας ( p ) – 
µετακινηθείτε σε περιοχή 
κάλυψης και χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο όταν εµφανίζεται το 
σύµβολο της κεραίας.

∆εν είναι δυνατή 
η επανάκληση 
τηλεφωνικών 
αριθµών από τη 
λίστα Επαφών.

Το τηλέφωνο είναι 
κλειδωµένο.

Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο.

Ισχύει περιορισµός για το 
συγκεκριµένο τηλεφωνικό 
αριθµό.

Απενεργοποιήστε τον 
περιορισµό.
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Σηµαντικά Μηνύµατα Σφαλµάτων
Αυτά είναι µερικά από τα πιο σηµαντικά µηνύµατα σφαλµάτων που ενδέχεται 
να εµφανιστούν:

Εισάγετε την κάρτα 
SIM.

Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, ή δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Τοποθετήστε σωστά την κάρτα SIM.

Νέοι κωδ. Ανόµοιοι Όταν αλλάζετε τον κωδικός σας πρόσβασης, θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε δυο φορές το νέο κωδικό πρόσβασης για 
επιβεβαίωση. Οι δυο κωδικοί που πληκτρολογήσατε δεν είναι 
ίδιοι. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό δυο φορές.

Αταιρ. καταχ.!

Αδύνατη η πρόσβαση 
στο δίκτυο

Το δίκτυο υπηρεσιών που επιλέξατε χειροκίνητα δεν είναι 
προσβάσιµο. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών 
σας.

Αδύνατη επιλογή 
δικτύου

Το δίκτυο υπηρεσιών που επιλέξατε χειροκίνητα δεν σας 
επιτρέπει την πρόσβαση. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών σας.

Καµµία υπηρεσία ∆εν υπάρχει δίκτυο σε περιοχή κάλυψης ή το λαµβανόµενο 
σήµα είναι αδύναµο. Μετακινηθείτε σε περιοχή µε πιο δυνατό 
σήµα.

PIN µπλοκ! 
Εισάγ.PUK.

Πληκτρολογήσατε το PIN λάθος αρκετές φορές στη σειρά. 
Για να ξεµπλοκαριστεί, πληκτρολογήστε το PUK.

PIN2 µπλοκαρισµένο! 
Πληκτρολογήστε το 
PUK2.

Πληκτρολογήσατε το PIN2 λάθος τρεις φορές στη σειρά.  
Για να ξεµπλοκαριστεί, πληκτρολογήστε το PUK2.

ΝέοΡΙΝΜηΑποδ Ο νέος σας κωδικός PIN ή PIN2 δεν είναι αποδεκτός. 
Προσπαθήστε ξανά.

ΝέοΡΙΝ2ΜηΑποδ

Λανθ. Καταχ.! Πληκτρολογήσατε λάθος τον κωδικό PIN ή PIN2. 
Πληκτρολογήστε σωστά τον κωδικό.

Σφάλµα κάρτας SIM Βεβαιωθείε ότι η κάρτα SIM είναι τοποθετηµένη σωστά. 
Καθαρίστε την κάρτα SIM µε ένα στεγνό ύφασµα και ελέγξτε 
αν έχει υποστεί τυχόν ζηµιά. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών σας.

Μη υποστ. λειτουρ. Η λειτουργία που επιλέξατε δεν υποστηρίζεται από τον 
παροχέα υπηρεσιών σας.  Επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών σας.Μη διαθέσιµο

Μη διατιθ. Υπηρ.

Άκυρος κωδικός Ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε δεν είναι 
έγκυρος. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Λάθος Κωδικός!
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Σηµαντικά Μηνύµατα Σφαλµάτων

Λάθος ΡUK! Πληκτρολογήσατε λάθος PUK. Πληκτρολογήστε το σωστό.

Μνήµη SIM πλήρης!    
∆ιαγρ. το παλιό 
µήνυµα!

Ο χώρος αποθήκευσης της SIM για µηνύµατα SMS είναι 
πλήρης. ∆ιαγράψτε τα παλιά µηνύµατα.

Μνήµη SIM πλήρης!    
Συνέχεια;

Ο χώρος αποθήκευσης της SIM είναι πλήρης. Αν συνεχίσετε, 
υπάρχει ενδεχόµενο απώλειας δεδοµένων. ∆ιαγράψτε τα 
παλιά αρχεία.

Μνήµη συσκευής 
πλήρης!    Συνέχεια;

Ο χώρος αποθήκευσης δεδοµένων είναι πλήρης. Αν 
συνεχίσετε, υπάρχει ενδεχόµενο απώλειας δεδοµένων. 
∆ιαγράψτε τα παλιά αρχεία.

Η υπηρεσία SIM δεν 
υποστηρ.

Η λειτουργία SIM που επιλέξατε δεν υποστηρίζεται από τον 
παροχέα υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών σας.

Μη καταχωρηµένη SIM Η κάρτα σας SIM δεν έχει καταγραφεί από τον παροχέα 
υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών 
σας.Αποτυχία 

πιστοποίησης

Μπλοκαρισµένο Η κάρτα σας SIM είναι µπλοκαρισµένη. Επικοινωνήστε µε τον 
παροχέα υπηρεσιών σας.
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Γλωσσάριο όρων

Εταιρεία Παροχής 
∆ικτύου Η υπεύθυνη εταιρεία για την παροχή δικτύου GSM.

Kωδικός Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της Φραγής κλήσεων. ∆ίνεται από 
τον παροχέα υπηρεσιών.

ΠάροχΥπηρ Η υπεύθυνη εταιρεία για την παροχή συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών και εφαρµογών για το τηλέφωνο.

Περιαγωγή Η δυνατότητα να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας και σε άλλα 
δίκτυα εκτός από το δικό της χώρας σας.

ADN Ακρωνύµιο του “Abbreviated Dialling Number” (Αριθµός 
Συντόµευσης Κλήσης). Χρησιµοποιείται για τους αριθµούς που 
καλείτε πιο συχνά.

APN Ακρωνύµιο του “Access Point Name” (΄Ονοµα σηµείου 
πρόσβασης). Κατευθύνει το χρήστη στην πύλη ή στην κατάλληλη 
υπηρεσία.

CPHS Οι Κοινές Προδιαγραφές Τηλεφωνικών Συσκευών PCN παρέχουν 
περισσότερη λειτουργικότητα του τερµατικού και της κάρτας SIM 
από τις βασικές προδιαγραφές GSM, όπως π.χ. µια δεύτερη 
γραµµή συνδροµής, αριθµούς πληροφοριών, αριθµούς φωνητικών 
ταχυδροµείων, κτλ.

CSD Ακρωνύµιο του “Circuit Switched Data” (∆εδοµένα κυκλωµατο-
µεταγωγής). Μια µέθοδος επικοινωνίας για τη µετάδοση 
δεδοµένων σε τηλεφωνικές συνδέσεις.

DTMF Η πολυσυχνότητα ∆ιπλού Τόνου (Dual Tone Multi-Frequency) σας 
δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε µε τηλεφωνικά συστήµατα 
που ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, φωνητικά 
ταχυδροµεία, κτλ.

FDN Ακρωνύµιο του “Fixed Dial Number” (Αριθµοί Καταλόγου 
Ασφαλείας). Χρησιµοποιείται για τον περιορισµό των εξερχοµένων 
κλήσεων σε ένα συγκεκριµένο σύνολο αριθµών.

GPRS Ακρωνύµιο του “General Packet Radio Service” (Γενική υπηρεσία 
ραδιοεκποµπής πακέτου). Μια τεχνική εκποµπής GSM που 
µεταδίδει και λαµβάνει δεδοµένα σε πακέτα αντί να διαµορφώνει 
ένα συνεχές κανάλι. Χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το διαθέσιµο 
φάσµα ραδιοσυχνοτήτων και οι χρήστες πληρώνουν µόνο για τον 
όγκο των δεδοµένων που στέλνονται και λαµβάνονται.

GSM Ακρωνύµιο του “Global System for Mobile communications” 
(Παγκόσµιο σύστηµα κινητών επικοινωνιών). Πρόκειται για το 
όνοµα της προηγµένης ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιµοποιεί
το τηλέφωνό σας.
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Γλωσσάριο όρων

PIN Ακρωνύµιο του Personal Identification Number (Προσωπικός 
Αριθµός Αναγνώρισης) που χρησιµοποιείται για την ασφάλεια 
της κάρτας SIM. ∆ίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το PIN 
ή το PIN2 πληκτρολογηθούν λάθος αρκετές φορές (3 φορές για 
το PIN2), το PIN ή το PIN2 θα µπλοκάρει.

PIN2

PLMN Ακρωνύµιο του “Public Land Mobile Network” (∆ηµόσιο Κινητό 
∆ίκτυο Ξηράς). Ένα δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες κινητών 
τηλεπικοινωνιών ξηράς.

PUK Κωδικός ξεκλειδώµατος των κωδικών PIN ή PIN2.  
Χρησιµοποιείται για το ξεµπλοκάρισµα των κωδικών PIN ή PIN2. 
∆ίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το PUK ή το PUK2 
πληκτρολογηθεί λάθος 10 φορές, το PUK ή το PUK2 θα 
µπλοκάρει.

PUK2

SDN Ακρωνύµιο του “Service Dialling Number” (Αριθµός Κλήσης 
Υπηρεσιών). Αυτός ο αριθµός σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία παροχής 
του δικτύου σας, όπως υποστήριξη πελατών, υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, κτλ.

SIM Ακρωνύµιο του “Subscriber Identity Module” (∆οµοστοιχείο 
ταυτότητας συνδροµητή). Μια µικρή έξυπνη κάρτα που αποθηκεύει 
σηµαντικές πληροφορίες του συνδροµητή και πληροφορίες 
καταχωρηµένες από το χρήστη όπως οι καταχωρήσεις Επαφές 
και µηνύµατα SMS. ∆ίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών.

SMS Ακρωνύµιο του “Short Message Service” (Υπηρεσία σύντοµων 
µηνυµάτων). Πρόκειται για ένα βασικό σύστηµα ταχυδροµείου που 
χρησιµοποιείται σε κινητά τηλέφωνα. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει 
την αποστόλη/λήψη σύντοµων µηνυµάτων κειµένου.

STK Κιτ Εργαλείων της SIM. ∆ίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. 
Περιλαµβάνεται στη SIM για να προσφέρει υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας.

WAP Ακρωνύµιο του “Wireless Application Protocol” (Πρωτόκολο 
ασύρµατης εφαρµογής). Πρότυπο επικοινωνίας που επιτρέπει 
την φόρτωση δεδοµένων από το Internet στο τηλέφωνό σας.
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Προδιαγραφές
Υποστηριζόµενες Ζώνες Συχνοτήτων ............GSM 900 Κατηγορία 4

GSM 1800 Κατηγορία 1
Χρόνος Αναµονής ..........................................75 - 230 ώρες
Χρόνος Οµιλίας ...............................................2,5 - 9,5 ώρες
Χρόνος Φόρτισης ...........................................Έως και 150 λεπτά.
Εύρος Θερµοκρασίας

Φόρτιση ...................................................+5°C - +35°C
Αποθήκευση.............................................-20°C - +60°C

Βάρος ..............................................................71 g (συµπεριλαµβανοµένης 
της µπαταρίας)

∆ιαστάσεις
Ύψος........................................................90 χιλ
Πλάτος .....................................................44 χιλ.
Βάθος.......................................................16,5 χιλ.

Όγκος ..............................................................51 κυβ.εκ.
Τυποποιηµένη Μπαταρία ιόντων Λιθίου .........730 mAh 
Τάση Τροφοδοσίας .........................................3,7 V
Εσωτερική ......................................................Κεραία
Τύπος SIM ......................................................Μόνο 3 V 
Μνήµη της Λίστας Επαφών ............................400 καταχωρήσεις + SIM
Παιχνίδια .........................................................2
Χρώµα Πίσω Φωτισµού

Πληκτρολόγιο ...........................................Μπλε
Οθόνη ......................................................Λευκή

Ήχοι κλήσης ....................................................Προρυθµισµένοι: 10 
(∆ιαφέρουν αναλογα µε τον 
Φάκελο ∆εδοµένων)

Ειδοποιήσεις....................................................4
Υποστηριζόµενες Μορφές Γραφικών .............GIF87a, GIF89a, Κινούµενα 

Γραφικά GIF, JPEG, WBMP, 
BMP, PNG

Χωρητικότητα Αποθήκευσης 
Γραφικών/Μελωδιών .......................................500 kB
Ο χρόνος οµιλίας και ο χρόνος αναµονής εξαρτάται από τις συνθήκες του δικτύου, 
την Κάρτα SIM, τη χρήση του πίσω φωτισµού, τη διαχείριση της κατάστασης/φόρτισης 
της µπαταρίας και τη χρήση των εφαρµογών όπως τα παιχνίδια σε περιπτώσεις 
που διατίθενται.
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Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΕ/ΕΟΧ – Η ευρεία εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία.
Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic
Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της 
Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic 
ισχύει µόνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το 
τηλέφωνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισχύει η τοπική σας εγγύηση. Εάν 
αυτό το τηλέφωνο GSM της Panasonic χρειαστεί σέρβις ενώ βρίσκεστε στο 
εξωτερικό, επικοινωνήστε µε το τοπικό τεχνικό τµήµα που αναφέρεται στο 
έντυπο αυτό.

Εγγύηση
Η περίοδος ισχύος της ευρείας πανευρωπαϊκής εγγύησης που καλύπτει 
τις συσκευές GSM είναι γενικά 12 µήνες για την κύρια συσκευή και 
3 µήνες για την επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Σε ό,τι αφορά τηλέφωνο που 
χρησιµοποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε, παρ’ όλα 
όσα αναφέρονται στους παρακάτω όρους, ο πελάτης έχει δικαίωµα, στη 
συγκεκριµένη χώρα όπου κάνει χρήση της συσκευής, σε αυτές της περιόδους 
εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως 12 και 3 µήνες, αν οι όροι αυτοί είναι 
ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των τοπικά χορηγούµενων όρων 
εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα χρήσης.

Όροι της εγγύησης
Όταν ο αγοραστής ζητά σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, θα πρέπει 
να επιδεικνύει την κάρτα εγγύησης µαζί µε την απόδειξη αγοράς σε ένα 
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.
Η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευής ή σχεδιασµού, ενώ δεν 
καλύπτει άλλα συµβάντα όπως π.χ. συµπτωµατική βλάβη, όπως κι αν 
προκλήθηκε αυτή, φυσιολογική φθορά, ζηµιές από αµέλεια, προσαρµογή, 
µετατροπή ή επισκευές που δεν έχουν εγκριθεί από την Panasonic.
Στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η µοναδική αποκατάσταση την οποία 
δικαιούστε είναι η επισκευή ή, κατά την αποκλειστική µας κρίση, η αντικατάσταση 
της συσκευής ή των τυχόν ελαττωµατικών µερών αυτής. Καµία άλλη αποκα-
τάσταση, όπως µεταξύ άλλων αποζηµίωση για συµπτωµατική ή παρεπόµενη 
ζηµία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης, δε θα παρέχεται στον αγοραστή.
Η ανωτέρω αποκατάσταση προβλέπεται πέραν των όποιων δικαιωµάτων 
απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους αγοραστές καταναλωτικών 
προϊόντων και δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο τα δικαιώµατα αυτά. Η εγγύηση 
αυτή ισχύει στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν, στα εξουσιοδοτηµένα 
κέντρα σέρβις που αναφέρονται για την εκάστοτε χώρα.
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INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
Tαχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300

Υποκατάστηµα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραµανλή 11, 54638 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3

ΕΕ/ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωµατική, πρέπει 
αµέσως να επικοινωνήσει µε την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρεία ή µε τον 
αρµόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) στην οποία ζητείται η 
εφαρµογή της εγγύησης αυτής, όπως υποδεικνύεται στον “Οδηγό σέρβις 
του προϊόντος” ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, 
προσκοµίζοντας αυτή την εγγύηση, µαζί µε την απόδειξη ηµεροµηνίας 
αγοράς της συσκευής. Τότε ο αγοραστής θα ενηµερωθεί για το κατά 
πόσον:
(i) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρµόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό 

επίπεδο θα διεκπεραιώσει την επισκευή ή
(ii) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρµόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό 

επίπεδο θα διεκπεραιώσει την αποστολή της συσκευής στη χώρα 
της ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε ή

(iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια 
εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία 
αγοράστηκε.

Αν η συσκευή είναι µοντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια 
εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο στη χώρα όπου τη χρησιµοποιεί 
ο αγοραστής, τότε η συσκευή µαζί µε αυτήν την κάρτα εγγύησης και 
την απόδειξη ηµεροµηνίας αγοράς πρέπει, µε ευθύνη και έξοδα του 
αγοραστή, να αποσταλεί στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο 
που θα διεκπεραιώσει την επισκευή. Σε µερικές χώρες, η θυγατρική 
πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα υποδείξουν 
στον πελάτη ορισµένα κέντρα σέρβις όπου θα γίνει η απαραίτητη 
επισκευή.

Ελλάδα
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Αν η συσκευή είναι µοντέλο που δε διατίθεται κανονικά στη χώρα 
όπου τη χρησιµοποιεί ο αγοραστής ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά της συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των 
ισοδύναµων µοντέλων που διατίθενται στη χώρα που χρησιµοποιείται, 
τότε η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο µπορεί 
να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή στα πλαίσια της εγγύησης, 
προµηθευόµενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη 
η συσκευή ή µπορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την 
πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή 
επωλήθη αρχικά.
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής 
πρέπει να προσκοµίσει αυτήν την κάρτα εγγύησης, µαζί µε απόδειξη 
ηµεροµηνίας αγοράς της συσκευής. Τα έξοδα και η ευθύνη µεταφοράς 
τόσο της συσκευής όσο και των ανταλλακτικών που τυχόν θα 
χρειαστούν, βαρύνουν τον αγοραστή και είναι εποµένως πιθανόν 
η επισκευή να καθυστερήσει.
Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια 
εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή 
χρησιµοποιείται, η επισκευή αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή (συµπεριλαµβανοµένης 
και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής στα πλαίσια της 
εγγύησης) για συσκευές ίδιου µοντέλου και όχι σύµφωνα µε τους όρους 
της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Εάν ο 
αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή 
στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά 
η συσκευή, τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία 
αγοράστηκε αρχικά η συσκευή.
Μερικά µοντέλα συσκευών απαιτούν ρύθµιση ή προσαρµογή για 
τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους σε διάφορες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, 
σύµφωνα µε τις τοπικές απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και 
ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα που επιβάλλονται ή συνιστώνται 
από τους ισχύοντες κανονισµούς. Για ορισµένα µοντέλα συσκευών, 
το κόστος αυτών των ρυθµίσεων ή προσαρµογών µπορεί να είναι 
σηµαντικό και ενδέχεται να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις 
τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφάλειας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. 
Συνιστάται ιδιαιτέρως στον αγοραστή να ερευνήσει τους κατά τόπους 
ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και µέτρα ασφαλείας προτού 
χρησιµοποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.
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Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθµίσεων 
ή προσαρµογών για την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης 
τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. 
Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο µπορεί 
να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες µετατροπές ή ρυθµίσεις σε 
ορισµένα µοντέλα, µε χρέωση του αγοραστή. Ωστόσο, για τεχνικούς 
λόγους, δεν είναι δυνατό να ρυθµιστούν ή να προσαρµοστούν όλα 
τα µοντέλα συσκευών ώστε να είναι σύµφωνα µε τις κατά τόπους 
ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφαλείας 
ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, σε περίπτωση εκτέλεσης 
µετατροπών και προσαρµογών, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση 
της συσκευής.
Αν, κατά τη γνώµη της πωλήτριας εταιρείας ή του αντιπροσώπου της 
χώρας στην οποία χρησιµοποιείται η συσκευή, ο αγοραστής έχει κάνει 
σωστά τις αναγκαίες µετατροπές ή προσαρµογές σύµφωνα µε τις κατά 
τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και 
ασφαλείας ή µε άλλα τεχνικά πρότυπα, όλες οι µετέπειτα επισκευές 
στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της 
µετατροπής ή της προσαρµογής αυτής, σε περίπτωση που αυτή είναι 
σχετική µε την επισκευή. (Συνιστάται στον αγοραστή, όταν έχει κάνει 
µετατροπές ή προσαρµογές στη συσκευή του, να µην τη στείλει για 
επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας στην 
οποία έγινε αρχικά η αγορά, αν η επισκευή σχετίζεται µε οποιονδήποτε 
τρόπο µε τη µετατροπή ή την προσαρµογή.)
Η εγγύηση αυτή ισχύει µόνο σε περιοχές όπου ισχύει η νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

Φυλάξτε την εγγύηση αυτή µαζί µε την απόδειξη αγοράς.
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∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας CP8
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2005
Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η µετάδοση οποιουδήποτε 
µέρους αυτών των οδηγιών χρήσης µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο χωρίς ρητή άδεια από 
την Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

Tegic
Το T9® είναι εµπορικό σήµα της Tegic Communications Inc. Η λειτουργία Εισαγωγής 
Κειµένου T9® διαθέτει άδεια σύµφωνα µε ένα ή περισσότερα από τα εξής: ∆ίπλωµα 
Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ. Αρ. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 και 6,011,554; 
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας του Καναδά Αρ. 1,331,057; ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας του 
Ηνωµένου Βασιλείου Αρ. 2238414B; ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας του Χονγκ Κονγκ Αρ. 
HK0940329; ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της ∆ηµοκρατίας της Σιγκαπούρης Αρ. 51383; 
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαικής Ένωσης Αρ. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, 
FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ενώ εκκρεµεί η έκδοση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε 
ολόκληρο τον κόσµο.

OpenWave
Η OpenWave είναι πρωτοπόρος της βιοµηχανίας µετάδοσης δεδοµένων κινητών, 
παρέχοντας λόγο και έσοδα από τα στοιχεία στον τοµέα των κινητών επικοινωνιών.
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ΣΥΜΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Χρησιµοποιώντας αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic, συµπεριλαµβανοµένων 
των ενσωµατωµένων χαρακτηριστικών ή προγραµµάτων λογισµικού (“Ενσωµατωµένο 
λογισµικό”), συµφωνείτε µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Σύµβασης 
άδειας χρήσης λογισµικού τελικού χρήστη (“EULA”). 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Σας παραχωρείται περιορισµένο δικαίωµα τελικού 
χρήστη, προκειµένου να χρησιµοποιείτε το Ενσωµατωµένο λογισµικό µόνον ως 
µέρος και σε συνδυασµό µε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic. Συµφωνείτε 
να χρησιµοποιείτε το Ενσωµατωµένο λογισµικό µε τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας περί 
πνευµατικών δικαιωµάτων και λοιπών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος χρήσης.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:
(α) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η µεταφορά του Ενσωµατωµένου 

λογισµικού σε άλλη συσκευή.
(β) Απαγορεύεται η δηµιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε είδους, τα οποία 

βασίζονται στο Ενσωµατωµένο λογισµικό (εάν και εφόσον επιτρέπεται ρητώς, 
ως µέρος της εφαρµογής κάποιου χαρακτηριστικού).

(γ) Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση, η αποσύνθεση, η αποσυναρµολόγηση 
ή η απόπειρα αποκάλυψης µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κώδικα πηγής 
του Ενσωµατωµένου λογισµικού.

(δ) Απαγορεύεται η µεταβίβαση αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic σε 
άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο τελικό χρήστη, ο οποίος αναλαµβάνει 
να τηρεί τις ίδιες υποχρεώσεις µε εκείνες που ορίζονται στην παρούσα σύµβαση 
EULA.

(ε) Απαγορεύεται η αφαίρεση των επισηµάνσεων ιδιοκτησίας, όπως τα πνευµατικά 
δικαιώµατα, τα εµπορικά σήµατα ή οτιδήποτε συναφές, από το Ενσωµατωµένο 
λογισµικό.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Το Ενσωµατωµένο λογισµικό 
προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία 
της Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. (“PMC”) και/ή χρησιµοποιείται 
κατόπιν αδείας των εκχωρούντων άδεια χρήσης για λογαριασµό της PMC.

4. ΛΗΞΗ: Το δικαίωµά σας να χρησιµοποιείτε το Ενσωµατωµένο λογισµικό ενδέχεται να 
λήξει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε οποιονδήποτε από τους όρους της EULA.
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: 
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 
Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΣΟ∆ΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΚΤΟΣ 
ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ: Το Ενσωµατωµένο λογισµικό ενδέχεται να περιέχει 
λογισµικό τρίτων, το οποίο υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις άδειας 
χρήσης τρίτων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή σε σχετική συνοδευτική 
τεκµηρίωση του προϊόντος και/ή εµφανίζονται στην οθόνη LCD αυτού του κινητού 
τηλεφώνου της Panasonic. Αποδέχεστε και συµφωνείτε ότι το λογισµικό τρίτων 
διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τρίτων, όπως εφαρµόζονται, και ότι 
αυτοί οι όροι ισχύουν αποκλειστικά για εσάς και τον εκάστοτε εκχωρούντα άδεια 
χρήσης.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΓΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΙΜΑΤΑ: Το Ενσωµατωµένο λογισµικό 
υπόκειται στη νοµοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένου 
του Νόµου περί διαχείρισης εξαγωγών των Η.Π.Α. και τις σχετικές διατάξεις και 
ενδέχεται να υπόκεινται στους κανονισµούς περί εισαγωγών και εξαγωγών. που 
ισχύουν σε άλλες χώρες. Συµφωνείτε να συµµορφώνεστε απόλυτα µε όλους τους 
σχετικούς κανονισµούς. Επιβεβαιώνετε αναφορικά µε το Ενσωµατωµένο λογισµικό, 
ότι δεν θα το εξαγάγετε ούτε θα το επανεξαγάγετε, άµεσα ή έµµεσα, σε χώρες που 
υπόκεινται στους περιορισµούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Η χρήση, η αντιγραφή 
ή η δηµοσιοποίηση από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκεινται σε περιορισµούς, 
όπως ορίζεται στα Άρθρα DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) και FAR 52.227-19(c)(2) 
σχετικά µε τα δικαιώµατα περί Τεχνικών δεδοµένων και Λογισµικού Υπολογιστών, 
όπως εφαρµόζονται. 
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∆ήλωση Συµµόρφωσης
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