


Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

* Το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνει αυτόµατα όταν εισέρχεται µια κλήση. Μπορείτε πάντα
να καλέσετε αριθµούς έκτακτης ανάγκης.

Η εταιρία Philips στοχεύει πάντα στην βελτίωση των προϊόντων της. Εκ τούτου οι
πληροφορίες και τα τεχνικά στοιχεία στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία Philips προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες
οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι σωστές, αλλά δεν αναλαµβάνει καµία
ευθύνη για λάθη, ελλείψεις ή ασυµφωνίες µεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και του
περιγραφοµένου προϊόντος.

Ακουστικό

Πλήκτρο "Απάντηση
κλήσης"  )
Εισερχόµενη κλήση - Πιέστε 
για να απαντήσετε στην 
κλήση
Αδρανής λειτουργία - Πιέστε 
για να µπείτε στην λίστα 
Κλήσεων ή για να καλέσετε 
έναν αριθµό ή ένα όνοµα 
που εµφανίζεται στην 
οθόνη, πιέστε διαρκώς για 
πρόσβαση Wap.

Οθόνη
Αδρανής οθόνη δείχνει την 
ώρα, την ηµεροµηνία και το 
όνοµα του δικτύου

Κεραία Πλήκτρο Περιήγησης
Αδρανής λειτουργία - Πιέστε  
< και > για να αυξήσετε/
µειώσετε την ένταση του 
κουδουνιού.
Λειτουργία περιήγησης - Πιέστε 
< και > για µια περιήγηση 
µέσα στα µενού.
Λειτουργία Wap - Πιέστε < 
για επαναφορά στην 
προηγούµενη σελίδα, πιέστε 
παρατεταµένα το σύµβολο <, 
για να εξέλθετε από το Wap.
Πλήκτρο ,
Αδρανής λειτουργία - Πιέστε για 
εισέλθετε στο κύριο µενού.
Λειτουργία περιήγησης - 
Χρησιµοποιήστε αυτό το 
πλήκτρο για την επιβεβαίωση 
εισαγωγής πληροφοριών.
Πλήκτρο Ακύρωση/
Επιστροφή e
Αδρανής λειτουργία - Πιέστε για 
να µπείτε στην λίστα 
Ονοµάτων, πιέστε  
παρατεταµένα για να 
κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο*.
Λειτουργία περιήγησης - Πιέστε 
για επαναφορά στο 
προηγούµενο µενού.
Λειτουργία επεξεργασίας - 
Πιέστε για να διαγράψετε έναν 
χαρακτήρα, πιέστε 
παρατεταµένα για να 
διαγράψετε όλους τους 
χαρακτήρες.

Αλφαριθµητικό
πληκτρολόγιο
Πιέστε τα πλήκτρα για την 
εισαγωγή αριθµών και 
κειµένου. Πιέστε 
παρατεταµένα ένα πλήκτρο, 
για να ενεργοποιήσετε µια 
προγραµµατισµένη 
λειτουργία άµεσου 
πλήκτρου (βλ. “Άµεσα 
πλήκτρα” σελίδα 10).

Μικρόφωνο

Πλήκτρο "Τέρµα κλήσης"
(και σβησίµατος
Πιέστε για να τερµατίσετε 
ένα τηλεφώνηµα και για να 
ανοίξετε το τηλέφωνο, 

Γλώσσα
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 0 στην αδρανή λειτουργία, για 
να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα ένδειξης οθόνης για την 
λειτουργία του τηλεφώνου.
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Συνοπτική περιγραφή λειτουργιών

Άνοιγµα/Κλείσιµο Πιέστε ( για να ανοίξετε, πιέστε παρατεταµένα ( για 
να κλείσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή ΡΙΝ Εισάγετε τον κωδικό σας ΡΙΝ χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο και πιέστε  , ή # για να 
επιβεβαιώσετε.

∆ιεξαγωγή µιας κλήσης Εισάγετε τον αριθµό τηλεφώνου στο πληκτρολόγιο και 
πιέστε ) για να καλέσετε.

Απάντηση µιας κλήσης Πιέστε ) όταν χτυπάει το τηλέφωνο.

Τερµατισµός µιας κλήσης Πιέστε (.

Γρήγορη πρόσβαση 
στην λίστα Oνόµατα

Στην αδρανή λειτουργία, πιέστε e. Ξεφυλλίστε την 
λίστα κινώντας το < ή το  > και πιέστε  ) για να 
καλέσετε το όνοµα που επιλέξατε.

Γρήγορη πρόσβαση 
στην λίστα Κλήση

Πιέστε ) στην αδρανή λειτουργία.

Γρήγορη πρόσβαση 
στην ένταση Κουδούνι

Πιέστε < ή > στην αδρανή λειτουργία για να αυξήσετε/
µειώσετε την ένταση και πιέστε , για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας.

Επιστροφή στο 
προηγούµενο µενού

Πιέστε e.

Επιστροφή στην αδρανή 
οθόνη

Πιέστε παρατεταµένα το e.

Κλείδωµα/Ξεκλείδωµα 
πληκτρολογίου

Στην αδρανή λειτουργία πιέστε παρατεταµένα το  e.

Αλλαγή γλώσσας Πιέστε παρατεταµένα το  0, επιλέξτε την γλώσσα και 
πιέστε το  ,.

Πρόσβαση στα µενού Πιέστε , για την πρόσβαση των µενού. Πιέστε < ή >
για να επιλέξετε µια λειτουργία, µετά πιέστε , για να
µπείτε στο υποµενού. Επαναλάβετε το δεύτερο βήµα,
µέχρι να φτάσετε στην επιθυµητή λειτουργία.
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Έναρξη λειτουργίας
L ∆ιαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο "Υποδείξεις

ασφαλείας" πριν  την χρήση.
Εισαγωγή της κάρτας SIM

Φόρτωση της µπαταρίας
L Το τηλέφωνό σας λειτουργεί µε µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία.

• Για µια πλήρη επαναφόρτιση, αφήστε τον φορτιστή
συνδεδεµένο για περίπου 10 έως 14 ώρες (π.χ. την νύχτα).

• Για την καλύτερη αξιοποίηση της χωρητικότητας της µπαταρίας,
αφήστε την να ξεφορτιστεί πλήρως για 3 φορές. Κατόπιν για να
διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή χωρητικότητα, µην περιµένετε
µέχρι να φτάσει η ένδειξη στο χαµηλότερο επίπεδο (δηλ. όταν
φαίνεται µόνο µια στήλη στην ένδειξη µπαταρίας).

• Αποσυνδέστε την µπαταρία όταν δεν σκοπεύετε να
χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο για αρκετές ηµέρες.

• Το τηλέφωνο χρησιµοποιείται και όταν φορτίζεται η µπαταρία.
• Όταν η µπαταρία αδειάσει εξ ολοκλήρου, το εικονίδιο µπαταρίας

θα εµφανιστεί πάλι µόνο µετά από 2 ή 3 λεπτά φόρτισης.
Εντωµεταξύ δεν µπορείτε να τηλεφωνήσετε.

1 Αφαιρέστε την κάρτα SIM από τον φορέα της και ωθήστε
την να µπει µέσα µέχρι το τέρµα στην θήκη κάρτας που
βρίσκεται κάτω από το µεταλλικό στήριγµα. Βεβαιωθείτε
ότι η κοµµένη γωνία της κάρτας βρίσκεται στην σωστή
θέση και κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήµα.

2 Ωθήστε την µπαταρία πίσω στην θήκη της µέχρι το τέλος
(1) και πιέστε το κλιπάκι προς τα κάτω (2).

3 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της µπαταρίας ωθώντας
στην θέση του µέχρι να κουµπώσει.

4 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από την οθόνη
πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο.
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1 Μόλις συνδεθεί η µπαταρία στο τηλέφωνο και κλείσει το καπάκι,
τοποθετήστε το βύσµα του τροφοδοτικού στο δεξιό φις στην βάση
του τηλεφώνου.

2 Κατόπιν συνδέστε τον µετασχηµατιστή σε µια πρίζα
εναλλασσόµενου ρεύµατος, στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση.
Στήλες κινούνται  ➨  η µπαταρία φορτίζεται
Στήλες σταθερές   ➨ η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως

3 Ανάλογα µε το τηλεφωνικό δίκτυο και την χρήση, η ώρα οµιλίας
κυµαίνεται µεταξύ της 1 ώρας και 40 λεπτών έως 4 ώρες και η
διάρκεια αναµονής από 8 έως 15 ηµέρες.

L Ο µόνος τρόπος για να κλείσετε τον φορτιστή είναι να τον
αποσυνδέσετε από την πρίζα, γιαυτό το λόγο χρησιµοποιήσε µια
πρίζα µε εύκολη πρόσβαση. Το τηλέφωνο δεν θα πάθει ζηµιά, αν
συνεχίζει να παραµένει συνδεδεµένο µε τον φορτιστή, έστω και αν η
µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

Αλλάξτε εµφάνιση στο τηλέφωνό σας
Μπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση του τηλεφώνου σας,
αντικαταστώντας το µπροστινό κάλυµµα και την πόρτα της µπαταρίας µε
άλλα.
L Πρέπει να αφαιρείτε πάντα την µπαταρία όταν κάνετε τέτοιες

αλλαγές.

1 Πιέστε το καπάκι της θήκης µπαταρίας στο άνω µέρος
και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω για να το
αφαιρέσετε.

L Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό πριν
αφαιρέσετε το καπάκι.
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2 Για να αφαιρέσετε την µπαταρία, σηκώστε πρώτα το
κάτω κλιπάκι και την µπαταρία προς τα πάνω (1), και
µετά πιέστε προς τα κάτω (2).

3 Σηκώστε το µπροστικό κάλυµµα του τηλεφώνου,
όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα, ελαφρά στην
πλευρά του για να το χαλαρώσετε.

4 Περιστρέψτε κατόπιν το κάλυµµα προσεκτικά στο πλάι
για να το αφαιρέσετε.

L Προσοχή στην µεταχείριση του προϊόντος όταν έχετε
αφαιρέσει το µπροστινό κάλυµµα, για να µην
προκληθούν ζηµιές στα πλήκτρα που θα είναι τότε
ακάλυπτα.

5 Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από το µπροστινό
κάλυµµα που αφαιρείτε. Κατόπιν τοποθετήστε το στο
νέο µπροστινό κάλυµµα.

6 Τοποθετήστε το νέο µπροστινό κάλυµµα στο
τηλέφωνό σας. Περάστε την µπροστινή θήκη στα
αγκιστράκια στο πάνω µέρος του τηλεφώνου (1),
κατόπιν πιέστε το κάτω µέρος προς τα κάτω µέχρι να
κουµπώσουν οι εσοχές.
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Άνοιγµα/κλείσιµο και κωδικός ΡΙΝ
1 Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο  (.
2 Ανάλογα µε το είδος της συνδροµής σας µπορείτε να χρειαστεί να

εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ, που είναι ο µυστικός κωδικός της κάρτας
SIM, αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει το τηλέφωνό
σας από παραβίαση χρήσης. Ο κωδικός είναι προκαθορισµένος και
τον παραλαµβάνετε από τον προµηθευτή δικτύου ή από το
κατάστηµα πώλησης. Για την ενεργοποίηση ή µετατροπή του
κωδικού ΡΙΝ, βλ. “Αλλαγή κωδικών” σελίδα 12.

L Αν εισάγετε έναν λανθασµένο κωδικό τρεις φορές, η κάρτα σας SIM
µπλοκάρεται. Για να την ξεµπλοκάρετε, πρέπει να ζητήσετε τον
κωδικό PUK από τον προµηθευτή δικτύου.

3 Εισάγετε τον κωδικό σας ΡΙΝ. Αν κάνετε ένα λάθος, πιέστε το e.
Κατόπιν επιβεβαιώστε πιέζοντας , ή #.

Ο τροχός
Ο τροχός είναι µια κυκλική ακολουθία εικονιδίων που εµφανίζονται στην
οθόνη και καθένα από αυτά αναπαραστά µια χαρακτηριστική λειτουργία
ή µια προαιρετική επιλογή για το τηλέφωνό σας:

 < >  < >  < >  < >  < > 

Ο πρώτος διαθέσιµος τροχός εικονιδίων µόλις ανοίξετε το κινητό σας
ονοµάζεται ο "κύριος" τροχός. Η πρόσβασή του γίνεται πιέζοντας ,στην
αδρανή λειτουργία και περιέχει τα εικονίδια που βλέπετε παραπάνω. Για

7 Ωθήστε την µπαταρία πίσω στην θήκη της µέχρι το
τέλος (1). Πιέστε το κλιπάκι προς τα κάτω (2).

8 Αντικαταστήστε το κάτω µέρος στο τηλέφωνό σας
ωθώντας το µέχρι να κουµπώσει.

Ρυθµίσεις Υπηρεσίες Ονόµατα Μηνύµατα Λίστα Κλήσεις Επιπλέον
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να επιλέξετε την επόµενη ή την προηγούµενη λειτουργία, πιέστε <
(αριστερά)  ή > (δεξιά) και κατόπιν ,όταν εµφανιστεί το µενού ή η
επιλογή σας στην οθόνη. Μετά εµφανίζεται ένας υποτροχός ή µια λίστα.

Κύριες λειτουργίες
Αδρανής οθόνη

Μόλις ανοίξετε το κινητό σας και εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ (βλ. σελίδα 6),
το τηλέφωνο θα δείξει την αδρανή οθόνη, που σηµαίνει ότι είναι έτοιµο
για χρήση. Στην αδρανή λειτουργία είναι δυνατόν να εµφανίζονται πολλά
σύµβολα στην οθόνη.
L Αν δεν εµφανιστεί το σύµβολο n δεν είναι διαθέσιµο το δίκτυο.

Πιθανόν βρίσκεστε σε περιοχή κακής λήψης (π.χ. µέσα σε ένα
τούνελ): Αν είναι δυνατόν, πηγαίνετε σε διαφορετική τοποθεσία. 
Όταν ξεφυλλίζετε τις λίστες και τα µενού, το τηλέφωνο θα επιστρέψει
αυτόµατα στην αδρανή οθόνη, αν δεν ενεργοποιηθεί καµία εντολή
µέσα σε 2 λεπτά. 

Σύµβολα

A Ξυπνητήρι - ενεργό M Φωνητικό ταχυδροµείο - Έχετε λάβει 
καινούριο φωνητικό µήνυµα.

Q Σιωπή - Το τηλέφωνο δεν θα 
χτυπήσει όταν θα λάβει µια κλήση.
L Κλείδωµα πληκτρολογίου - ∆είχνει 

ότι τα πλήκτρα προστατεύονται από 
τυχαίο χειρισµό.

V ∆όνηση - Το τηλέφωνο θα 
ανακοινώσει µια εισερχόµενη 
κλήση µε δόνηση.

R Περιαγωγή (roaming) - 
Χρησιµοποιείτε ένα δίκτυο στο οποίο 
δεν είστε συνδροµητής.

s Μήνυµα SMS - Λάβατε ένα 
καινούργιο µήνυµα.
H Οικεία ζώνη - Βρίσκεστε αυτή την 

στιγµή στο δικό σας δίκτυο. Ο 
προµηθευτής σας θα σας ενηµερώσει 
για τις διαθέσιµες υπηρεσίες της 
συνδροµής σας.

S SMS πλήρες - Η µνήµη 
µηνυµάτων γέµισε. ∆ιαγράψτε 
παλιά µηνύµατα για να λάβετε 
καινούρια.

B Μπαταρία - Οι στήλες δείχνουν την 
κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας (4 
στήλες = πλήρης, χωρίς στήλες = 
απαιτείται φόρτιση)
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Για να τηλεφωνήσετε
L Πριν κάνετε το πρώτο σας τηλεφώνηµα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει

τον κωδικό σας ΡΙΝ, όπως περιγράφεται στην σελίδα 6, ή ότι έχετε
προγραµµατίσει έναν δικό σας κωδικό, όπως περιγράφεται στην
σελίδα 12.

1 Στην αδρανή λειτουργία καλέστε έναν αριθµό µε τους αριθµούς από
το πληκτρολόγιο. Για να διορθώσετε, µετακινηθείτε προς την
ανάλογη θέση µε το < ή το > και πιέστε e για να διαγράψετε τον
λάθος αριθµό.

L Για µια διεθνή κλήση, προσθέστε το σύµβολο "+" αντί για τον συνήθη
διεθνή κωδικό. Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο * πριν επιλέξετε
τον κωδικό της χώρας.

2 Πιέστε ) για να κάνετε την κλήση και κατόπιν πιέστε ( για να
κλείσετε το τηλέφωνο.

Απάντηση / Τερµατισµός µιας κλήσης
1 Όταν λαµβάνετε µια κλήση, το τηλέφωνο µπορεί να χτυπήσει ή/και

να δονήσει. Ανάλογα µε το είδος της συνδροµής σας και αν το έχει
επιτρέψει το άτοµο που σας τηλεφωνεί, είναι δυνατόν να εµφανιστεί
ο αριθµός του στην οθόνη σας. Αν ο αριθµός είναι αποθηκευµένος
στην δική σας λίστα των ονοµάτων, θα εµφανιστεί το αντίστοιχο
όνοµα και όχι ο αριθµός.

2 Για να απαντήσετε, πιέστε το ) και κατόπιν πιέστε  ( για να
κλείσετε το τηλέφωνο.

3 Για να απορρίψετε την κλήση πιέστε (. Η κλήση προωθείται σ'
έναν αριθµό ή στο φωνητικό ταχυδροµείο άν έχει ενεργοποιήσει την
λειτουργία “Προώθηση κλήσης” (βλ. σελίδα 13), ή αν δεν έχει
ενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή, το άτοµο που τηλεφωνεί θα
ακούσει σήµα κατειληµµένο.

F Προώθηση Κλήσης Άνευ Όρων 
στον αριθµό - Εισερχόµενες 
φωνητικές κλήσεις προωθούνται 
σ' έναν αριθµό, όχι στο φωνητικό 
ταχυδροµείο.

N a ∆ίκτυο: Το τηλέφωνό σας είναι 
συνδεδεµένο µ' ένα δίκτυο.
 q Ποιότητα λήψης: Όσο πιο πολλές 
στήλες φαίνονται, τόσο καλύτερη είναι η 
λήψη.

f Προώθηση Κλήσης Άνευ Όρων στο φωνητικό ταχυδροµείο - Εισερχόµενες 
φωνητικές κλήσεις προωθούνται στο φωνητικό ταχυδροµείο.
8



L Το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει, αν το κουδούνι είναι
απενεργοποιηµένο (σελίδα 11) ή έχει ρυθµιστεί στην Σιωπή µέσω
ενός άµεσου πλήκτρου (σελίδα 10).
Όταν συνοµιλείτε, µπορείτε να:
• Μειώσετε/αυξήσετε την ένταση του ακουστικού πιέζοντας
< ή >.

• Αποσιωπήσετε το µικρόφωνο πιέζοντας ,ή επιλέγοντας
Αποσιώπηση.

• Εισάγετε έναν αριθµό µε το πληκτρολόγιο που θέλετε να
αποθηκεύσετε στην µνήµη. Ο αριθµός θα ξαναεµφανιστεί µετά
την κλήση. Πιέστε  , για να τον αποθηκεύσετε ή για να στείλετε
ένα SMS.

• Βρείτε έναν αριθµό πιέζοντας ,και επιλέγοντας Ονόµατα,
πιέζοντας < ή > για να επιλέξετε ένα όνοµα και ,για να
επιβεβαιώσετε. Πιέστε e τρεις φορές για να επιστρέψετε στην
οθόνη κλήσης.

Κλήση έκτακτης ανάγκης
L *Αυτός ο αριθµός διαφέρει από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε µε

τον προµηθευτή του δικτύου σας.
Ανάλογα µε τον προµηθευτή δικτύου ο αριθµός έκτακτης ανάγκης
µπορεί να επιλεχθεί χωρίς να είναι περασµένη η κάρτα SIM. Το 112 είναι
το στάνταρ τηλέφωνο ανάγκης για τα δίκτυα GMS (µε εξαίρεση την Μ.
Βρετανία: 112 ή 999)*. Καλέστε το 112 χρησιµοποιώντας το
πληκτρολόγιο και πιέστε το ) κατόπιν για να καλέσει.

Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πληκτρολογίου
Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε κάποιο
τυχαίο χειρισµό του. Για να το κλειδώσετε, πιέστε παρατεταµένα το e
όταν η οθόνη είναι στην αδρανή λειτουργία. Θα εµφανιστεί το εικονίδιο
L στην οθόνη. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε πάλι
παρατεταµένα το e.

L Σηµειώσεις:
• Ο αριθµός έκτακτης ανάγκης επιλέγεται ακόµα και αν το

πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο, η λήψη κλήσεων είναι επίσης
δυνατή.

• Πρέπει να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πριν κλείσετε το
τηλέφωνο.

• Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε µια κλήση ακόµα και
αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο. Το πληκτρολόγιο
9



ξεκλειδώνει αυτόµατα κατά την εισέλευση µιας κλήσης και µετά
ξανακλειδώνει όταν τερµατιστεί η κλήση.

Άµεσα πλήκτρα
Αντί να εισάγετε τα διάφορα µενού και να ξεφυλλίζετε στις λίστες, έχετε
την δυνατότητα να καλέσετε µια ειδική λειτουργία κατευθείαν
χρησιµοποιώντας ένα Άµεσο πλήκτρο. Πιέζοντας παρατεταµένα αυτό το
πλήκτρο θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα η αντίστοιχη λειτουργία. Τα
ακόλουθα άµεσα πλήκτρα έχουν ήδη µια προκαθορισµένη λειτουργία:

Εκτός των προαναφερθέντων πλήκτρων, ανάλογα µε την συνδροµή σας
είναι δυνατόν να έχουν προκαθορισθεί και τα πλήκτρα 3 και 9.
L Άµεσα πλήκτρα

Ανάλογα µε τον προµηθευτή του δικτύου τα προαναφερθέντα
πλήκτρα µπορεί να έχουν διαφορετικές λειτουργίες.

0 Επιλογή Γλώσσα 1 Άµεση πρόσβαση προς 
το Φωνητικό Ταχυδροµείο

2 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση την 
προώθηση όλων των 
κλήσεων προς το 
φωνητικό ταχυδροµείο

4 Μετατροπή σε Ευρώ

5 Αποστολή SMS 6 Άµεση πρόσβαση προς 
Σιωπή

7 Μετατροπή από Ευρώ8 Ανάγνωση SMS
10



Ρυθµίσεις
Εισαγωγή

Ήχοι
Ένταση κουδουνιού 
Ρυθµίζει την ένταση του κουδουνιού από Σιωπή σε Υψηλή (ο τρόπος 
λειτουργίας Σιωπή επηρεάζει επίσης και τον ήχο των πλήκτρων).
Κουδούνι
Επιλέγει το είδος του κουδουνιού για το τηλέφωνό σας. Ανεβοκατεβείτε
µέσα στην λίστα και περιµένετε δύο δευτερόλεπτα για να ακούσετε την
µελωδία.
Μελωδία για φόρτωση
Μπορείτε να ρυθµίσετε καινούριες µελωδίες φορτώνοντας καινούριους
ήχους κουδουνιού από την ιστοσελίδα του προµηθευτή σας (αυτή η
υπηρεσία εξαρτάται από τον προµηθευτή σας). Από τον Η/Υ σας ελέγξτε
την ιστοσελίδα του προµηθευτή σας στο ∆ιαδίκτυο, για να διαπιστώσετε
αν υπάρχει αυτή η υπηρεσία και κάτω από ποιους όρους και
προϋποθέσεις, και ακολουθήστε τις οδηγίες για να φορτώσετε τον
επιλεχθέντα ήχο κουδουνιού µέσω SMS. Μετά µπορείτε να τον βάλετε
στην µνήµη µε το όνοµα Μελωδία µου.
Ήχοι πλήκτρων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους ήχους των πλήκτρων. Ακόµα και
όταν η λειτουργία είναι Κλειστή, τα σήµατα DTMF µεταδίδονται µεταξύ
των κλήσεων (βλ. σελίδα 26).
Νέο SMS
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί ένα προειδοποιητικό σήµα που
αναγγέλει την λήψη ενός νέου SMS.

Το µενού Ρυθµίσεις του τηλεφώνου σας επιτρέπει να
ρυθµίσετε τις λειτουργίες του ανάλογα µε τις ανάγκες
σας, µεταβάλλοντας τις ρυθµίσεις που αφορούν κάθε
διαθέσιµη λειτουργία. Στην αδρανή λειτουργία πιέστε ,
και επιλέξτε Ρυθµίσεις, κατόπιν πιέστε ,.
Πιέστε < ή > για να ξεφυλλίσετε τις διαθέσιµες
λειτουργίες, πιέστε , για να εισάγετε µια επιλογή και για
να την αλλάξετε. Για κάθε επιλογή πιέστε < ή > για να
την επιλέξετε, πιέστε , για να την επιβεβαιώσετε ή e
για να την ακυρώσετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ήχοι
Απεικόνιση
Ασφάλεια
Ώρα/Ηµεροµηνία
Εγκατάσταση
νέου
Ρυθµίσεις

          κλήσεων

Ένταση κουδουνιού

Κουδούνι

Ήχοι πλήκτρων

Νέο SMS
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Απεικόνιση
Μήνυµα υποδοχής  
Χρησιµοποιείται για την διαµόρφωση του µηνύµατος υποδοχής που
εµφανίζεται µόλις ανάψετε το τηλέφωνό σας, καθώς και για την κατάταξη
ενός συµβόλου.
L Εξαρτάται από την συνδροµή. Για περισσότερες πληροφορίες

επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.
Αντίθεση
Επιλέγει ανάµεσα σε 5 ρυθµίσεις της αντίθεσης.

Ασφάλεια
Επιτρεπτά ονόµατα
Περιορίζει τις κλήσεις στους αριθµούς που υπάρχουν στην λίστα των
Επιτρεπτών Ονοµάτων: 
• Επιτρεπτά ονόµατα
Πιέστε < ή > για να επιλέξετε <Νέο>, ώστε να εισάγετε ένα νέο όνοµα
και τηλέφωνο, κατόπιν πιέστε , (απαιτείται κωδικός ΡΙΝ2). Κατόπιν
επιλέξτε Αλλαγή ή ∆ιαγραφή και πιέστε ,. 
L Εξαρτάται από την συνδροµή. Για περισσότερες πληροφορίες

επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.
• Περιορισµός κλήσεων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον περιορισµό κλήσεων στη λίστα των
Επιτρεπτών Ονοµάτων. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, έχετε
πρόσβαση µόνο στα ονόµατα που βρίσκονται στην λίστα των
Επιτρεπτών Ονοµάτων και όχι στα Ονόµατα του κύριου µενού. 
L Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την συνδροµή και απαιτεί έναν

κωδικό ΡΙΝ2.
Επιλέξτε Περιορισµός κλήσεων, κατόπιν Επιτρεπτά µόνο για την
ενεργοποίηση ή Χωρίς περιορισµό για την απενεργοποίηση.
Αλλαγή κωδικών
Αλλάζει τον κωδικό ΡΙΝ ή ΡΙΝ2 για να προστατεύσει την πρόσβαση προς
το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε Αλλαγή ΡΙΝ ή Αλλαγή ΡΙΝ2, εισάγετε πρώτα
τον παλιό και µετά τον καινούριο ΡΙΝ ή ΡΙΝ2 δύο φορές.
Προστασία ΡΙΝ
Όταν ο κωδικός ΡΙΝ είναι ενεργός, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό
σας ΡΙΝ, όταν ανοίγετε το τηλέφωνό σας: Επιλέξτε Προστασία ΡΙΝ,
κατόπιν επιλέξτε Ανοιχτή/Κλειστή.

Μήνυµα υποδοχής

Αντίθεση

Επιτρεπτά ονόµατα

Περιορισµός κλήσεων

Αλλαγή κωδικών

Προστασία ΡΙΝ
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Ώρα/Ηµεροµηνία
Ρύθµιση ηµεροµηνίας
Χρησιµοποιείται για την ρύθµιση της ηµεροµηνίας πιέζοντας τα
αλφαριθµητικά πλήκτρα (µπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία
µετακινώντας το < ή το >).
Ρύθµιση ώρας
Χρησιµοποιείται για την ρύθµιση της ώρας πιέζοντας τα κατάλληλα
αριθµητικά πλήκτρα (µετακινώντας το < ή το > αυξοµειώνεται η ώρα
λεπτό µε λεπτό).

Εγκατάσταση νέου
Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, το τηλέφωνό σας θα πιάσει το δίκτυο µε
την καλύτερη λήψη (Τρόπος λειτουργίας Αυτόµατα). Μπορείτε να
ρυθµίσετε επίσης Χειροκίνητα και να επιλέξετε από τον κατάλογο των
διαθέσιµων δικτύων αυτό που επιθυµείτε. Πιέστε το < ή το > για να
επιλέξετε ένα δίκτυο, κατόπιν πιέστε ,.
L Όταν επιλέγετε ένα δίκτυο µε το χέρι, αυτό το δίκτυο θα γίνει το εξ

ορισµού επιλεγµένο δίκτυο. Αν χρειαστεί, επιλέξτε ένα άλλο δίκτυο ή
µεταλλάξτε στην αυτόµατη λειτουργία επιλογής.

Ρυθµίσεις κλήσεων
Προώθηση κλήσης
Εκτρέπει όλες τις εισερχόµενες κλήσεις (πάντα, όταν δεν απαντά, µη
διαθέσιµο, ή όταν κατειληµµένο) σε άλλο νούµερο:
1 Πιέστε , και επιλέξτε Ρυθµίσεις, Ρυθµίσεις κλήσεων, κατόπιν

Προώθηση κλήσης.
2 Επιλέξτε Άνευ όρων: όλες οι κλήσεις προωθούνται, το τηλέφωνό

σας δεν θα χτυπήσει, ή επιλέξτε Υπό όρους: αυτή η λειτουργία θα
προωθήσει όλες τις εισερχόµενες κλήσεις αν δεν απαντήσετε, αν
δεν είστε διαθέσιµος ή αν είστε κατειληµµένος.

3 Πιέστε ,και επιλέξτε την λειτουργία προώθησης: Ακύρωση, Προς
το φωνητικό ταχυδροµείο, Προς αριθµό. 

Για την απενεργοποίηση των λειτουργιών προώθησης και την κανονική
λήψη κλήσεων στο τηλέφωνό σας:
1 Πιέστε ,και επιλέξτε Ρυθµίσεις, Ρυθµίσεις κλήσεων, Προώθηση

κλήσης, Άνευ όρων.
2 Πιέστε ,, επιλέξτε Ακύρωση, κατόπιν πιέστε ,πάλι.

Ρύθµιση ηµεροµηνίας

Ρύθµιση ώρας

Εγκατάσταση νέου

Προώθηση κλήσης
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Ταχυδροµείο
Χρησιµοποιείται για την εισαγωγή των αριθµών του φωνητικού
ταχυδροµείου σας, όταν δεν υπάρχει πάνω στην κάρτα SIM.
Ο Καλών
Χρησιµοποιείται για να εµφανίζεται ή να κρύβεται η ταυτότητά σας από
τον συνοµιλητή σας. Η επιλογή κατάστασης θα σας ενηµερώσει αν αυτή
η λειτουργία είναι ενεργή ή όχι.
L Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την συνδροµή και το δίκτυο.

Ονόµατα, κλήσεις και µηνύµατα
Εισαγωγή

Εισαγωγή κειµένου
Όταν στέλνετε µηνύµατα, η εισαγωγή του κειµένου µπορεί να γίνει στην
οθόνη επεξεργασίας µε δύο διαφορετικούς τρόπους: Χρησιµοποιώντας
την εισαγωγή κειµένου T9®, ή τον κανονικό τρόπο εισαγωγής. Υπάρχουν
επίσης δύο άλλοι τρόποι εισαγωγής για τους αριθµούς και τα σηµεία
στίξης. Τα εικονίδια στην πάνω και κάτω δεξιά γωνία δείχνουν τον
τρέχοντα ενεργοποιηµένο τρόπο εισαγωγής κειµένου. Πιέστε το πλήκτρο

Ταχυδροµείο

Ο Καλών

Η κάρτα SIM του κινητού σας GSM διαθέτει ένα
ευρετήριο που λέγεται Ονόµατα και σας επιτρέπει να
εισάγετε τα ονόµατα και τους αριθµούς των
συνοµιλητών σας. Ο αριθµός ονοµάτων που µπορεί
να αποθηκεύσει το ευρετήριο εξαρτάται από την
χωρητικότητα της κάρτας.
L Η χωρητικότητα της κάρτας SIM εξαρτάται από

τον τύπο της κάρτας που έχετε. Επικοινωνήστε
µε τον προµηθευτή σας για περισσότερες
πληροφορίες πάνω σ΄ αυτό το θέµα.

Το περιεχόµενο του ευρετηρίου σας δεν διαγράφεται
ολόκληρο µε µια φορά: τα ονόµατα πρέπει να
διαγραφούν το ένα µετά το άλλο.
Το µενού Μηνύµατα επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα
µηνύµατα στο φωνητικό σας ταχυδροµείο, να
στείλετε ή να διαβάσετε σύντοµα µηνύµατα (SMS),
και να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις για όλα τα
µηνύµατα µαζί και τα ενηµερωτικά µηνύµατα.
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα µηνύµατα µαζί µε
την εντολή Μηδενισµός. 

Ονόµατα
<Νέο>

Εισαγωγή
ονόµατος /
Εισαγωγή αριθµού

[Όνοµα επιλέχθηκε]
Αποστολή SMS /
∆ιαγραφή / Αλλαγή
/ Αριθµός µου /
Έκτακτη ανάγκη

Μηνύµατα
Αποστολή SMS /
Ανάγνωση SMS /
Ρυθµίσεις SMS /
Κέντρο SMS /
Υπογραφή /
Μηδενισµός /
Ενηµερωτικά SMS

Κωδικός περιοχής /
Λήψη / Θέµατα

Λίστα κλήσεων
Λίστα κλήσεων /
Μηδενισµός
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* για να αλλάξετε από τον ένα τρόπο εισαγωγής στον άλλο, και το
πλήκτρο # για να αλλάξετε µεταξύ µικρών και κεφαλαίων γραµµάτων.

Εισαγωγή κειµένου T9® *
Η εισαγωγή κειµένου T9® είναι ένας τρόπος επεξεργασίας για µηνύµατα
SMS που συµπεριλαµβάνει και µια ευρεία τράπεζα δεδοµένων µε λέξεις.
Σας επιτρέπει να εισάγετε κείµενο γρήγορα, π.χ. να στείλετε ένα
σύντοµο µήνυµα. Πιέστε µόνο µια φορά το πλήκτρο που αντιστοιχεί σε
κάθε γράµµα που απαιτείται για να γράψετε µια λέξη: Η εισαγωγή µε την
πίεση των πλήκτρων αναλύεται και η λέξη που προτείνει το T9®

εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Αν υπάρχουν διάφορες λέξεις
σύµφωνα µε τα χρησιµοποιηµένα πλήκτρα, πιέστε 0 για να
ξεφυλλίσετε την λίστα και επιλέξτε από αυτές που προτείνει το
ενσωµατωµένο λεξικό της T9® (βλ. παράδειγµα παρακάτω).
1 Πιέστε * για να εισέλθετε στον τρόπο T9® - εκτός και αν το

σύµβολο T9® φαίνεται ήδη στην οθόνη - και για να αλλάξετε µεταξύ
του κανονικού τρόπου εισαγωγής/T9®/ψηφία/σύµβολα.

2 Πιέστε τα πλήκτρα 2 και 9 (ένα πάτηµα για κάθε γράµµα που
φαίνεται στο πλήκτρο) για να εισάγετε τη λέξη που θέλετε να
γράψετε.

3 Πιέστε 0 για να ξεφυλλίσετε ανάµεσα στις λέξεις που προτείνει το
T9® και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε.

ENTER TEXT: Eng

T9

Γλώσσα σε χρήση: Αγγλικά*

Ρυθµισµένος τρόπος εισαγωγής: T9®

Σε κάθε τρόπο εισαγωγής κειµένου, πιέστε το πλήκτρο  # για να αλλάξετε από τα µικρά στα κεφαλαία
γράµµατα: ENTER TEXT: Eng

T9

ENTER TEXT: ENG

T9

ENTER TEXT: eng

T9

Πιέστε το πλήκτρο *για να αλλάξετε στον κανονικό τρόπο εισαγωγής, στον αριθµητικό τρόπο ή στην
στίξη ENTER TEXT: 123ENTER TEXT: Eng ENTER TEXT: %!?

T9T9 T9

Tegic Euro.
Pat. App.
0842463
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4 Πιέστε 1 για να επιβεβαιώσετε. Το T9® θα την εισάγει στο µήνυµά
σας και προσθέτει ένα κενό.

Πιέστε e για να διαγράψετε το προηγούµενο ψηφίο/πιέστε
παρατεταµένα για να επιστρέψετε στην αδρανή οθόνη, και πιέστε < ή >
για να µετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά.
L *Ο τρόπος εισαγωγής κειµένου T9® δεν είναι διαθέσιµος προς το

παρόν για την ελληνική γλώσσα.
Παράδειγµα: Για να γράψετε την λέξη "home":*
1 Πιέστε 4 6 6 3. Η οθόνη

δείχνει την πρώτη λέξη µιας λίστας:
Good.

2 Πιέστε 0 για να ξεφυλλίσετε και να
επιλέξετε Home.

3 Πιέστε 1 για να επιβεβαιώσετε το
Home.

Κανονική εισαγωγή κειµένου 
Κάθε πλήκτρο σας δίνει την δυνατότητα επιλογής διαφόρων
χαρακτήρων. Πιέστε γρήγορα το ίδιο πλήκτρο µερικές φορές για να
φτάσετε στον επιθυµητό χαρακτήρα. Π.χ. για να γράψετε "my hat!". 

L Για να γράψετε ελληνικούς χαρακτήρες ακολουθήστε τον ίδιο τρόπο
που περιγράφεται στο αγγλικό παράδειγµα.

T9Good

T9Home

Για να 
γράψετε

m y κενό h a t !

Πιέστε 6
µια 
φορά

9
3 φορές 
γρήγορα

1
µια φορά
4

2 φορές 
γρήγορα

2
µια 
φορά

8
µια 
φορά

0
9 φορές 
γρήγορα

Πλήκτρο Χαρακτήρες Πλήκτρο Χαρακτήρες

1 κενό 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ 7 P Q R S 7 β Π Θ Σ 

2 A B C 2 A Ä Å Æ Ç 8 T U V 8 Ü U

3 D E F 3 É E ∆ Φ 9 W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ 

4 G H I 4 Γ Ι 0 . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %

5 J K L 5 Λ * Αλλαγή µεταξύ κανονικής εισαγωγής
κειµένου / T9® / ψηφία / σύµβολα
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Ονόµατα
Το µενού Ονόµατα είναι ο δικός σας τηλεφωνικός κατάλογος. Μπορείτε
να προσθέσετε καινούρια ονόµατα, να γράψετε και να στείλετε µηνύµατα
και να κοιτάξετε τα αρχεία σας. Τα ονόµατα αναγράφονται σε αλφαβητική
σειρά. Τα ξεφυλλίζετε πιέζοντας  < ή >ή γράφοντας το πρώτο γράµµα
του ονόµατος (π.χ. πιέστε το πλήκτρο  6 µια φορά για να φτάσετε στα
ονόµατα που αρχίζουν µε "Μ", και τρεις φορές για ονόµατα που αρχίζουν
µε “O”).
<Νέο>
Πιέστε  ,, επιλέξτε <Νέο>, γράψτε ένα νέο όνοµα µε τον Κανονικό
τρόπο εισαγωγής κειµένου (βλ. σελίδα 16) και πιέστε ,για να
επιβεβαιώσετε. Εισάγετε τον αριθµό τηλεφώνου και πιέστε ,.
Επιλεγµένο Όνοµα
Στο µενού ονοµάτων επιλέξτε ένα όνοµα και πιέστε το ,δύο φορές για
την Αποστολή SMS προς τον συνοµιλητή σας, την ∆ιαγραφή του
επιλεγµένου ονόµατος και αριθµού (πιέστε ,για επιβεβαίωση) ή για την
Αλλαγή του επιλεγµένου ονόµατος και των σχετικών του στοιχείων.
Αριθµός µου
Ανάλογα µε την συνδροµή σας όταν επιλέξετε Αριθµός Μου, θα δείξει
τον αριθµό του δικού σας κινητού. Αν η κάρτα SIM δεν περιέχει τον/τους
αριθµό/αριθµούς σας, µια οθόνη επεξεργασίας θα σας δώσει την
δυνατότητα να τον (ή τους) αποθηκεύσετε. Σας προτείνουµε να εισάγετε
τον/τους αριθµό/αριθµούς σας καθώς και όποιες άλλες σχετικές
πληροφορίες.
L Παρόλο που όλα τα τµήµατα µπορεί να είναι άδεια, η κάρτα Αριθµός

Μου δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί και είναι πάντα παρούσα.
Έκτακτη ανάγκη
∆είχνει τον αριθµό έκτακτης ανάγκης. Πιέστε ) για να τον καλέσετε.

Μηνύµατα
Μπορείτε να αποστείλετε µηνύµατα (SMS) σε άλλα τηλέφωνα GSM και
να λαµβάνετε µηνύµατα στο τηλέφωνό σας: Eίτε ένα τυποποιηµένο
µήνυµα ή ένα µήνυµα που το γράψατε εσείς και στο οποίο µπορείτε να
επισυνάψετε ένα εικονίδιο. Ο παραλήπτης πρέπει να έχει και αυτός ένα
κινητό Philips που να υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία για να δει το
εικονίδιο, αλλιώς το εικονίδιο συναισθηµάτων θα αντικατασταθεί από ένα

6 M N O 6 Ñ O Ö # Αλλαγή µεταξύ µικρών και κεφαλαίων
γραµµάτων
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αντίστοιχο µεταφραστικό κωδικό στο τερµατικό του παραλήπτη. Για να
στείλετε µηνύµατα θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τον αριθµό ενός
κέντρου εξυπηρέτησης (βλ. σελίδα 18). Αν δεν έχει αποθηκευθεί στην
κάρτα SIM, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή δικτύου. 
Αποστολή SMS ή Απάντηση
Πιέστε , και επιλέξτε Μηνύµατα, Αποστολή SMS και πιέστε ,. Επιλέξτε
ένα όνοµα ή επιλέξτε Νέο για να καλέσετε έναν καινούριο αριθµό. Πιέστε
,και επιλέξτε Νέο για να εισάγετε ή να στείλετε ένα νέο µήνυµα, Στάνταρ
για να στείλετε ένα προκαθορισµένο µήνυµα ή Μελωδία για να στείλετε
µια µελωδία µαζί µε το µήνυµά σας (εκτός από το στάνταρ, το ανώτατο
30 χαρακτήρες).
L Μπορείτε να στείλετε µελωδίες που δεν προστατεύονται µε

πνευµατικό δικαίωµα.
Μόλις επιλέξετε ή έχετε γράψει το µήνυµά σας, επιλέξτε Προσθήκη
Εικον. για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο µήνυµά σας, κατόπιν
επιλέξτε Αποθήκευση ή Αποστολή Τώρα και πιέστε ,.
Ανάγνωση SMS 
Κοιτάξτε την λίστα των SMS που έχετε αποθηκεύσει και λάβει. Έχουν τα
εξής εικονίδια:

Αφού διαβάσετε το µήνυµα, πιέστε , για Απάντηση, Προώθηση προς,
ή ∆ιαγραφή αυτού του µηνύµατος.
∆ιαγραφή SMS
Όλη η λίστα των SMS µπορεί να διαγραφεί µε µια φορά: Πιέστε ,και
επιλέξτε Μηνύµατα, κατόπιν Μηδενισµός και πιέστε , για να αδειάσετε
όλη την λίστα κλήσεων.
L Είναι αναγκαίο να διαγράφετε την λίστα των SMS, για να

απελευθερώνετε µνήµη για την αποθήκευση νέων µηνυµάτων.
Ρυθµίσεις SMS 
Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το SMS σύµφωνα µε τις
προσωπικές σας προτιµήσεις χρησιµοποιώντας τις παρακάτω επιλογές.
• Κέντρο SMS

Επιλέγει το προκαθορισµένο κέντρο SMS. Αν δεν είναι διαθέσιµο
στην κάρτα σας SIM, πρέπει να εισάγετε τον αριθµό του
κέντρου σας SMS.

Ελήφθη αδιάβαστο Στην µνήµη Ελήφθη
αναγνώσθηκε

Αποστολή SMS

Ανάγνωση SMS

Μηδενισµός

Ρυθµίσεις SMS

Κέντρο SMS
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• Υπογραφή 
Στέλνει µια υπογραφή µαζί µε το SMS (δηλ. χαρακτήρες που
δείχνουν τον καθορισµένο αριθµό λογαριασµού σας και το όνοµα).
Αυτή η υπογραφή στέλνεται στο τέλος του µηνύµατός σας πράγµα
που µειώνει το µήκος του µηνύµατος. Η υπογραφή είναι δυνατόν να
επεξεργαστεί, να µεταβληθεί και να αποθηκευθεί.

Ενηµερωτικά SMS*
Υπάρχει δυνατότητα λήψης συντόµων µηνυµάτων από το δίκτυό σας για
θέµατα που σας ενδιαφέρουν (π.χ. καιρός, ειδήσεις, αθλητικά). 
L *Εξαρτάται από την συνδροµή. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή

σας για περισσότερες πληροφορίες.
• Λήψη

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την λήψη ενηµερωτικών µηνυµάτων.
• Θέµατα

Καθορίζει το είδος των µηνυµάτων που προτιµάτε να λαµβάνετε.
Επιλέξτε <Νέο>, εισάγετε τον κωδικό που θα σας δώσει ο
προµηθευτής σας, και, αν θέλετε, συνδέστε το µε ένα όνοµα. Αν
επιλέξετε ένα ήδη διαθέσιµο είδος της λίστας, µπορείτε να το
αλλάξετε ή να το µεταβάλετε. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι και 15
διαφορετικά είδη στην λίστα. Για να µάθετε ποιοι κωδικοί
αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη, επικοινωνήστε µε τον
προµηθευτή σας.

• Κωδικοί περιοχής
Το µενού Κωδικοί περιοχής σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε
το είδος µηνυµάτων που θα θέλατε να εµφανίζονται µόνιµα στην
αδρανή εικόνα. Γι΄ αυτήν την ειδική µετάδοση µηνυµάτων θα πρέπει
εκ τούτου να εισάγετε το είδος και στο µενού Κωδικοί περιοχής και
στο µενού Θέµατα. Το αντίστοιχο είδος θα σηµειωθεί σ΄ αυτήν την
περίπτωση στην λίστα Θέµατα µε το σύµβολο . 

Λίστα κλήσεων
Η Λίστα κλήσεων δείχνει σε χρονολογική σειρά τις πιο πρόσφατα
κλήσεις που λάβατε, χάσατε και καλέσατε (η Λίστα κλήσεων αποθηκεύει
το ανώτατο 10 αριθµούς).
Λίστα κλήσεων
Πιέστε ,, κατόπιν επιλέξτε Λίστα κλήσεων και πιέστε , δύο φορές για
να ελέγξετε την ώρα, ηµεροµηνία, τον αριθµό, την κατάσταση κλήσης
όποιου επιλεγµένου αριθµού και να δείτε αν στάλθηκε ή ελήφθη. Πιέστε

Υπογραφή

Λήψη

Λήψη

Θέµατα

Κωδικοί περιοχής

Λίστα κλήσεων

Λίστα κλήσεων
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, για να µπείτε σ΄ έναν τροχό, όπου θα µπορέσετε να διεξάγετε την
Αποστολή ενός SMS σ΄ αυτό το νούµερο ή την ∆ιαγραφή της
επιλεγµένης κλήσης. Μπορείτε επίσης να καλέσετε αυτό το νούµερο ή να
το αποθηκεύσετε εισάγοντας το συνδεδεµένο µ΄ αυτό όνοµα (αν δεν
υπάρχει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).
L Μπορείτε να µπείτε κατευθείαν στην Λίστα κλήσεων πιέζοντας  )

στην αδρανή λειτουργία.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε µια καταχώρηση από την Λίστα
κλήσεων και να πιέσετε ) για να καλέσετε το αντίστοιχο νούµερο.

Μηδενισµός
Πιέστε ,, κατόπιν επιλέξτε Λίστα κλήσεων, πιέστε , και επιλέξτε
Μηδενισµός για να διαγράψετε το περιεχόµενο της λίστας σας κλήσεων.
Πιέστε , για επιβεβαίωση.

Επιπλέον
Εισαγωγή

Μετατροπέας Ευρώ
L Το νόµισµα που χρησιµοποιείται για την µετατροπή εξαρτάται από

την χώρα που έχετε την συνδροµή σας. Ο µετατροπέας Ευρώ
διατίθεται κατόπιν συνδροµής και µόνο για χώρες που
χρησιµοποιούν το Ευρώ.

Το µενού -> Ευρώ σας δίνει την δυνατότητα να µετατρέψετε ένα ποσό σε
Ευρώ εισάγοντας το ποσό και πιέζοντας το ,.
Το µενού <- Ευρώ σας δίνει την δυνατότητα να µετατρέψετε ένα ποσό
από το Ευρώ εισάγοντας το ποσό και πιέζοντας το ,.
L Αυτές οι δύο λειτουργίες είναι προκαθορισµένες σαν άµεσα πλήκτρα

(βλ. “Άµεσα πλήκτρα” σελίδα 10).
Υπολογιστής

Αυτό το µενού περιέχει τις εξής λειτουργίες:
Πρόσθεση Πιέζοντας το πλήκτρο *.

Μηδενισµός

Το µενού Επιπλέον περιέχει ευκολόχρηστες λειτουργίες
όπως Μετρητές κλήσεων, για να διαχειρίζεστε τα έξοδα των
τηλεφωνηµάτων σας, έναν Μετατροπέα Ευρώ, έναν
Υπολογιστή και ένα Ξυπνητήρι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Μετατροπέας

        Ευρώ
Υπολογιστής
Ξυπνητήρι
Μετρητές

        κλήσεων

���Ευρώ

����Ευρώ

Υπολογιστής
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Αφαίρεση Πιέζοντας το πλήκτρο * δύο φορές.
ΠολλαπλασιασµόςΠιέζοντας το πλήκτρο * τρεις φορές.
∆ιαίρεση Πιέζοντας το πλήκτρο * τέσσερις φορές.
Ίσον Πιέζοντας το πλήκτρο #.
Τα ψηφία εισάγονται µε το πληκτρολόγιο. Η ακρίβεια του υπολογιστή
είναι µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και η στρογγύλευση είναι µέχρι το
µεγαλύτερο δεκαδικό ψηφίο. Πιέστε το e για να διορθώσετε τους
αριθµούς. Πιέστε παρατεταµένα το 0, για να βγει η τελεία.

Ξυπνητήρι
Το µενού αυτό σας βοηθά να βάλετε το ξυπνητήρι: Μια φορά ενεργοποιεί
το ξυπνητήρι σε µια καθορισµένη ώρα σε κάποια καθορισµένη ηµέρα,
Κάθε µέρα ενεργοποιεί σε µια καθορισµένη ώρα κάθε ηµέρα.
L Το ξυπνητήρι είναι ενεργό ακόµη και όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο,

αλλά αν η ένταση του κουδουνιού είναι ρυθµισµένη στο ΚΛΕΙΣΤΗ
δεν θα χτυπήσει το ξυπνητήρι (βλ. σελίδα 11). ∆εν µπορείτε να
ρυθµίσετε την ένταση στο ξυπνητήρι ανεξάρτητα από το κουδούνι.
Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταµατήσετε το ξυπνητήρι
να χτυπάει.

Μετρητές κλήσεων
Το µενού αυτό σας βοηθά να χειρίζεστε τα έξοδα και την διάρκεια των
κλήσεων σας.
Ολικός µετρητής κλήσεων
Ελέγχει την διάρκεια εισερχόµενων και εξερχόµενων κλήσεων και βάζει
τον µετρητή στο µηδέν.
L Οι µετρητές κλήσεων δεν λαµβάνουν υπόψη την διάρκεια των

συνδέσεων WAP.
Ολικά έξοδα
Ελέγχει τα ολικά έξοδα και βάζει τον µετρητή στο µηδέν (ανάλογα µε την
συνδροµή).
∆είχνει πόσο έχετε ξοδέψει µε βάση το τέλος χρέωσης.

Ακυρώνει το όριο εξόδων. Μπορεί να προστατεύεται από τον κωδικό ΡΙΝ 
ή τον ΡΙΝ2 (εξαρτάται από την συνδροµή σας).
Επαναφέρει τα τρέχοντα Ολικά έξοδα στο µηδέν, απαιτεί τον κωδικό σας 
ΡΙΝ ή τον ΡΙΝ2.
Εισάγει το όριο εξόδων που χρησιµοποιείται στο µενού ∆είξε υπόλοιπο 
ποσό.
Ελέγχει το υπόλοιπο ποσό πίστωσης (σε σύγκριση µε το προηγούµενο 

Ξυπνητήρι

Μετρητές κλήσεων

Ολικός µετρητής 
κλήσεων

Ολικά έξοδα

∆είξε

Ακύρωσε όριο 

Μηδενισµός

Όριο εξόδων

∆είξε υπόλ. ποσό 
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καθορισµένο όριο).
Ρυθµίζει ή αλλάζει την χρέωση µονάδας. Εισάγετε το νόµισµα που 
χρησιµοποιείτε (το ανώτατο 3 χαρακτήρες), κατόπιν εισάγετε το κόστος 
ανά µονάδα.
Πληροφορίες τελευταίας κλήσης
∆είχνει την διάρκεια ή και την δαπάνη της τελευταίας κλήσης (εξαρτάται
από την συνδροµή).

Υπηρεσίες WAP
Το κινητό σας υποστηρίζει υπηρεσίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο
Wireless Application Protocol (WAP). Ο ενσωµατωµένος browser WAP
θα σας δώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες του δικτύου σας, όπως
ειδήσεις, αθλητικά, καιρός, δροµολόγια, κλπ.

Έναρξη
Το κινητό σας πιθανόν να είναι ήδη προγραµµατισµένο για την άµεση
πρόσβαση στις προσφερόµενες υπηρεσίες (αν όχι, βλ. “Ρυθµίσεις”
σελίδα 23). Επιλέγοντας το µενού Έναρξη έχετε πρόσβαση στις
υπηρεσίες on-line του προµηθευτή σας. Υπάρχουν δύο τρόποι για την
πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών:
• Από την αδρανή οθόνη πιέστε και κρατήστε κάτω το πλήκτρο ), ή
• στην αδρανή λειτουργία, πιέστε ,, επιλέξτε Υπηρ. Προµηθ. > WAP > 
Έναρξη και πιέστε ,.

Μια κινούµενη εικόνα δείχνει ότι το τηλέφωνο συνδέεται µε την
ιστοσελίδα. Μόλις εισέλθει ο browser, έχετε συνδεθεί µε την ιστοσελίδα
του προµηθευτή σας. Οι ακόλουθες εντολές σας βοηθούν στην
πλοήγηση µέσα στις σελίδες WAP.
• Κινήστε e ή , για να πλοηγήσετε επάνω ή κάτω στις σελίδες online.
• Πιέστε ( για να επιλέξετε το δεξί κουτί επιλογής που φαίνεται στην 
οθόνη.

• Πιέστε ) για να επιλέξετε το αριστερό κουτί επιλογής που φαίνεται 
στην οθόνη.

• Πιέστε < για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα.
• Πιέστε και κρατήστε κάτω το < για να κλείσετε την σύνδεση online.
Κατά την πλοήγηση πιέστε * για να µπείτε σ΄ ένα ειδικό µενού µε τις
εξής λειτουργίες (εξαρτάται από την συνδροµή):
• Επαναφόρτωση για να ξαναφορτώσει την τελευταία κάρτα.
• Σηµείωσε site για να προσθέσει το προηγούµενο επίπεδο στην 
βιβλιοθήκη του χρήστη (εξαρτάται από το δίκτυο). 

Αλλαγή χρέωσης

Πληρ. τελευτ. κλήσης

Έναρξη
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• Για phone.com δείχνει την έκδοση του UP browser και πληροφορίες 
πνευµατικών δικαιωµάτων.

• Προχωρηµένοι δείχνει ένα µενού που περιέχει εντολές 
προχωρηµένων:

- ∆είξε URL: ∆είχνει το URL της προηγούµενης κάρτας.
- Προς URL: Φέρνει το περιεχόµενο του εισαγµένου URL.
- Επανεκκίνηση UP browser: Αδειάζει τα περιεχόµενα της 

µνήµης cache και δηµιουργεί µια νέα συνδιάσκεψη.
• Έξοδος: Εγκαταλείπει την εφαρµογή WAP και επιστρέφει στην 
αδρανή λειτουργία.

• Μακρύ πάτηµα στο 0 εµφανίζει τον συναγερµό εισερχοµένων.
• Μακρύ πάτηµα στο 1 προς το 9 ζητά την σελίδα που 
σηµειώθηκε µε το Σηµείωσε site (εξαρτάται από την συνδροµή).

Προτιµήσεις
Επιτρέπει την αποθήκευση κατευθείαν συνδέσεις στις σελίδες WAP που
προτιµάτε.
1 Επιλέξτε Προτιµήσεις και πιέστε ,, κατόπιν κινήστε το < ή το > για 

να επιλέξετε <Νέο>. 
2 Εισάγετε το όνοµα της σελίδας WAP της επιλογής σας (π.χ.

"Philips"), πιέστε ,.
3 Κατόπιν εισάγετε την διεύθυνση URL της ιστοσελίδας (π.χ. http://

wap.pcc.philips.com) και πιέστε , για να την αποθηκεύσετε.
4 Κατά την νέα εισαγωγή αυτού του µενού µπορεί να γίνει η

∆ιαγραφή, η κίνηση Προς ή η Αλλαγή αυτής της Προτίµησης.
Τελευταία σελίδα

Επιτρέπει την πρόσβαση των τελευταίων σελίδων χωρίς επανασύνδεση
µε τις υπηρεσίες online.

Ρυθµίσεις
Επιτρέπει την προσωπική ρύθµιση του τρόπου ένδειξης των σελίδων
στο κινητό σας (οικονοµία χώρου στην οθόνη, επιτάχυνση απεικόνισης,
κλπ.).

Εικόνες
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την φόρτωση εικόνων που συνοδεύουν τις
σελίδες WAP. Απενεργοποιήστε για να επιταχύνετε την συνολική ώρα
φόρτωσης των σελίδων που περνάτε.

Προτιµήσεις

Τελευταία σελίδα

Ρυθµίσεις

Εικόνες
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Εικονίδια κατάστασης
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την απεικόνιση επικεφαλίδας.
Απενεργοποιήστε για να κερδίσετε µια επιπλέον σειρά κειµένου στην
οθόνη σας.

Εκκένωση cache
Εκκενώνει µια περιοχή της µνήµης όπου αποθηκεύονται οι σελίδες που
περνάτε σε µια σύνδεση WAP.

Πρόσβαση
Είναι διαθέσιµα διάφορα προφίλ WAP που σας επιτρέπουν να ρυθµίσετε
προσωπικά την πρόσβασή σας στο WAP.  Αν το τηλέφωνό σας έχει
προρυθµιστεί, δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθµίσεις σύνδεσης για
την πρόσβαση. Παρόλα αυτά και ανάλογα µε την συνδροµή σας, ίσως
χρειαστεί να διαµορφώσετε τις παρακάτω παραµέτρους.
L Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω εξαρτώνται από

τον προµηθευτή σας ή και από την συνδροµή. Μερικοί προµηθευτές
µπορεί να στείλουν ένα SMS που θα περιέχει καινούριους
παραµέτρους πρόσβασης WAP που θα αποθηκευθούν αυτόµατα
στην µνήµη. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή του δικτύου σας για
περισσότερες λεπτοµέρειες πάνω σ΄ αυτό το θέµα.

Ένδειξη
Επιτρέπει την παρουσίαση όλων των παραµέτρων του επιλεγµένου
προφίλ WAP (διεύθυνση ΙΡ εισόδου, ∆ιεύθυνση Ηomepage, αριθµοί
τηλεφώνου, κλπ.).

Ενεργοποίηση
Επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός προφίλ WAP. Αυτό γίνεται το εξ
ορισµού προφίλ και χρησιµοποιείται αυτόµατα για την σύνδεση όταν
πιέζετε το πλήκτρο ).

Αλλαγή
Επιτρέπει την αλλαγή των παραµέτρων των προφίλ WAP που
περιγράφονται παρακάτω.
L Μερικά προρυθµισµένα προφίλ µπορεί να είναι κλειδωµένα και να

απαγορεύουν τον επαναπρογραµµατισµό.
• Είσοδος

Επιτρέπει την εισαγωγή της διεύθυνσης ΙΡ για την είσοδο: Επιλέξτε
Είσοδο και πιέστε ,, κατόπιν εισάγετε την διεύθυνση ΙΡ και πιέστε
,.

Εικονίδια
 κατάστασης

Εκκένωση cache

Πρόσβαση

Ένδειξη 

Ενεργοποίηση

Αλλαγή

Είσοδος 
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• Πύλη
Επιτρέπει την εισαγωγή του αριθµού της πύλης για την είσοδο
(εξαρτάται από την συνδροµή): 9203 για µια ασφαλή σύνδεση,
9201 για µια µη ασφαλή σύνδεση.

• Homepage
Επιτρέπει την εισαγωγή της διεύθυνσης WAP της αρχικής σελίδας,
της πρώτης σελίδας που θα εµφανιστεί όταν εισέρχεστε στις
υπηρεσίες WAP.
Επιλέξτε Homepage και πιέστε ,. Κατόπιν εισάγετε την διεύθυνση
URL της σελίδας (π.χ. www.philips.com) και πιέστε ,.

• Αριθµός τηλεφώνου
Επιτρέπει την εισαγωγή του αριθµού τηλεφώνου που απαιτείται για
την σύνδεση µε τον προµηθευτή υπηρεσιών WAP (ISP). Επιλέξτε
Αριθµοί τηλεφώνου και πιέστε ,, κατόπιν κινήστε + ή - για να
επιλέξετε:

- Αρ. ISDN για να εισάγετε έναν αριθµό ISDN για το ISP  ή 
- Αναλογικός αρ. για να εισάγετε έναν αναλογικό αριθµό, 
κατόπιν πιέστε ,.

Εισάγετε το πρόθεµα "+", κατόπιν τον αριθµό που έδωσε ο
προµηθευτής σας, πιέστε ,.

L Εισάγετε µόνον έναν αριθµό σ΄ ένα από τα δύο πεδία.
• Χρόνος αδράνειας

Επιτρέπει τον ορισµό ενός αδρανούς χρονικού διαστήµατος, µετά
απ΄ αυτόν τον χρόνο το τηλέφωνο κλείνει αυτόµατα την σύνδεση
WAP (αν υπήρχε τρέχουσα σύνδεση) και επιστρέφει στην αδρανή
οθόνη. Επιλέξτε Χρόνος αδράνειας και πιέστε ,, κατόπιν εισάγετε
µια τιµή (σε δευτερόλεπτα) άνω των 30 δευτερολέπτων και πιέστε
,.

• Login
Επιτρέπει την εισαγωγή του απαιτούµενου login. Επιλέξτε Login και
πιέστε ,, κατόπιν εισάγετε το κατάλληλο login και πιέστε ,.

• Κωδικός
Επιτρέπει την εισαγωγή του απαιτούµενου κωδικού. Επιλέξτε
Κωδικός και πιέστε ,, κατόπιν εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό και
πιέστε ,.

Homepage 

Αριθµός
 τηλεφώνου

Χρόνος
 αδράνειας

Login 

Κωδικός
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Άλλες υπηρεσίες προµηθευτή
Τόνοι αφής (DTMF)

Τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας εκπέµπουν πάντα τόνους DTMF (Dual
Tone Multiple Frequency), επίσης γνωστοί και σαν "τόνοι αφής". Αυτοί οι
τόνοι χρησιµοποιούνται για την λειτουργία υπηρεσιών µε πρόσβαση από
το τηλέφωνό σας, όπως τηλεειδοποίηση ή έναν αυτόµατο τηλεφωνητή.
Π.χ. εντολές για να ακούσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή σας:

Η οθόνη σας δείχνει 0123456789w9876p3. Πιέστε ) για να καλέσετε.
∆εύτερη κλήση*

Για να κάνετε ένα δεύτερο τηλεφώνηµα κατά την διάρκεια µιας
τρέχουσας κλήσης ή µιας κλήσης σε αναµονή, επιλέξτε το δεύτερο
νούµερο και πιέστε ). Μετά µπορείτε να αλλάξετε µεταξύ των δύο
κλήσεων.
- Για να µεταπηδήσετε µεταξύ των κλήσεων, πιέστε , και επιλέξτε 
Αλλαγή κλήσεων.

- Για να τερµατίσετε µια κλήση: Πιέστε ( για να κλείσετε την ενεργή γραµµή.
- Για να τερµατίσετε την κλήση εν αναµονή: Επιλέξτε Αλλαγή κλήσεων, 
κατόπιν πιέστε (.

Απάντηση δεύτερης κλήσης*
Μπορείτε να απαντήσετε µια άλλη κλήση όταν ήδη µιλάτε. Το τηλέφωνό
σας θα µεταδώσει ένα προειδοποιητικό ήχο όταν υπάρχει δεύτερη κλήση
και η οθόνη θα δείξει "Κλήση σε αναµονή". Πιέστε ) για να δεχτείτε την
δεύτερη κλήση ή πιέστε  ( για να την απορρίψετε.

Αυτόµατη επανάκληση*
Όταν επιλέγετε έναν αριθµό και ο συνοµιλητής σας είναι κατειληµµένος,
το τηλέφωνό σας προσφέρει την δυνατότητα της αυτόµατης
επανάκλησης. Ένα µπιπ θα ακουστεί για κάθε νέα προσπάθεια
επανάκλησης και ένα ειδικό µπιπ θα σας ενηµερώσει όταν η σύνδεση
έγινε. Τότε πιέστε ) για να αποδεχτείτε την κλήση. Πιέστε οποιοδήποτε
πλήκτρο για να σταµατήσετε την αυτόµατη επανάκληση. Κάθε χειρισµός
του τηλεφώνου τερµατίζει την διαδικασία της αυτόµατης επανάκλησης.

L *Εξαρτάται από την συνδροµή. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον
προµηθευτή σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Καλέστε τον 
αριθµό σας

Πιέστε 
παρατεταµένα 
το #

Εισάγετε 
τον κωδικό 
σας

Πιέστε 
παρατεταµένα το 
#

Καλέστε τον 
κωδικό "Νέα 
µηνύµατα"

π.χ. 0123456789 σήµα "αναµονής" π.χ. 9876 σήµα "διαλείµµατος"3
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Υποδείξεις ασφαλείας
Το κινητό σας τηλέφωνο υπόκειται στην δική σας ευθύνη. Για να αποφύγετε
ζηµίες στον εαυτό σας, σε τρίτους ή στο ίδιο το τηλέφωνο, συνιστούµε να
διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, και να τις κοινοποιείτε σε
όποιον δανείζετε το τηλέφωνό σας. Επιπλέον για να αποφύγετε την χρήση
του τηλεφώνου σας χωρίς την έγκρισή σας:
• Φυλάσσετε το τηλέφωνο σε ένα ασφαλές µέρος και µακριά από µικρά 
παιδιά.

• Μην καταγράφετε τον κωδικό σας ΡΙΝ. Προσπαθήστε να τον 
αποµνηµονεύσετε.

• Κλείστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την µπαταρία αν δεν σκοπεύετε να το 
χρησιµοποιήσετε για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.

• Χρησιµοποιήστε το µενού Ασφάλεια για να αλλάξετε τον κωδικό ΡΙΝ µετά 
την αγορά του και για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες περιορισµού 
κλήσεων.

Ο σχεδιασµός του τηλεφώνου σας είναι σύµφωνος µε όλους τους ισχύοντες
νόµους και κανονισµούς. Παρόλα αυτά το τηλέφωνό σας µπορεί να
προκαλέσει παρεµβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Γι΄ αυτό το λόγο
πρέπει να τηρείτε όλους τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισµούς και τις
υποδείξεις όταν χρησιµοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο σπίτι και εκτός.
Οι κανονισµοί που αφορούν την χρήση κινητών τηλεφώνων σε
οχήµατα και αεροσκάφη είναι ιδιαίτερα αυστηροί.
Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας ποµποδέκτης ραδιοκυµάτων χαµηλής
ισχύος. Όταν λειτουργεί, εκπέµπει και λαµβάνει ραδιοκύµατα. Τα
ραδιοκύµατα µεταφέρουν την φωνή σας ή σήµατα δεδοµένων σ  ́ έναν
σταθµό βάσης που είναι συνδεδεµένος µε το τηλεφωνικό δίκτυο. Το δίκτυο
ελέγχει την ισχύ εκποµπής του τηλεφώνου.
Το δηµόσιο ενδιαφέρον εστιάστηκε για αρκετό καιρό στο ερώτηµα αν
υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι υγείας για τους χρήστες κυψελωτών κινητών. Η
τρέχουσα έρευνα στην τεχνολογία ραδιοκυµάτων, συµπεριλαµβανόµενης και
της τεχνολογίας GSM, έχει αναθεωρηθεί και πρότυπα ασφαλείας έχουν
καθορισθεί που εξασφαλίζουν την προστασία από την έκθεση στην ενέργεια
ραδιοκυµάτων. Το κινητό σας τηλέφωνο ανταποκρίνεται σε όλα τα πρότυπα
ισχύοντα ασφαλείας και στην Οδηγία της Ε.Ε. περί ραδιοεξοπλισµού και
τεχνικού εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 1999/5/EK.
Eυαίσθητος ηλεκτρονικός εξοπλισµός ή εξοπλισµός που δεν
προστατεύεται κατάλληλα µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την ενέργεια
ραδιοκυµάτων. Αυτή η παρεµβολή µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα.
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Κλείστε πάντα το τηλέφωνό σας
• Όταν επιβιβάζεστε σε αεροσκάφη ή και όταν βάζετε το τηλέφωνο στις 
αποσκευές σας.

• Σε νοσοκοµεία, κλινικές ή σε άλλα κέντρα υγείας και όπου αλλού βρεθείτε 
κοντά σε ιατρικό εξοπλισµό.

• Αν χρησιµοποιείτε βηµατοδότη καρδιάς ή ακουστικά βαρηκοΐας, ή αν 
πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το κινητό σας κοντά σε άτοµο µε τέτοιες 
συσκευές, τότε να λάβετε τα προληπτικά µέτρα που περιγράφονται 
παρακάτω.

- Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του 
βηµατοδότη ή του ακουστικού αν ειδικά η συσκευή σας είναι 
ευάλωτη σε παρεµβολές από κινητό τηλέφωνο.

- Μεταφέρετε και κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε απόσταση 
ασφαλείας από τον εµφυτευµένο βηµατοδότη και το ηλεκτρόδιο (20 
εκ. θεωρούνται γενικά σαν "απόσταση ασφαλείας", εν τούτοις 
συνιστούµε να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον 
κατασκευαστή του βηµατοδότη).

Κλείστε πάντα το τηλέφωνό σας και µην αφαιρέσετε την µπαταρία
• Σε χώρους που ευνοούν την δηµιουργία εκρήξεων (π.χ. πρατήρια 
βενζίνης και επίσης χώρους όπου ο αέρας περιέχει σωµατίδια σκόνης, 
όπως σκόνες µετάλλων).

• Σε οχήµατα που µεταφέρουν εύφλεκτα υλικά (ακόµα και όταν παρκάρει το 
όχηµα) ή σε οχήµατα που κινούνται µε υγροποιηµένο αέριο πετρελαίου 
(LPG). Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το όχηµα ανταποκρίνεται στους ισχύοντες 
κανονισµούς ασφαλείας.

• Σε χώρους όπου απαιτείται να κλείσετε συσκευές που εκπέµπουν 
ραδιοκύµατα, όπως σε λατοµεία ή άλλους χώρους όπου διεξάγονται 
ανατινάξεις.

Ρωτήστε τον κατασκευαστή του οχήµατος αν ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός
του οχήµατός σας επηρεάζεται από την ενέργεια ραδιοκυµάτων.
Για να βελτιώσετε την απόδοση του τηλεφώνου σας, µειώστε την
εκποµπή ενέργειας ραδιοκυµάτων, µειώστε την κατανάλωση της
µπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι η ασφαλής λειτουργία ανταποκρίνεται
στους εξής κανόνες:
• Για την άριστη και ικανοποιητική λειτουργία του τηλεφώνου 
χρησιµοποιήστε το στην κανονική θέση λειτουργίας (όταν δεν το 
χρησιµοποιείτε στον τρόπο "µε ελεύθερα χέρια" ή µε αξεσουάρ για 
ελεύθερα χέρια): Τοποθετήστε την κεραία πάνω από τον ώµο σας εφόσον 
κρατάτε το ακουστικό στο αυτί σας.

• Για καλύτερη απόδοση αποφύγετε να αγγίζετε την κεραία κατά την 
διάρκεια µιας κλήσης.

• Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολικές θερµοκρασίες.
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• Μεταχειριστείτε το τηλέφωνο µε προσοχή. Κάθε ακατάλληλη χρήση 
ακυρώνει την ∆ιεθνή Εγγύηση.

• Μην βυθίζετε το τηλέφωνο σε κανενός είδους υγρό. Αν το τηλέφωνο πιάσει 
υγρασία, κλείστε το, αφαιρέστε την µπαταρία και αφήστε να στεγνώσουν 
όλα για 24 ώρες πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.

• Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανάκι, για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
• Η αποδοχή και αποστολή κλήσεων καταναλώνει την ίδια ποσότητα 
ενέργειας της µπαταρίας. Εν τούτοις, το κινητό σας θα καταναλώσει 
λιγότερη ενέργεια µε αδρανή οθόνη όταν παραµείνει στην ίδια θέση. Όταν 
η οθόνη είναι αδρανής και εσείς µετακινήστε, το τηλέφωνο καταναλώνει 
ενέργεια για να εκπέµψει πληροφορίες της νέας θέσης του προς το δίκτυο. 
Όταν ο φωτισµός ρυθµιστεί για ένα µικρότερο χρονικό διάστηµα και όταν 
αποφύγετε την άσκοπη πλοήγηση ανάµεσα στα µενού, θα βοηθήσει 
επίσης να εξοικονοµήσετε µπαταρία για µεγαλύτερο χρόνο κλήσεων και 
απόδοση αναµονής.

Ένδειξη πληροφοριών στην µπαταρία
• Το τηλέφωνό σας λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία.
• Χρησιµοποιήστε µόνο τον ενδεδειγµένο φορτιστή.
• Μην καίγετε τις µπαταρίες.
• Μην παραµορφώνετε ή ανοίγετε την µπαταρία.
• Μην αφήσετε µεταλλικά αντικείµενα (π.χ. κλειδιά στην τσέπη σας) να 
προκαλέσουν βραχυκύκλωµα στις επαφές της µπαταρίας.

• Αποφύγετε την έκθεση σε υπερβολική θερµότητα (>60°C ή 140°F), σε 
υγρασία και σε καυστικό περιβάλλον.

Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τα γνήσια αξεσουάρ Philips, γιατί η χρήση
άλλων αξεσουάρ µπορεί να καταστρέψει το κινητό σας και να ακυρώσει όλες
τις εγγυήσεις της Philips γι΄ αυτό.
Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο όταν η κεραία είναι κατεστραµµένη.
Αν αγγίσετε µια κατεστραµµένη κεραία, µπορεί να πάθετε ένα ελαφρό
έγκαυµα. Αντικαταστήστε αµέσως µια ελαττωµατική κεραία από έναν
ειδικευµένο τεχνίτη. Βεβαιωθείτε ότι το ανταλλακτικό που χρησιµοποιήθηκε
είναι γνήσιο ανταλλακτικό Philips.

Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε
Μειώνει την συγκέντρωσή σας, και µπορεί να προβεί επικίνδυνο. Τηρήστε
τους εξής κανόνες:
• Συγκεντρωθείτε πλήρως στην οδήγηση. Βγείτε από την κυκλοφορία και 
παρκάρετε πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο.

• Τηρήστε τους τοπικούς κανονισµούς σε χώρες όπου οδηγείτε και 
χρησιµοποιείτε το κινητό GSM.

• Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο σε όχηµα, τοποθετήστε το κιτ 
αυτοκινήτου "µε ελεύθερα χέρια" που σχεδιάσθηκε γι΄ αυτόν τον σκοπό, 
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αλλά βεβαιωθείτε εν τούτοις ότι δεν αποσπάται η προσοχή σας από την 
οδήγηση.

• Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και το κιτ αυτοκινήτου δεν εµποδίζουν τον 
αερόσακο ή άλλες συσκευές ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.

• Η χρήση ενός συστήµατος συναγερµού που ανάβει τα φώτα του οχήµατος 
ή την κόρνα για να δείξει ότι εισέρχεται κλήση στο τηλέφωνο απαγορεύεται 
σε µερικές χώρες. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς.

Πρότυπο ΕΝ 60950
Σε περιόδους υψηλών θερµοκρασιών ή σε εκτεταµένη έκθεση στον ήλιο (π.χ.
πίσω από παράθυρο ή παρ-µπριζ) η θερµοκρασία του περιβλήµατος του
κινητού σας µπορεί να αυξηθεί, ειδικά όταν είναι µεταλλικό. Χρειάζεται
ιδιαίτερη µεγάλη προσοχή σ΄ αυτήν την περίπτωση όταν σηκώνετε το
τηλέφωνο - επίσης αποφύγετε να το χρησιµοποιείτε όταν η θερµοκρασία
περιβάλλοντος είναι πάνω από 40°C.

Φροντίδα για το περιβάλλον
Τηρήστε οπωσδήποτε τους τοπικούς κανονισµούς όσον αφορά την
αποκοµιδή των υλικών συσκευασίας, κενών µπαταριών και παλιών
τηλεφώνων, και φροντίστε για την ανακύκλωσή τους.

Η εταιρία Philips έχει επισηµάνει την µπαταρία και την συσκευασία µε στάνταρ
σύµβολα που χρησιµοποιούνται για την ανακύκλωση και την κατάλληλη
αποκοµιδή πιθανών απορριµάτων.

Μπαταρία: Ο κάδος διαγραµµένος µε Χ σηµαίνει ότι η µπαταρία δεν θα
πρέπει να πεταχθεί στα γενικά απορρίµατα οικίας.

Συσκευασία: Το σύµβολο των βρόγχων Möbius σηµαίνει ότι το επισηµασµένο
υλικό συσκευσίας ανακυκλώνεται.

Η Πράσινη βούλα σηµαίνει ότι έχει γίνει ανάλογη οικονοµική
συνδροµή στο αντίστοιχο εθνικό σύστηµα
επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης συσκευασιών (π.χ. στο
EcoEmballage στην Γαλλία).
Το τρίγωνο µε τα τρία βέλη που βρίσκεται σε πλαστικά τεµάχια
και πλαστικές σακούλες σηµαίνει ότι τα υλικά είναι ανακυκλώσιµα
και επίσης υποδεικνύει το πλαστικό υλικό.
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Aποκατάσταση προβληµάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Το τηλέφωνο δεν 
ανοίγει

Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την µπαταρία (βλ. σελίδα 3). 
Κατόπιν φορτίστε το τηλέφωνο, µέχρι να σταµατήσει να 
αναβοσβήνει το εικονίδιο της µπαταρίας. Στο τέλος, 
αποσυνδέστε από τον φορτιστή  και προσπαθήστε να 
ανοίξετε το κινητό. 

Η οθόνη δείχνει 
MΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟ 
όταν ανοίγετε το 
κινητό

Κάποιος προσπάθησε να χρησιµοποιήσει το κινητό σας, 
αλλά δεν ήξερε ούτε τον κωδικό ΡΙΝ ούτε τον κωδικό 
απεµπλοκής (PUK). Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή 
υπηρεσιών.

Τα σύµβολα  n και 
q δεν 
εµφανίζονται

Χάθηκε η σύνδεση µε το δίκτυο. Είτε βρίσκεστε σε περιοχή 
κακής λήψης (σε τούνελ ή ανάµεσα σε ψηλά κτίρια) είτε είστε 
εκτός περιοχής κάλυψης του δικτύου. ∆οκιµάστε από άλλη 
περιοχή ή επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή δικτύου για 
βοήθεια ή για πληροφορίες όσον αφορά το δίκτυο.

Η οθόνη δεν 
αντιδρά (ή αντιδρά 
αργά) σε 
χτυπήµατα των 
πλήκτρων 

Η οθόνη αντιδρά αργά σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Αυτό 
είναι συνήθες φαινόµενο και δεν επηρεάζει την λειτουργία του 
τηλεφώνου. Πηγαίνετε το τηλέφωνο σ΄ ένα θερµότερο µέρος 
και δοκιµάστε πάλι. 
Σ΄ άλλες περιπτώσεις επικοινωνήστε µε το κατάστηµα 
αγοράς.

Το τηλέφωνο δεν 
επιστρέφει στην 
αδρανή οθόνη

Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο e, ή κλείστε το τηλέφωνο. 
Ελέγξτε αν η κάρτα SΙΜ και η µπαταρία είναι τοποθετηµένες 
σωστά και ανοίξτε πάλι το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο δεν 
δείχνει τους 
αριθµούς των 
καλόντων

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο και την συνδροµή 
σας. Αν το δίκτυο δεν αποστέλλει τον αριθµό του καλούντος, 
το τηλέφωνο θα δείξει Κλήση Ι. Επικοινωνήστε µε τον 
προµηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

∆εν µπορείτε να 
στείλετε µηνύµατα 
κειµένου

Μερικά δίκτυα δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή µηνυµάτων µε 
άλλα δίκτυα. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για 
περισσότερες πληροφορίες.
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Κατά την φόρτιση, 
το εικονίδιο 
µπαταρίας δεν 
δείχνει τις στήλες, 
το σύµβολο δικτύου 
αναβοσβήνει

Φορτίστε την µπαταρία σε περιβάλλον όπου η θερµοκρασία 
δεν κατεβαίνει κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 50°C 
(113°F).
Σ΄ άλλες περιπτώσεις επικοινωνήστε µε το κατάστηµα 
αγοράς.

∆εν είστε σίγουρος 
ότι λαµβάνετε 
κλήσεις όπως 
πρέπει

Για να λαµβάνετε όλες τις κλήσεις βεβαιωθείτε ότι δεν είναι 
ενεργοποιηµένη καµία από τις λειτουργίες "Προώθηση 
κλήσης υπό όρους" ή "Προώθηση κλήση άνευ όρων" (βλ. 
σελίδα 13). Αυτές οι λειτουργίες που εξαρτώνται από το 
δίκτυο και την συνδροµή µπορεί να εµφανίσουν ένα από τα 
εξής εικονίδια:
F προώθηση κλήσης άνευ όρων στον αριθµό
f προώθηση κλήσης άνευ όρων στο φωνητικό 
ταχυδροµείο
Επίσης σηµειώστε ότι ο φωτισµός και οι συναγερµοί δόνησης 
θα απενεργοποιηθούν αυτόµατα ότι η θερµοκρασία του 
τηλεφώνου φτάσει τους 60°C. Παρόλο που µπορεί να 
λαµβάνετε κλήσεις σ΄ αυτή την περίπτωση, πιθανόν να µην 
διαπιστώσετε ότι υπάρχουν εισερχόµενες κλήσεις, π.χ. αν η 
ένταση του τηλεφώνου έχει ρυθµιστεί στην σιωπή.

΄Οταν επιχειρείτε να 
χρησιµοποιήσετε 
µια λειτουργία στο 
µενού, η οθόνη 
εµφανίζει µη 
επιτρεπτό

Μερικές λειτουργίες εξαρτώνται από το δίκτυο. Είναι 
διαθέσιµες µόνο αν το δίκτυο ή η συνδροµή τις 
υποστηρίζουν. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για 
περισσότερες πληροφορίες γι΄ αυτό το θέµα.

Η οθόνη εµφανίζει 
Σφάλµα SIM

Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει εισαχθεί στην σωστή της θέση 
(βλ. σελίδα 3). Αν το πρόβληµα παραµένει, η κάρτα SIM 
µπορεί να έχει καταστραφεί. Επικοινωνήστε µε τον 
προµηθευτή σας.

Η οθόνη εµφανίζει 
Σφάλµα ΙΜSI

Αυτό το πρόβληµα έχει σχέση µε την συνδροµή σας. 
Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.

Η οθόνη εµφανίζει 
Εισάγετε την κάρτα 
SIM

Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει εισαχθεί στην σωστή της θέση 
(βλ. σελίδα 3). Αν το πρόβληµα παραµένει, η κάρτα SIM 
µπορεί να έχει καταστραφεί. Επικοινωνήστε µε τον 
προµηθευτή σας.
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Γλωσσάριο

L * Χορηγείται από τον προµηθευτή υπηρεσιών
** Εξαρτάται από την συνδροµή. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες.

Αδρανής 
οθόνη

Αυτή η οθόνη εµφανίζεται µόλις δηλωθείτε στο δίκτυο σας, σε αδρανή 
λειτουργία.

∆ίκτυο GSM Global System for Mobile communications. Τύπος δικτύου που 
χρησιµοποιεί το κινητό σας.

DTMF Dual Tone Multi Frequency. Οι τόνοι µεταδίδονται από το τηλέφωνο στο 
δίκτυο. Χρησιµοποιείται για επερώτηση αυτόµατου τηλεφωνητή, για 
κωδικούς εκποµπής, κλπ.

Επιτρεπτά 
ονόµατα

Λειτουργία που επιτρέπει τον περιορισµό κλήσης σε ορισµένους αριθµούς.

Κάρτα SIM* Κάρτα αναγνώρισης συνδροµητή (Subscriber Identification Module card). 
Κάρτα µε την οποία τηλεφωνείτε µε το κινητό GSM και χορηγεί πρόσβαση 
στις υπηρεσίες του προµηθευτή του δικτύου σας.

Κωδικός ΡΙΝ* Personal Identification Number. Ο µυστικός κωδικός της κάρτας SIM.
Κωδικός 
ΡΙΝ2*

Μυστικός κωδικός που επιτρέπει πρόσβαση σε ορισµένες λειτουργίες που 
εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Κωδικός PUK 
/ PUK2*

Μυστικός κωδικός που ξεµπλοκάρει την κάρτα SIM σε περίπτωση που 
εισήχθη τρεις φορές ένας λάθος κωδικός ΡΙΝ/ΡΙΝ2.

Οικείο δίκτυο Το δίκτυο όπου είστε συνδροµητής.
Οικεία ζώνη** Μια ειδική ζώνη εντός του οικείου δικτύου σας. Αν αυτή η λειτουργία 

χορηγείται από το οικείο σας δίκτυο, το σύµβολο οικείας ζώνης θα 
εµφανιστεί δείχνοντας ότι βρίσκεστε προσωρινά εντός της οικείας ζώνης.

Περιαγωγή 
(Roaming)

Χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός του οικείου σας δικτύου.

Πολλαπλή 
κλήση

∆ύο κλήσεις σε εξέλιξη, η µία ενεργή και η άλλη σε αναµονή.

SMS** Short Message Service. Αυτή η υπηρεσία που χορηγείται από τον 
προµηθευτή του δικτύου σας δίνει την δυνατότητα να στέλνετε και να 
λαµβάνετε σύντοµα γραπτά µηνύµατα.

T9™ 
εισαγωγή 
κειµένου

Αποτελεσµατικός τρόπος εισαγωγής κειµένου που απαιτεί µόνο ένα 
πάτηµα πλήκτρου ανά γράµµα (βλ. σελίδα 15). 
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Γνήσια αξεσουάρ Philips
Όταν η απόδοση µετράει ... Τα γνήσια αξεσουάρ Philips είναι σχεδιασµένα για
να αυξήσουν την απόδοση του κινητού σας Philips

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του τηλεφώνου σας Philips και για να µην ακυρωθεί η εγγύηση,
αγοράστε πάντα τα γνήσια αξεσουάρ της Philips που είναι ειδικά σχεδιασµένα για την χρήση στο κινητό
σας. Η Philips Consumer Communications δεν αναλαµβάνει ευθύνες για ζηµίες που θα προκληθούν
από την χρήση µη εγκεκριµένων αξεσουάρ. Ζητήστε τα γνήσια αξεσουάρ της Philips στο κατάστηµα
που αγοράσατε το κινητό σας Philips.

Καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου / αντάπτορας
• Η µπαταρία φορτίζεται όταν χρησιµοποιείτε το 
τηλέφωνό σας.

• Μπορεί να συνδεθεί σχεδόν µε όλους τους 
ρευµατοδότες αυτοκινήτου.

CKLR 12/P - 9911 240 34118

Συµπαγές κιτ αυτοκινήτου
• Σχεδιάσθηκε για να λειτουργήσει το κινητό σας 

Philips µε ελεύθερα χέρια, χρησιµοποιώντας την 
ενσωµατωµένη µονάδα µεγαφώνου και το 
µικρόφωνου του κινητού.

• Απλώς συνδέστε το κιτ στο βύσµα του 
αναπτήρα του αυτοκινήτου.

• Αυτό το συµπαγές ευκολόχρηστο κιτ οµιλίας µε 
ελεύθερα τα χέρια προσφέρει υψηλή ακουστική 
ποιότητα και φορτίζει ταυτόχρονα και το κινητό 
σας.

CKSK 20/P - 9911 240 34306

Ακουστικά Deluxe και Xtra Deluxe
• Το πλήκτρο απάντησης είναι η απλοποιηµένη 
λύση σε αντίθεση µε τα πλήκτρα του 
τηλεφώνου: Απαντάτε µια εισερχόµενη κλήση 
πιέζοντας απλά αυτό το πλήκτρο. Στην αδρανή 
λειτουργία πιέστε παρατεταµένα, για να 
ενεργοποιήσετε την φωνητική διαδικασία 
κλήσης.

• Το ακουστικό Xtra Deluxe είναι η χρωµατιστή 
έκδοση ακουστικού µε υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας.

Ακουστικά Deluxe
HSLD 15/P - 9911 241 30024
Ακουστικά Xtra Deluxe
HSUX 38/P - 9911 241 31006

Θήκη µεταφοράς µε κλιπ ζώνης - PBFR 12/P - 9911 240 36049
• Προστατεύει το τηλέφωνό σας από γρατζουνιές και χτυπήµατα.
• Το κλιπ ζώνης βοηθά στην εύκολη µεταφορά του.
• ∆ιευρύνεται για κάθε µέγεθος µπαταρίας.



∆ήλωση πιστότητας
Η εταιρίαPhilips France

Mobile Telephony Business Creation Team
 Route d’Angers

72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

δηλώνει µε αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν
CT 1208
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350057

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, αντιστοιχεί στους όρους των ακολούθων
προτύπων:

EN 60950 και ETS 300 / 342-1
CTR’s 19/20 και CTR’s 31/32

∆ηλώνουµε µε την παρούσα ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές σειρές
δοκιµών ραδιοκυµάτων και ότι το προαναφερθέν προϊόν εκπληρώνει όλες τις
ουσιώδεις προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Η διαδικασία αξιόλογησης της πιστότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10(5)
και στο Παράρτηµα V της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ τηρήθηκε σύµφωνα µε τα
άρθρα 3.1 και 3.2 σε συνεργασία µε τον ακόλουθο Οργανισµό:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12
4RQ, UK

Κωδικός αναγνώρισης: 0168
Τα τεχνικά εγχειρίδια για το προαναφερθέν προϊόν διατηρούνται στην:

Philips France, Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 24 Οκτωβρίου 2001 Jean-Omer Kifouani
∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας
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