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Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για να σας καθοδηγήσει στις 
λειτουργίες και τις δυνατότητες του 
τηλεφώνου σας.
Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο
Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα 
παρακάτω εικονίδια οδηγιών:

Σημείωση! Δηλώνει ότι πρέπει να 
προσέξετε ιδιαίτερα τις 
πληροφορίες που 
ακολουθούν σχετικά με την 
ασφάλεια ή τις λειτουργίες 
του τηλεφώνου. Δηλώνει 
επίσης συμβουλές χρήσης ή 
πρόσθετες πληροφορίες.

Δηλώνει ότι μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες στη σελίδα που 
αναφέρεται.

 → Δηλώνει τη σειρά των 
επιλογών ή των μενού που 
πρέπει να επιλέξετε για την 
εκτέλεση ενός βήματος.

ΕΝΤΟΝΗ 
ΓΡΑΦΗ

Δηλώνει ένα πλήκτρο του 
τηλεφώνου ή ένα 
προγραμματιζόμενο πλήκτρο: 
για παράδειγμα, πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ (αντιστοιχεί στο 
πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ).

Πληροφορίες πνευματικών 
δικαιωμάτων
Τα δικαιώματα όλων των τεχνολογιών και των 
προϊόντων από τα οποία απαρτίζεται η 
συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατόχων τους:
-  Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα 
κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο 
τον κόσμο.
Bluetooth QD ID: B012785

-  Η ονομασία JavaTM είναι εμπορικό σήμα ή 
σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.

-  Οι ονομασίες Picsel και Picsel ViewerTM 
είναι σήματα κατατεθέντα της Picsel 
Technologies, Inc.

-  Η ονομασία Windows Media Player® είναι 
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

-   είναι το εμπορικό σήμα της SRS 
Labs, Inc.
WOW HD και Hard limiter τεχνολογία 
ενσωματώθηκε στην άδεια SRS Labs, Inc.
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Serenata - ένα μουσικό κινητό τηλέφωνο
Το μουσικό κινητό τηλέφωνο Serenata 
συνδυάζει ένα φορητό μουσικό 
σύστημα με την ευκολία των 
προσαρμοσμένων επικοινωνιών 
κινητής τηλεφωνίας.

Οι λειτουργίες μουσικής και τηλεφώνου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 
ξεχωριστά όσο και συνδυασμένα. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να συντάξετε 
ένα μήνυμα SMS και να ακούτε 
μουσική παράλληλα. Ή μπορείτε να 
μπλοκάρετε τις εισερχόμενες κλήσεις 
και τα μηνύματα αν θέλετε μόνο να 
ακούσετε μουσική για λίγο.
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Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις για την 
αποφυγή επικίνδυνων ή παράνομων 
καταστάσεων και τη διασφάλιση της 
κορυφαίας απόδοσης του κινητού 
τηλεφώνου σας.
Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης
Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν 
οδηγείτε, εκτός εάν χρησιμοποιείτε σετ 
ακουστικών. Παρκάρετε πρώτα το όχημά 
σας.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν 
βρίσκεστε σε σταθμό καυσίμων.
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο 
ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο 
βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές 
ουσίες.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις 
ασύρματες λειτουργίες όταν βρίσκεστε 
σε αεροπλάνο
Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές στο σύστημα του 
αεροσκάφους. Τηρείτε τους κανονισμούς 
της αεροπορικής εταιρείας και 
απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας ή 
επιλέγετε μια κατάσταση απενεργοποίησης 
των ασύρματων λειτουργιών του, κατόπιν 
προτροπής του προσωπικού της 
αεροπορικής εταιρίας.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν 
βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.
Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις 
ιατρικής περίθαλψης μπορεί να 
χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε 
εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας 
(RF). Ακολουθείτε τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

Παρεμβολές
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να 
υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ενημερωθείτε για τους ειδικούς 
κανονισμούς
Τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που 
ισχύουν σε όλες τις περιοχές και 
απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας 
όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν 
μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή 
κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό
Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι 
αδιάβροχη. Διατηρείτε τη στεγνή.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης 
ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία 
όπου βρίσκεστε και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από 
μικρά παιδιά 
Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα 
εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά 
από μικρά παιδιά.

Μην χρησιμοποιείτε τη βάση του 
τηλεφώνου όταν κρατάτε το τηλέφωνο 
κοντά στο αυτί σας
Εάν πλησιάσετε τη βάση του τηλεφώνου 
στο αυτί σας, ο θόρυβος που παράγει 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή 
σας.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και 
βοηθητικά εξαρτήματα, όπως σετ 
ακουστικών και καλώδια δεδομένων Η/Υ, 
που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung και 
τη Bang & Olufsen. Η χρήση μη 
εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο 
ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.
-  Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί, εάν η 
μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία 
λανθασμένου τύπου.

-  Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Χρήση εγκεκριμένου λογισμικού
Χρησιμοποιείτε μόνο λογισμικό που είναι 
εγκεκριμένο από τη Samsung ή τη Bang & 
Olufsen. Η χρήση μη εγκεκριμένου 
λογισμικού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη 
στο τηλέφωνό σας.

Εξειδικευμένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του 
σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει 
το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 
ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Πληροφορίες για την υγεία και την 
ασφάλεια" στη σελίδα 59.

Η παρατεταμένη χρήση των 
ακουστικών για ακρόαση 
μουσικής σε υψηλή ένταση 
ενδέχεται να προκαλέσει 
προβλήματα ακοής.
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Δυνατό, μικρό, φινετσάτο και 
διασκεδαστικό... το Serenata, το νέο σας 
κινητό τηλέφωνο, φέρνει στα χέρια σας τον 
κόσμο της μουσικής, τα εργαλεία που 
χρειάζεστε για να είστε συνδεδεμένοι και τις 
λειτουργίες που θα σας διασκεδάζουν. Με 
κομψή, αποτελεσματική σχεδίαση και την 
ποιότητα κατασκευής για την οποία 
φημίζονται η Samsung και η Bang & 
Olufsen, αυτό το αξεσουάρ είναι ιδανικό για 
όλες τις περιστάσεις. Όταν βρίσκεστε στο 
γραφείο, στο σπίτι ή κατά την ψυχαγωγία 
σας, έχετε ολόκληρο τον κόσμο στα χέρια 
σας.
Βασικές λειτουργίες του κινητού 
τηλεφώνου σας
Εύκολη χρήση με την οθόνη αφής και το δίσκο

Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε με ένα απλό άγγιγμα 
της ευαίσθητης οθόνης αφής. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε το 
δίσκο για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών μενού.

Μοναδική ποιότητα ήχου mp3

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής στο μουσικό 
τηλέφωνο Serenata. Απολαύστε ακουστική απόδοση με την κορυφαία 
ποιότητα μουσικής mp3. 

Συγχρονισμός των ήχων σας

Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με το BeoPlayer ή 
το Windows Media Player® για να χειριστείτε και να ταξινομήσετε 
εύκολα τα μουσικά αρχεία σας σε έναν υπολογιστή.

Επιλογή λειτουργίας πτήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας 
εκτός από τις υπηρεσίες δικτύου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η 
χρήση ασύρματων συσκευών όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Ασφάλεια και άνεση με ελευθερία κινήσεων

Χάρη στην ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να μεταφέρετε αρχεία 
πολυμέσων και προσωπικά δεδομένα ή να ακούσετε μουσική και να 
επικοινωνήσετε μέσω ασύρματων ακουστικών.

Σύνδεση και περιήγηση

Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε 
ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

Αποστολή μηνυμάτων

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, 
πολυμέσων ή email. 

Ασφαλής προβολή κοινών αρχείων

Η προβολή αρχείων του τηλεφώνου σας επιτρέπει την ανάγνωση και 
την προβολή εγγράφων διαφόρων μορφών.

Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης

Με τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε 
το συνομιλητή σας χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο, επιτρέποντας σε 
φίλους ή συναδέλφους σας να συμμετέχουν στην κλήση.
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Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, 
πατήστε ΟΚ σε κατάσταση αναμονής.

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή 
των μενού και αναφέρει τη σελίδα στην 
οποία μπορείτε να βρείτε περιγραφές για 
όλες τις λειτουργίες.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε 
Music. σ. 21
Επισκόπηση των λειτουργιών μενού
1 Μηνύματα σ. 28

1.1  Δημιουργία μηνύματος
1.2  Εισερχόμενα
1.3  Εισερχόμενα E-Mail
1.4  Πρόχειρα
1.5  Εξερχόμενα
1.6  Εστάλη
1.7  Πρότυπα
1.8  Μηνύματα αρχείου
1.9  Ρυθμίσεις μηνυμάτων
1.10  Κατάσταση μνήμης

σ. 28
σ. 30
σ. 31
σ. 31
σ. 32
σ. 32
σ. 32
σ. 33
σ. 33
σ. 35

2 Πρόγραμμα περιήγησης σ. 36

2.1  Σπίτι
2.2  Εισαγωγή URL
2.3  Σελιδοδείκτες
2.4  Αποθηκευμένες σελίδες
2.5  Ιστορικό
2.6  Σύνθετες
2.7  Προφίλ σύνδεσης
2.8  Προφίλ ροής

σ. 36
σ. 36
σ. 37
σ. 37
σ. 37
σ. 38
σ. 38
σ. 38

3 Ατζέντα σ. 39

3.1  Ημερολόγιο
3.2  Συναντήσεις
3.3  Επέτειοι
3.4  Παράλειψη 

ειδοποιήσεων

σ. 39
σ. 40
σ. 40
σ. 40

4 Βιβλιοθήκη σ. 41

4.1  Φωτογρ.
4.2  Ήχοι
4.3  Βίντεο
4.4  Άλλα αρχεία
4.5  Κατάσταση μνήμης

σ. 41
σ. 41
σ. 42
σ. 42
σ. 42

5 Ευρετήριο σ. 43

5.1  Επαφές
5.2  Προσθήκη νέας
5.3  Ομάδες
5.4  Η επαγγελματική μου 

κάρτα
5.5  Προσωπικός αριθμός
5.6  Αντιγραφή όλων στη 

SIM
5.7  Αντιγραφή όλων από τη 

SIM
5.8  Διαγραφή όλων
5.9  Ρυθμίσεις ευρετηριου
5.10  Κατάσταση μνήμης
5.11  Αριθμός υπηρεσίας*

σ. 43
σ. 43
σ. 44
σ. 44

σ. 44
σ. 44

σ. 44

σ. 45
σ. 45
σ. 45
σ. 45

6 Κατάλογος κλ. σ. 46

6.1  Πρόσφατες κλήσεις
6.2  Αναπάντητες
6.3  Εξερχόμενες
6.4  Εισερχόμενες
6.5  Κατάργηση όλων
6.6  Διάρκεια κλήσης

σ. 46
σ. 46
σ. 46
σ. 46
σ. 46
σ. 46

7 Εφαρμογές σ. 47

7.1  Ειδοποίηση
7.2  Παγκ. ρολόι
7.3  Υπολογιστής
7.4  Μετατροπέας 

νομισμάτων
7.5  Φωνητικό σημείωμα
7.6  Σημείωμα
7.7  Εργασίες
7.8  Media player

σ. 47
σ. 47
σ. 48
σ. 48

σ. 48
σ. 49
σ. 49
σ. 49

8 Ρυθμίσεις σ. 50

8.1  Ώρα & ημερομηνία
8.2  Τηλέφωνο
8.3  Οθόνη
8.4  Ήχος
8.5  Υπηρεσίες δικτύου
8.6  Bluetooth
8.7  Ασφάλεια
8.8  Σύνδεση
8.9  Άδειες DRM
8.10  Μνήμη
8.11  Επαναφορά 

ρυθμίσεων

σ. 50
σ. 50
σ. 51
σ. 51
σ. 51
σ. 52
σ. 54
σ. 54
σ. 55
σ. 55
σ. 55

9 Μενού SIM AT* σ. 56

* Ο αριθμός υπηρεσίας και οι υπηρεσίες 
SIM είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον 
υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.
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Το τηλέφωνό σας αποτελείται από δύο 
μέρη: ένα φορητό μίνι ηχοσύστημα και ένα 
κινητό τηλέφωνο. Είτε χρησιμοποιείτε τις 
τηλεφωνικές λειτουργίες είτε θέλετε να 
ακούσετε μουσική, οι επιλογές σας είναι 
πολλές.

Επιλογές χρήσης του τηλεφώνου

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες 
τηλεφώνου, μπορείτε να...

- Χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κρατώντας 
το στο αυτί σας.

- Χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο σετ 
μικροφώνου-ακουστικού για να μιλήσετε 
στο τηλέφωνο.

- Χρησιμοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου 
για να μιλήσετε χωρίς να κρατάτε το 
τηλέφωνο. Σηκώστε απλά το ηχείο και 
τραξήξτε έξω τη βάση του τηλεφώνου, και 
στη συνέχεια τοποθετήστε το μπροστά 
σας, για παράδειγμα σε ένα τραπέζι.

Επιλογές ακρόασης μουσικής

Όταν χρησιμοποιείτε τις μουσικές 
λειτουργίες, μπορείτε να...

- Χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο σετ 
μικροφώνου-ακουστικού ως ακουστικά 
για να ακούσετε μουσική ιδιωτικά.

- Σηκώσετε το ενσωματωμένο ηχείο, το 
οποίο σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε 
το τηλέφωνο ως μίνι ηχοσύστημα.

- Συνδέσετε τη μουσική αναπαραγωγής 
από το τηλέφωνό σας, μέσω της 
παρεχόμενης γραμμής εξόδου, με το 
Bang & Olufsen ηχοσύστημά σας.
Τρόποι χρήσης του μουσικού σας τηλεφώνου
Τα μπλε μενού αντιπροσωπεύουν τις σχετικές με 
το τηλέφωνο λειτουργίες, όπως τα Μηνύματα, το 
Πρόγραμμα περιήγησης και η Ατζέντα.

Τα κόκκινα μενού σχετίζονται με τις μουσικές 
λειτουργίες, όπως για παράδειγμα οι Καλλιτέχνες, 
οι Δίσκοι και τα Κομμάτια. Για να θέσετε σε 
λειτουργία το μουσικό τηλέφωνο, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τόσο το δίσκο όσο και την 
οθόνη.

Για τη λειτουργία του τηλεφώνου, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το δίσκο και την οθόνη αφής. 
Κρατήστε το τηλέφωνο και χρησιμοποιήστε τον 
αντίχειρά σας για να περιστρέψετε το δίσκο και να 
χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 
τηλέφωνο ενώ στέκεται στο τραπέζι. Αυτό αφόρα 
την περίπτωση που, για παράδειγμα, μιλάτε ενώ 
χρησιμοποιείτε την ανοιχτή ακρόαση.
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Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται η 
διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα 
πλήκτρα, η οθόνη και τα εικονίδια.

Πλήκτρο AΠΟΣΤΟΛΗ  (πράσινο κου
- Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή γ

απαντήσετε σε μια κ
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το γ

εμφανιστούν οι αριθμοί των πρόσφατων εξερχόμ
αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσ

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής. Ένα
παύση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσ

Πλήκτρο ΠΙΣΩ
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρα

πατημένο για να κλειδώσετε τα πλή
- Στη λειτουργία Μενού, μετακινηθείτε μεταξύ των μ

Πλήκτρ
- Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τηλέφωνο

βρίσκεται σε κατάσταση αναστ
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το γ

μεταβείτε στη λειτουργία μ
- Στη λειτουργία μενού, πατήστε το για να επιλ

ένα επισημασμένο στοιχείο μενού ή γ
επιβεβαιώσετε την πληκτρολόγησή

Μικρόφ
Μπορείτε να μιλάτε στο μικρόφωνο

τη διάρκεια μιας κλ

Μου
- Πιέστε την οθόνη ελαφρά για να ανοίξετε το πρόγρ

αναπαραγωγής μουσ
- Εναλλαγή μεταξύ του τηλεφώνου και του προγράμμ

αναπαραγωγής μουσ
Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας
Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιέχονται τα εξής:

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από 
τους τοπικούς αντιπροσώπους της Samsung και 
της Bang & Olufsen.

Σημείωση! Τα αντικείμενα που παρέχονται με το 
τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από 
τους αντιπροσώπους της Samsung και της Bang 
& Olufsen μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη 
χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

- Τηλέφωνο - Μπαταρία

- Φορτιστής ταξιδιού - Επιτραπέζια βάση

- Καλώδιο δεδομένων 
για Η/Υ

- Ακουστικά (EarSet3)

- Πρώτα βήματα - CD-ROM*

* Το ένα περιέχει το Samsung PC Studio και το άλλο το
πρόγραμμα Bang & Olufsen BeoPlayer και το εγχειρίδιο
χρήσης σε μορφή PDF.
Διάταξη τηλεφώνου

Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα δείχνει τα κύρια μέρη 
του τηλεφώνου και τις λειτουργίες τους.

Πλήκτρο ΛΗΞΗ (κόκκινο κουμπί)
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 

- Τερματισμός ή απόρριψη κλήσης.
- Τερματίστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.
- Στη λειτουργία Μενού, πατήστε το για να επιστρέψει το 
τηλέφωνο στη λειτουργία αναμονής.

μπί)
ια να
λήση.
ια να
ενων,
εων.
ρξη ή
ικής.

 ( )
τήστε
κτρα.
ενού.

Περιστρεφόμενος δίσκος
- Σε κατάσταση αναμονής περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αναζητήσετε 
μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

- Στη λειτουργία μενού, χρησιμοποιήστε το δίσκο για να 
πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές μενού.

- Περιστρέψτε το δίσκο για να αυξήσετε ή να μειώσετε 
την ένταση του ήχου.

- Σε κατάσταση αναμονής ενεργοποιήστε το τηλέφωνο 
με οποιοδήποτε κουμπί στο δίσκο.

Πλήκτρο C
- Πατήστε το για να διαγράψετε χαρακτήρες από την 
οθόνη.

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε το 
πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.

ο OK
 όταν
ολής.
ια να
ενού.
έξετε
ια να
 σας.

Βύσμα πολλαπλών λειτουργιών
για τα ακουστικά, τον φορτιστή ταξιδιού και το 
καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

ωνο
 κατά
ήσης.

Περισσότερα
Πιέστε την οθόνη ελαφρά για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο μενού Περισσότερα.
Γραμμή συντομεύσεων
Πιέστε το κάτω μέρος της οθόνης για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα μενού συντομεύσεων, τα οποία μπορείτε 
να προσαρμόσετε.

σική
αμμα
ικής.
ατος
ικής.
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Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται 
στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας 
την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με 
τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια 
που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να 
διαφέρουν.

Λειτουργία κλειδώματος

Μπορείτε να κλειδώσετε τα εκτεθειμένα πλήκτρα 
του τηλεφώνου και την οθόνη αφής ώστε να μην 
πατηθούν κατά λάθος.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο ΠΙΣΩ για να κλειδώσετε τα 
πλήκτρα και την οθόνη αφής. Για να τα 
ξεκλειδώσετε πατήστε ξανά και κρατήστε 
πατημένο το ΠΙΣΩ.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να 
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία κλειδώματος 
όταν απενεργοποιείται η οθόνη. Στην κατάσταση 
αναμονής, πατήστε OK και επιλέξτε Ρυθμίσεις → 
Τηλέφωνο → Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων 
→ Ναι.

Εικονίδιο Ορισμός

Ισχύς σήματος

Κλήση σε εξέλιξη

Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να 
λάβετε κλήσεις

Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης

Δίκτυο περιαγωγής

Σύνδεση σε δίκτυο GPRS (2,5G)

Σύνδεση σε δίκτυο UMTS (3G)

Υπηρεσία Home zone, εάν είστε 
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη 
υπηρεσία

Ενεργοποίηση λειτουργίας εκτροπής 
κλήσεων

Λειτουργία Bluetooth ενεργή

Αναπαραγωγή μουσικής στο 
παρασκήνιο σε εξέλιξη

Σύνδεση Bluetooth σετ ακουστικών ή 
hands-free κιτ αυτοκινήτου

Νέο SMS

Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)

Νέο μήνυμα email

Νέο φωνητικό μήνυμα

Νέο μήνυμα διαμόρφωσης

Λειτουργία κλειδώματος

Ενεργή ειδοποίηση

Ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας

Στάθμη μπαταρίας
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Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και τη 
ρύθμιση του κινητού τηλεφώνου σας για να 
το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Έτοιμο για χρήση

Χρειάζονται περίπου τρεις ώρες για να 
φορτιστεί το τηλέφωνο. Μόλις ολοκληρωθεί 
η φόρτιση του τηλεφώνου, αποσυνδέστε το 
φορτιστή και το τηλέφωνο είναι έτοιμο για 
χρήση. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το ΛΗΞΗ 
(κόκκινο κουμπί) στο δίσκο.
Συναρμολόγηση και προετοιμασία του 
κινητού τηλεφώνου σας
Για να εισάγετε την κάρτα SIM και τη 
μπαταρία

1   Τραβήξτε έξω τη βάση και σύρετε το πίσω 
μέρος προς τα πάνω για να σηκώσετε το 
ηχείο.

2   Ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της 
μπαταρίας.

3   Τοποθετήστε την κάρτα SIΜ.

Σημείωση! Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές 
της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

4   Τοποθετήστε τη μπαταρία.

5   Σύρετε την εξωτερική οθόνη και πάλι και 
πιέστε την ελαφρά.

6   Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των 
πολλαπλών λειτουργιών στο κάτω μέρος του 
τηλεφώνου. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο 
τηλέφωνο και σε μια τυπική πρίζα 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το 
εικονίδιο  δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε 
τον φορτιστή από την πρίζα και από το 
τηλέφωνο.

Πληροφορίες για την ένδειξη χαμηλής 
στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το 
τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης και 
εμφανίζει ένα μήνυμα χαμηλής στάθμης 
μπαταρίας. Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι 
επίσης κενό και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της 
μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το 
τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 
Επαναφορτίστε τη μπαταρία για να συνεχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο 
κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM 
(Subscriber Identity Module) που περιέχει τις 
λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο 
κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές 
υπηρεσίες. Για υπηρεσίες 3G, μπορείτε να 
αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber 
Identity Module).

1 2 3

4 5 6
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Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ευαίσθητη 
οθόνη αφής. Αντί να χρησιμοποιείτε μια 
συσκευή κατάδειξης, όπως η ηλεκτρονική 
γραφίδα, χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας 
για να επιλέξετε στοιχεία απευθείας στην 
οθόνη. Κρατήστε το τηλέφωνο και 
προσπαθήστε να επιλέξετε με ακρίβεια μια 
μικρή περιοχή της οθόνης για να εκτελέσετε 
τις λειτουργίες που θέλετε.

- Σύντομο πάτημα: Αγγίξτε απαλά την οθόνη 
με το δάχτυλό σας μια φορά για να 
επιλέξετε μια επιλογή ή ένα μενού. Η 
λειτουργία αυτή είναι παρόμοια με τη 
λειτουργία του ποντικιού σε έναν 
υπολογιστή.

- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε 
παρατεταμένα με το δάχτυλό σας για να 
εκτελέσετε μια ενέργεια. Με την ενέργεια 
αυτή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
σάρωση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω 
σε ένα αρχείο κατά την αναπαραγωγή 
μουσικής ή βίντεο.

Σημειώσεις!
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα 
για να επιλέξετε στοιχεία στην οθόνη.

- Μην καλύπτετε την οθόνη αφής με 
πλαστικά ή άλλα καλύμματα.

- Κρατήστε την οθόνη μακριά από υγρασία 
και νερά.
Παρουσίαση λειτουργιών
Έξοδος από την κατάσταση 
αναστολής...

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για 
συγκεκριμένη ώρα, η οθόνη του τηλεφώνου 
απενεργοποιείται και το τηλέφωνο μεταβαίνει σε 
κατάσταση αναστολής για εξοικονόμηση ισχύος 
της μπαταρίας. Στην κατάσταση αναστολής δεν 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής. 
Για να ενεργοποιήσετε και να λειτουργήσετε το 
τηλέφωνο, πατήστε OK ή οποιοδήποτε άλλο 
πλήκτρο στο δίσκο.

Η εικόνα δείχνει το τηλέφωνο σε λειτουργία 
αναμονής - έτοιμο προς λειτουργία.

Χρήσιμη συμβουλή...

Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το 
τηλέφωνο πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
ΠΙΣΩ.

Πραγματοποίηση κλήσης...

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και να 
πραγματοποιήσετε μια κλήση, αγγίξτε απλά το 
κέντρο της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής. 

Όταν εμφανιστεί η οθόνη κλήσης, 
χρησιμοποιήστε το δίσκο για να επισημάνετε 
ψηφία και πατήστε OK για να τα επιλέξετε. Στη 
συνέχεια πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
πραγματοποιήσετε την κλήση.

Χρήσιμη συμβουλή...

Αν έχετε πληκτρολογήσει κάποιον αριθμό μία 
φορά, μπορείτε να τον προσθέσετε στο 
Ευρετήριο.
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Χρήση του μενού "Music"...

Πατήστε Music (στην επάνω αριστερή γωνία της 
οθόνης) για να εμφανίσετε το μενού "Music". 
Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να 
πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και να 
επισημάνετε π.χ. το στοιχείο "Άλμπουμ" από τη 
λίστα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το δίσκο για 
να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων άλμπουμ και 
πατήστε OK για να επιλέξετε το άλμπουμ που 
θέλετε να ακούσετε.

Χρήσιμη συμβουλή...

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής 
μπορείτε να μεταβείτε στο μενού "More", για να 
πραγματοποιήσετε π.χ. παύση της μουσικής ή για 
να προσθέσετε το άλμπουμ στα αγαπημένα.

Χρήση του μενού "More"...

Πατήστε More (στην επάνω δεξιά γωνία της 
οθόνης) για να εμφανίσετε το μενού "More". Τα 
μενού "More" αφορούν ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον καθώς περιέχουν πρόσθετες 
λειτουργίες που αφορούν τη λειτουργία που 
χρησιμοποιείτε.

Μπορούν να εμφανιστούν όταν χρησιμοποιείτε 
είτε τηλεφωνική είτε μουσική λειτουργία - για 
παράδειγμα, Προσθήκη στη λίστα 
αναπαραγωγής, όταν χρησιμοποιείτε το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Χρήση των συντομεύσεων μενού...

Η οθόνη διαθέτει τρία πλήκτρα συντομεύσεων 
στα οποία μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση 
μέσω του πλήκτρου της γραμμής στο κάτω μέρος 
της οθόνης σε λειτουργία αναμονής. Οι 
συντομεύσεις μπορούν να προσαρμοστούν για να 
έχετε γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένες 
λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 24 διαφορετικών 
λειτουργιών, όπως Μουσική, Ειδοποίηση και 
Δημιουργία μηνύματος, όπως φαίνεται στην 
παραπάνω εικόνα.
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Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος 
εκτέλεσης των βασικών λειτουργιών και της 
χρήσης των κύριων δυνατοτήτων του 
κινητού τηλεφώνου σας.
Καθημερινή χρήση του τηλεφώνου σας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο

> Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
ΛΗΞΗ.

> Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό PIN και επιλέξτε .

> Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη 
φορά ή όταν πραγματοποιείτε επαναφορά, 
επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης και πατήστε OK 
για να ξεκινήσει η εισαγωγή στο Serenata. Στη 
συνέχεια, προσαρμόστε το τηλέφωνο 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

> Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η 
οθόνη αδράνειας έτοιμη προς χρήση.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο ΛΗΞΗ.

Πραγματοποίηση ή αποδοχή 
κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο 
κέντρο της οθόνης για να ανοίξει η οθόνη 
κλήσης.

Σημείωση! Μπορείτε επίσης να πατήσετε 
Περισσότερα και να επιλέξετε Κλήση αριθμού για 
να ανοίξετε την οθόνη κλήσης.

> Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό 
τηλεφώνου.

> Πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

> Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ΛΗΞΗ.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση

> Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το 
πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

> Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ΛΗΞΗ.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης

Μετακινήστε το δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά.
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Πρόσβαση στις επιλογές μενού

> Στην κατάσταση αναμονής πατήστε ΟΚ για να 
μεταβείτε στη λειτουργία μενού.

> Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να μετακινηθείτε 
στα μενού.

> Επισημάνετε μια επιλογή και πατήστε OK για 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

> Για έξοδο:

- Πατήστε ΠΙΣΩ για να μετακινηθείτε προς τα 
επάνω κατά ένα επίπεδο.

- Πατήστε ΛΗΞΗ για να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες 
λειτουργίες, όπως τα Μηνύματα, το Ευρετήριο ή 
το Ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες 
ABC, T9, Οι λέξεις μου καθώς και τις λειτουργίες 
αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής 
κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου:

- πατήστε &:@ για να επιλέξετε τη λειτουργία 
συμβόλων.

- πατήστε 123 για να επιλέξετε τη λειτουργία 
αριθμών.

- πατήστε abc για να επιλέξετε τη λειτουργία 
ABC.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  
για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και 
της λειτουργίας Τ9.

Μπορείτε επίσης να:

- πατήσετε More και να επιλέξετε Λειτουργία T9 
για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες ABC και 
T9.

- πατήσετε More και να επιλέξετε Εισαγωγή 
αριθμού για να επιλέξετε τη λειτουργία 
αριθμών.

- πατήσετε More και να επιλέξετε Εισαγωγή 
συμβόλου για να επιλέξετε τη λειτουργία 
συμβόλων.

- πατήσετε More και να επιλέξετε Εισαγωγή 
κειμένου για να επιστρέψετε στη λειτουργία T9 
ή στη λειτουργία ABC από τις λειτουργίες 
συμβόλων ή αριθμών.

Αλλαγής γλώσσας για εισαγωγή 
κειμένου 

Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε 
Περισσότερα και επιλέξτε Γλώσσα εισαγωγής 
→ γλώσσα.

Η λειτουργία ABC σας επιτρέπει να εισάγετε 
χαρακτήρες επιλέγοντας το σετ χαρακτήρων που 
φέρει αυτούς που επιθυμείτε. Ενώ βρίσκεστε στη 
λειτουργία ABC, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία T9.

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να 
εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα.

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να εισάγετε 
αριθμούς.
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Εισαγωγή λέξης σε λειτουργία ABC

Μετακινηθείτε στην κατάλληλη ομάδα 
χαρακτήρων και πατήστε OK μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που 
θέλετε. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να εισάγετε ένα 
διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο 
φορές ή άλλο γράμμα της ίδιας ομάδας 
χαρακτήρων, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να 
μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή 
περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα. Στη 
συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Εισαγωγή λέξης σε λειτουργία T9

> Επιλέξτε την κατάλληλη ομάδα χαρακτήρων 
μία φορά για κάθε γράμμα.

Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που 
πληκτρολογείτε.

> Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν 
τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.

> Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να εισάγετε ένα κενό. 
Διαφορετικά πατήστε Αντιστοίχιση για να 
εμφανιστούν εναλλακτικές επιλογές λέξεων 
για τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Εισαγωγή αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να 
πληκτρολογείτε αριθμούς. 

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα 
ψηφία που θέλετε.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή 
συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να κάνετε 
εισαγωγή συμβόλων.

Πραγματοποιήστε κύλιση στα ψηφία που 
επιθυμείτε και πατήστε OK για να εισαγάγετε το 
επιλεγμένο ψηφίο στο μήνυμα.

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής

- Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ πεζών-
κεφαλαίων στις λειτουργίες ABC και T9.

- Επιλέξτε την ένδειξη εισαγωγής διαστήματος 
( ) για να εισάγετε ένα διάστημα.

- Πατήστε το πλήκτρο C για να διαγράψετε 
χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για να 
διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας "Οι λέξεις μου"

Η λειτουργία "Οι λέξεις μου" σας επιτρέπει να 
προκαθορίζετε λέξεις ώστε να μπορείτε να τις 
εισάγετε γρήγορα και εύκολα στο κείμενο κατά τη 
δημιουργία ενός μηνύματος.

Σημείωση! Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη 
μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία T9. 
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

Για να προσθέσετε μια λέξη στη λίστα "Οι 
λέξεις μου"

> Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να 
προσθέσετε στη λειτουργία Τ9.

> Πατήστε Αντιστοίχιση για να εμφανιστούν 
εναλλακτικές λέξεις για τα δεδομένα εισόδου. 
Όταν δεν υπάρχουν περισσότερες 
εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή 
Προσθήκη λέξης.

> Πατήστε Add word.

> Πληκτρολογήστε μία λέξη χρησιμοποιώντας 
λειτουργία ABC και πατήστε Τέλος.

Η λέξη προστίθεται στη λίστα "Οι λέξεις μου".

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λέξεις στη 
λίστα Οι λέξεις μου, πατώντας Περισσότερα και 
επιλέγοντας Προσθήκη λέξης ενώ 
πληκτρολογείτε κείμενο σε λειτουργία T9.

Για να επιλέξετε μία λέξη από τη λίστα Οι 
λέξεις μου

> Στη λειτουργία T9, πατήστε Περισσότερα και 
επιλέξτε Οι λέξεις μου.

> Επιλέξτε τη λέξη που θέλετε.

Επεξεργασία κειμένου

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα κείμενο στη 
λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε στο 
κέντρο της οθόνης. Όταν απενεργοποιηθεί το 
πεδίο ομάδας χαρακτήρων, περιστρέψτε το 
δίσκο για να μετακινήσετε το δρομέα στο σημείο 
που θέλετε να επεξεργαστείτε. Για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, 
πατήστε ξανά στο κέντρο της οθόνης.
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Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε ΟΚ και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τηλέφωνο → Γλώσσα.

> Επιλέξτε μια γλώσσα.

Ρύθμιση ήχου κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

> Στην κατάσταση αναμονής πατήστε OK και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ήχος → Ήχος 
κλήσης.

> Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, 
πατήστε OK στην κατάσταση αναμονής και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ήχος → Ένταση ήχου. 
Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να αλλάξετε το 
επίπεδο έντασης και πατήστε OK. 

Γραφικό οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε ένα γραφικό που θα 
εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Οθόνη → Οθόνη 
αδράνειας.

> Επιλέξτε ένα γραφικό για εμφάνιση στην 
οθόνη.

Αθόρυβη λειτουργία (Αθόρυβη 
λειτουργία)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη 
λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω 
σας.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο C ή πατήστε  More και 
επιλέξτε Αθόρυβη λειτουργία.

Λειτουργία πτήσης

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία χωρίς σύνδεση, 
μπορείτε χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες 
του τηλεφώνου σας εκτός από τις υπηρεσίες 
δικτύου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση 
ασύρματων συσκευών όπως σε αεροπλάνα και 
νοσοκομεία.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Λειτουργία πτήσης.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε συντομεύσεις μενού στις 
οποίες μπορείτε να μεταβείτε από την κατάσταση 
αναμονής.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Συντομεύσεις.

> Επιλέξτε ένα στοιχείο συντόμευσης.

> Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο 
στοιχείο συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε μενού συντόμευσης, πατήστε 
τη γραμμή συντομεύσεων και επιλέξτε μενού.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας 
από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό 
τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει τον 
κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ασφάλεια → Αλλαγή 
κωδικού πρόσβασης.

> Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό 
πρόσβασης 00000000 και επιλέξτε .

> Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 
4 έως 8 ψηφίων και επιλέξτε .

> Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό 
πρόσβασης και επιλέξτε .

> Επιλέξτε Κλείδ. Τηλεφώνου → 
Ενεργοποίηση.

> Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και 
επιλέξτε .

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης 
στο web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση 
στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε 
μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και 
πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη 
περιεχομένου του web.

Εκκίνηση του προγράμματος 
περιήγησης στο web

- Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του φορέα 
παροχής υπηρεσιών σας. Στην κατάσταση 
αναμονής, πατήστε OK και επιλέξτε 
Πρόγραμμα περιήγησης → Σπίτι. 

- Εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση 
της τοποθεσίας στο web που θέλετε. Στην 
κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και επιλέξτε 
Πρόγραμμα περιήγησης → Εισαγωγή URL.

- Επιλέξτε διεύθυνση web από τη λίστα 
αποθηκευμένων ιστοσελίδων ή από τη λίστα 
ιστορικού. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε 
OK και επιλέξτε Πρόγραμμα περιήγησης → 
Αποθηκευμένες σελίδες ή Ιστορικό.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του 
προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιήστε το 
δίσκο ή την οθόνη αφής. Για να μετακινηθείτε 
ανάμεσα στις συνδέσεις του προγράμματος 
περιήγησης, πατήστε την αριστερή ή τη δεξιά 
πλευρά της οθόνης αφής.

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του 
προγράμματος περιήγησης, πατήστε OK και 
στη συνέχεια Επιλογή.

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, 
πατήστε ΠΙΣΩ.

- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος 
περιήγησης, πατήστε More.

- Για να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, 
πατήστε ΛΗΞΗ.
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Αναπαραγωγή βίντεο

Προετοιμασία για αρχεία βίντεο

- Λήψη από το πρόγραμμα περιήγησης στο 
web. σ. 36

- Αντιγραφή από υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.

- Αντιγραφή από υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
το τηλέφωνο ως δίσκο μνήμης. σ. 21

- Λήψη μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth.
σ. 53

- Συγχρονισμός με το Windows Media Player σε 
υπολογιστή. σ. 21

Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

> Σύρετε το πίσω μέρος προς τα πάνω για να 
σηκώσετε το ηχείο.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Εφαρμογές → Media player → 
Βίντεο.

> Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, 
χρησιμοποιήστε το δίσκο για να ρυθμίσετε την 
ένταση ήχου.

> Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε 
ΠΙΣΩ.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλούς αριθμούς 
τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλες 
πληροφορίες επαφών στο Ευρετήριο. 
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επαφών, 
μπορείτε να τις καλέσετε ή να τους στείλετε 
μηνύματα οποιαδήποτε στιγμή.

Προσθήκη επαφής

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο 
κέντρο της οθόνης για να ανοίξει η οθόνη 
κλήσης.

> Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου 
χρησιμοποιώντας το δίσκο.

> Πατήστε More και επιλέξτε Προσθήκη σε νέα 
επαφή → και, στη συνέχεια, έναν τύπο 
αριθμού.

> Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

> Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να 
μεταβείτε στις επαφές στο Ευρετήριο.

> Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του 
ονόματος που θέλετε να βρείτε.

> Μετακινηθείτε στην επαφή και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να την καλέσετε. 

> Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί 
για αυτό το όνομα, μεταβείτε στον αριθμό που 
θέλετε και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Αποστολή μηνυμάτων

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου, 
πολυμέσων και email.

Αποστολή SMS

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μηνύματα → Δημιουργία 
μηνύματος → SMS.

> Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή 
μηνύματος.

> Επιλέξτε Προσθήκη από Ευρετήριο, 
Εισαγωγή αριθμού ή Προσθήκη από 
Ομάδα.

> Προσθέστε έναν αριθμό προορισμού.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή για να 
στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή MMS

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μηνύματα → Δημιουργία 
μηνύματος → MMS.

> Επιλέξτε Θέμα.

> Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και 
επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε Φωτογραφία ή Βίντεο και 
προσθέστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ.

> Επιλέξτε Ήχος και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.

> Επιλέξτε Μήνυμα.

> Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και 
επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε Επισύναψη αρχείου(ων) → μια 
κατηγορία στοιχείων → και ένα στοιχείο για 
προσθήκη. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να 
επισυνάψετε περισσότερα στοιχεία.

> Όταν τελειώσετε, πατήστε More και επιλέξτε 
Αποστολή.

> Επιλέξτε Προσθήκη από Ευρετήριο, 
Εισαγωγή αριθμού, Καταχώρηση email ή 
Προσθήκη από Ομάδα.

> Προσθέστε έναν αριθμό προορισμού ή μια 
διεύθυνση email.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή για να 
στείλετε το μήνυμα.
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Αποστολή email

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μηνύματα → Δημιουργία 
μηνύματος → Email.

> Επιλέξτε Θέμα.

> Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και επιλέξτε 
Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε Μήνυμα.

> Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και 
επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε Επισύναψη αρχείου(ων) → μια 
κατηγορία στοιχείων.

> Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να 
επισυνάψετε και πατήστε OK.

> Πατήστε More και επιλέξτε Επισύναψη 
επισημασμένων.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή.

> Επιλέξτε Προσθήκη από Ευρετήριο, 
Καταχώρηση email ή Προσθήκη από 
Ομάδα.

> Προσθέστε μια διεύθυνση email.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή για να 
στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από άλλα 
άτομα και να τα αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας.

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

> Πατήστε OK.

> Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μηνύματα → Εισερχόμενα.

> Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ( ).

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

> Πατήστε OK.

> Πατήστε More και επιλέξτε Retrieve.

> Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μηνύματα → Εισερχόμενα.

> Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων ( ).

Προβολή ενός email

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μηνύματα → Εισερχόμενα E-Mail.

> Επιλέξτε έναν λογαριασμό.

> Πατήστε OK όταν εμφανιστεί το μήνυμα 
Έλεγχος για νέα email για να κάνετε λήψη 
ενός email ή μιας κεφαλίδας.

> Μεταβείτε σε ένα email ή μια επικεφαλίδα και 
πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

> Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε More και 
επιλέξτε Ανάκτηση.

Πρόσβαση στον τηλεφωνητή

Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή 
τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Φωνητικό μήνυμα. Έχετε συνδεθεί στο 
διακομιστή τηλεφωνητή.
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Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth 
που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο 
ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να 
ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς 
να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ακούτε μουσική 
μέσω ασύρματων ακουστικών Bluetooth ή άλλων 
μουσικών συσκευών Bluetooth.

Ενεργοποίηση Bluetooth

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Bluetooth.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth 
και δημιουργία ζεύγους

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Bluetooth → Οι 
συσκευές μου → Νέα αναζήτηση.

> Επιλέξτε μια συσκευή.

> Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή 
τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, 
εάν έχει, και επιλέξτε .

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής 
πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN, η 
δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

> Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως το 
Ευρετήριο, η Βιβλιοθήκη, η Ατζέντα, το 
Σημείωμα ή οι Εργασίες.

> Μεταβείτε σε ένα στοιχείο.

> Πατήστε More και επιλέξτε μια επιλογή 
αποστολής → Bluetooth.

> Για την αποστολή μιας επαφής, επιλέξτε τα 
δεδομένα που θέλετε να στείλετε.

> Αναζητήστε και επιλέξτε μια συσκευή.

> Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό PIN Bluetooth και επιλέξτε .

Λήψη δεδομένων

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε OK και 
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Bluetooth → Η ορατ. 
του τηλ. μου → Ναι για να επιτρέπεται σε 
άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό 
σας.

> Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει 
πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ναι για 
να επιτρέψετε τη σύνδεση.

> Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Ναι για να 
επιβεβαιώσετε τη λήψη.
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Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή mp3 που έχετε λάβει, 
βιβλίων ήχου ή αρχείων iPod στο μουσικό 
τηλέφωνό σας. Το μουσικό τηλέφωνο 
παρέχει μοναδική ποιότητα ήχου χάρη στο 
ενσωματωμένο ηχείο του. Ανοίγετε το ηχείο 
κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Χρήση του BeoPlayer

Στο εσωκλειόμενο CD-rom 
συμπεριλαμβάνονται το λογισμικό Bang & 
Olufsen BeoPlayer και περαιτέρω οδηγίες. 
Το BeoPlayer ταξινομεί αυτόματα τη 
μουσική σας με αλφαβητική σειρά κατά 
είδος, καλλιτέχνη, τίτλο κομματιού και τίτλου 
δίσκου και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής.

Για να αντιγράψετε μουσικά αρχεία 
χρησιμοποιώντας το BeoPlayer, 
εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό του 
BeoPlayer στον υπολογιστή σας. Για 
πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση 
και τη χρήση του BeoPlayer, ανατρέξτε στο 
παρεχόμενο CD-rom.

Προειδοποίηση για τους χρήστες MAC! Για 
να αποτρέψετε βλάβη του τηλεφώνου σας 
κατά τη μεταφορά μουσικής, να επιλέγετε 
πάντα 'Αποσύνδεση Serenata' από τη 
γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της 
επιφάνειας εργασίας πριν αποσυνδέσετε το 
τηλέφωνο από τον υπολογιστή.
Χρήση του προγράμματος 
αναπαραγωγής μουσικής
Προετοιμασία μουσικών αρχείων

Είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι αντιγραφής 
μουσικών αρχείων στο τηλέφωνό σας:

- Αντιγραφή από CD χρησιμοποιώντας το 
BeoPlayer σε υπολογιστή.

- Συγχρονισμός με το Windows Media Player σε 
υπολογιστή.

- Λήψη από το πρόγραμμα περιήγησης στο 
web. σ. 36

- Αντιγραφή από υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.

- Αντιγραφή από υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
το τηλέφωνο ως δίσκο μνήμης.

- Λήψη μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth.
σ. 53

Για να αντιγράψετε μουσικά αρχεία από 
CD μέσω του BeoPlayer

Χρησιμοποιώντας το BeoPlayer, μπορείτε να 
αντιγράψετε μουσικά αρχεία από CD ήχου στο 
μουσικό τηλέφωνο.

> Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων 
υπολογιστή. Διαφορετικά, τοποθετήστε το 
τηλέφωνο στην επιτραπέζια βάση και συνδέστε 
το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή με τη βάση.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Σύνδεση με υπολογιστή → MTP.

> Επιλέξτε Συγχρονισμός αρχείων ψηφιακών 
μέσων με τη συσκευή όταν εμφανιστεί ένα 
αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.

> Κάντε κλικ στο PC CD στη γραμμή ελέγχου για 
να αναπαραγάγετε ένα CD στη μονάδα δίσκου 
CD-rom.

> Κάντε κλικ και πάλι ή μετακινήστε τον δείκτη 
του ποντικιού σας στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης για να μεταβείτε στη λίστα του PC CD.

> Κάντε κλικ στο κουμπί COPY που βρίσκεται 
στην κάτω αριστερή πλευρά για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις προβολές προορισμού.

> Κάντε κλικ στο βέλος στην πάνω δεξιά γωνία 
της προβολής προορισμού για να επιλέξετε 
Senenata.

> Κάντε κλικ στο NEW FOLDER.

> Μεταφέρετε και αποθέστε τα κομμάτια που 
θέλετε να αντιγράψετε από τη λίστα PC CD στο 
νέο φάκελο. 

>  Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, αποσυνδέστε 
σωστά το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός   μουσικών αρχείων με το 
Windows Media Player 

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο 
τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows 
Media Player 11 ή νεότερη έκδοση σε έναν 
υπολογιστή.

Σημείωση! Για να μεταφέρετε μουσικά κομμάτια 
στο τηλέφωνο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία μεταφοράς MTP.

> Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων 
υπολογιστή. Διαφορετικά, τοποθετήστε το 
τηλέφωνο στην επιτραπέζια βάση και συνδέστε 
το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή με τη βάση.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Σύνδεση στον υπολογιστή → MTP.

> Επιλέξτε Συγχρονισμός αρχείων 
πολυμέσων στη συσκευή όταν εμφανιστεί 
ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη του 
υπολογιστή.

> Επιλέξτε και μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία που 
θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.

> Κάντε κλικ στο Έναρξη συγχρονισμού.

> Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, 
αποσυνδέστε σωστά το τηλέφωνο από τον 
υπολογιστή.

Σύνδεση με υπολογιστή και αντιγραφή 
μουσικών αρχείων από αυτόν

Σημείωση! Οι χρήστες MAC πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αποθήκευσης για 
να μεταφέρουν αρχεία στο τηλέφωνό τους.

> Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων 
υπολογιστή.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Σύνδεση στον υπολογιστή → 
Συσκευή αποθήκευσης.

> Επιλέξτε Άνοιγμα φακέλου για προβολή 
αρχείων όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο 
παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή. Το 
παράθυρο του αφαιρούμενου δίσκου ανοίγει 
αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή.

Διαφορετικά, ανοίξτε το φάκελο 
Ο Υπολογιστής μου στην επιφάνεια εργασίας 
των Windows και κάντε διπλό κλικ στην 
αντίστοιχη μονάδα αφαιρούμενου δίσκου για 
να ανοίξει ο φάκελος αρχείων του τηλεφώνου.



>> Χρήση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής22
> Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο 
τηλέφωνο.

>  Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, αποσυνδέστε 
σωστά το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Πατήστε Music για να μεταβείτε στη λίστα 
μουσικών βιβλιοθηκών από οποιαδήποτε 
οθόνη μενού.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω μουσικές 
βιβλιοθήκες:

Καλλιτέχνες εμφανίζει τη λίστα μουσικών 
αρχείων ταξινομημένων κατά καλλιτέχνη.

Άλμπουμ εμφανίζει τη λίστα μουσικών 
αρχείων ταξινομημένων κατά άλμπουμ.

Κομμάτια εμφανίζει τη λίστα μουσικών 
αρχείων ταξινομημένων κατά κομμάτι.

Εξώφυλλα εμφανίζει τη λίστα μουσικών 
αρχείων ταξινομημένων κατά εικόνα 
εξωφύλλου. Χρησιμοποιήστε το δίσκο για 
να περιηγηθείτε στις εικόνες εξωφύλλου.

Αγαπημένα εμφανίζει τη λίστα των 
αγαπημένων σας μουσικών αρχείων.

Λίστες αναπαραγωγής περιλαμβάνει τις 
λίστες αναπαραγωγής που έχετε 
δημιουργήσει.

Εκπομπές μέσω iPod εμφανίζει τα αρχεία 
iPod που έχουν ληφθεί από τον υπολογιστή 
σας.

Βιβλία ήχου εμφανίζει τη λίστα των 
ηχητικών βιβλίων.

Είδη εμφανίζει τη λίστα μουσικών αρχείων 
ταξινομημένων κατά είδος.

Προστέθηκε πρόσφατα εμφανίζει τα 
μουσικά αρχεία που έχετε αποθηκεύσει 
πρόσφατα στο τηλέφωνο.

Σημειώσεις! 
- Μόλις ξεκινήσει η αναπαραγωγή, 
εμφανίζεται το στοιχείο Αναπαραγωγή 
αυτή τη στιγμή στο επάνω μέρος της 
λίστας μουσικής βιβλιοθήκης. Μόλις 
κλείσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής 
μουσικής, εμφανίζεται στη θέση του το 
στοιχείο Έναρξη αναπαραγωγής.

- Μόλις αλλάξετε το είδος ενός αρχείου 
μουσικής σε Audiobook ή Podcast, η 
εικόνα του εξώφυλλου του άλμπουμ που 
περιέχει το αρχείο μουσικής θα πάψει να 
εμφανίζεται στα Εξώφυλλα.

Αναπαραγωγή μουσικής

Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 
μπορείτε να ακούτε μουσική και να μοιράζεστε τα 
αγαπημένα σας τραγούδια με άλλους.

> Σύρετε το πίσω μέρος προς τα πάνω για να 
σηκώσετε το ηχείο πριν χρησιμοποιήσετε το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

> Πατήστε Music. Εμφανίζεται η λίστα μουσικών 
βιβλιοθηκών.

> Επιλέξτε μια μουσική βιβλιοθήκη → και ένα 
αρχείο μουσικής. Ανοίγει το πρόγραμμα 
αναπαραγωγής μουσικής και εκτελεί 
αναπαραγωγή του αρχείου.

> Για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να 
κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, 
πατήστε ΛΗΞΗ.

Χρήσιμη συμβουλή... Αν πατήσετε Music στην 
κατάσταση αναμονής και περιμένετε για μερικά 
δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής 
μουσικής ξεκινά με το τελευταίο κομμάτι που 
ακούσατε.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Παύση ή Αναπαραγωγή: για να εκτελέσετε 
παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

- Αρχική σελίδα μουσικής βιβλιοθήκης: 
πρόσβαση στη λίστα μουσικών βιβλιοθηκών.

- Προσθήκη στα αγαπημένα: προσθήκη του 
αρχείου στη μουσική βιβλιοθήκη Αγαπημένα.

- Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής: 
προσθήκη του αρχείου σε μια λίστα 
αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

- Μετάβαση σε καλλιτέχνη: άνοιγμα της λίστας 
άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.

- Ενίσχυση μπάσων: αλλαγή της ενίσχυσης 
μπάσων για την αύξηση της εξόδου χαμηλών 
συχνοτήτων.

- Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth: συνδέστε το 
τηλέφωνο στο στερεοφωνικό ακουστικό 
Bluetooth και προχωρήστε στην αναπαραγωγή 
του αρχείου.

- Διαγραφή κομματιού: διαγραφή του αρχείου.

- Επανάληψη: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της λειτουργίας επανάληψης.

- Αποστολή μέσω: αποστολή του αρχείου μέσω 
MMS, email ή Bluetooth.

- Λεπτομέρειες κομματιού: μετάβαση στις 
πληροφορίες του αρχείου.

-

Λειτουργία του προγράμματος 
αναπαραγωγής μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα 
ακόλουθα κουμπιά για τη βασική λειτουργία:

- Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να διακόψετε 
προσωρινά ή να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή.

- Πατήστε OK για να ανοίξετε την τρέχουσα 
λίστα αναπαραγωγής.

- Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να ρυθμίσετε 
την ένταση ήχου.

- Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος στην 
οθόνη για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο 
προηγούμενο αρχείο. Αν δεν μπορείτε να 
δείτε τα βέλη, πατήστε κάτω κεντρικά στην 
οθόνη για να ανέβουν τα βέλη.

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής μουσικής και στη λίστα μουσικής 
βιβλιοθήκης, πατήστε το κέντρο της οθόνης.

Για να συνδεθείτε με σετ στερεοφωνικών 
ακουστικών Bluetooth, κατά την αναπαραγωγή, 
πατήστε More και επιλέξτε Play via Bluetooth. 
Όταν τα συνδέσετε, σύρετε το πίσω μέρος προς 
τα κάτω για να κλείσετε τα ηχεία.
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Χρήσιμη συμβουλή... Για εναλλαγή μεταξύ του 
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής και του 
τηλεφώνου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε 
Μουσική. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, 
πατήστε OK και μεταβείτε στο μενού που 
επιθυμείτε. Μπορείτε να συντάξετε μηνύματα ή να 
εισέλθετε στο Ευρετήριο ακούγοντας παράλληλα 
μουσική.

Χαλαρώστε με απαλή μουσική

Μπορείτε να ακούσετε μουσική χωρίς να 
ενοχλήστε από εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα. 
Κατά την αναπαραγωγή το τηλέφωνο θα 
λαμβάνει τις κλήσεις και τα μηνύματα στο φόντο 
χωρίς να σας ειδοποιεί. Όταν κλείσετε το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής το 
τηλέφωνο θα σας δείξει τις ειδοποιήσεις για τις 
εισερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε τη γραμμή 
συντομεύσεων στο κάτω μέρος της οθόνης.

> Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το 
PureMusic.

> Πατήστε OK.

Τυχαία εκτέλεση και αναπαραγωγή

Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή μουσικής από τη 
λίστα μουσικής βιβλιοθήκης πατώντας 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, το πρόγραμμα αναπαραγωγής 
μουσικής αναπαράγει με τυχαία σειρά τα 
κομμάτια της επιλεγμένης λίστας (Καλλιτέχνης, 
Άλμπουμ ή άλλες μουσικές βιβλιοθήκες). Έπειτα, 
όταν αναπαραχθούν όλα τα κομμάτια, το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 
αναπαράγει ξανά τη λίστα με άλλη τυχαία σειρά.

Μουσική συνεχούς ροής στο 
τηλέφωνό σας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διακομιστές 
συνεχούς ροής και να ακούτε μουσική δωρεάν 
στο τηλέφωνό σας. Πρώτα, δημιουργήστε προφίλ 
σύνδεσης για πρόσβαση στους διακομιστές 
συνεχούς ροής. σ. 38

Δημιουργία της δικής σας λίστας 
αναπαραγωγής

> Από τη λίστα μουσικών βιβλιοθηκών, επιλέξτε 
μια μουσική βιβλιοθήκη → και ένα αρχείο 
μουσικής.

> Πατήστε More και επιλέξτε Προσθήκη στη 
λίστα αναπαραγωγής.

> Επιλέξτε Προσθήκη σε νέα λίστα 
αναπαραγωγής.

> Πληκτρολογήστε το όνομα μιας λίστας 
αναπαραγωγής και πατήστε Ολοκληρώθηκε.

Η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στις 
Λίστες αναπαραγωγής.

Μπορείτε να κάνετε λήψη λιστών αναπαραγωγής 
από το BeoPlayer ή το Windows Media Player. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Για να αντιγράψετε μουσικά αρχεία από 
CD μέσω του BeoPlayer." ή "Συγχρονισμός 
μουσικών αρχείων με το Windows Media Player."

Χρήση των επιλογών του 
προγράμματος αναπαραγωγής 
μουσικής

Για να αναζητήσετε μουσικό αρχείο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αρχείο μουσικής σε 
κάθε μουσική βιβλιοθήκη εισάγοντας το όνομα 
του καλλιτέχνη, του άλμπουμ ή του κομματιού. 

Από τη λίστα μουσικών βιβλιοθηκών, μεταβείτε σε 
μια βιβλιοθήκη, πατήστε More και επιλέξτε μια 
επιλογή αναζήτησης όπως Αναζήτηση σε 
κομμάτια και Αναζήτηση σε άλμπουμ.

Για να διαγράψετε ένα κομμάτι

Μπορείτε να διαγράψετε κομμάτια από τη μνήμη 
του τηλεφώνου.

> Από τη λίστα μουσικής βιβλιοθήκης, επιλέξτε 
μία βιβλιοθήκη → ένα μουσικό αρχείο.

> Πατήστε More και επιλέξτε Delete track.

Για να αλλάξετε τη σειρά των 
βιβλιοθηκών

> Από τη λίστα μουσικών βιβλιοθηκών, επιλέξτε 
Ρυθμίσεις → Σειρά μενού μουσικής.

> Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη που θέλετε να 
μετακινήσετε.

> Πατήστε More και επιλέξτε Μετακίνηση.

> Μετακινήστε τη γραμμή επισήμανσης στο 
σημείο που θέλετε, πατήστε More και επιλέξτε 
Αποθήκευση.

Για να απενεργοποιήσετε μια μουσική 
βιβλιοθήκη

> Από τη λίστα μουσικών βιβλιοθηκών, επιλέξτε 
Ρυθμίσεις → Σειρά μενού μουσικής.

> Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη που θέλετε να 
απενεργοποιήσετε.

> Πατήστε More και επιλέξτε Εξαίρεση από το 
μενού.

> Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε Να 
συμπεριληφθούν στο μενού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του 
προγράμματος αναπαραγωγής 
μουσικής

Από τη λίστα μουσικών βιβλιοθηκών, επιλέξτε 
Ρυθμίσεις.

- Σειρά μενού μουσικής: Αλλαγή της σειράς 
βιβλιοθήκης.

- Ενίσχυση μπάσων: ενεργοποιήστε την 
ενίσχυση μπάσων για να αυξήσετε την έξοδο 
των χαμηλών ηχητικών συχνοτήτων. Αυτή η 
επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν σηκώνετε το 
ηχείο ή όταν συνδέετε το τηλέφωνο στο σετ 
μικροφώνου-ακουστικού για την αναπαραγωγή 
μουσικής.

- Αναζήτηση σε γραμμές ευρετηρίου: όταν 
ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, επιλέξτε τον 
αρχικό χαρακτήρα κάθε στοιχείου στις 
κατηγορίες Καλλιτέχνης, Δίσκος, Κομμάτι.

- Προεπιλεγμένη ένταση: επιλέξτε την 
προεπιλεγμένη ένταση που θα χρησιμοποιείται 
για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.
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Μπορείτε να συγχρονίσετε το ευρετήριο με 
το Microsoft Outlook® και να μεταφέρετε 
επαφές, ραντεβού, εργασίες και 
υπενθυμίσεις.
Συγχρονισμός τηλεφωνικού καταλόγου με το 
Outlook
Συγχρονισμός PC με καλώδιο

> Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων 
υπολογιστή.

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε More και 
επιλέξτε Σύνδεση στον υπολογιστή → MTP.

> Πατήστε OK.

> Ανοίξτε το πρόγραμμα Samsung PC Studio 
στον υπολογιστή σας και επιλέξτε 
Συγχρονισμός από το παράθυρο του PC 
Studio.

> Ελέγξτε τα στοιχεία προς συγχρονισμό και 
κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός.

> Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, κάντε κλικ 
στο κουμπί Λεπτομέρειες για να προβάλετε το 
αποτέλεσμα.

Συγχρονισμός PC με Bluetooth

> Κάντε αναζήτηση για το τηλέφωνό σας και 
δημιουργήστε ζεύγος με τον υπολογιστή σας. 

σ. 52

> Ανοίξτε το πρόγραμμα Samsung PC Studio 
στον υπολογιστή σας και επιλέξτε 
Συγχρονισμός από το παράθυρο του PC 
Studio.

> Ελέγξτε τα στοιχεία προς συγχρονισμό και 
κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός.

> Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, κάντε κλικ 
στο κουμπί Λεπτομέρειες για να προβάλετε το 
αποτέλεσμα.
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Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες 
κλήσεων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
κλήσεις με διάφορους τρόπους ή να 
χρησιμοποιήσετε επιλογές κατά τη διάρκεια 
μιας κλήσης.

Σημείωση! Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το 
τηλέφωνο θα μεταβεί στην κατάσταση 
αναμονής. Για την ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου και τη χρήση των πλήκτρων και 
της οθόνης αφής, πατήστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο.
Λειτουργίες κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

> Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο 
κέντρο της οθόνης για να ανοίξει η οθόνη 
κλήσης.

> Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό 
τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το δίσκο.

Σημειώσεις! 
- Για να επεξεργαστείτε τους 
πληκτρολογημένους αριθμούς, πιέστε την 
οθόνη. Όταν έχετε επιλέξει πεδίο εισαγωγής, 
χρησιμοποιήστε το δίσκο για να μετακινήσετε 
το δρομέα και πατήστε C για να διαγράψετε 
ένα ψηφίο.

- Για να εισάγετε ένα κενό, πατήστε More και 
επιλέξτε Παύση.

> Πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

> Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, 
πατήστε ΛΗΞΗ.

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή 
κλήση

> Στην οθόνη κλήσης, επιλέξτε το σύμβολο συν 
(+).

> Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον 
κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου 
και πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση 
των πρόσφατων αριθμών

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να εμφανιστεί μια λίστα με 
τους πιο πρόσφατους αριθμούς.

> Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση 
από το Ευρετήριο

Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, 
μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό 
επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. σ. 43

> Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

> Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του 
ονόματος που θέλετε να βρείτε.

> Μετακινηθείτε στην επαφή και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να την καλέσετε. 

> Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί 
για αυτό το όνομα, μεταβείτε στον αριθμό που 
θέλετε και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το 
τηλέφωνο χτυπάει. 

Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή πατήστε More και 
επιλέξτε Αποδοχή για να απαντήσετε στην 
κλήση.

Σημείωση! Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο 
κουδουνίσματος κατά τη διάρκεια μιας 
εισερχόμενης κλήσης, γυρίστε το δίσκο 
αριστερόστροφα.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε ΛΗΞΗ ή πατήστε More και επιλέξτε 
Απόρριψη κλήσης για να απορρίψετε μια 
κλήση.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη 
εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων 
κλήσεων που έχετε.

> Πατήστε OK.

> Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις 
αναπάντητες κλήσεις.

> Πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.
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Χρήση ακουστικών (EarSet 3)

Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά για βέλτιστη 
ποιότητα ήχου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή 
να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το 
τηλέφωνο στο αυτί σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρατεταμένη χρήση σε υψηλή 
ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη της 
ακοής. 

Σημείωση! Όταν ακούτε μουσική, η επανάκληση 
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, συνδέστε 
τα στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κέντρο του 
μικροφώνου στα ακουστικά για να 
πραγματοποιήσετε επανάκληση του τελευταίου 
αριθμού. 

- Πατήστε το κουμπί για να απαντήσετε σε μία 
κλήση. 

- Πατήστε το κουμπί για να τερματίσετε μία 
κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής 
ακρόασης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως τηλέφωνο 
ανοιχτής ακρόασης για να μιλήσετε και να 
ακούσετε έχοντας το τηλέφωνο σε κοντινή 
απόσταση.

Όταν σύρετε το πίσω μέρος προς τα πάνω για να 
σηκώσετε το ηχείο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, 
το τηλέφωνο αλλάζει σε λειτουργία ανοιχτής 
ακρόασης. Μπορείτε να μιλήσετε χωρίς να 
κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά 
τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να ρυθμίσετε την 
ένταση ήχου.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή 
για να την ανακτήσετε

Πατήστε More και επιλέξτε Αναμονή για να 
θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε 
Ανάκτηση κλήσης για να ανακτήσετε μια κλήση 
που βρίσκεται σε αναμονή.

Για να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη 
κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση, 
όσο η πρώτη κλήση είναι σε αναμονή εάν το 
δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αναμονή για να 
θέσετε την κλήση σε αναμονή.

> Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

> Πατήστε More και επιλέξτε Εναλλαγή 
κλήσεων για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή 
μεταξύ των κλήσεων.

> Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, 
πατήστε ΛΗΞΗ.

Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη 
κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν 
τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη 
λειτουργία αναμονής κλήσεων. σ. 52

> Πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση 
τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

> Πατήστε More και επιλέξτε Εναλλαγή 
κλήσεων για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή 
μεταξύ των κλήσεων.

> Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, 
πατήστε ΛΗΞΗ.
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Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε More για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές:

- Αλλαγή σε σετ ακουστικών ή Αλλαγή σε 
τηλέφωνο: για να μεταφέρετε την κλήση σε ένα 
σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα κιτ 
αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο.

- Αναμονή/Ανάκτηση κλήσης: για να θέσετε 
την τρέχουσα κλήση σε αναμονή ή για να 
ανακτήσετε την κλήση σε αναμονή.

- Σίγαση ή Κατάργηση σίγασης: για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο του τηλεφώνου. Όταν το μικρόφωνο 
είναι απενεργοποιημένο, το άτομο που 
βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής δεν 
μπορεί να σας ακούσει.

- Σίγαση πλκτρ ή Κατάργηση σίγασης ήχου 
πλήκτρων: για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τους τόνους DTMF. Οι τόνοι 
DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα 
τηλέφωνα για την τονική κλήση και οι οποίοι 
ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών 
πλήκτρων. 

Σημείωση! Για την επικοινωνία με αυτόματους 
τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με 
υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή 
Κατάργηση σίγασης ήχου πλήκτρων. 

- Αποστολή μηνύματος: για να στείλετε ένα 
μήνυμα κειμένου στο συνομιλητή σας.

- Αποστολή DTMF: για να στείλετε τους τόνους 
DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως 
σύνολο. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη, για 
παράδειγμα, για την εισαγωγή κωδικού 
πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού σε μια 
αυτοματοποιημένη τραπεζική υπηρεσία.

- Νέα κλήση: για να πραγματοποιήσετε μια νέα 
κλήση.

- Ευρετήριο: για να μεταβείτε στη λίστα του 
Ευρετηρίου.

- Προβολή λεπτομερειών επαφής: για να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες 
επαφής, εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος 
στο Ευρετήριο.

- Ημερολόγιο: για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο ημερολόγιο για να ελέγξετε το πρόγραμμά 
σας ή να καταχωρήσετε νέες συναντήσεις.

- Σημείωμα: για να δημιουργήσετε ένα 
σημείωμα.

- Εναλλαγή κλήσεων: εναλλαγή ανάμεσα σε 
δύο κλήσεις αν υπάρχει δεύτερη κλήση

- Συνδιάσκεψη: για να δημιουργήσετε μια κλήση 
συνδιάσκεψης με προσθήκη ενός καλούντος 
που βρίσκεται σε αναμονή σε μια ενεργή 
κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 6 
άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Μεταφορά: μεταφορά της ενεργής κλήσης σε 
έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι 
δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν 
μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την 
κλήση.

- Επιλέξτε μια κλήση: για να επιλέξετε έναν από 
τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. 
Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις 
παρακάτω επιλογές:

Ιδιωτική: για να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική 
συνομιλία με τον επιλεγμένο συμμετέχοντα. Οι 
άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν 
να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική 
συνομιλία, επιλέξτε Συνδιάσκεψη για να 
επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση 
συνδιάσκεψης.

Τερματισμός κλήσεως: για να αποσυνδέσετε 
τον επιλεγμένο συμμετέχοντα.
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Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε 
μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων 
και μηνύματα email. Επίσης, μπορείτε να 
μεταβείτε σε μηνύματα push και μηνύματα 
κυψέλης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Μηνύματα.

Σημείωση! Για την αποστολή email και τη 
χρήση άλλων υπηρεσιών email, πρέπει να 
εγγραφείτε σε μία υπηρεσία email και να 
ρυθμίσετε το λογαριασμό και το προφίλ σας. 
Δείτε Ρυθμίσεις → Emails → Προφίλ email 
και Λογαριασμοί email. σ. 34
Μηνύματα
Δημιουργία μηνύματος

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα 
κειμένου, μηνύματα πολυμέσων ή email.

SMS

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
και να στείλετε μηνύματα κειμένου μέσω της 
Υπηρεσίας Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα 
μήνυμα κειμένου

> Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Σημείωση!Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
χαρακτήρων για ένα μήνυμα κειμένου διαφέρει 
ανάλογα με την κωδικοποίηση. Αν το μήνυμά 
σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το 
τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

> Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, 
πατήστε Αποστολή.

> Προσθέστε έναν αριθμό προορισμού 
επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Προσθήκη από Ευρετήριο: για να επιλέξετε 
έναν αριθμό τηλεφώνου από το Ευρετήριο.

Εισαγωγή αριθμού: για να εισάγετε έναν 
αριθμό τηλεφώνου.

Προσθήκη από Ομάδα: για να επιλέξετε μια 
ομάδα καλούντων από το Ευρετήριο.

Για να προσθέσετε περισσότερους 
παραλήπτες, επιλέξτε Προσθήκη παραλήπτη 
και επαναλάβετε αυτό το βήμα.

> Πατήστε More και επιλέξτε Επιλογή για να 
στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος 
κειμένου

Πατήστε More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Επιλογή: για να επιβεβαιώσετε ή να επιλέξετε 
το τρέχον επισημασμένο στοιχείο.

- Αποστολή μηνύματος: για να μετακινηθείτε 
στο πεδίο εισαγωγής προορισμού.

- Αποθήκευση ως πρόχειρο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Πρόχειρα.

- Εισαγωγή στοιχείου: για να εισάγετε ένα 
πρότυπο, τον αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής ή 
ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.

- Εισαγωγή συμβόλου ή Εισαγωγή αριθμού: 
για να επιλέξετε τη λειτουργία συμβόλων ή τη 
λειτουργία αριθμών.

- Λειτουργία T9: για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία T9. Αν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία T9, οι ενδείξεις 
Προσθήκη λέξης και Οι λέξεις μου είναι 
διαθέσιμες.

- Γλώσσα εισαγωγής: για να αλλάξετε τη 
γλώσσα εισαγωγής.
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MMS

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) 
αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα 
συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου από 
τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε 
email.

Για να δημιουργήσετε ή να στείλετε ένα 
μήνυμα πολυμέσων

> Επιλέξτε το πεδίο Θέμα.

> Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και 
επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε το πεδίο Φωτογραφία ή Βίντεο και 
προσθέστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ.

Σημειώσεις! 
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος μηνύματος 

MMS ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον 
παροχέα υπηρεσιών.

- Το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών 
δικαιωμάτων) και ο τύπος αρχείου καθορίζουν 
ποια αρχεία μπορούν και ποια δεν μπορούν 
να προωθηθούν.

> Επιλέξτε το πεδίο Ήχος → μια κατηγορία 
στοιχείων και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.

> Επιλέξτε το πεδίο Μήνυμα.

> Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και 
επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε Επισύναψη αρχείου(ων) → μια 
κατηγορία στοιχείων → και ένα στοιχείο για 
προσθήκη. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να 
επισυνάψετε περισσότερα στοιχεία.

> Όταν τελειώσετε, πατήστε More και επιλέξτε 
Αποστολή.

> Προσθέστε έναν αριθμό προορισμού ή μια 
διεύθυνση email επιλέγοντας ένα από τα 
παρακάτω στοιχεία:

Προσθήκη από Ευρετήριο: για να επιλέξετε 
έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση email 
από το Ευρετήριο.

Εισαγωγή αριθμού: για να εισάγετε έναν 
αριθμό τηλεφώνου.

Καταχώρηση email: για να καταχωρήσετε μια 
διεύθυνση email.

Προσθήκη από Ομάδα: για να επιλέξετε μια 
ομάδα καλούντων από το Ευρετήριο.

Για να προσθέσετε περισσότερους 
παραλήπτες, επιλέξτε Προσθήκη παραλήπτη 
και επαναλάβετε αυτό το βήμα.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή για να 
στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος 
πολυμέσων

Πατήστε More για πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές. Ορισμένες επιλογές διαφέρουν 
ανάλογα με το επιλεγμένο πεδίο.

- Προσθήκη θέματος ή Προσθήκη μηνύματος: 
για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο ενός 
μηνύματος.

- Προσθήκη εικόνας ή βίντεο ή Προσθήκη 
ήχου: για να προσθέσετε ένα αρχείο μέσων 
που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του 
τηλεφώνου.

- Προσάρτηση: για να επισυνάψετε μια 
επαγγελματική κάρτα ή δεδομένα ημερολογίου 
ως συνημμένο δεδομένων, ή ένα αρχείο που 
είναι αποθηκευμένου στο φάκελο Άλλα αρχεία.

- Αποστολή: για να μετακινηθείτε στο πεδίο 
εισαγωγής προορισμού.

- Προεπιλογή: για να προβάλλετε το μήνυμα 
όπως θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του 
παραλήπτη.

- Αποθήκευση ως πρόχειρο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Πρόχειρα.

- Επεξεργασία θέματος ή Επεξεργασία 
μηνύματος: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το 
κείμενο.

- Εκκαθάριση μηνύματος ή Εκκαθάριση 
μηνύματος: για να διαγράψετε το θέμα ή το 
κείμενο.

- Αλλαγή εικόνας, Αλλαγή βίντεο ή Αλλαγή 
ήχου: για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που 
έχετε προσθέσει.

- Διαγραφή εικόνας, Διαγραφή βίντεο ή 
Διαγραφή ήχου: για να αφαιρέσετε ένα 
στοιχείο που έχετε προσθέσει.

- Προσθήκη σελίδας: για να προσθέσετε 
σελίδες στο μήνυμα. Μετακινηθείτε σε κάθε 
σελίδα πατώντας το αριστερό ή το δεξί βέλος 
στην οθόνη.

- Διαγραφή σελίδας: για να διαγράψετε μια 
σελίδα.

- Διάρκεια σελίδας: για να αλλάξετε τη διάρκεια 
εμφάνισης μιας σελίδας.

- Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ή 
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα: για να 
μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη 
σελίδα.

- Προβολή αρχείου: για να προβάλλετε τα 
συνημμένα αρχεία.

- Αλλαγή συνημμένου: για να αντικαταστήσετε 
ένα συνημμένο στοιχείο.

- Κατάργηση συνημμένου: για να καταργήσετε 
ένα συνημμένο στοιχείο.

- Κατάργηση όλων των συνημμένων: για να 
καταργήσετε όλα τα συνημμένα στοιχεία.

Email

Μπορείτε να στέλνετε email που περιλαμβάνουν 
κείμενο, εικόνες και ήχο. Για να χρησιμοποιήσετε 
αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια 
υπηρεσία email και να ρυθμίσετε το λογαριασμό 
και το προφίλ email. σ. 34

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα 
email

> Επιλέξτε το πεδίο Θέμα.

> Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και επιλέξτε 
Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε το πεδίο Μήνυμα.

> Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και 
επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε Επισύναψη αρχείου(ων) → μια 
κατηγορία στοιχείων.

> Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να 
επισυνάψετε και πατήστε OK. Εμφανίζεται ένα 
σημάδι ελέγχου.

Σημείωση! Το σύστημα DRM (Διαχείριση 
ψηφιακών δικαιωμάτων) και ο τύπος αρχείου 
καθορίζουν ποια αρχεία μπορούν και ποια δεν 
μπορούν να προωθηθούν.

> Πατήστε More και επιλέξτε Επισύναψη 
επισημασμένων.

> Όταν τελειώσετε, πατήστε More και επιλέξτε 
Αποστολή.

> Προσθέστε τις διευθύνσεις email επιλέγοντας 
ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Προσθήκη από Ευρετήριο: για να επιλέξετε 
μια διεύθυνση email από το Ευρετήριο.

Καταχώρηση email: για να καταχωρήσετε μια 
διεύθυνση email.

Προσθήκη από Ομάδα: για να επιλέξετε μια 
ομάδα καλούντων από το Ευρετήριο.

Για να προσθέσετε περισσότερους 
παραλήπτες, επιλέξτε Προσθήκη παραλήπτη 
και επαναλάβετε αυτό το βήμα.
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> Πατήστε More και επιλέξτε Αποστολή για να 
στείλετε το email.

Επιλογές κατά τη σύνταξη ενός email

Πατήστε More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Προσθήκη θέματος ή Προσθήκη μηνύματος: 
για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο του 
email.

- Επεξεργασία θέματος ή Επεξεργασία 
μηνύματος: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το 
κείμενο του email.

- Επισύναψη αρχείου(ων): για να επισυνάψετε 
τα παρακάτω στοιχεία:

Εικόνες, Ήχοι ή Βίντεο: για να προσθέσετε 
εικόνες, ήχους ή βίντεο.

Επαγγελματικές κάρτες: για να προσθέσετε 
επαγγελματικές κάρτες με τη μορφή 
συνημμένου δεδομένων.

Συνάντηση, Επέτειος, Σημείωση ή Εργασίες: 
για να προσθέσετε στοιχεία ημερολογίου με τη 
μορφή συνημμένου δεδομένων.

Άλλα αρχεία: προσθήκη αρχείων που είναι 
αποθηκευμένα στο φάκελο Άλλα αρχεία.

- Προβολή: για να ανοίξετε το επιλεγμένο 
συνημμένο.

- Αποστολή: για να μετακινηθείτε στο πεδίο 
εισαγωγής προορισμού.

- Αλλαγή συνημμένου: για να αλλάξετε το 
επιλεγμένο συνημμένο.

- Κατάργηση συνημμένου: για να διαγράψετε 
το επιλεγμένο συνημμένο.

- Κατάργηση όλων των συνημμένων: για να 
διαγράψετε όλα τα συνημμένα από το μήνυμα.

- Αποθήκευση ως πρόχειρο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Πρόχειρα.

Εισερχόμενα 

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
σε όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός από 
τα email.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται 
στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο 
του μηνύματος: 

Σημειώσεις!
- Το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών 
δικαιωμάτων) περιορίζει τη δυνατότητα 
προώθησης ορισμένων μηνυμάτων με 
περιεχόμενα web. Αυτά τα μηνύματα 
επισημαίνονται με το εικονίδιο .

- Το εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι 
το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι 
χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι 
το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα:

Από την οθόνη "Εισερχόμενα" μεταβείτε στο 
μήνυμα που θέλετε και πατήστε OK.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:

Μηνύματα κειμένου

- Απάντηση: για να στείλετε ένα μήνυμα 
απάντησης στον αποστολέα. 

- Προώθηση: για να προωθήσετε το μήνυμα σε 
άλλους.

- Εξαγωγή λεπτομερειών: για να εξάγετε 
διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς 
τηλεφώνων από το μήνυμα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- Προσθήκη σε νέα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα στο 
Ευρετήριο.

- Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα σε 
μια υπάρχουσα καταχώρηση Ευρετηρίου.

- Αποθήκευση στο Αρχείο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Μηνύματα αρχείου.

Μηνύματα πολυμέσων

- Ανάκτηση: (για ειδοποιήσεις MMS) για να 
πραγματοποιήσετε ανάκτηση του μηνύματος 
από το διακομιστή.

- Απάντηση: για να στείλετε ένα μήνυμα 
απάντησης στον αποστολέα.

- Προώθηση: για να προωθήσετε το μήνυμα σε 
άλλους. 

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- Εξαγωγή λεπτομερειών: για να εξαγάγετε 
διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς 
τηλεφώνων από το μήνυμα.

- Εξαγωγή μέσων: για να αποθηκεύσετε το 
περιεχόμενο πολυμέσων του μηνύματος στη 
μνήμη του τηλεφώνου σας.

- Προσθήκη σε νέα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα στο 
Ευρετήριο.

- Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα σε 
μια υπάρχουσα καταχώρηση Ευρετηρίου.

Μήνυμα κειμένου (SMS)

Μήνυμα πολυμέσων (MMS) ή Αναφορά 
παράδοσης για απεσταλμένα μηνύματα

Ειδοποίηση MMS 
 ( : Ανακτάται, : Αποτυχία ανάκτησης)

Μηνύματα προώθησης από διακομιστές 
web

Μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων που 
περιέχουν παραμέτρους δικτύου από τον 
παροχέα υπηρεσιών

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης από τον 
παροχέα υπηρεσιών
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Μηνύματα διαμόρφωσης

- Εγκατάσταση: για να εφαρμόσετε στο 
τηλέφωνό σας τη διαμόρφωση που ορίζεται στο 
μήνυμα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Μηνύματα προώθησης

- Μετάβαση σε URL: για να συνδεθείτε στη 
διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- Εξαγωγή λεπτομερειών: για να εξαγάγετε 
διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς 
τηλεφώνων από το μήνυμα.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

- Αποθήκευση: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα 
στη μνήμη του τηλεφώνου.

- Εξαγωγή λεπτομερειών: για να εξαγάγετε 
διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς 
τηλεφώνων από το μήνυμα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Αναφορά παράδοσης

> Κλήση αποστολέα: καλέστε τον αποστολέα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την αναφορά.

- Προσθήκη σε νέα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα στο 
Ευρετήριο.

- Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα σε 
μια υπάρχουσα καταχώρηση Ευρετηρίου.

Εισερχόμενα E-mail

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
στα email που έχετε λάβει.

Για να προβάλλετε ένα email

> Επιλέξτε έναν λογαριασμό email.

> Πατήστε OK όταν εμφανιστεί το μήνυμα 
Έλεγχος για νέα email ή πατήστε More και 
επιλέξτε Έλεγχος για νέα email.

Το τηλέφωνο ελέγχει εάν υπάρχουν νέα email 
και πραγματοποιεί λήψη των εισερχόμενων 
email. 

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται 
στη λίστα για να δηλώσουν την κατάσταση του 
email: 

Σημείωση! Το εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα 
σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής 
προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο 
του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι 
χαμηλής προτεραιότητας.

> Μεταβείτε σε ένα email ή μια επικεφαλίδα και 
πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

> Εάν το email αποτελείται από περισσότερες 
από μία σελίδες, περιστρέψτε το δίσκο για να 
πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες μία 
προς μία.

> Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή 
αναπαραγωγή.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
email

Κατά την προβολή του email ή της κεφαλίδας, 
πατήστε More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
παρακάτω επιλογές: 

- Ανάκτηση: (για κεφαλίδες) για να ανακτήσετε 
το περιεχόμενο του email από τον διακομιστή 
email.

- Απάντηση: για να στείλετε ένα μήνυμα 
απάντησης στον αποστολέα.

- Προώθηση: για να προωθήσετε το email σε 
άλλους.

- Προσθήκη σε νέα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα στο 
Ευρετήριο.

- Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα σε 
μια υπάρχουσα καταχώρηση Ευρετηρίου.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο 
email.

- Εξαγωγή λεπτομερειών: για να εξαγάγετε 
διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς 
τηλεφώνων από το email.

- Εξαγωγή αρχείων: για να αποθηκεύσετε το 
περιεχόμενο πολυμέσων του email στη μνήμη 
του τηλεφώνου σας.

- Λεπτομέρειες: για να μεταβείτε στις ιδιότητες 
του email.

Πρόχειρα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
στα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα 
στείλετε αργότερα.

Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το ανοίξετε. Το 
μήνυμα ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας.

Από τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε και να 
στείλετε το μήνυμα.

- Αποστολή: για να στείλετε το μήνυμα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο 
μήνυμα.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
μηνύματα.

- Αποθήκευση στο Αρχείο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Μηνύματα αρχείου.

- Λεπτομέρειες: για να μεταβείτε στις ιδιότητες 
του email.

Έχει ανακτηθεί από το διακομιστή

Ανακτάται

Αποτυχία ανάκτησης
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Εξερχόμενα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
στα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται 
εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το ανοίξετε.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:

- Play: αναπαραγωγή του μηνύματος.

- Επανάληψη αποστολής: για να στείλετε ξανά 
το μήνυμα.

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε και να 
στείλετε το μήνυμα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- Αποθήκευση στο Αρχείο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Μηνύματα αρχείου.

Εστάλη

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
στα μηνύματα που έχετε στείλει με επιτυχία.

Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το ανοίξετε.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:

- Προώθηση: για να προωθήσετε το μήνυμα σε 
άλλους.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- Αποθήκευση στο Αρχείο: για να 
αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο 
Μηνύματα αρχείου.

Πρότυπα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα 
για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε 
συχνά.

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο

> Επιλέξτε Δημιουργία.

> Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε 
Αποθήκευση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε το 
επιλεγμένο πρότυπο.

- Αποστολή μηνύματος: για να στείλετε ένα νέο 
μήνυμα κειμένου χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο.

- Δημιουργία νέου: για να δημιουργήσετε ένα 
νέο πρότυπο.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο 
πρότυπο.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
πρότυπα.
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Μηνύματα αρχείου

Σε αυτόν τον φάκελο μηνυμάτων αποθηκεύονται 
τα μηνύματα κειμένου εάν δεν θέλετε να 
διαγραφούν από το τηλέφωνο. Μπορείτε να 
αντιγράψετε μηνύματα σε αυτόν τον φάκελο από 
τους άλλους φακέλους μηνυμάτων 
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αποθήκευση στο 
Αρχείο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
ενεργοποιήσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη 
χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.

SMS

Μπορείτε να αλλάξετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
SMS.

- Ρυθμίσεις x (όπου x είναι ο αριθμός της 
ομάδας ρυθμίσεων): για να ορίσετε τις ιδιότητες 
κάθε προφίλ. Πατήστε More και επιλέξτε 
Επεξεργασία για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις ακόλουθες επιλογές:

Διεύθ. κέντρ.: για να αποθηκεύσετε ή να 
αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

Λήξη: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για 
το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται 
στο διακομιστή SMS.

Tύπος μηνύματος: για να ορίσετε τον 
προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο 
μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή 
που έχετε επιλέξει.

Όνομα: για να εισάγετε ένα όνομα προφίλ.

- Επιλογές αποστολής: για να ρυθμίστε τις 
παρακάτω επιλογές για την αποστολή 
μηνυμάτων κειμένου:

Απάντηση: για να επιτρέψετε στον παραλήπτη 
να σας απαντήσει μέσω του διακομιστή 
μηνυμάτων.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το 
δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν το μήνυμά 
σας έχει παραδοθεί.

Επιλογή δικτύου: για να επιλέξετε Μόνο CS 
(GSM) ή Προτιμώμενο PS (GPRS), ανάλογα 
με το δίκτυό σας.

Διατήρηση αντιγράφου: για να διατηρήσετε 
αντίγραφα των μηνυμάτων σας στο φάκελο 
Εστάλη μετά την αποστολή τους.

Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξετε 
έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν 
επιλέξετε Αυτόματη, το τηλέφωνο αλλάζει 
αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από 
αλφάβητο GSM σε Unicode, όταν 
πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα 
Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode 
μειώνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα 
μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το 
μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση για την κωδικοποίηση χαρακτήρων στο 
τηλέφωνό σας είναι "Αυτόματα".

MMS

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις MMS.

- Επιλογές αποστολής: για να ρυθμίστε τις 
παρακάτω επιλογές για την αποστολή 
μηνυμάτων πολυμέσων:

Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο 
προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Προεπιλ. ισχύς: για να ρυθμίσετε το χρονικό 
διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα 
αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

Ώρα παράδοσης: για να ορίσετε μια χρονική 
καθυστέρηση πριν από την αποστολή των 
μηνυμάτων.

Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην 
εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του 
παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το 
δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν το μήνυμά 
σας παραδοθεί.

Ανάγνωση αναφοράς: για να καθορίσετε εάν 
το τηλέφωνό σας θα στέλνει αίτημα για 
αναφορά ανάγνωσης.

Διατήρηση αντιγράφου: για να διατηρήσετε 
αντίγραφα των μηνυμάτων σας στο φάκελο 
Εστάλη μετά την αποστολή τους.

- Επιλογές λήψης: για να ρυθμίσετε τις 
παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων 
πολυμέσων:

Οικείο δίκτυο: για να καθορίσετε αν το 
τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα 
αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή 
κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

Δίκτυο περιαγωγής: για να καθορίσετε εάν το 
τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα 
αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε 
άλλο δίκτυο.

Για τη λήψη εντός του οικείου δικτύου ή σε 
περιαγωγή είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες 
επιλογές:

- Χειροκίνητα: το τηλέφωνο εμφανίζει 
ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή 
Ανάκτηση για να πραγματοποιήσετε μη 
αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων.

- Περιορισμός: (μόνο σε Δίκτυο περιαγωγής) 
για να λαμβάνει το τηλέφωνο ειδοποιήσεις 
πρώτα από το διακομιστή. Όταν προσπαθείτε 
να ανακτήσετε νέα μηνύματα, το τηλέφωνο 
σάς ενημερώνει για τυχόν πρόσθετες 
χρεώσεις.
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- Αυτόματη λήψη: το τηλέφωνο ανακτά 
αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το 
δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα κατά την 
παράδοση ενός νέου μηνύματος.

Ανάγνωση αναφοράς: για να καθορίσετε εάν 
το τηλέφωνό σας θα στέλνει αίτημα για 
αναφορά ανάγνωσης.

Απόρριψη αγνώστου: για να απορρίπτονται 
τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

- Προφίλ MMS: για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις 
σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για μηνύματα 
MMS.

Σημείωση! Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ 
χρησιμοποιώντας το μενού Σύνδεση. σ. 54

- Κατηγορία μηνύματος: για να ρυθμίσετε τις 
επιλογές για τη δημιουργία μηνυμάτων MMS:

Κατηγορία μηνύματος: για να επιλέξετε τον 
τύπο του περιεχομένου του μηνύματος ή το 
μέγεθος.

- Μόνο κείμενο: μπορείτε να προσθέσετε 
μόνο κείμενο έως 30 KB.

- Βασική εικόνα: μπορείτε να προσθέσετε 
οποιονδήποτε τύπο στοιχείων, εκτός από 
βίντεο, έως 30 KB.

- Εμπλουτισμένη εικόνα: μπορείτε να 
προσθέσετε οποιονδήποτε τύπο στοιχείων, 
εκτός από βίντεο, έως 100 KB.

- Βασικό βίντεο: μπορείτε να προσθέσετε 
οποιονδήποτε τύπο στοιχείων έως 100 KB.

- Εμπλουτισμένο βίντεο: μπορείτε να 
προσθέσετε οποιονδήποτε τύπο στοιχείων 
έως 300 KB.

Λειτουργία δημιουργίας: για να επιλέξετε μια 
λειτουργία δημιουργίας MMS.

- Ελεύθερη: μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
μήνυμα με οποιονδήποτε τύπο περιεχομένου 
και οποιοδήποτε μέγεθος.

- Περιορισμός: μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα μήνυμα με τον καθορισμένο τύπο 
περιεχομένου και το μέγεθος που έχει οριστεί 
από προεπιλογή.

- Προειδοποίηση: μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα μήνυμα με οποιονδήποτε τύπο 
περιεχομένου και οποιοδήποτε μέγεθος, αλλά 
το τηλέφωνο θα σας ενημερώνει όταν το 
περιεχόμενο και το μέγεθος έχουν υπερβεί το 
ανώτατο όριο.

Email

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις email.

Σημείωση! Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
προφίλ email κατά την αποστολή ή την ανάκτηση ενός 
email.

- Επιλογές αποστολής: για να ορίσετε τις 
παρακάτω επιλογές για την αποστολή email:

Από: για να ορίσετε το όνομα αποστολέα.

Αποστολή λογαριασμού: για να επιλέξετε τον 
προεπιλεγμένο λογαριασμό email.

Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο 
προτεραιότητας των email.

Διατήρηση αντιγράφου: για να στείλετε 
αντίγραφα των email στο λογαριασμό email 
σας.

Αποστολή επιβεβαίωσης: για να ρυθμίσετε το 
δίκτυο να σας ενημερώνει όταν παραδοθούν τα 
email σας.

Αναφορά ανάγνωσης: για να στείλετε ένα 
αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα 
email σας.

Πρ. κάρτας ον.: για να επιτρέψετε την 
επισύναψη των στοιχείων επαφής στα email 
σας. Πρέπει να δημιουργήστε μια 
επαγγελματική κάρτα. σ. 44

Προσθήκη υπογραφής μου: για να 
επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό 
τηλεφώνου ή ένα σημείωμα στα email σας.

Προσθήκη υπογραφής: καταχωρήστε το 
όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή ένα σημείωμα 
στην υπογραφή σας.

- Επιλογές λήψης: για να ρυθμίσετε τις 
παρακάτω επιλογές σχετικά με τη λήψη email:

Επιλογές προβολής: για να ρυθμίσετε εάν το 
τηλέφωνο πραγματοποιεί λήψη ολόκληρου του 
email ή μόνο των επικεφαλίδων.

Απόρριψη όταν ολοκλ.: για να καθορίσετε το 
μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων email. 

Έλεγχος διαστήματος: για να καθορίσετε 
πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το 
διακομιστή για εισερχόμενα email. Αν επιλέξετε 
Να μη χρησιμοποιείται, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Έλεγχος για νέα 
email για να ελέγχετε τα email σας με μη 
αυτόματο τρόπο.

Αναφορά ανάγνωσης: για να καθορίσετε εάν 
το τηλέφωνό σας θα στέλνει αίτημα για 
αναφορά ανάγνωσης. Εάν αυτή η επιλογή έχει 
ρυθμιστεί σε Ναι, το τηλέφωνο ζητά 
επιβεβαίωση για την αποστολή αναφοράς 
ανάγνωσης στον αποστολέα.

Μπλοκάρισμα διεύθυνσης: για να καθορίσετε 
τις διευθύνσεις email που θέλετε να 
απορρίπτονται και να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό μηνυμάτων. 

Μπλοκάρισμα θέματος: για να καθορίσετε τα 
θέματα που θέλετε να απορρίπτονται και να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
αποκλεισμό μηνυμάτων.

- Προφίλ email: για να επιλέξετε ένα προφίλ 
σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιείται για τις 
υπηρεσίες email.

Σημείωση! Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ 
χρησιμοποιώντας το μενού Σύνδεση. σ. 54

- Λογαριασμοί email: για να επιλέξετε ένα 
λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιείτε ή για 
να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email. Πατήστε 
More και επιλέξτε Επεξεργασία για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες 
ιδιότητες κάθε λογαριασμού:

Όνομα λογαριασμού: για να καταχωρήσετε 
ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.

Διακομιστής SMTP: για να εισάγετε τη 
διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή 
του διακομιστή εξερχόμενων email.

Θύρα SMTP: για να καταχωρήσετε τον αριθμό 
της θύρας SMTP.

Χρήση SSL: για να ενεργοποιήσετε τη χρήση 
του πρωτόκολλου SSL (Secured Sockets 
Layer) για το διακομιστή εξερχόμενων email.

Ανάκτηση τύπου διακομιστή: για να επιλέξετε 
το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων 
email. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από 
τη ρύθμιση τύπου πρωτοκόλλου.

Ανάκτηση διακομιστή: για να εισάγετε τη 
διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή 
του διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Επαναφορά θύρας: για να εισάγετε τον αριθμό 
της θύρας POP3 ή IMAP4.
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Χρήση SSL: για να ενεργοποιήσετε τη χρήση 
του πρωτόκολλου SSL (Secured Sockets 
Layer) για το διακομιστή εισερχόμενων email.

Επιλογές προβολής: (μόνο πρωτόκολλο 
IMAP4) για να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνο θα 
ανακτά μηνύματα με συνημμένα.

Ανάκτηση αριθμού: (μόνο πρωτόκολλο 
IMAP4) για να ορίσετε τον αριθμό των 
επικεφαλίδων email που θα ανακτά το 
τηλέφωνο από το διακομιστή κάθε φορά.

Διατήρηση αντιγράφου: για να διατηρήσετε 
αντίγραφα των email στο διακομιστή μετά την 
ανάκτηση.

Η Διεύθυνσή μου: για να ορίσετε τη διεύθυνση 
email σας.

Όνομα χρήστη: για να πληκτρολογήσετε το 
όνομα χρήστη για το διακομιστή POP3 ή 
IMAP4.

Κωδικός πρόσβασης: για να εισάγετε τον 
κωδικό πρόσβασης POP3 ή IMAP4.

POP3ΠρινSMTP: για να συνδεθείτε στο 
διακομιστή POP3 ή IMAP4 για έλεγχο 
ταυτότητας πριν τη σύνδεση στο διακομιστή 
SMTP για την αποστολή email.

Χρήση SMTP AUTH: για να ενεργοποιήσετε 
τον έλεγχο ταυτότητας SMTP, κατά τον οποίο 
απαιτείται σύνδεση του χρήστη πριν την 
αποστολή email.

Το ίδιο όπως το POP3: για να επιλέξετε εάν 
θέλετε ο διακομιστής SMTP να έχει τις ίδιες 
παραμέτρους με το διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Όνομα χρήστη: για να εισάγετε το όνομα 
χρήστη SMTP.

Κωδικός πρόσβασης: για να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης 
SMTP.

Μηνύμα push

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη 
μηνυμάτων προώθησης από το διακομιστή του 
ασύρματου δικτύου web.

- Λήψη: για να ορίσετε τον τρόπο λήψης 
μηνυμάτων προώθησης στο τηλέφωνό σας.

- Κέντρο SMS: για να εισάγετε τη διεύθυνση του 
διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε 
μηνύματα προώθησης, εάν στην επιλογή Λήψη 
έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Προαιρετικά.

Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη 
μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

- Λήψη: για να επιλέξετε τη λήψη μηνυμάτων 
εκπομπής κυψέλης.

- Λίστα καναλιών: για να δηλώσετε τα κανάλια 
από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα 
εκπομπής κυψέλης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα 
υπηρεσιών.

- Γλώσσα: για να επιλέξετε τις προτιμώμενες 
γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα 
μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Κατάσταση μνήμης

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη 
μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης και τη 
διαθέσιμη μνήμη για κάθε τύπο μηνύματος.
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Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP 
(Wireless Application Protocol) του 
τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στο ασύρματο web. 
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
περιήγησης web, έχετε τη δυνατότητα 
πρόσβασης και λήψης ενημερωμένων 
πληροφοριών, καθώς και μεγάλης ποικιλίας 
περιεχομένων μέσων.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Πρόγραμμα περιήγησης.

Σημείωση! Για να μεταβείτε και να 
χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
περιήγησης WAP, πρέπει να ρυθμίσετε 
προφίλ σύνδεσης στο τηλέφωνό σας. 
Ρυθμίστε και επιλέξτε προφίλ σύνδεσης στα 
μενού Προφίλ σύνδεσης και Προφίλ 
ροής. σ. 38
Πρόγραμμα περιήγησης
Σπίτι 

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε 
το τηλέφωνο στο δίκτυο και να κάνετε λήψη της 
αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών 
ασύρματου web.

Για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση 
στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του 
προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιήστε το 
δίσκο ή την οθόνη αφής. Για να μετακινηθείτε σε 
διάφορα hyperlink, χρησιμοποιήστε την οθόνη 
αφής.

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του 
προγράμματος περιήγησης, πατήστε OK.

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, 
πατήστε ΠΙΣΩ.

- Για να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, 
πατήστε ΛΗΞΗ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του 
προγράμματος περιήγησης

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε More για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές:

- Άνοιγμα: για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη 
ιστοσελίδα.

- Προώθηση: για να μετακινηθείτε προς τα 
εμπρός κατά μία σελίδα (εάν είναι διαθέσιμη 
στο ιστορικό του προγράμματος περιήγησης).

- Πίσω: για να μετακινηθείτε προς τα πίσω κατά 
μία σελίδα (εάν είναι διαθέσιμη στο ιστορικό του 
προγράμματος περιήγησης).

- Επαναφόρτωση: για να επαναφορτώσετε την 
τρέχουσα σελίδα με τις ενημερωμένες 
πληροφορίες.

- Μέγεθος σελίδας: για να αλλάξετε τη 
γραμματοσειρά προβολής του προγράμματος 
περιήγησης.

- Αρχική σελίδα: για να επιστρέψετε στην 
αρχική σελίδα.

- Προσθήκη στους σελιδοδείκτες: για να 
προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη για την 
τρέχουσα ιστοσελίδα.

- Προβολή σελ/δεικτών: για να προβάλλετε τη 
λίστα σελιδοδεικτών.

- Εισαγωγή URL: για να εισάγετε μη αυτόματα 
μια διεύθυνση URL.

- Αποστολή URL μέσω μηνύματος κειμένου: 
για να στείλετε τη διεύθυνση URL της 
τρέχουσας ιστοσελίδας μέσω SMS.

- Αποθήκευση: για να αποθηκεύσετε μια 
επιλεγμένη εικόνα ή την τρέχουσα ιστοσελίδα.

- Αποθηκευμένες σελίδες: για να μεταβείτε στη 
λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν 
συνδεδεμένοι.

- Ιστορικό: για να μεταβείτε στη λίστα σελίδων 
που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

- Σύνθετες: για να διαγράψετε τα περιεχόμενα 
της μνήμης cache, να διαγράψετε cookie ή να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις προβολής του 
προγράμματος περιήγησης.

- Λεπτομέρειες: για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις λεπτομέρειες τις τρέχουσας ιστοσελίδας.

Εισαγωγή URL

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση URL 
μιας τοποθεσίας web και να αποκτήσετε 
πρόσβαση στην τοποθεσία αυτή.

Για να μεταβείτε στην τοποθεσία web που θέλετε, 
εισάγετε μια διεύθυνση URL και πατήστε 
Μετάβαση.
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Σελιδοδείκτες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη 
πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη

> Πατήστε More και επιλέξτε Δημ/γία.

> Επιλέξτε Τίτλος.

> Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη 
και πατήστε Ολοκληρώθηκε.

> Επιλέξτε URL.

> Εισάγετε μια διεύθυνση URL και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να μεταβείτε σε μια σελίδα με 
σελιδοδείκτη

Επιλέξτε ένα στοιχείο σελιδοδείκτη. Το τηλέφωνό 
σας θα συνδεθεί στο δίκτυο και θα μεταβεί στην 
ιστοσελίδα με το σελιδοδείκτη.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
σελιδοδεικτών

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
παρακάτω επιλογές:

- Άνοιγμα: για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για 
την οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.

- Επεξεργασία σελιδοδείκτη: για να 
επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και το όνομα 
του σελιδοδείκτη.

- Δημ/γία: για να προσθέσετε ένα νέο 
σελιδοδείκτη.

- Αποστολή URL μέσω μηνύματος κειμένου: 
για να στείλετε τη διεύθυνση URL με το 
σελιδοδείκτη μέσω SMS.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο 
σελιδοδείκτη.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλους 
τους σελιδοδείκτες.

- Λεπτομέρειες: για να μεταβείτε στις 
λεπτομέρειες του επιλεγμένου σελιδοδείκτη.

Αποθηκευμένες σελίδες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο 
ήσασταν συνδεδεμένοι. 

Επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα για να 
προβάλετε την αντίστοιχη ιστοσελίδα εκτός 
σύνδεσης. 

Από τη λίστα αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Προβολή: για να μεταβείτε στην επιλεγμένη 
ιστοσελίδα.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα της 
επιλεγμένης ιστοσελίδας.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
ιστοσελίδα.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλες τις 
αποθηκευμένες ιστοσελίδες.

Ιστορικό

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε 
στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

Επιλέξτε μια σελίδα από τη λίστα για να μεταβείτε 
στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Από τη λίστα ιστορικού, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Άνοιγμα: για να μεταβείτε στην επιλεγμένη 
ιστοσελίδα.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
ιστοσελίδα.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλες τις 
αποθηκευμένες ιστοσελίδες.
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Σύνθετες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε 
τα περιεχόμενα της μνήμης cache, να διαγράψετε 
cookie ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προβολής του 
προγράμματος περιήγησης.

- Εκκαθάριση μνήμης cache: για να 
πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της μνήμης 
cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή 
μνήμη στην οποία αποθηκεύονται οι 
ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

- Διαγραφή cookies: για να διαγράψετε τα 
cookies. Τα cookies είναι προσωπικές 
πληροφορίες που αποστέλλονται σε έναν 
διακομιστή web κατά την πλοήγησή σας στο 
web.

- Επιλογές cookie: για να ορίσετε εάν θα 
αποθηκεύονται τα cookie ή όχι. Εάν επιλέξετε 
Ερώτηση, το τηλέφωνο θα σας ρωτά πριν 
αποθηκεύσει τα cookies της τρέχουσας 
σελίδας. 

- Προτιμήσεις: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
εμφάνισης και ήχου του προγράμματος 
περιήγησης.

- Πληροφορίες για το πρόγραμμα 
περιήγησης: για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις πληροφορίες για το πρόγραμμα 
περιήγησης.

Προφίλ σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε 
προφίλ σύνδεσης για πρόσβαση στο ασύρματο 
web.

Σημείωση! Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να 
επεξεργαστείτε ένα προφίλ χρησιμοποιώντας το 
μενού Σύνδεση. σ. 54

Προφίλ ροής

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε 
ένα προφίλ σύνδεσης για την πρόσβαση σε έναν 
διακομιστή ροής. σ. 54

Το μενού αυτό μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, 
ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Σημείωση! Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να 
επεξεργαστείτε ένα προφίλ χρησιμοποιώντας το 
μενού Σύνδεση. σ. 54
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Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Ατζέντα" για 
να προγραμματίσετε επαναλαμβανόμενες 
συναντήσεις και συμβάντα και να 
διαχειριστείτε το προσωπικό σας 
ημερολόγιο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Ατζέντα.
Ατζέντα
Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας. 

Για να επιλέξετε μια ημέρα στο 
ημερολόγιο

Όταν επιλέγετε το μενού Ημερολόγιο, 
εμφανίζεται το ημερολόγιο με επισημασμένη την 
τρέχουσα ημερομηνία.

- Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να μετακινηθείτε ανά 
ημέρα.

- Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος στο κάτω 
μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε ανά 
μήνα.

Για να προσθέσετε μια συνάντηση

> Μεταβείτε σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο 
και πατήστε More.

> Επιλέξτε Δημ/γία → Συνάντηση.

> Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις 
ρυθμίσεις:

- Θέμα: για να πληκτρολογήσετε το θέμα της 
συνάντησης.

- Λεπτομέρειες: για να εισάγετε πληροφορίες 
σχετικά με τη συνάντηση.

- Θέση: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά 
με την τοποθεσία της συνάντησης. 

- Ημ.έναρξης και Ώρα έναρξης: για να 
εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα 
έναρξης.

- Ημερ.λήξης και Ώρα λήξης: για να εισάγετε 
την ημερομηνία και την ώρα λήξης.

- Ειδοποίηση: για να επιλέξετε πόσο 
νωρίτερα από τη συνάντηση θέλετε να 
ειδοποιηθείτε. Εάν δεν θέλετε να 
ειδοποιηθείτε για τη συνάντηση, επιλέξτε Όχι.

- Επανάληψη: για να επιλέξετε την 
επανάληψη της συνάντησης. Εάν δεν θέλετε 
να επαναληφθεί η συνάντηση, επιλέξτεΌχι.

- Λήξη: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήξης.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να αποθηκεύσετε τη συνάντηση.

Για να προσθέσετε μια επέτειο

> Μεταβείτε σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο 
και πατήστε More.

> Επιλέξτε Δημ/γία → Επέτειος.

> Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις 
ρυθμίσεις:

- Περίσταση: για να εισάγετε πληροφορίες 
σχετικά με την επέτειο.

- Ημερομηνία: για να καταχωρήσετε την 
ημερομηνία.

- Ειδοποίηση: για να επιλέξετε πόσο 
νωρίτερα από την επέτειο θέλετε να 
ειδοποιηθείτε. Εάν δεν θέλετε να 
ειδοποιηθείτε για την επέτειο, επιλέξτε Όχι.

- Ώρα ειδοποίησης: Εάν είναι 
ενεργοποιημένη η επιλογή Ειδοποίηση, 
εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης.

- Επανάλληψη κάθε έτος: για να ρυθμίσετε το 
τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο 
κάθε χρόνο.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να αποθηκεύσετε την επέτειο.

Για να προβάλλετε ένα στοιχείο

> Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να 
δείτε τα στοιχεία για εκείνη την ημέρα. 

> Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις 
λεπτομέρειές του.

Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε More 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές:

- Συναντήσεις ή Επέτειοι: για να προβάλετε όλα 
τα στοιχεία συναντήσεων ή επετείων που είναι 
αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε το 
στοιχείο.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το στοιχείο 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε ένα στοιχείο.
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Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
ημερολογίου

Στο ημερολόγιο, πατήστε More για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προβολή: για να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
επιλεγμένη ημερομηνία.

- Δημ/γία: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.

- Προβολή εβδομάδας: για να μεταβείτε στην 
οθόνη προβολής εβδομάδας.

- Προβολή ημέρας: για να μεταβείτε στην οθόνη 
προβολής ημέρας.

- Μετάβαση σε ημερομ.: για να μεταβείτε στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία που εισάγετε.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία 
που είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη 
ημερομηνία.

- Διαγραφή μήνα: για να διαγράψετε όλα τα 
στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στον 
επιλεγμένο μήνα.

- Διαγραφή περιοχής: για να διαγράψετε τα 
στοιχεία μια συγκεκριμένης περιόδου.

- Κατάσταση μνήμης: για να ελέγξετε τις 
πληροφορίες μνήμης για το ημερολόγιο. 

Για να προβάλλετε στοιχεία σε 
διαφορετική λειτουργία

Από προεπιλογή, το ημερολόγιο εμφανίζεται στην 
προβολή μήνα. Μπορείτε να αλλάξετε την 
εμφάνιση ημερολογίου σε προβολή ημέρας ή 
εβδομάδας. Πατήστε More και επιλέξτε Προβολή 
εβδομάδας ή Προβολή ημέρας.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να προβάλετε τα προγραμματισμένα 
στοιχεία για την επιλεγμένη ημερομηνία. Επιλέξτε 
ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να προβάλλετε τα προγραμματισμένα 
στοιχεία για την επιλεγμένη εβδομάδα. Τα μπλε 
κελιά στο πρόγραμμα δηλώνουν στοιχεία που 
έχουν προγραμματιστεί για την εβδομάδα. 
Επιλέξτε την ημερομηνία που περιέχει το στοιχείο 
που θέλετε.

Συναντήσεις

Το μενού αυτό εμφανίζει τα στοιχεία συναντήσεων 
που έχετε δημιουργήσει στο ημερολόγιο.

Επέτειοι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την προβολή 
στοιχείων επετείων που έχετε δημιουργήσει στο 
ημερολόγιο.

Παράλειψη ειδοποιήσεων

Όταν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε μια 
ειδοποίηση για ένα προγραμματισμένο στοιχείο, 
το τηλέφωνο αποθηκεύει μια παράλειψη 
ειδοποίησης μέχρι να το επιβεβαιώσετε.
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Στην βιβλιοθήκη αποθηκεύονται οι εικόνες, 
τα βίντεο, οι ήχοι και τα αρχεία εγγράφων 
σας. Μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία στο 
τηλέφωνο και να τα διαγράψετε από τη 
μνήμη του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Βιβλιοθήκη.

Σημείωση! Μπορείτε να ρυθμίσετε το αν θα 
επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth να 
έχουν πρόσβαση σε φακέλους της 
βιβλιοθήκης. Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, 
πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν φάκελο. 
Πατήστε More και επιλέξτε Μη ορατό σε 
Bluetooth. Για να μοιραστείτε το φάκελο με 
άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε More 
και επιλέξτε Ορατό στο Bluetooth.
Βιβλιοθήκη
Φωτογρ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για 
να αποθηκεύσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από 
το web ή από έναν υπολογιστή, σε μηνύματα ή 
μέσω Bluetooth.

Για να προβάλλετε μια εικόνα

> Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.

> Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.

> Περιστρέψτε το δίσκο δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να προβάλετε και άλλες 
εικόνες.

Για να προβάλλετε μια παρουσίαση

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας σαν 
παρουσίαση διαφανειών, δηλαδή μια διαδοχική 
παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που 
βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

> Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.

> Πατήστε More και επιλέξτε Προβολή 
παρουσίασης. Η παρουσίαση ξεκινά.

> Πατήστε ΠΙΣΩ για να σταματήσετε την 
παρουσίαση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
εικόνων

Από τη λίστα μικρογραφιών εικόνων, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Προβολή: για να ανοίξετε την επιλεγμένη 
εικόνα.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το αρχείο 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Ορισμός ως ταυτότητας καλούντος: για να 
ορίσετε την εικόνα ταυτότητας καλούντος για 
μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το αρχείο.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
αρχεία.

- Μετακίνηση: για να μετακινήσετε το αρχείο σε 
έναν άλλο φάκελο εικόνων.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα του 
αρχείου.

- Προβολή παρουσίασης: για να προβάλλετε 
όλες τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο ως 
παρουσίαση.

- Προστασία αρχείου ή Κατάργηση 
προστασίας αρχείου: για να κλειδώσετε ένα 
αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η 
κατάργηση ή η μετονομασία του ή για να το 
ξεκλειδώσετε.

- Λεπτομέρειες: για να δείτε τις ιδιότητες του 
αρχείου.

Ήχοι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για 
να αποθηκεύσετε φωνητικές σημειώσεις που 
έχετε εγγράψει και κλιπ ήχου που έχουν ληφθεί 
από το web ή από έναν υπολογιστή, σε μηνύματα 
ή μέσω Bluetooth.

Για να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή ενός ήχου

> Επιλέξτε έναν φάκελο ήχου. 

> Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε. Γίνεται 
αναπαραγωγή του αρχείου.

Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μιας 
φωνητικής σημείωσης που έχετε ηχογραφήσει, 
δείτε Φωνητικό σημείωμα. σ. 48.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
ήχου

Από τη λίστα ήχων, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Αναπαραγωγή: για να αναπαραγάγετε το 
επιλεγμένο αρχείο.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το αρχείο 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το αρχείο.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
αρχεία.

- Μετακίνηση: για να μετακινήσετε το αρχείο σε 
άλλο φάκελο ήχου.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα του 
αρχείου.

- Προστασία αρχείου ή Κατάργηση 
προστασίας αρχείου: για να κλειδώσετε ένα 
αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, η 
κατάργηση ή η μετονομασία του ή για να το 
ξεκλειδώσετε.

- Λεπτομέρειες: για να δείτε τις ιδιότητες του 
αρχείου.
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Βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για 
να αποθηκεύσετε αρχεία βίντεο που έχουν ληφθεί 
από το web ή από έναν υπολογιστή, σε μηνύματα 
ή μέσω Bluetooth.

Για να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο

> Σύρετε το πίσω μέρος προς τα πάνω για να 
σηκώσετε το ηχείο.

> Επιλέξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Πατήστε OK για να διακόψετε προσωρινά ή να 
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

- Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό βέλος για 
σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.

- Πατήστε παρατεταμένα το δεξί βέλος για 
σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.

- Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να ρυθμίσετε την 
ένταση ήχου.

- Πατήστε ΠΙΣΩ για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
βίντεο

Από τη λίστα αρχείων βίντεο, πατήστε More για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές:

- Αναπαραγωγή: αναπαραγωγή του αρχείου.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το αρχείο 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το αρχείο.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
αρχεία.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα του 
αρχείου.

- Προστασία αρχείου ή Κατάργηση 
προστασίας αρχείου: για να κλειδώσετε το 
αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή 
και η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.

- Λεπτομέρειες: για να δείτε τις ιδιότητες του 
αρχείου.

Άλλα αρχεία

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο, εκτός 
από εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχου. Το 
τηλέφωνό σας διαθέτει την εφαρμογή Picsel File 
Viewer που σας επιτρέπει να προβάλετε διάφορα 
αρχεία εγγράφων. Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων 
είναι doc, xls, ppt, pdf και txt.

Για να προβάλλετε ένα έγγραφο

Επιλέξτε ένα αρχείο. Εκτελείται το Picsel File 
Viewer και ανοίγει το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε 
το δίσκο για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις 
σελίδες ενός αρχείου.

Σημειώσεις!
- Ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων ή τη 
χωρητικότητα της μνήμης του Picsel File 
Viewer, ένα αρχείο μπορεί να μην ανοίγει 
κανονικά.

- Εάν ένα αρχείο εγγράφων περιέχει γλώσσες 
που δεν υποστηρίζονται από το Picsel File 
Viewer, το περιεχόμενο του εγγράφου δε θα 
εμφανιστεί σωστά.

Κατά την προβολή ενός αρχείου, πατήστε More 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές προβολής:

- Ζουμ: για να επιλέξετε τη λειτουργία ζουμ. 
Μετακινήστε το δίσκο για να πραγματοποιήσετε 
μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Πατήστε OK για να 
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία 
προβολής.

- Προσαρμογή σε: για να προσαρμόσετε το 
έγγραφο στο μέγεθος της σελίδας, στο πλάτος 
της οθόνης ή στο ύψος της οθόνης.

- Μετάβαση: για να μεταβείτε σε μια άλλη σελίδα 
του εγγράφου.

- Περιστροφή: για να περιστρέψετε το έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
εγγράφων

Από τη λίστα εγγράφων, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προβολή: για να ανοίξετε το αρχείο.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το αρχείο 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το αρχείο.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
αρχεία.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα του 
αρχείου.

- Προστασία αρχείου ή Κατάργηση 
προστασίας αρχείου: για να κλειδώσετε το 
αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή 
και η μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.

- Λεπτομέρειες: για να δείτε τις ιδιότητες του 
αρχείου.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα 
μνήμης για τα στοιχεία μέσων και την ποσότητα 
της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη 
στιγμή.
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Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς 
τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και 
στην κάρτα SIM. Η κάρτα SIM και η μνήμη 
του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές, 
χρησιμοποιούνται ως μία μονάδα, η οποία 
καλείται "Ευρετήριο".

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Ευρετήριο.
Ευρετήριο
Επαφές

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
αναζητήσετε πληροφορίες επαφών στο 
Ευρετήριο.

Για να βρείτε μια επαφή

> Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να μεταβείτε στον 
πρώτο χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε να 
βρείτε και πατήστε OK.

> Μεταβείτε στην επαφή.

> Για να προβάλλετε τις πληροφορίες της 
επαφής, πατήστε More και επιλέξτε Προβολή.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK. Εάν η επαφή διαθέτει 
περισσότερους από έναν αριθμούς 
τηλεφώνου, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα 
αριθμό και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK.

Για να αντιγράψετε μία επαφή στην 
κάρτα SIM

> Στη λίστα επαφών, πραγματοποιήστε κύλιση 
στην επαφή που επιθυμείτε.

> Πατήστε More και επιλέξτε Προβολή.

> Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό προς 
αντιγραφή.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αντιγραφή στη 
SIM.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών της 
επαφής, πατήστε More για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Σημείωση! Ανάλογα με τον τύπο του αριθμού που 
επιλέγετε, οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να 
ποικίλλουν.

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε τις 
πληροφορίες επαφής.

- Κλήση: για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.

- Αποστολή μηνύματος: για να στείλετε ένα 
μήνυμα SMS, MMS ή email στον επιλεγμένο 
αριθμό.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
επαφή από το Ευρετήριο.

- Αποστολή επαγγελματικής κάρτας μέσω: 
για να στείλετε την επαφή ως συνημμένο 
δεδομένων μέσω MMS, email ή Bluetooth. 

- Αντιγραφή στη SIM: για να αντιγράψετε την 
επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου στην 
κάρτα SIM.

Προσθήκη νέου

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
προσθέσετε νέες επαφές στο Ευρετήριο.

> Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε 
πληροφορίες σχετικά με την επαφή:

- Όνομα: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.

- Κινητό: για να καταχωρήσετε έναν αριθμό 
κινητού τηλεφώνου.

- Σπίτι: για να καταχωρήσετε έναν αριθμό 
τηλεφώνου σπιτιού.

- Γραφείο: για να καταχωρήσετε έναν αριθμό 
τηλεφώνου εργασίας.

- Email: για να αντιστοιχήσετε μια διεύθυνση 
email.

- Εικόνες: για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ως 
εικόνα ταυτότητας καλούντος όταν 
ειδοποιείστε για εισερχόμενη κλήση από το 
συγκεκριμένο άτομο.

- Ομάδα: για να αντιστοιχίσετε την επαφή σε 
μια ομάδα καλούντων.

- Ημερομηνία γέννησης: για να 
καταχωρήσετε τα γενέθλια του ατόμου.

- Διεύθυνση: για να αντιστοιχίσετε μια 
ταχυδρομική διεύθυνση.

- Σημείωση: για να προσθέσετε μια σημείωση 
για την επαφή.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να αποθηκεύσετε την επαφή.
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Ομάδες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες 
καλούντων.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα 
καλούντων

> Επιλέξτε Δημιουργία.

> Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε.

Για να προσθέσετε μέλη σε μια ομάδα 
καλούντων

> Επιλέξτε μια ομάδα.

> Επιλέξτε Προσθήκη μέλους.

> Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε 
στην ομάδα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
ομάδας καλούντων

Από τη λίστα ομάδων, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προβολή μελών: για να δείτε τα μέλη της 
επιλεγμένης ομάδας.

- Προσθήκη μέλους: για να προσθέσετε μέλη 
στην επιλεγμένη ομάδα.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα της 
ομάδας.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν 
διαγράφονται από το Ευρετήριο.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλες τις 
ομάδες.

- Δημιουργία: για να προσθέσετε μια νέα 
ομάδα.

Η επαγγελματική μου κάρτα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα 
και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Για να αποθηκεύσετε την επαγγελματική 
σας κάρτα

> Καταχωρήστε τις πληροφορίες επαφής σας.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
επαγγελματικής κάρτας

Αφού αποθηκεύσετε την επαγγελματική σας 
κάρτα, πατήστε More για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Αποστολή επαγγελματικής κάρτας μέσω: 
για να στείλετε την επαγγελματική σας κάρτα 
ως συνημμένο δεδομένων μέσω MMS, email ή 
Bluetooth.

- Αποστολή αυτού του αριθμού μέσω: για να 
στείλετε τον επιλεγμένο αριθμό μέσω SMS, 
MMS ή email.

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε την 
επαγγελματική σας κάρτα. 

- Αφαίρεση επαγγελματικής κάρτας: για να 
διαγράψετε την επαγγελματική σας κάρτα.

Προσωπικός αριθμός

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή 
για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. 
Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους 
πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα 
SIM της συσκευής σας.

Αντιγραφή όλων στη SIM

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
αντιγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του 
τηλεφώνου στην κάρτα SIM.

Όταν ρυθμίζετε την επιλογή Προεπιλεγμένη 
προβολή επαφών σε Και τα δύο, οι επαφές θα 
εμφανίζονται δύο φορές στη λίστα του Ευρετηρίου 
σας. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να διαγράψετε τις 
επαφές στη μνήμη του τηλεφώνου σας ώστε να 
αποφευχθεί η πιθανότητα σύγχυσης.

Αντιγραφή όλων από τη SIM

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
αντιγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM 
στη μνήμη του τηλεφώνου. 



45
Διαγραφή όλων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε 
όλες τις επαφές στη μνήμη του τηλεφώνου σας, 
στην κάρτα SIM ή και στα δύο, ανάλογα με τη 
ρύθμιση Προεπιλεγμένη προβολή επαφών.

Σημείωση! Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 
00000000. Για να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το μενού Αλλαγή 
κωδικού πρόσβασης.

Ρυθμίσεις ευρετηρίου

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε 
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το Ευρετήριο.

- Λειτουργία αναζήτησης: για να αλλάξετε τη 
σειρά ταξινόμησης της λίστας επαφών.

- Προεπιλεγμένη προβολή επαφών: ρύθμιση 
του σημείου από όπου το Ευρετήριο ανακτά τις 
καταχωρήσεις του. Μπορείτε επίσης να ορίσετε 
την προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την 
αποθήκευση επαφών.

Κατάσταση μνήμης

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε 
τον αριθμό επαφών που είναι αποθηκευμένες στο 
Ευρετήριο.

Αριθμός υπηρεσίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε 
τη λίστα των αριθμών SDN (Service Dialling 
Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον 
παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών για 
πληροφορίες καταλόγου. Αυτό το μενού είναι 
διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN 
υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
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Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες 
ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των 
κλήσεων.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Κατάλογος κλήσεων.
Κατάλογος κλήσεων
Πρόσφατες κλήσεις

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες 
εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες 
κλήσεις. 

Για να μεταβείτε σε έναν κατάλογο 
κλήσεων

> Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να 
πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα 
καταλόγων κλήσεων.

> Επιλέξτε έναν κατάλογο κλήσεων για να 
προβάλλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης. 

> Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
καταλόγου κλήσεων

Από τη λίστα καταλόγων κλήσεων, πατήστε More 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές:

- Λεπτομέρειες: για να προβάλλετε τις 
λεπτομέρειες μιας κλήσης.

- Κλήση: για να καλέσετε τον αριθμό.

- Αποστολή μηνύματος: για να στείλετε ένα 
μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων στον 
επιλεγμένο αριθμό.

- Χρήση αριθμού: για να επικολλήσετε τον 
επιλεγμένο αριθμό στην οθόνη κλήσης. 
Μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό περιοχής 
και να καλέσετε τον αριθμό ή να τον 
επεξεργαστείτε και να τον αποθηκεύσετε.

- Προσθήκη σε νέα επαφή: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

- Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή: για να 
προσθέσετε τον αριθμό σε μια υπάρχουσα 
καταχώρηση ευρετηρίου.

- Κατάργηση: για να διαγράψετε τον κατάλογο 
κλήσεων.

- Κατάργηση όλων: για να διαγράψετε όλους 
τους καταλόγους κλήσεων.

Αναπάντητες

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες 
κλήσεις που λάβατε χωρίς όμως να απαντήσετε.

Εξερχόμενες

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες 
εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες 
εισερχόμενες κλήσεις. 

Κατάργηση όλων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε 
τη λίστα καταλόγων κλήσεων.

Διάρκεια κλήσης

Αυτό το μενού εμφανίζει τον κατάλογο διάρκειας 
των εξερχόμενων και των εισερχόμενων 
κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται 
από τον παροχέα υπηρεσιών διαφέρει.

Σημείωση! Για να μηδενίσετε τη διάρκεια των 
κλήσεων, πατήστε More και επιλέξτε Μηδενισμός 
της διάρκειας όλων των κλήσεων.
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Μπορείτε να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα 
εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του 
τηλεφώνου σας.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Εφαρμογές.
Εφαρμογές
Ειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε μια 
ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή 
μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει για ένα 
συμβάν μια καθορισμένη ώρα.

Για να ορίσετε μια ειδοποίηση

> Επιλέξτε μια ειδοποίηση.

Σημείωση! Για να προσθέσετε μια νέα 
ειδοποίηση, πατήστε More και επιλέξτε 
Δημ/γία.

> Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης:

- Όνομα: για να εισάγετε το όνομα της 
ειδοποίησης.

- Ενεργοποίηση: επιλέξτε Ναι για να 
ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

- Χρόνος: για να εισάγετε την ώρα 
ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

- Επανάληψη: για να ενεργοποιήσετε μια 
επιλογή επανάληψης.

- Ειδοποίηση αφύπνισης: για να επιλέξετε 
έναν ήχο ειδοποίησης.

Σημείωση! Εάν έχετε ορίσει μια λίστα 
αναπαραγωγής μουσικής ως ήχο 
ειδοποίησης, την ώρα της ειδοποίησης 
πρέπει να είναι ανοιχτό το ηχείο και 
ενεργοποιημένο το τηλέφωνο. Διαφορετικά, 
το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει τον 
προεπιλεγμένο ήχο κλήσης.

- Αυτόματη ενεργοποίηση: για να ρυθμίσετε 
το τηλέφωνο να ενεργοποιείται και να ηχεί η 
ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα 
ειδοποίησης.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να ορίσετε την ειδοποίηση.

Για να σταματήσετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση, επιλέξτε μία από τις εξής 
επιλογές για να τη σταματήσετε:

- Επιλέξτε Διακοπή για να σταματήσει η 
ειδοποίηση.

- Επιλέξτε Αναβολή για να διακόψετε την 
ειδοποίηση για 5 λεπτά. Μπορείτε να 
αναβάλλετε την αφύπνιση έως και 5 φορές.

Για να απενεργοποιήσετε μια 
ειδοποίηση

> Από τη λίστα ειδοποιήσεων, πραγματοποιήστε 
κύλιση στην ειδοποίηση που επιθυμείτε να 
επενεργοποιήσετε.

> Πατήστε More και επιλέξτε Turn alarm off.

Παγκόσμιο ρολόι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μάθετε τι 
ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. 

Από τον παγκόσμιο χάρτη, περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να επιλέξετε 
την πόλη που θέλετε. Καθώς κινείται η γραμμή 
ώρας, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και 
ημερομηνία της επιλεγμένης ζώνης.
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Υπολογιστής

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε 
απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, 
αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

> Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, μεταβείτε σε 
έναν αριθμό και πατήστε OK για να τον 
επιλέξετε. 

Για να εισάγετε ένα δεκαδικό ψηφίο, επιλέξτε το 
σημείο υποδιαστολής.

> Πατήστε στο πεδίο μαθηματικών πράξεων στο 
κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε την πράξη 
που θέλετε.

> Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό.

> Για να δείτε το αποτέλεσμα, επιλέξτε το 
σύμβολο ίσον (=).

Μετατροπέας νομισμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για τη μετατροπή 
τιμών νομισμάτων.

> Επιλέξτε Μονάδα στο επάνω πεδίο και 
επιλέξτε την αρχική μονάδα χρησιμοποιώντας 
το δίσκο.

> Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Ποσό.

> Καταχωρήστε την τιμή που θέλετε να 
μετατρέψετε και πατήστε Ολοκληρώθηκε.

Για να εισάγετε ένα δεκαδικό ψηφίο, επιλέξτε το 
σημείο υποδιαστολής.

> Επιλέξτε Μονάδα στο κάτω πεδίο και επιλέξτε 
τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η 
μετατροπή.

Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που 
καταχωρήσατε.

Σημείωση! Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη 
συναλλαγματική ισοτιμία πατώντας More και 
επιλέγοντας Ορισμός συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.

Φωνητικό σημείωμα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Η μέγιστη 
διάρκεια ενός φωνητικού σημειώματος είναι μία 
ώρα.

Για να ηχογραφήσετε και να 
αποθηκεύσετε ένα φωνητικό σημείωμα

> Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να εκκινήσετε την 
εγγραφή. 

> Μιλήστε στο μικρόφωνο.

Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, 
πατήστε More και επιλέξτε Παύση εγγραφής. 

Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε More 
και επιλέξτε Συνέχιση εγγραφής. 

> Όταν τελειώσετε, πατήστε OK. Το φωνητικό 
σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.

Για να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή ενός φωνητικού 
σημειώματος

> Σύρετε το πίσω μέρος προς τα πάνω για να 
σηκώσετε το ηχείο

> Από την οθόνη φωνητικών σημειωμάτων, 
πατήστε More και επιλέξτε Μετάβαση σε 
φωνητικές σημειώσεις.

> Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα. Γίνεται 
αναπαραγωγή του φωνητικού σημειώματος.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 

- Για να διακόψετε προσωρινά την 
αναπαραγωγή, πατήστε OK. Για να συνεχίσετε 
την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά OK.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, περιστρέψτε 
το δίσκο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε More και επιλέξτε Διακοπή 
εγγραφής.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών 
σημειωμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο εγγραφής 
προτού ξεκινήσετε την εγγραφή.

Από την οθόνη φωνητικών σημειωμάτων, 
πατήστε More και επιλέξτε Ρυθμίσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Μέγιστη διάρκεια (60 λεπτά): για να 
πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός φωνητικού 
σημειώματος με διάρκεια μέχρι μία ώρα.

- Κατάλληλο για μηνύματα: για να 
πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός φωνητικού 
σημειώματος για να το προσθέσετε σε ένα 
μήνυμα πολυμέσων.

- Κατάλληλο για email: για να 
πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός φωνητικού 
σημειώματος για να το προσθέσετε σε ένα 
email.
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Σημείωμα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε σημειώματα 
για σημαντικά πράγματα.

Για να καταχωρήσετε ένα σημείωμα

> Πατήστε More και επιλέξτε Δημ/γία.

> Πληκτρολογήστε ένα σημείωμα και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε ή πατήστε More και επιλέξτε 
Ολοκληρώθηκε.

Για να προβάλετε ένα σημείωμα

Επιλέξτε ένα σημείωμα από τη λίστα 
σημειωμάτων.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
σημειωμάτων

Από τη λίστα σημειωμάτων, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προβολή: για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες 
του σημειώματος.

- Δημ/γία: για να δημιουργήσετε ένα νέο 
σημείωμα.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το σημείωμα 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο 
σημείωμα.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
σημειώματα.

- Κατάσταση μνήμης: για να προβάλλετε 
πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη που 
χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.

Εργασίες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε εργασίες. 

Για να καταχωρήσετε μια εργασία

> Πατήστε More και επιλέξτε Δημ/γία.

> Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις 
ρυθμίσεις:

- Τίτλος: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά 
με την εργασία.

- Ημερομηνία: για να καταχωρήσετε την 
ημερομηνία.

- Προθεσμία: για να εισάγετε την ημερομηνία 
παράδοσης της εργασίας.

- Προτεραιότητα: για να επιλέξετε ένα 
επίπεδο προτεραιότητας.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να αποθηκεύσετε την εργασία.

Για να προβάλλετε μια εργασία

Στη λίστα εργασιών, το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι 
η προτεραιότητα εργασίας είναι υψηλή. Ένα 
σημάδι ελέγχου υποδεικνύει ότι η εργασία έχει 
ολοκληρωθεί.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μία εργασία και 
πατήστε OK για να την προβάλετε

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
εργασιών

Από τη λίστα εργασιών, πατήστε More για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προβολή: για να προβάλετε τις λεπτομέρειες 
της εργασίας.

- Επισήμανση ως ολοκληρωμένου ή 
Επισήμανση ως μη ολοκληρωμένου: για να 
αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας.

- Δημ/γία: για να δημιουργήσετε μια νέα 
εργασία.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε την εργασία 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
εργασία.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλες τις 
εργασίες.

- Κατάσταση μνήμης: για να προβάλλετε 
πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη που 
χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.

Media player

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή 
αρχείων βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη 
μνήμη του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας το 
media player.

Για να αποθηκεύσετε αρχεία βίντεο στο 
τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή 
αρχείων mp4, 3gp και WMV στο τηλέφωνό σας. 

- Λήψη από το πρόγραμμα περιήγησης στο 
web. σ. 36

- Αντιγραφή από υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.

- Αντιγραφή από υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
το τηλέφωνο ως δίσκο μνήμης. σ. 21

- Λήψη μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth.
σ. 52

> Συγχρονισμός με το Windows Media Player σε 
υπολογιστή. σ. 21

Για να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο

> Σύρετε το πίσω μέρος προς τα πάνω για να 
σηκώσετε το ηχείο.

> Επιλέξτε τον φάκελο Βίντεο.

> Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να 
αναπαραγάγετε. Ανοίγει το Media player.

> Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα κατά 
την αναπαραγωγή:

- Πατήστε OK για να διακόψετε προσωρινά ή 
να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

- Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό βέλος για 
σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.

- Πατήστε παρατεταμένα το δεξί βέλος για 
σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.

- Χρησιμοποιήστε το δίσκο για να ρυθμίσετε 
την ένταση ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του 
media player

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, πατήστε 
More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
παρακάτω επιλογές:

- Παύση ή Συνέχιση: για να διακόψετε 
προσωρινά ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- Διακοπή: για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

- Αποστολή μέσω: για να στείλετε το αρχείο 
μέσω MMS, email ή Bluetooth.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το αρχείο.
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Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του 
τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να 
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις 
προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Ρυθμίσεις.
Ρυθμίσεις 
Ώρα & ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε 
την ώρα και την ημερομηνία του τηλεφώνου σας. 

- Ζώνη ώρας: για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της 
περιοχής σας. Επιλέξτε την πόλη που 
αντιστοιχεί στη ζώνη της περιοχής σας.

- Θερινή ώρα: εφαρμόστε τη θερινή ώρα στη 
ζώνη ώρα σας.

- Ώρα: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα 
χρησιμοποιώντας το δίσκο.

- Ημερομηνία: για να καταχωρήσετε την 
τρέχουσα ημερομηνία χρησιμοποιώντας το 
δίσκο.

- Μορφή ώρας: για να επιλέξετε τη 12-ωρη ή την 
24-ωρη μορφή ώρας χρησιμοποιώντας το 
δίσκο.

Τηλέφωνο

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του 
τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν 
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε 
μια γλώσσα για το κείμενο της οθόνης.

Λειτουργία μεταφοράς

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να επιλέξετε 
λειτουργία μεταφοράς (ή λειτουργία USB) η οποία 
θα χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το τηλέφωνό 
σας σε υπολογιστή μέσω διασύνδεσης USB.

- Χειροκίνητα: μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία 
μεταφοράς αφότου συνδέσετε το τηλέφωνό σας 
με έναν υπολογιστή. Μετά τη σύνδεση, πατήστε 
More στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Σύνδεση με υπολογιστή → οποιαδήποτε 
κατάσταση λειτουργίας.

- PC Studio: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
πρόγραμμα Samsung PC Studio για να 
συγχρονίσετε και να μεταφέρετε δεδομένα 
μέσων από το τηλέφωνο στον υπολογιστή και 
αντίστροφα.

- MTP: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία μεταφοράς πολυμέσων για να 
μεταφέρετε περιεχόμενο WMDRM (Windows 
Media Digital Rights Management) με κλειδιά 
άδειας από το BeoPlayer ή το Windows Media 
Player στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να 
λάβετε νέα κλειδιά άδειας για τα αρχεία DRM 
όταν λήξουν τα κλειδιά άδειας.

- Συσκευή αποθήκευσης: μπορείτε να 
συνδέσετε το τηλέφωνο σε έναν υπολογιστή με 
τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε μια 
εξωτερική μονάδα μνήμης. Οι χρήστες MAC 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιλογή 
για να μεταφέρουν αρχεία στο τηλέφωνό τους.

Αυτόμ. επανάκληση

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε 
το τηλέφωνο να επαναλαμβάνει την κλήση ενός 
αριθμού τηλεφώνου μετά από ανεπιτυχή κλήση. 
Ο αριθμός των επαναλήψεων μπορεί να οριστεί 
σε δέκα.

Αυτ.κλείδ. πλήκτρων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε 
το τηλέφωνο ώστε να κλειδώνει αυτόματα το 
πληκτρολόγιο όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
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Οθόνη

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

- Οθόνη αδράνειας: για να επιλέξετε ένα 
γραφικό για την οθόνη αδράνειας.

- Φωτεινότητα: για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα 
της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

- Φωτισμός: για να επιλέξτε το χρονικό διάστημα 
ενεργοποίησης του φωτισμού της οθόνης.

- Μείωση φωτεινότητας: για να επιλέξετε το 
χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα 
παραμένει σε λειτουργία μειωμένης 
φωτεινότητας αφού απενεργοποιηθεί ο 
φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, η οθόνη απενεργοποιείται.

Ήχος

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχου ανάλογα με τις 
προτιμήσεις σας.

- Ήχος κλήσης: για να επιλέξετε έναν ήχο 
κλήσης.

- Ένταση κουδουν.: για να επιλέξετε την ένταση 
του ήχου κλήσης.

- Τύπος ήχου κλήσης: για να καθορίσετε τον 
τρόπο ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις.

Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπάει 
χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν 
ακούγεται ήχος κλήσης.

Δόνηση και μελωδία: το τηλέφωνο δονείται 
και χτυπάει ταυτόχρονα.

Σίγαση: το τηλέφωνο απενεργοποιεί τον ήχο 
κλήσης.

- Ήχος μηνύματος: για να επιλέξετε έναν ήχο 
ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.

- Ένταση μηνύματος: για να επιλέξετε μια 
ένταση ήχου ειδοποίησης για τα εισερχόμενα 
μηνύματα.

- Τύπος ήχου μην.: για να καθορίσετε τον τρόπο 
ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα.

- Ειδ.στη διάρ.κλ: ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε 
να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) σε 
περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης 
λάβετε ένα νέο μήνυμα ή ενεργοποιηθεί μια 
ειδοποίηση.

- Αθόρυβη λειτουργία: για να καθορίσετε τον 
τρόπο ειδοποίησης για συγκεκριμένο συμβάν 
στην αθόρυβη λειτουργία.

Υπηρεσίες δικτύου

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. 
Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να 
ελέγξετε τη διαθεσιμότητα.

Εκτροπή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις 
εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου 
που ορίζετε.

> Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θα 
εκτρέπονται.

> Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής 
κλήσεων:

- Εκτροπή πάντα: για να εκτρέπονται όλες οι 
κλήσεις.

- Όταν είναι κατειλημμένο: οι κλήσεις 
εκτρέπονται, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη 
κλήση.

- Όταν δεν απαντά: για να εκτρέπονται οι 
κλήσεις σας όταν δεν απαντάτε στο 
τηλέφωνο.

- Όταν είναι αδύν.η πρόσ.: για να 
εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε 
περιοχή που δεν καλύπτεται από τον 
παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο 
είναι απενεργοποιημένο.

- Ακύρωση όλων: για να ακυρώσετε όλες τις 
επιλογές εκτροπής.

> Επιλέξτε Ναι στο επάνω πεδίο. Για να 
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, 
επιλέξτε Όχι.

> Επιλέξτε το πεδίο Εκτροπή προς.

> Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα 
εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε.

> Εάν έχετε επιλέξει Όταν δεν απαντά, 
μεταβείτε στο πεδίο Χρ.αναμ. και επιλέξτε το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το 
δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της 
κλήσης.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση.
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Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να 
περιορίσετε τις κλήσεις σας.

> Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή. 

> Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:

- Όλες οι εξερχόμ. κλήσεις: για να 
απαγορεύονται όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.

- Εξερχ. διεθνείς κλήσεις: για να 
απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

- Φρ.διεθ.κλ.εκτός χώρ.επ.: για να 
επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός 
της χώρας όπου βρίσκεστε στο εξωτερικό και 
προς τη χώρα σας.

- Όλες οι εισερχόμ. κλήσεις: για να 
απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις.

- Εισ. κλήσεις με περιαγωγή: για να 
απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις, όταν 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ 
βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του 
οικείου δικτύου σας.

- Ακύρωση όλων: για να ακυρώσετε όλες τις 
ρυθμίσεις φραγής κλήσεων.

> Επιλέξτε Ναι στο επάνω πεδίο. Για να 
απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε 
Όχι.

> Επιλέξτε το πεδίο Κωδικός πρόσβασης.

> Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων 
που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών 
και πατήστε Ολοκληρώθηκε.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση.

Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας ενημερώνει όταν 
κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

> Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα 
ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.

> Επιλέξτε Ναι. Για να απενεργοποιήσετε την 
αναμονή κλήσεων, επιλέξτε Όχι. 

Επιλογή δικτύου

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να 
επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που 
χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της 
περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο 
από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει 
συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να 
αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του 
τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που 
καλείτε. Εάν επιλέξετε Προεπιλογές δικτύου, το 
τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη 
ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

Σημείωση! Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο 
χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Τηλεφωνητής

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για αποθηκεύσετε 
ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή 
τηλεφωνητή.

Σημείωση! Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του 
διακομιστή τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση 
στον τηλεφωνητή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας 
μπορεί να σας δώσει τον αριθμό διακομιστή της 
υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Επιλογή συχνότητας

Προκειμένου να πραγματοποιεί και να λαμβάνει 
κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι 
καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το 
τηλέφωνό σας είναι συμβατό με τους παρακάτω 
τύπους δικτύων: GSM 1900, Συνδυασμός GSM 
900 ή 1800 και UMTS.

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας 
καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που 
χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο 
εξωτερικό, πρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα 
δικτύου.

Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε 
το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές 
Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με 
αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή 
να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη δωρεάν 
ασύρματη σύνδεση μεταξύ όλων των συσκευών 
με δυνατότητα Bluetooth που βρίσκονται εντός 
εμβέλειας 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές 
επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, δεν 
χρειάζεται να είναι στραμμένες η μία προς την 
άλλη.

Σημειώσεις!: 
- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, 
η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να 
είναι μικρότερη.

- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
Bluetooth με λειτουργίες πολυμέσων, όπως η 
εγγραφή φωνής και η κάμερα.

- Ορισμένες συσκευές, ειδικά όσες δεν έχουν 
ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, 
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό 
σας.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Bluetooth

Το μενού Bluetooth παρέχει τις εξής επιλογές:

- Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση: για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Bluetooth.

- Οι συσκευές μου: για να αναζητήσετε 
συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης. 

- Η ορατ. του τηλ. μου: για να επιτρέπετε σε 
άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν 
αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.

- Το όνομα του τηλεφώνου μου: για να 
αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα 
συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται 
στις άλλες συσκευές.

- Λειτουργία ασφαλείας: για να ορίσετε αν το 
τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν 
άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα 
δεδομένα σας.

- Υπηρεσίες τεχνολογίας Bluetooth: για να 
δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth. 
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Για να εκτελέσετε αναζήτηση άλλης 
συσκευής Bluetooth και δημιουργία 
ζεύγους

> Από το μενού Bluetooth, επιλέξτε 
Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Bluetooth.

> Επιλέξτε Οι συσκευές μου.

> Επιλέξτε Νέα αναζήτηση.

Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα 
συσκευών με τις οποίες μπορείτε να 
συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν 
τον τύπο της συσκευής:

Το χρώμα του εικονιδίου Bluetooth δηλώνει την 
κατάσταση της συσκευής:

Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε 
κάποιο ζεύγος

Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε 
κάποιο ζεύγος

Κόκκινο για τις συσκευές που είναι 
συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας

> Επιλέξτε μια συσκευή.

> Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth 
και επιλέξτε . Ο κωδικός χρησιμοποιείται 
μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να τον 
απομνημονεύσετε.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής 
πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία 
του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση! Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ 
ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να 
έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. 
Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον 
πληκτρολογήσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
συσκευών

Από τη λίστα των συσκευών που συμμετέχουν σε 
κάποιο ζεύγος, μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε 
και πατήστε More για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις παρακάτω επιλογές:

- Σύνδεση ή Αποσύνδεση: για να συνδεθείτε με 
το σετ ακουστικών ή το κιτ αυτοκινήτου hands-
free ή να τερματίσετε τη σύνδεση με τη 
συσκευή.

- Περιήγηση σε αρχεία: για να αναζητήσετε 
δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισάγετε 
απευθείας στο τηλέφωνό σας.

- Λίστα υπηρεσιών: για να προβάλετε τη λίστα 
υπηρεσιών Bluetooth για την επιλεγμένη 
συσκευή.

- Μετονομασία: για να αλλάξετε το όνομα της 
συσκευής.

- Έγκριση συσκευής ή Μη εγκεκριμένη 
συσκευή: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα 
σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, 
όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν 
με το τηλέφωνό σας.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
συσκευή από τη λίστα συσκευών.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλες τις 
συσκευές από τη λίστα.

Για να στείλετε δεδομένα μέσω 
Bluetooth

> Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

> Επιλέξτε μια εφαρμογή, όπως το Ευρετήριο, η 
Βιβλιοθήκη, η Ατζέντα, το Σημείωμα ή οι 
Εργασίες, στην οποία είναι αποθηκευμένο το 
στοιχείο που θέλετε να στείλετε. 

> Πραγματοποιήστε κύλιση στο στοιχείο που 
θέλετε.

> Πατήστε More και επιλέξτε μια επιλογή 
αποστολής → Bluetooth.

> Για την αποστολή μιας επαφής, επιλέξτε τα 
δεδομένα που θέλετε να στείλετε.

> Αναζητήστε και επιλέξτε μια συσκευή.

> Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη 
δημιουργία ζεύγους και επιλέξτε .

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η 
λειτουργία Bluetooth και η ορατότητα του 
τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

> Εάν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth 
στέλνει αρχεία στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ναι 
για να επιτρέψετε την πρόσβαση στο τηλέφωνό 
σας.

> Επιλέξτε Ναι για να λάβετε δεδομένα.

Κινητό τηλέφωνο

Υπολογιστής

Στερεοφωνικό σετ ακουστικών

Κιτ αυτοκινήτου hands-free

PDA

Εκτυπωτής

Άγνωστη συσκευή
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Ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση.

Σημείωση! Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό ΡΙΝ/
PIN2 τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την 
απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον 
κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι 
κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα του δικτύου 
σας.

Έλεγχος PIN

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) 
αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει 
την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το 
τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το 
ενεργοποιείτε.

Αλλαγή PIN

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το 
κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου κωδικού PIN 
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε 
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το τηλέφωνο και το 
προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, 
πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό 
τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που 
ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Σημείωση! Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 
00000000. Για να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το μενού Αλλαγή 
κωδικού πρόσβασης.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε 
τον κωδικό τηλεφώνου. 

Απόρρητο

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε 
όλες τις επιλογές μενού του τηλεφώνου, εκτός 
από τις λειτουργίες κλήσεων. 

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα 
πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου για να 
έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού. 

Κλείδωμα SIM

Η λειτουργία κλειδώματος SIM επιτρέπει στο 
τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την 
τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν 
κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε 
διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Σύνδεση

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ 
που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του 
τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις 
είναι απαραίτητες για τη χρήση του 
προγράμματος περιήγησης στο web ή για την 
αποστολή μηνυμάτων MMS ή email.

Σημείωση! Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι 
ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε τον 
παροχέα υπηρεσιών σας, το πρόγραμμα περιήγησης 
στο web, οι λειτουργίες MMS και email ενδέχεται να μη 
λειτουργούν σωστά.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ

> Επιλέξτε Δημ/γία. Εάν έχει αποθηκευτεί 
προηγουμένως ένα προφίλ, πατήστε More και 
επιλέξτε Δημ/γία.

> Καθορίστε τις παραμέτρους για το προφίλ:

- Όνομα: για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα 
για το προφίλ.

- Όνομα πρόσβασης: για να επεξεργαστείτε 
το όνομα του σημείου πρόσβασης που 
χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης 
του δικτύου GPRS.

- Απαιτείται: για να επιλέξετε τον τύπο 
ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται.

- Ταυτότητα χρήστη: για να πληκτρολογήσετε 
την ταυτότητα χρήστη.

- Κωδικός πρόσβασης: για να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης 
χρήστη.

- Πρωτόκολλο: για να επιλέξετε ένα 
πρωτόκολλο μεταξύ των HTTP, WAP και 
Άλλο.

- URL αρχικής σελίδας: για να καταχωρήσετε 
τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα 
χρησιμοποιείται ως αρχική.

- Διεύθυνση πύλης: (μόνο για WAP) για να 
πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση πύλης του 
διακομιστή μεσολάβησης.

- Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης και 
Θύρα: (μόνο για HTTP) για να ρυθμίσετε τη 
διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης και τη 
θύρα.

- Ασφαλής σύνδεση: (μόνο WAP) για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ασφαλείας.

- Χρ. αδράνειας (δευτ.): για να ορίσετε μια 
χρονική περίοδο μετά από την οποία το 
δίκτυο θα αποσυνδέεται αν δεν έχει υπάρξει 
κίνηση νέων δεδομένων εντός του 
συγκεκριμένου χρόνου.

- Στατικό IP: για να ορίσετε εάν θέλετε να 
εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP. Δείτε 
την επιλογή "Τοπικό IP τηλεφώνου". Αν 
θέλετε να εκχωρείται αυτόματα η διεύθυνση 
IP από το διακομιστή, επιλέξτε Όχι.

- Τοπικό τηλεφώνο IP: για να εισάγετε τη 
διεύθυνση IP που έχετε λάβει από τον 
παροχέα υπηρεσιών, εάν έχετε επιλέξει 
Στατικό IP.

- Στατικό DNS: για να ορίσετε αν θέλετε να 
εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση DNS. 
Δείτε την επιλογή "Διακομιστής 1". Αν θέλετε 
να εκχωρείται αυτόματα η διεύθυνση από το 
διακομιστή, επιλέξτε Όχι.

- Server 1: εισάγετε τη διεύθυνση DNS, αν 
έχετε επιλέξει Στατικό DNS.

- Κατηγορία κίνησης: για να επιλέξετε την 
κατηγορία κίνησης.

> Πατήστε More και επιλέξτε Αποθήκευση για 
να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 
προφίλ

Πατήστε More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Επεξεργασία: για να επεξεργαστείτε το 
προφίλ.

- Δημ/γία: για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο 
προφίλ.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
προφίλ.
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Άδειες DRM

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε 
αποκτήσει για να ενεργοποιήσετε αρχεία μέσων 
που είναι κλειδωμένα από τα συστήματα DRM.

Πατήστε More για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:

- Αναπαραγωγή/ προβολή: για να ανοίξετε το 
αντίστοιχο στοιχείο.

- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο 
κλειδί άδειας.

- Διαγραφή όλων: για να διαγράψετε όλα τα 
κλειδιά άδειας.

- Λεπτομέρειες: για να μεταβείτε στις ιδιότητες 
του κλειδιού άδειας.

Mνήμη

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε 
την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση δεδομένων και για να εκκαθαρίσετε 
τη μνήμη.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου 
σας ταυτόχρονα.

> Επιλέξτε Ναι.

> Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του 
τηλεφώνου και επιλέξτε .

Σημείωση! Ο προκαθορισμένος κωδικός 
πρόσβασης είναι 00000000. Μπορείτε να αλλάξετε 
αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. σ. 54 

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και 
στη συνέχεια ενεργοποιείται ξανά.
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Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε 
OK σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε 
Μενού SIM AT.
Μενού SIM AT
Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε 
κάρτα SIM που υποστηρίζει τα μενού του κιτ 
εργαλείων των εφαρμογών SIM και η οποία 
παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες 
για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά 
γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για 
τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να 
διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών 
που χρησιμοποιείτε.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM 
σας ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
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Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από 
μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, 
πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους 
που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, 
προτού επικοινωνήσετε με κάποιον 
επαγγελματία τεχνικό.
Επίλυση προβλημάτων
Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, 
ενδέχεται να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε κάρτα SIM"

- Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη 
σωστά.

"Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου 
κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του τηλεφώνου για να μπορέσετε 
να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. 
Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί 
με την κάρτα SIM.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου 
ΡIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το 
τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. 
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 
χρησιμοποιήστε το μενού Έλεγχος PIN.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις 
φορές και η κάρτα SIM είναι μπλοκαρισμένη. 
Εισάγετε τον κωδικό PUK που σας έδωσε ο 
παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθ. υπηρ'” ή 
"Σφάλμα δικτύου"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να 
βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. 
Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.

- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την 
οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με 
τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν 
πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο 
σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια 
επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το 
τηλέφωνο. (Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
ΛΗΞΗ για περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο.) 

- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία 
επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.
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Η φωνή σας δεν ακούγεται.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το 
μικρόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά 
κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται 
στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό 
ήχο "μπιπ" και αναβοσβήνει στην οθόνη η 
ένδειξη "Χαμηλή μπαταρία"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. 
Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην 
οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών 
δηλώνει την ισχύ του σήματος από ισχυρό 
( ) έως ασθενές ( ).

- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το 
τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο 
παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν 
πραγματοποιείτε επανάκληση από 
καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε το μενού Επαφές για να 
βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί 
σωστά.

- Εάν χρειάζεται, αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζει κανονικά ή το 
τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου 
και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό 
ύφασμα.

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Εάν ακολουθήσατε την προτεινόμενη διαδικασία 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά 
αυτό παραμένει, σημειώστε τα παρακάτω 
στοιχεία και επικοινωνήστε με τον τοπικό 
αντιπρόσωπο ή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών της Samsung

- Αριθμός μοντέλου του τηλεφώνου σας

- Αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας

- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος
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Πληροφορίες για την υγεία και την 
ασφάλεια
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε 
ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει 
ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην 
ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά 
αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και 
επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF 
για τον γενικό πληθυσμό. Οι οδηγίες 
δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους 
επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από 
ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. 
Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο 
ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, 
ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της 
υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην 
περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, 
χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific 
Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2.0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο 
κινητού ήταν 0.245 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει 
τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να 
μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο 
ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν 
και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο 
επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του 
τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, 
ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό 
οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο 
για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε 
να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται 
για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές 
γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό 
βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς 
του τηλεφώνου. 

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου 
μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η 
συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. 
Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία 
της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές 
προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία 
που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.

- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την 
ενδεδειγμένη χρήση της.

- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε 
πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη 
ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής 
επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του 
σήματος από το δίκτυο και από τις 
παραμέτρους που έχουν ρυθμιστεί από την 
τηλεφωνική εταιρία.

- Η διάρκεια φόρτισης των μπαταριών εξαρτάται 
από το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας που 
απομένει, τον τύπο μπαταρίας και το φορτιστή 
που χρησιμοποιείτε. Η μπαταρία μπορεί να 
φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες 
φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η 
διάρκεια λειτουργίας είναι πολύ μικρότερη από 
την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε 
καινούρια μπαταρία.

- Εάν μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δεν 
χρησιμοποιείται, αποφορτίζεται σταδιακά.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές 
που φέρουν την έγκριση της Samsung ή της 
Bang & Olufsen. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το 
φορτιστή, αποσυνδέετέ τον από την πρίζα. Μην 
αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή 
πάνω από μία εβδομάδα, γιατί η υπερφόρτιση 
ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά 
τη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: 
ενδέχεται να χρειάζεται να κρυώσει ή να 
θερμανθεί πριν από τη φόρτιση.

- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό 
μέρος γιατί μειώνεται η απόδοση και η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να 
διατηρείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία 
δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή κρύα 
μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, 
ακόμα και εάν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) 
επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες 
χαμηλότερες από 0°C (32 °F).

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που 
χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 
2.0 watt/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια 
σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα 
σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη 
προστασία του κοινού και για την περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR 
ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του 
κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.
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- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να 
προκληθεί βραχυκύκλωμα εάν ένα μεταλλικό 
αντικείμενο όπως κέρμα, συνδετήρας ή στυλό 
έρθει σε απευθείας επαφή με τους πόλους + και 
– της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο 
πίσω μέρος της μπαταρίας). Για παράδειγμα, 
μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε 
τσάντα όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με 
μεταλλικά αντικείμενα. Το βραχυκύκλωμα 
μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το 
αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

- Πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε 
πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις 
μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας παρέχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνείτε φωνητικά, σχεδόν παντού και 
οποιαδήποτε ώρα. Ωστόσο, τα οφέλη των 
κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ 
σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να 
αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι το 
κύριο μέλημά σας. Αν χρησιμοποιείτε το 
ασύρματο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, θα πρέπει να 
τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας ή 
της περιοχής στην οποία βρίσκεστε.

Περιβάλλον λειτουργίας

Τηρείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην 
περιοχή που βρίσκεστε και απενεργοποιείτε 
πάντα το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η 
χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο 
εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάζετε πρώτα το 
εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες 
ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως ισχύει και για άλλες κινητές συσκευές 
μετάδοσης ραδιοκυμάτων, για την ικανοποιητική 
λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια των 
χρηστών συνιστάται η χρήση του εξοπλισμού 
στην κανονική του θέση λειτουργίας.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές 
συσκευές διαθέτουν προστασία από σήματα 
ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις 
ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μη διαθέτουν 
προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του 
ασύρματου τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να 
διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ του 
ασύρματου τηλεφώνου σας και του βηματοδότη, 
ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο πρόκλησης 
παρεμβολών στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές 
αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα 
και τις υποδείξεις της Wireless Technology 
Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο 
ότι υπάρχουν παρεμβολές, απενεργοποιήστε 
αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα 
ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές σε κάποια 
ακουστικά βοηθήματα. Σε περίπτωση 
παρεμβολής, πρέπει να συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή του ακουστικού για τυχόν 
εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές 
συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της 
συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται 
επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. 

Ο γιατρός σας ίσως μπορεί να σας παρέχει αυτές 
τις πληροφορίες. 

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν 
βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης 
όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το 
επιβάλλουν. 

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάσουν τα 
ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν 
έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν διαθέτουν 
επαρκή προστασία. Συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος.

Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο 
όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σημάνσεις

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε 
εγκαταστάσεις όπου ειδικές σημάνσεις συνιστούν 
την απενεργοποίηση των τηλεφώνων.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος 
εκρήξεων

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε 
οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες 
και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. 
Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές 
ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το 
τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς 
ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους 
χρήστες για την ανάγκη τήρησης των 
περιορισμών σχετικά με τη χρήση συσκευών που 
εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων 
(σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα 
σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα 
υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, 
προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές 
περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από 
το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή 
αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που 
χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, 
όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, οι περιοχές 
όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως 
είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή η μεταλλική κόνις και σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία 
συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής 
του οχήματός σας.
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Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο 
τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα 
και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες 
προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν 
μπορούν να εγγυηθούν τη σύνδεση υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει 
ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο 
τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές 
όπως για επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων, το 
τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να 
βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης με επαρκή ισχύ 
σήματος. Η πραγματοποίηση επειγουσών 
κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή κατά τη χρήση 
ορισμένων υπηρεσιών δικτύου ή/και λειτουργιών 
τηλεφώνου. Ενημερωθείτε από τους τοπικούς 
φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

> Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

> Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 
που ισχύει για την περιοχή σας. Οι αριθμοί 
επείγουσας κλήσης διαφέρουν ανάλογα με την 
περιοχή.

> Πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Ίσως χρειάζεται να απενεργοποιήσετε 
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως τη φραγή 
κλήσεων, πριν την πραγματοποίηση μια 
επείγουσας κλήσης. Συμβουλευτείτε το παρόν 
έγγραφο και τον τοπικό φορέα παροχής 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Γενικές προφυλάξεις

- Βλάβες που απαιτούν συντήρηση: Βγάλτε το 
τηλέφωνο από την πρίζα και απευθυνθείτε σε 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή παροχέα 
υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

- Χύθηκε υγρό ή έπεσε κάποιο αντικείμενο στο 
προϊόν.

- Το τηλέφωνο εκτέθηκε στη βροχή ή έχει πέσει 
πάνω του νερό.

- Το τηλέφωνο έπεσε από ύψος ή έχει υποστεί 
φθορές.

- Υπάρχουν ευδιάκριτα σημεία 
υπερθέρμανσης.

- Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί κανονικά όταν 
ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας.

- Αποφύγετε τους ζεστούς χώρους: Το προϊόν 
πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές 
θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες ή 
άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των 
ενισχυτών) που εκπέμπουν θερμότητα.

- Αποφύγετε τους υγρούς χώρους: Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρούς χώρους.

- Μην βάζετε αντικείμενα στο εσωτερικό του 
προϊόντος: Μην βάζετε αντικείμενα στο 
εσωτερικό του προϊόντος μέσα από τις σχισμές 
και τα λοιπά ανοίγματα του κελύφους. Οι 
σχισμές και τα ανοίγματα προορίζονται για τον 
αερισμό του προϊόντος. Τα ανοίγματα αυτά δεν 
πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται.

- Εξαρτήματα τοποθέτησης: Μην 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε ασταθή 
τραπέζια, καρότσια, βάσεις, τρίποδα ή 
υποστηρίγματα. Η τοποθέτηση του τηλεφώνου 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και να χρησιμοποιεί εξάρτημα 
τοποθέτησης που να συστήνεται από τον 
κατασκευαστή.

- Αποφύγετε τυχόν ασταθή τοποθέτηση: Μην 
τοποθετείτε το τηλέφωνο πάνω σε ασταθή 
βάση.

- Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σε 
συνδυασμό με εγκεκριμένο εξοπλισμό: Αυτό 
το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
με προσωπικούς υπολογιστές και επιλογές που 
να έχουν οριστεί ως κατάλληλες για χρήση με 
τον εξοπλισμό σας.

- Ρύθμισης έντασης ήχου: Χαμηλώστε την 
ένταση του ήχου πριν να χρησιμοποιήσετε τα 
ακουστικά ή τις υπόλοιπες συσκευές ήχου.

- Καθαρισμός: Βγάλτε το τηλέφωνο από την 
πρίζα πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε 
υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή 
αεροζόλ. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για 
τον καθαρισμό, αλλά ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε 
νερό για να καθαρίσετε το τηλέφωνο, την οθόνη 
και τα εξαρτήματά του.
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Άλλες σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας

- Η συντήρηση του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή 
του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη 
εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί 
επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που 
ισχύει για τη συσκευή.

- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός 
ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι 
σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.

- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, 
αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το 
τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά 
του.

- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, έχετε 
υπόψη σας ότι ο αερόσακος φουσκώνει με 
μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή 
των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην 
περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην 
περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου. Εάν μια 
ασύρματη συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί 
σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί 
τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του 
αερόσακου.

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν από 
την επιβίβαση σε αεροπλάνο. Η χρήση 
ασύρματων τηλεφώνων σε αεροπλάνα είναι 
επικίνδυνη και παράνομη επειδή ενδέχεται να 
προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία του 
αεροπλάνου.

- Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές 
ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή 
ή οριστική διακοπή των υπηρεσιών σύνδεσης 
του παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής 
σχεδίασης και κατασκευής και απαιτεί ειδική 
φροντίδα. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας 
βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις 
εγγύησης και μείνετε ικανοποιημένοι από το 
προϊόν για πολλά χρόνια. 

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα 
ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά 
παιδιά και κατοικίδια. Ενδέχεται να τα 
καταστρέψουν κατά λάθος ή να καταπιούν 
μικρά τμήματα και να πνιγούν.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Η βροχή, η 
υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά 
στοιχεία που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά 
κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα 
χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
βλάβη στο τηλέφωνο. 

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το 
τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρόμικους 
χώρους, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στα 
κινητά μέρη του.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστούς 
χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να 
μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών 
συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στις 
μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να 
λιώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς 
χώρους. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται πέραν 
της κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας 
μπορεί να σχηματισθεί υγρασία στο εσωτερικό 
του τηλεφώνου που μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στα ηλεκτρονικά κυκλώματά του.

- Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή ταρακουνάτε το 
τηλέφωνο. Ο αδέξιος χειρισμός μπορεί να 
καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, 
καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά 
για τον καθαρισμό του τηλεφώνου. Σκουπίστε 
το με ένα απαλό πανί.

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να 
φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να 
εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.

- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε 
συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνους 
μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Το 
τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν 
υπερθερμανθεί.

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η 
ετικέτα που δηλώνει βλάβη λόγω εισόδου 
νερού στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει 
χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση 
του κατασκευαστή ενδέχεται να μην καλύπτει 
την επισκευή του τηλεφώνου, ακόμα και εάν η 
εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει. 

- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή 
οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί 
σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο 
εγκεκριμένο κέντρο επισκευών. Το αρμόδιο 
προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι 
απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή του 
τηλεφώνου σας.
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 Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
Περιβαλλοντική προστασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει την Οδηγία 
για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (WEEE). Σκοπός της Οδηγίας είναι η 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων των 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και η 
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης καθώς και άλλων μορφών 
αξιοποίησης αυτού του τύπου αποβλήτων. Η 
Οδηγία επομένως αφορά τους κατασκευαστές, 
τους διανομείς αλλά και τους καταναλωτές. 

Η Οδηγία WEEE υποχρεώνει τους 
κατασκευαστές αλλά και τους τελικούς 
καταναλωτές να ακολουθούν τις ενδεδειγμένες 
οδούς διάθεσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών και εξαρτημάτων με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος και επιβάλλει την 
επαναχρησιμοποίηση ή την αξιοποίησή τους με 
την ανακύκλωση των υλικών ή την επεξεργασία 
με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας. 

Τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών και τα εξαρτήματά τους δεν πρέπει να 
συλλέγονται μαζί με τα συνήθη αστικά απόβλητα 
αλλά να υφίστανται διαλογή και να συλλέγονται 
ξεχωριστά. 

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που πρέπει να 
συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης 
σημειώνονται με το εικονόγραμμα που βλέπετε σε 
αυτή τη σελίδα. 

Με τη διάθεση των αποβλήτων του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας τα 
συστήματα συλλογής και διαχείρισης που είναι 
διαθέσιμα στη χώρα σας, συμβάλλετε στην 
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας και στη συνετή και ορθολογιστική χρήση 
των φυσικών πόρων. Έτσι προλαμβάνεται η 
ενδεχόμενη ρύπανση της φύσης με επικίνδυνες 
ουσίες οι οποίες είναι παρούσες στα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα και τον εξοπλισμό. 

Ο αντιπρόσωπος λιανικής της Bang & Olufsen θα 
σας βοηθήσει ενημερώνοντάς σας για την 
κατάλληλη μέθοδο διάθεσης που ισχύει στη χώρα 
σας. 



Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE) 

Εμείς, Samsung Electronics

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-F310

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά 
έγγραφα.

Ασφάλεια EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται 
με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο 
παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20 Yong-Sang Park / Διευθυντής
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*  Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του 
Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής 
πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.



www.bang-olufsen.com
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