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Σηµαντικές 
προφυλάξεις 
ασαλείας
Σηµείωση: Η παράβασή τους 
µπορεί να είναι παράνοµη ή να 
ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα µε προσοχή
Μη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο 
όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε 
πρώτα το όχηµά σας. 

Απενεργοποίηση κατά τον 
ανεφοδιασµό καυσίµων
Μη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο 
σε σηµείο ανεφοδιασµού 
καυσίµων (πρατήριο βενζίνης) ή 
κοντά σε καύσιµα ή χηµικές 
ουσίες.

Απενεργοποίηση σε 
αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα µπορεί να 
προκαλέσουν παρεµβολές. Η 
χρήση τους στο αεροπλάνο 
είναι παράνοµη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε 
ιατρικό εξοπλισµό
Στα νοσοκοµεία ή τις 
εγκαταστάσεις ιατρικής 
περίθαλψης µπορεί να 
χρησιµοποιείται εξοπλισµός 
ευαίσθητος σε εξωτερική 
παρεµβολή ραδιοσυχνότητας 
(RF). Να ακολουθείτε τους 
ισχύοντες κανονισµούς.

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

Ειδικοί κανονισµοί
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις 
που ισχύουν σε οποιαδήποτε 
περιοχή και σβήνετε πάντοτε 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. Να τη 
διατηρείτε στεγνή. 

Κλήση έκτακτης ανάγκης
Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
έκτακτης ανάγκης που 
αντιστοιχεί στην τοποθεσία 
όπου βρίσκεστε και πατήστε  
AΠΟΣΤΟΛΗ. 

∆ιατήρηση του τηλεφώνου 
µακριά από µικρά παιδιά 
∆ιατηρείτε το τηλέφωνο µαζί µε 
τα εξαρτήµατα και τα 
ανταλλακτικά του µακριά από 
µικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήµατα και 
µπαταρίες
Χρησιµοποιείτε µόνο βοηθητικά 
εξαρτήµατα και µπαταρίες, που 
έχουν εγκριθεί από τη Samsung 
και τη Bang & Olufsen. Η χρήση 
µη εγκεκριµένων βοηθητικών 
εξαρτηµάτων µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο 
τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.
Σηµείωση: 
• Το τηλέφωνο ενδέχεται να 

εκραγεί αν η µπαταρία 
αντικατασταθεί από 
µπαταρία λανθασµένου 
τύπου.

• Να πετάτε τις 
χρησιµοποιηµένες 
µπαταρίες σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευµένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευµένο 
προσωπικό του σέρβις έχει τη 
δυνατότητα να επισκευάσει το 
τηλέφωνό σας.
Για αναλυτικότερες 
πληροφορίες ασφαλείας, δείτε 
"Πληροφορίες για την υγεία και 
την ασφάλεια" στη σελίδα 78.
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Πληροφορίες για 
αυτό το εγχειρίδιο
Το παρόν εγχειρίδιο σάς 
παρέχει πληροφορίες σχετικά 
µε τη χρήση του τηλεφώνου. Για 
να µάθετε γρήγορα τις βασικές 
λειτουργίες του τηλεφώνου σας, 
ανατρέξτε στις ενότητες "Για να 
ξεκινήσετε" και "Άλλες χρήσεις 
της συσκευής εκτός ως 
τηλεφώνου".
Σε αυτό το εγχειρίδιο 
εµφανίζονται οι παρακάτω 
οπτικές σηµάνσεις:

Ειδικές λειτουργίες

Σηµείωση ∆ηλώνει ότι πρέπει 
να προσέξετε 
ιδιαίτερα τις 
πληροφορίες που 
ακολουθούν σχετικά 
µε την ασφάλεια ή τις 
λειτουργίες του 
τηλεφώνου.

∆ηλώνει ότι µπορείτε 
να βρείτε 
περισσότερες 
πληροφορίες στη 
σελίδα που 
αναφέρεται.

 → ∆ηλώνει ότι πρέπει 
να πατήσετε τα 
πλήκτρα πλοήγησης 
για να 
πραγµατοποιήσετε 
κύλιση στη 
συγκεκριµένη επιλογή 
και να την επιλέξετε.

ΕΝΤΟΝΗ 
ΓΡΑΦΗ

∆ηλώνει ένα πλήκτρο 
του τηλεφώνου. Για 
παράδειγµα, OK

Bluetooth
Μεταφέρετε αρχεία 
µέσων και 
προσωπικά δεδοµένα 
και συνδεθείτε µε 
άλλες συσκευές 
χρησιµοποιώντας τη 
δωρεάν, ασύρµατη 
τεχνολογία Bluetooth.

Κάµερα
Χρησιµοποιήστε την 
κάµερα του 
τηλεφώνου σας για 
να τραβήξετε 
φωτογραφίες.

Πρόγραµµα 
πλοήγησης στο web
Αποκτήστε 
πρόσβαση στο 
ασύρµατο web και σε 
διάφορες υπηρεσίες 
και επίκαιρες 
πληροφορίες.

Ελάτε πιο κοντά 
χάρη στην 
αναγνώριση 
κλήσης µε 
φωτογραφία του 
καλούντος
∆είτε τη φωτογραφία 
του προσώπου που 
σας καλεί.

Κάρτα ονόµατος
∆ηµιουργήστε 
προσωπικές κάρτες, 
µε τον αριθµό και το 
προφίλ σας. 

Υπηρεσία Μηνυµάτων 
Πολυµέσων (MMS)
Πραγµατοποιήστε αποστολή 
και λήψη µηνυµάτων MMS µε 
συνδυασµό κειµένου, 
εικόνων και ήχου.

Email
Για την αποστολή και λήψη 
email µε συνηµµένα αρχεία 
εικόνας και ήχου.

Ατζέντα
Παρακολουθήστε το 
ηµερήσιο, 
εβδοµαδιαίο και 
µηνιαίο σας 
πρόγραµµα.

Εγγραφή φωνής
Ηχογραφήστε 
σηµειώµατα ή ήχους.
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1  Ανταλλαγή µηνυµάτων σ. 24

1  ∆ηµιουργία
2  Εισερχόµενα
3  Εξερχόµενα
4  Πρόχειρα
5  Απεστάλη
6  Φάκελος 
αλληλογραφίας

7  Οι φάκελοι µου
8  Πρότυπα κειµένου
9  Ρυθµίσεις
0  Κατάσταση µνήµης

σ. 24
σ. 27
σ. 29
σ. 29
σ. 29
σ. 30

σ. 31
σ. 32
σ. 32
σ. 37

2  Κάµερα σ. 38

1  Απλή λήψη
2  Πολλαπλή λήψη
3  Νυχτερινή λήψη
4  Μετάβαση σε 
φωτογραφίες

5  Εφέ
6  Ρυθµίσεις

σ. 38
σ. 39
σ. 39
σ. 40

σ. 40
σ. 40

3  Πρόγραµµα 
πλοήγησης WAP

σ. 41

1  Αρχική σελίδα
2  Αγαπηµένα
3  Εισαγωγή URL
4  Προφίλ WAP
5  Καθαρισµός µνήµης

σ. 41
σ. 42
σ. 42
σ. 43
σ. 43

4  Ατζέντα σ. 44

1  Προβολή µήνα
2  Προβολή εβδοµάδας
3  Προβολή ηµέρας
4  Συναντήσεις
5  Επέτειος
6  Εκκρεµότητες
7  Σηµείωµα
8  ∆ιαγραφή όλων
9  Πρόσφατες ειδοποιήσεις
0  Κατάσταση µνήµης

σ. 44
σ. 46
σ. 46
σ. 46
σ. 47
σ. 47
σ. 47
σ. 47
σ. 47
σ. 47

5  Βιβλιοθήκη σ. 48

1  Εικόνες
2  Βίντεο
3  Άλλα αρχεία
4  Κατάσταση µνήµης

σ. 48
σ. 49
σ. 49
σ. 50

6  Ευρετήριο σ. 51

1  Επαφές
2  Προσθήκη νέας επαφής
3  Οµάδα
4  Γρήγορη κλήση
5  Η επαγγελµατική µου 
κάρτα

6  Προσωπικός αριθµός
7  Ρυθµίσεις
8  Αντιγραφή στη SIM
9  Αντιγραφή όλων στο 
τηλέφωνο

0  ∆ιαγραφή όλων
 Κατάσταση µνήµης
 Αριθµός υπηρεσίας*

σ. 51
σ. 52
σ. 52
σ. 53
σ. 53

σ. 54
σ. 54
σ. 54
σ. 54

σ. 54
σ. 55
σ. 55

7  Κατάλογος κλ. σ. 56

1  Πρόσφατες κλήσεις
2  Αναπάντητες
3  Εξερχόµενες
4  Εισερχόµενες
5  ∆ιαγραφή όλων
6  ∆ιάρκεια

σ. 56
σ. 56
σ. 56
σ. 56
σ. 57
σ. 57

8  Εφαρµογές σ. 58

1  Φωνητική σηµείωση
2  Παγκόσµιο ρολόι
3  Ειδοποίηση
4  Αριθµοµηχανή
5  Μετατροπέας 
νοµισµάτων

6  Συγχρονισµός PIM

σ. 58
σ. 59
σ. 59
σ. 60
σ. 60

σ. 61

9  Ρυθµίσεις σ. 63

1  Ηµερ/νία & ώρα
2  Ρυθµίσεις τηλεφ.
3  Ρυθµίσεις οθόνης
4  Ρυθµίσεις ήχου
5  Υπηρεσ. δικτύου
6  Bluetooth
7  Ασφάλεια
8  Επαναφορά ρυθµίσεων
9  Σταθµός σύνδεσης**

0  Επαναφορά ρυθµίσεων

σ. 63
σ. 63
σ. 64
σ. 64
σ. 65
σ. 68
σ. 71
σ. 72
σ. 73
σ. 73

0  Υπηρεσία SIM* σ. 74

*  Εµφανίζεται µόνο αν υποστηρίζεται από 
την κάρτα SIM.

** Εµφανίζεται µόνο αν το τηλέφωνο είναι 
συνδεδεµένο σε σταθµό σύνδεσης.

Επιλογές µενού 
Για να µεταβείτε στη λειτουργία µενού, πατήστε OK ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναµονής.
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4 Το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα 
αξεσουάρ από τον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Samsung και 
της Bang & Olufsen.

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

Χρήση του τηλεφώνου
Κρατήστε το τηλέφωνο µε την 
οθόνη προς τα κάτω.
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνο µε την οθόνη προς τα 
πάνω, πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο C σε κατάσταση 
αναµονής για να περιστραφεί ο 
προσανατολισµός της οθόνης 
κατά 180 µοίρες.

Λυχνία λειτουργίας
Η λυχνία λειτουργίας δηλώνει την 
εξής κατάσταση:

Περιεχόµενα συσκευασίας

Τηλέφωνο

Όταν Η λυχνία 
λειτουργίας

βρίσκεστε εκτός 
εµβέλειας,

αναβοσβήνει αργά 
σε κόκκινο χρώµα.

έχετε µια 
εισερχόµενη 
κλήση ή ένα 
µήνυµα,

αναβοσβήνει 
γρήγορα σε 
πράσινο χρώµα.

είναι η ώρα για 
µια ειδοποίηση,

αναβοσβήνει 
γρήγορα σε 
πράσινο χρώµα.

εµφανίζεται ένα 
αναδυόµενο 
µήνυµα στην 
κατάσταση 
αναµονής,

αναβοσβήνει αργά 
σε πράσινο χρώµα 
µέχρι να 
επιβεβαιώσετε το 
αναδυόµενο 
µήνυµα.

Τηλέφωνο Μπαταρία Εγχειρίδιο χρήσης

Φορτιστής ταξιδιού Σταθµός σύνδεσης Κατσαβίδι

Περιστρεφόµενος
δίσκος

Πλήκτρο
AΠΟΣΤΟΛΗ

Οθόνη

Πλήκτρο πρόσβασης
µενού/επιβεβαίωσης

(πλήκτρο OK)

Πλήκτρο διαγραφής/
ακύρωσης (πλήκτρο C)

Πλήκτρο ΤΕΛΟΣ

Φακός κάµερας

Πληκτρολόγιο

Λυχνία 
λειτουργίας

Μικρόφωνο
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5Για να ξεκινήσετε

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.

Αφαίρεση της µπαταρίας
Ανασηκώστε και βγάλτε την 
µπαταρία, όπως εικονίζεται.

Εγκατάσταση και φόρτιση 
του τηλεφώνου
1. Αν το τηλέφωνο είναι ήδη 

ενεργοποιηµένο, 
απενεργοποιήσετε το 
πατώντας και κρατώντας 
πατηµένο ΤΕΛΟΣ.

2. Ξεβιδώστε τις βίδες στις δύο 
πλευρές µε το παρεχόµενο 
κατσαβίδι.

3. Ανασηκώστε και βγάλτε το 
κάλυµµα της θήκης της 
µπαταρίας, όπως 
απεικονίζεται.

4. Τοποθετήστε την κάρτα SIΜ.

Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι 
χρυσές επαφές της κάρτας 
είναι στραµµένες προς το 
εσωτερικό του τηλεφώνου.

5. Τοποθετήστε την µπαταρία.
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6 >> Για να ξεκινήσετε

6. Ευθυγραµµίστε το κάλυµµα µε 
την κάτω πλευρά του 
τηλεφώνου και πιέστε το 
κάλυµµα προς τα κάτω όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

7. Βιδώστε το κάλυµµα της 
µπαταρίας.

8. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού 
στο τηλέφωνο.

9. Συνδέστε το φορτιστή σε µια 
τυπική πρίζα εναλλασσόµενου 
ρεύµατος.
Η λυχνία λειτουργίας στο 
τηλέφωνο δηλώνει την 
κατάσταση της φόρτισης, εάν 
το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο.

• Κατά τη φόρτιση της 
µπαταρίας, η λυχνία 
λειτουργίας παραµένει 
σταθερά αναµµένη µε 
κόκκινο χρώµα.

• Όταν η µπαταρία έχει 
φορτιστεί πλήρως, η λυχνία 
λειτουργίας παραµένει 
σταθερά αναµµένη µε 
πράσινο χρώµα.

10.Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί 
πλήρως (το εικονίδιο της 
µπαταρίας παραµένει 
σταθερό), αποσυνδέστε το 
φορτιστή από την πρίζα.

11.Αποσυνδέστε το φορτιστή από 
το τηλέφωνο.

Ένδειξη εξασθενηµένης 
µπαταρίας
Όταν η στάθµη της µπαταρίας είναι 
χαµηλή:
• ακούγεται ένας 

προειδοποιητικός ήχος,
• εµφανίζεται στην οθόνη το 

µήνυµα εξασθενηµένης 
µπαταρίας και 
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• αναβοσβήνει το εικονίδιο 
άδειας  µπαταρίας και

• η λυχνία λειτουργίας 
αναβοσβήνει αργά σε κόκκινο 
χρώµα.

Εάν η στάθµη της µπαταρίας φτάσει 
σε πολύ χαµηλό επίπεδο, το 
τηλέφωνο απενεργοποιείται 
αυτόµατα. Επαναφορτίστε την 
µπαταρία.
Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία 
απενεργοποιείται, όταν η στάθµη 
της µπαταρίας είναι χαµηλή.

Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε το 
τηλέφωνο
1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε 

πατηµένο ΤΕΛΟΣ για να 
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

3. Εάν είναι απαραίτητο, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό 
PIN και πατήστε OK.

Σηµείωση: Μην ενεργοποιείτε το 
τηλέφωνο σε µέρη όπου η χρήση 
κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

Για να απενεργοποιήσετε το 
τηλέφωνο
1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε 

πατηµένο ΤΕΛΟΣ.

Πλήκτρα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Αριστερό 
πράσινο)
- Πραγµατοποίηση 
κλήσης ή απάντηση σε 
κλήση.

- Στην κατάσταση 
αναµονής, εµφάνιση 
των αριθµών των 
πρόσφατων 
εξερχόµενων, 
αναπάντητων ή 
εισερχόµενων κλήσεων.

- Σε λειτουργία 
αποτύπωσης, τραβάει 
µια φωτογραφία.

- Σε λειτουργία εγγραφής 
φωνητικής σηµείωσης, 
ξεκινά την εγγραφή.

ΤΕΛΟΣ (∆εξί κόκκινο)
- Τερµατισµός κλήσης. 
- Πατήστε και κρατήστε το 
πατηµένο για να 
ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε το 
τηλέφωνο. 

- Στη λειτουργία µενού, 
ακύρωση της 
καταχώρησης και 
επαναφορά του 
τηλεφώνου στην 
κατάσταση αναµονής.
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8 >> Για να ξεκινήσετε

OK (Κάτω)
- Σε κατάσταση 
αναµονής, είσοδος στη 
λειτουργία µενού.

- Στη λειτουργία µενού, 
επιλογή του στοιχείου 
µενού µε επισήµανση ή 
επιβεβαίωση της 
πληκτρολόγησής σας.

- Σε λειτουργία 
αποτύπωσης, λήψη 
φωτογραφιών.

C (Επάνω)
- ∆ιαγραφή χαρακτήρων 
από την οθόνη.

- Στη λειτουργία µενού, 
επιστροφή στο 
προηγούµενο επίπεδο 
του µενού.

- Σε κατάσταση 
αναµονής, πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το 
πλήκτρο για να 
περιστραφεί ο 
προσανατολισµός της 
οθόνης κατά 180 
µοίρες.

- Σίγαση του 
κουδουνίσµατος για 
εισερχόµενη κλήση.

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

- Στη λειτουργία µενού, 
κύλιση στις επιλογές 
µενού.

Εισαγωγή αριθµών, 
γραµµάτων και ειδικών 
χαρακτήρων.
Σε κατάσταση αναµονής, 
πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο 1 για 
πρόσβαση στην 
υπηρεσία τηλεφωνητή. 
Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο το 0 για να 
εισάγετε ένα πρόθεµα 
διεθνούς κλήσης.
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Οθόνη
∆ιάταξη

Εικονίδια- Εισαγωγή ειδικών 
χαρακτήρων.

- Σε κατάσταση 
αναµονής, πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το 

 για να 
ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την 
αθόρυβη λειτουργία.

- Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο  για να 
εισάγετε ένα κενό 
µεταξύ αριθµών.

Εικονίδια Εµφανίζει διάφορα 
εικονίδια.

Κείµενο 
και 
γραφικά

Εµφανίζει 
µηνύµατα, οδηγίες 
και πληροφορίες 
που πληκτρολογείτε.

Εικονίδια

Κείµενο και 
γραφικά

Ισχύς σήµατος λήψης

Κλήση σε εξέλιξη

Περιοχή εκτός εµβέλειας. 
∆εν µπορείτε να 
πραγµατοποιήσετε ούτε 
να λάβετε κλήσεις.

Ενεργό δίκτυο 
περιαγωγής

∆ίκτυο GPRS

∆ίκτυο GSM

Υπηρεσία Home zone, 
εάν είστε εγγεγραµµένοι 
στη υπηρεσία αυτή

Υπηρεσία City zone, εάν 
είστε εγγεγραµµένοι στην 
υπηρεσία αυτή

Η λειτουργία εκτροπής 
κλήσεων είναι 
ενεργοποιηµένη

Λειτουργία Bluetooth 
ενεργοποιηµένη

Σύνδεση µε ένα σετ 
ακουστικών Bluetooth ή 
κιτ αυτοκινήτου 
handsfree
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10 >> Για να ξεκινήσετε

Πρόσβαση στις επιλογές 
µενού
Για επιλογή λειτουργίας
1. Πατήστε OK για πρόσβαση 

στη λειτουργία µενού.
2. Μετακινήστε το δίσκο προς τα 

δεξιά ή προς τα αριστερά για 
να µεταβείτε στα µενού.

3. Πατήστε OK για να 
επιβεβαιώσετε µια επιλογή.

4. Για έξοδο,:
• Πατήστε C για να 

µετακινηθείτε ένα επίπεδο 
προς τα επάνω.

• Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να 
επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναµονής.

Για τη χρήση συντοµεύσεων
Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο που 
αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρµογή του 
τηλεφώνου σας
Γλώσσα εµφάνισης
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ρυθµίσεις → Ρυθµίσεις 
τηλεφ. → Γλώσσα.

2. Επιλέξτε γλώσσα.

Ήχος κλήσης
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ρυθµίσεις → Ρυθµίσεις ήχου 
→ Ήχος κλήσης.

2. Επιλέξτε ήχο κλήσης.

Γραφικό οθόνης
Μπορείτε να ορίσετε ένα γραφικό 
που θα εµφανίζεται στην οθόνη σε 
κατάσταση αναµονής.
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ρυθµίσεις → Ρυθµίσεις 
οθόνης → Οθόνη αδράνειας.

2. Επιλέξτε ένα γραφικό για 
εµφάνιση στην οθόνη.

Αθόρυβη λειτουργία 
(χωρίς ήχο)
Μπορείτε πολύ γρήγορα να 
ενεργοποιήσετε την αθόρυβη 
λειτουργία για να µην ενοχλείτε τους 
γύρω σας. 
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο  
σε κατάσταση αναµονής. Για να 
απενεργοποιήσετε την αθόρυβη 
λειτουργία, πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο   ξανά.

Νέο µήνυµα κειµένου
/Νέο µήνυµα πολυµέσων

Νέο email

Νέο φωνητικό µήνυµα

Ρύθµιση ειδοποίησης

Αθόρυβη λειτουργία

Στάθµη µπαταρίας
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Κλείδωµα τηλεφώνου
Μπορείτε να προστατεύσετε το 
τηλέφωνό σας από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση µε έναν 
κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο 
ζητάει τον κωδικό πρόσβασης όταν 
το ενεργοποιείτε.
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ρυθµίσεις → Ασφάλεια → 
Αλλαγή κωδικού.

2. Πληκτρολογήστε τον 
προεπιλεγµένο κωδικό 
00000000 και πατήστε ΟΚ.

3. Πληκτρολογήστε έναν νέο 
κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και 
πατήστε OK.

4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο 
κωδικό και πατήστε OK.

5. Επιλέξτε Κλείδωµα 
τηλεφώνου.

6. Επιλέξτε Ενεργό.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 

και πατήστε OK.

Πραγµατοποίηση/
Απάντηση κλήσεων
Πραγµατοποίηση κλήσης
1. Στην κατάσταση αναµονής, 

πληκτρολογήστε εάν χρειάζεται 
τον κωδικό περιοχής και τον 
αριθµό τηλεφώνου.

2. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
3. Για να τερµατίσετε την κλήση, 

πατήστε ΤΕΛΟΣ.

Απάντηση σε κλήση
1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, 

πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
2. Για να τερµατίσετε την κλήση, 

πατήστε ΤΕΛΟΣ.

Ρύθµιση της έντασης ήχου στη 
διάρκεια µιας κλήσης
Μετακινήστε το δίσκο προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.
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12 Άλλες χρήσεις της συσκευής εκτός ως 
τηλεφώνου

Χρήση της κάµερας
Λήψη φωτογραφίας
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Κάµερα.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης 
που θέλετε, Απλή λήψη, 
Πολλαπλή λήψη ή Νυχτερινή 
λήψη.

3. Αν επιλέξετε Πολλαπλή λήψη, 
επιλέξτε το πλήθος των 
λήψεων που θα κάνει η 
κάµερα.

4. Προσαρµόστε την εικόνα που 
θέλετε να φωτογραφίσετε.

5. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK για 
να τραβήξετε µια φωτογραφία. 
Η φωτογραφία αποθηκεύεται 
αυτόµατα.

6. Πατήστε ΟΚ και επιλέξτε Λήψη 
άλλης για να τραβήξετε και 
άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Κάµερα → Μετάβαση σε 
φωτογραφίες.

2. Μεταβείτε στην εικόνα που 
θέλετε.

3. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Εµφάνιση.

Περιήγηση στο web
Με το ενσωµατωµένο πρόγραµµα 
περιήγησης web, µπορείτε εύκολα 
να έχετε πρόσβαση στο ασύρµατο 
web για να µπορείτε να λαµβάνετε 
ενηµερωµένες πληροφορίες, να 
χρησιµοποιείτε υπηρεσίες καθώς και 
να κάνετε λήψη περιεχοµένων web.

Εκκίνηση του προγράµµατος 
πλοήγησης στο web
Σε κατάσταση αναµονής, πατήστε 
OK και επιλέξτε Πρόγραµµα 
πλοήγησης WAP → Αρχική 
σελίδα.

Περιήγηση στο web
• Για να µετακινηθείτε στα 

στοιχεία του προγράµµατος 
πλοήγησης, περιστρέψτε το 
δίσκο δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα.

• Για να επιλέξετε ένα στοιχείο 
του προγράµµατος 
πλοήγησης, πατήστε OK και 
στη συνέχεια Επιλογή.

• Για να επιστρέψετε στην 
προηγούµενη σελίδα, πατήστε 
C.

• Για να χρησιµοποιήσετε τις 
επιλογές της σελίδας στο web, 
πατήστε ΟΚ.
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Χρήση του Ευρετηρίου
Προσθήκη καταχώρησης
Στη λειτουργία αναµονής:
1. Καταχωρήστε αριθµό 

τηλεφώνου.
2. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Αποστ. αριθµ. → έναν τύπο 
αριθµού τηλεφώνου.

3. Ορίστε τις πληροφορίες για την 
επαφή: Όνοµα, Κινητό, 
Έναρξη, Εργασία, Email, 
Ταυτότητα καλούντος και 
Οµάδα.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε την 
καταχώρηση.

Μετά τον τερµατισµό κλήσης:
1. Όταν εµφανίζεται η ερώτηση 

"Αποθήκευση αριθµού;", 
πατήστε OK και επιλέξτε έναν 
τύπο αριθµού τηλεφώνου.

2. Καταχωρήστε ένα όνοµα και 
ορίστε τις υπόλοιπες 
πληροφορίες επαφής.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε την 
καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για 
πρόσβαση στο Ευρετήριο.

2. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα 
του ονόµατος που θέλετε να 
βρείτε και µε κύλιση εντοπίστε 
το όνοµα.

3. Για να πραγµατοποιήσετε 
κλήση, πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι 
από έναν αριθµοί για αυτό το 
όνοµα, µεταβείτε στον αριθµό 
που θέλετε και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

4. Για να προβάλετε τις 
πληροφορίες επαφής, πατήστε 
OK και επιλέξτε Εµφάνιση.

∆ηµιουργία και αποστολή 
κάρτας ονόµατος
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ευρετήριο → Η 
επαγγελµατική µου κάρτα.

2. Ορίστε τις πληροφορίες της 
επαφής σας.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε την κάρτα 
ονόµατος.

4. Για να στείλετε την κάρτα 
ονόµατος, πατήστε OK και 
επιλέξτε Αποστολή 
επαγγελµατικής κάρτας → τη  
µέθοδο αποστολής που θέλετε.
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14 >> Άλλες χρήσεις της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Αποστολή µηνυµάτων
Αποστολή µηνύµατος κειµένου 
(SMS)
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε ΟΚ και επιλέξτε 
Ανταλλαγή µηνυµάτων → 
∆ηµιουργία → Μήνυµα 
κειµένου.

2. Πληκτρολογήστε το κείµενο του 
µηνύµατος.

3. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Αποθήκευση και αποστολή ή 
Αποστολή.

4. Καταχωρήστε αριθµό 
τηλεφώνου προορισµού.

5. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
σταλεί το µήνυµα.

Αποστολή µηνύµατος 
πολυµέσων (MMS)
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε ΟΚ και επιλέξτε 
Ανταλλαγή µηνυµάτων → 
∆ηµιουργία → Μηνύµατα 
πολυµέσων.

2. Επιλέξτε Θέµα.
3. Πληκτρολογήστε το θέµα του 

µηνύµατος και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Εικόνες → Προσθ. 

εικόνας, ή επιλέξτε Ήχοι → 
Προσθ. ήχου.

5. Προσθέστε µια εικόνα ή έναν 
ήχο.

6. Επιλέξτε Μηνύµατα → 
Προσθήκη.

7. Πληκτρολογήστε το κείµενο του 
µηνύµατος.

8. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Ολοκληρώθηκε.

9. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Αποστολή.

10.Πληκτρολογήστε έναν αριθµό 
τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail.

11.Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
σταλεί το µήνυµα.

Αποστολή email
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε ΟΚ και επιλέξτε 
Ανταλλαγή µηνυµάτων → 
∆ηµιουργία → Email.

2. Επιλέξτε Θέµα.
3. Πληκτρολογήστε το θέµα του 

email και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Μηνύµατα → 

Προσθήκη.
5. Καταχωρήστε το κείµενο του 

email.
6. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Ολοκληρώθηκε.
7. Επιλέξτε Επισύναψη 

αρχείου/ων.
8. Προσθέστε αρχεία µέσων, 

κάρτες ονοµάτων, στοιχεία 
ηµερολογίου ή άλλα αρχεία.

9. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Αποστολή.

10.Πληκτρολογήστε τις 
διευθύνσεις προορισµού.
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11.Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
στείλετε το email.

Προβολή µηνυµάτων
Προβολή µηνύµατος κειµένου
Όταν εµφανίζεται µια ειδοποίηση:
1. Πατήστε OK.
2. Επιλέξτε ένα µήνυµα από τα 

Εισερχόµενα.
Από τα Εισερχόµενα:
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ανταλλαγή µηνυµάτων → 
Εισερχόµενα.

2. Μεταβείτε σε ένα µήνυµα ( ) 
και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

Προβολή µηνύµατος MMS
Όταν εµφανίζεται µια ειδοποίηση:
1. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Ανάκτηση.
2. Επιλέξτε ένα µήνυµα από τα 

Εισερχόµενα.
Από τα Εισερχόµενα:
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ανταλλαγή µηνυµάτων → 
Εισερχόµενα.

2. Μεταβείτε σε ένα µήνυµα ( ) 
και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Προβολή email
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε ΟΚ και επιλέξτε 
Ανταλλαγή µηνυµάτων → 
Φάκελος αλληλογραφίας.

2. Επιλέξτε ένα λογαριασµό.
3. Πατήστε OK όταν εµφανιστεί το 

µήνυµα Έλεγχος για νέα 
email για να κάνετε λήψη ενός 
email ή µιας κεφαλίδας.

4. Μεταβείτε σε ένα email ή µια 
επικεφαλίδα και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

5. Αν επιλέξατε µια κεφαλίδα, 
πατήστε OK και επιλέξτε 
Ανάκτηση.

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 
ελέγχετε το τηλέφωνο εξ 
αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth
Σε κατάσταση αναµονής, πατήστε 
OK και επιλέξτε Ρυθµίσεις → 
Bluetooth → Ενεργοποίηση → 
Ενεργό.
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16 >> Άλλες χρήσεις της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Αναζήτηση άλλης συσκευής 
Bluetooth και δηµιουργία 
ζεύγους
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε OK και επιλέξτε 
Ρυθµίσεις → Bluetooth → Οι 
συσκευές µου → Αναζήτηση 
νέας συσκευής.

2. Επιλέξτε µια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό 

PIN Bluetooth ή τον κωδικό 
PIN Bluetooth της άλλης 
συσκευής, αν έχει, και πατήστε 
OK.
Όταν ο κάτοχος της άλλης 
συσκευής πληκτρολογήσει τον 
ίδιο κωδικό PIN, η δηµιουργία 
του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδοµένων
1. Μεταβείτε σε µια εφαρµογή, 

όπως το Ευρετήριο, η 
Βιβλιοθήκη, ή η Ατζέντα.

2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Αποστολή η Αποστολή 
επαγγελµατικής κάρτας 
→Μέσω Bluetooth.  

4. Επιλέξτε µια συσκευή.
5. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε 

τον κωδικό Bluetooth PIN και 
πατήστε OK.

Λήψη δεδοµένων
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 

Bluetooth.
2. Ρυθµίστε τις άλλες συσκευές 

Bluetooth να πραγµατοποιούν 
αναζήτηση του τηλεφώνου σας 
µε την επιλογή Η ορατότητα 
του τηλεφώνου µου.

3. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε 
OK για να επιβεβαιώσετε τη 
λήψη.
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17Εισαγωγή κειµένου

Μπορείτε να εισάγετε κείµενο για 
λειτουργίες όπως Μηνύµατα, 
Τηλεφωνικός κατάλογος ή 
Ηµερολόγιο, χρησιµοποιώντας τις 
λειτουργίες πληκτρολόγησης 
κειµένου ABC, T9, αριθµών και 
συµβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας 
εισαγωγής κειµένου
• Πατήστε και κρατήστε 

πατηµένο  για εναλλαγή 
µεταξύ της λειτουργίας 
εισαγωγής κειµένου Τ9 και 
ΑΒC.

• Πατήστε  για εναλλαγή 
µεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για 
µετάβαση στη λειτουργία 
εισαγωγής αριθµών, ενώ είναι 
επιλεγµένη η λειτουργία ABC.

• Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο  για επιλογή της 
λειτουργίας εισαγωγής 
συµβόλων.

Χρήση της λειτουργίας T9
Η λειτουργία Τ9 είναι µια έξυπνη 
λειτουργία εισαγωγής κειµένου 
που επιτρέπει την εισαγωγή 
οποιουδήποτε χαρακτήρα, 
χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν 
λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση µιας λέξης µε 
τη λειτουργία T9
1. Πατήστε 2 έως 9 για να 

αρχίσετε την πληκτρολόγηση 
µιας λέξης. Πατήστε κάθε 
πλήκτρο µία φορά για κάθε 
γράµµα. 
Για παράδειγµα, πατήστε τα 
πλήκτρα 4, 3, 5, 5 και 6 για να 
πληκτρολογήσετε τη λέξη 
ΓΕΛΩ στη λειτουργία T9. 
Η λειτουργία T9 προβλέπει τη 
λέξη που πληκτρολογείτε και 
µπορεί να αλλάζει µε κάθε 
πλήκτρο που πατάτε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη 
λέξη πριν τροποποιήσετε ή 
διαγράψετε χαρακτήρες.

3. Όταν η λέξη εµφανιστεί σωστά, 
προχωρήστε στο βήµα 4. 
∆ιαφορετικά, πατήστε 0 για να 
εµφανιστούν επιλογές 
διαφορετικών λέξεων για τα 
πλήκτρα που έχετε πατήσει. 
Για παράδειγµα, οι λέξεις Nα 
και Mα χρησιµοποιούν το 6 και 
το 2.

4. Πατήστε  για να εισάγετε ένα 
διάστηµα και πληκτρολογήστε 
την επόµενη λέξη.
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18 >> Εισαγωγή κειµένου

Συµβουλές για τη χρήση της 
λειτουργίας T9
• Πατήστε 1 για την αυτόµατη 

εισαγωγή τελείας ή 
αποστρόφου.

• Πατήστε  για εναλλαγή 
µεταξύ πεζών-κεφαλαίων.

• Πατήστε  για να εισάγετε ένα 
κενό διάστηµα.

• Περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
µετακινήσετε το δροµέα.

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

Προσθήκη νέας λέξης στο 
λεξικό T9
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να 
µην είναι διαθέσιµη για ορισµένες 
γλώσσες.
1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που 

θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε 0 για να εµφανιστούν 

εναλλακτικές επιλογές λέξεων 
για τα πλήκτρα που έχετε 
πατήσει.
Εάν δεν υπάρχουν πλέον 
εναλλακτικές επιλογές λέξεων, 
εµφανίζεται η ένδειξη 
Προσθήκη λέξης στην 
τελευταία γραµµή.

3. Πατήστε ΟΚ.

4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που 
θέλετε χρησιµοποιώντας τη 
λειτουργία ABC και πατήστε 
OK.

Χρήση της λειτουργίας ABC
Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, 
µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη ο 
χαρακτήρας που θέλετε.
• Κεφαλαία

• Πεζά

∆ιάστηµα

∆ιάστηµα

E910.book  Page 18  Wednesday, April 26, 2006  3:00 PM



19

Σηµείωση: Οι χαρακτήρες είναι 
διαθέσιµοι κατά τη δηµιουργία 
µηνύµατος SMS µε κωδικοποίηση 
αλφαβήτου GSM. Στο Ευρετήριο, 
οι διαθέσιµοι χαρακτήρες 
ενδέχεται να διαφέρουν.

Συµβουλές για τη χρήση της 
λειτουργίας ABC
• Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο 

γράµµα δύο φορές ή άλλο 
γράµµα µε το ίδιο πλήκτρο, 
περιµένετε µέχρι ο δροµέας να 
µετακινηθεί αυτόµατα προς τα 
δεξιά ή περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα. Στη συνέχεια, 
πληκτρολογήστε το επόµενο 
γράµµα.

• Πατήστε  για εναλλαγή 
µεταξύ πεζών-κεφαλαίων.

• Πατήστε  για να εισάγετε ένα 
κενό διάστηµα.

• Περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
µετακινήσετε το δροµέα.

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

Χρήση της λειτουργίας 
αριθµών
Η λειτουργία αριθµών σας 
επιτρέπει να πληκτρολογείτε 
αριθµούς. Πατήστε τα πλήκτρα 
που αντιστοιχούν στα ψηφία που 
θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας 
συµβόλων
Η λειτουργία εισαγωγής 
συµβόλων σάς επιτρέπει να 
κάνετε εισαγωγή συµβόλων.
• Για να µεταβείτε σε ένα 

σύµβολο, περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα. 

• Για να εισάγετε το σύµβολο στο 
µήνυµα, πατήστε OK.
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20 Λειτουργίες κλήσης

Πραγµατοποίηση κλήσης
1. Στην κατάσταση αναµονής, 

πληκτρολογήστε εάν χρειάζεται 
τον κωδικό περιοχής και τον 
αριθµό τηλεφώνου

2. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Σηµειώσεις: 
• Πατήστε C για να διαγράψετε το 

τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο C για να 
διαγράψετε όλα τα περιεχόµενα 
της οθόνης. Μπορείτε να 
µετακινήσετε το δροµέα για να 
τροποποιήσετε ένα λάθος ψηφίο.

• Πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
 για να εισάγετε µια παύση. 

Πραγµατοποίηση διεθνούς 
κλήσης
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
0. Εµφανίζεται ο χαρακτήρας +.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της 
χώρας, τον κωδικό της περιοχής 
και τον αριθµό τηλεφώνου και 
πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Επανάκληση πρόσφατων 
αριθµών
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
εµφανιστεί µια λίστα µε τους πιο 
πρόσφατους αριθµούς.

2. Μετακινηθείτε στον αριθµό που 
θέλετε και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Πραγµατοποίηση κλήσης από 
το Ευρετήριο
Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν 
αριθµό στο Ευρετήριο, µπορείτε να 
καλέσετε αυτόν τον αριθµό 
επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο.

σ. 51
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
επίσης τη λειτουργία γρήγορης 
κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους 
αριθµούς που καλείτε πιο συχνά σε 
συγκεκριµένα αριθµητικά πλήκτρα.

σ. 53
Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν 
αριθµό από την κάρτα SIM 
χρησιµοποιώντας τον αριθµό θέσης 
που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.
1. Σε κατάσταση αναµονής, 

εισάγετε τον αριθµό θέσης και 
πατήστε .

2. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
καλέσετε τον αριθµό.
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Τερµατισµός κλήσης
Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε 
ΤΕΛΟΣ.

Απάντηση σε κλήση
Όταν λαµβάνετε µια εισερχόµενη 
κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει.
Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
απαντήσετε στην κλήση, ή 
πατήστε OK και επιλέξτε ∆εκτή.
Συµβουλές για την απάντηση 
σε κλήση
• Εάν είναι ενεργοποιηµένη η 

επιλογή Απαντ.µε όλα τα 
πλήκτρα, µπορείτε να 
πατήσετε οποιοδήποτε 
πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα 
ΤΕΛΟΣ και ΟΚ. σ. 64

• Εάν είναι ενεργοποιηµένη η 
επιλογή Άνοιγµα για 
απάντηση, µπορείτε να 
απαντήσετε σε µια κλήση 
ανοίγοντας απλώς το 
τηλέφωνο. σ. 63

• Πατίστε ΤΕΛΟΣ για να 
απορρίψετε µια κλήση, ή 
πατήστε OK και επιλέξτε 
Απόρριψη κλήσης.

• Πατήστε C για να 
πραγµατοποιήσετε σίγαση του 
κουδουνίσµατος για 
εισερχόµενη κλήση.

Προβολή αναπάντητων 
κλήσεων
Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, 
στην οθόνη εµφανίζεται ο αριθµός 
των αναπάντητων κλήσεων που 
έχετε.
1. Πατήστε OK.
2. Εάν είναι απαραίτητο, 

πραγµατοποιήσετε κύλιση στις 
αναπάντητες κλήσεις.

3. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
καλέσετε τον αριθµό που 
θέλετε.

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

Ρύθµιση της έντασης ήχου 
κατά τη διάρκεια µιας κλήσης
Χρησιµοποιήστε τον 
περιστρεφόµενο δίσκο για να 
ρυθµίσετε την ένταση ήχου κατά 
τη διάρκεια µιας κλήσης.
Περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα για να αυξήσετε την 
ένταση ήχου και αριστερόστροφα 
για να τη µειώσετε.
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Θέση κλήσης σε αναµονή/
Επαναφορά
Πατήστε OK και επιλέξτε 
Αναµονή για να θέσετε την κλήση 
σε αναµονή, ή επιλέξτε Ανάκτηση 
για να επαναφέρετε την κλήση 
από την αναµονή.

Πραγµατοποίηση δεύτερης 
κλήσης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
και άλλη κλήση, όσο η πρώτη 
κλήση είναι σε αναµονή εάν το 
δίκτυό σας υποστηρίζει την 
υπηρεσία αυτή.
1. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Αναµονή για να θέσετε την 
πρώτη κλήση σε αναµονή.

2. Πραγµατοποιήστε τη δεύτερη 
κλήση κανονικά.

3. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Εναλλαγή κλήσης για να 
πραγµατοποιήσετε εναλλαγή 
µεταξύ των κλήσεων.

4. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Τερµατισµός κλήσης σε 
αναµονή για να τερµατίσετε 
την κλήση που βρίσκεται σε 
αναµονή.

5. Για να τερµατίσετε την 
τρέχουσα κλήση, πατήστε 
ΤΕΛΟΣ.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση
Μπορείτε να απαντήσετε σε µια 
εισερχόµενη κλήση ενώ µια άλλη 
κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, 
εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει 
αυτήν την υπηρεσία και έχετε 
ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
αναµονής κλήσεων. σ. 66 
1. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 

απαντήσετε στην κλήση. Η 
πρώτη κλήση τίθεται αυτόµατα 
σε αναµονή.

2. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Εναλλαγή κλήσης για να 
πραγµατοποιήσετε εναλλαγή 
µεταξύ των κλήσεων.

3. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Τερµατισµός κλήσης σε 
αναµονή για να τερµατίσετε 
την κλήση που βρίσκεται σε 
αναµονή.

4. Για να τερµατίσετε την 
τρέχουσα κλήση, πατήστε 
ΤΕΛΟΣ.

Χρήση των επιλογών 
εισερχόµενης κλήσης
Πατήστε OK για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές στη διάρκεια µιας 
κλήσης:
• Αλλαγή σε σετ ακουστικών/

Αλλαγή σε τηλέφωνο: για να 
µεταφέρετε την κλήση σε ένα 
σετ ακουστικών Bluetooth ή σε 
ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free 
ή πίσω στο τηλέφωνο.
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• Αποσύνδεση µικροφώνου/
Σύνδεση µικροφώνου: 
απενεργοποιεί και ενεργοποιεί 
το µικρόφωνο του τηλεφώνου. 
Όταν το µικρόφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο, το άτοµο 
που βρίσκεται στην άλλη άκρη 
της γραµµής δεν µπορεί να σας 
ακούσει.

•  Σίγαση ήχου πλήκτρων/
Ηχηρά πλήκτρα: 
ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση τόνων DTMF. 
Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι 
που χρησιµοποιούνται στα 
τηλέφωνα για την επιλογή 
τόνων, που ακούγονται µε το 
πάτηµα των αριθµητικών 
πλήκτρων.
Σηµείωση: Για επικοινωνία µε 
αυτόµατους τηλεφωνητές ή 
τηλεφωνικά συστήµατα µε 
υπολογιστές, πρέπει να 
επιλέξετε Ηχηρά πλήκτρα.

• Μενού: πρόσβαση στις 
λειτουργίες µενού του 
τηλεφώνου.

• Ευρετήριο: µετάβαση στη 
λίστα του Ευρετηρίου.

• Αποστολή DTMF: αποστολή 
των τόνων 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.

• Τερµατισµός κλήσης σε 
αναµονή: αποσύνδεση της 
κλήσης που βρίσκεται σε 
αναµονή.

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

• Συνδιάσκεψη: δηµιουργία 
µιας κλήσης συνδιάσκεψης, 
προσθέτοντας έναν καλούντα 
που βρίσκεται σε αναµονή σε 
µία ενεργή κλήση. Μπορείτε να 
συµπεριλάβετε µέχρι 5 άτοµα 
σε µια κλήση συνδιάσκεψης.

• Επιλέξτε µια κλήση: επιλογή 
ενός από τους συµµετέχοντες 
στη συνδιάσκεψη. Μπορείτε 
στη συνέχεια να 
χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω 
επιλογές :
Ιδιωτική: µπορείτε να έχετε µια 
ιδιωτική συνοµιλία µε έναν από 
τους συµµετέχοντες στη 
συνδιάσκεψη. Οι άλλοι 
συµµετέχοντες µπορούν να 
συνεχίσουν να συνοµιλούν 
µεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική 
συνοµιλία, επιλέξτε 
Συνδιάσκεψη για να 
επιστρέψετε στην κλήση 
συνδιάσκεψης.
Τέλος κλήσης: αποσύνδεση 
ενός από τους συµµετέχοντες 
στη συνδιάσκεψη.
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Μπορείτε να στέλνετε και να 
λαµβάνετε µηνύµατα κειµένου, 
µηνύµατα πολυµέσων και µηνύµατα 
email. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες 
µηνυµάτων push και µηνυµάτων 
εκποµπής κυψέλης (CB).
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε Ανταλλαγή 
µηνυµάτων.

∆ηµιουργία (Μενού 1.1)

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

Μήνυµα κειµένου (Μενού 1.1.1)
Η υπηρεσία SMS (Short Message 
Service) είναι µια υπηρεσία που σας 
επιτρέπει να στέλνετε ή να 
λαµβάνετε µηνύµατα κειµένου.
1. 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. σ. 33

2. Πατήστε OK για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές:

• Εισαγωγή: για να εισάγετε µια 
καταχώρηση από το 
Ευρετήριο, ένα σελιδοδείκτη ή 
ένα πρότυπο στο κείµενο.

• Προσάρτηση: για να 
επισυνάψετε µια κάρτα 
ονόµατος ή δεδοµένα 
ηµερολογίου µε τη µορφή 
συνηµµένου.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε OK και 
επιλέξτε Αποθήκευση και 
αποστολή ή Αποστολή.

4. Καταχωρήστε αριθµό τηλεφώνου 
προορισµού.

5. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
σταλεί το µήνυµα.

Μηνύµατα πολυµέσων 
(Μενού 1.1.2)
Με την Υπηρεσία Μηνυµάτων 
Πολυµέσων (MMS) αποστέλλετε 
µηνύµατα που περιέχουν ένα 
συνδυασµό κειµένου, εικόνας και 
ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή 
από τηλέφωνο σε email.
1. Επιλέξτε τη γραµµή Θέµα.
2. Εισάγετε το θέµα του µηνύµατός 

σας και πατήστε OK. 
3. Επιλέξτε τη γραµµή Εικόνες ή 

Ήχοι.
4. Επιλέξτε Προσθ. εικόνας ή 

Προσθ. ήχου και προσθέστε µια 
εικόνα ή έναν ήχο.
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Σηµειώσεις: 
• Το µέγιστο επιτρεπτό 

µέγεθος µηνύµατος MMS 
ενδέχεται να διαφέρει, 
ανάλογα µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

• Το σύστηµα DRM 
(∆ιαχείριση ψηφιακών 
δικαιωµάτων) και ο τύπος 
αρχείου καθορίζουν ποια 
αρχεία µπορούν και ποια 
δεν µπορούν να 
προωθηθούν.

5. Επιλέξτε τη γραµµή Μηνύµατα 
και επιλέξτε Προσθήκη.

6. Πληκτρολογήστε το κείµενο του 
µηνύµατος.
Πατήστε OK και επιλέξτε 
Εισαγωγή για να εισάγετε ένα 
πρότυπο κειµένου, µια 
καταχώρηση από το Ευρετήριο 
ή έναν σελιδοδείκτη στο 
κείµενο.

7. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Ολοκληρώθηκε.

8. Πατήστε OK για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές και για να 
επεξεργαστείτε το µήνυµα:
• Επεξεργασία/Επεξεργασία 

µηνύµατος: για να 
επεξεργαστείτε το θέµα ή το 
κείµενο.

• ∆ιαγραφή θέµατος/
∆ιαγραφή µηνύµατος: για 
να διαγράψετε το θέµα ή το 
κείµενο.

• Αλλαγή εικόνας/Αλλαγή 
ήχου: για να αλλάξετε µια 
εικόνα ή έναν ήχο που 
προσθέσατε.

• Κατάργηση εικόνας/
Αφαίρεση ήχου: για να 
αφαιρέσετε µια εικόνα ή έναν 
ήχο που προσθέσατε.

• Προσθ. σελίδας: για να 
προσθέσετε σελίδες. 
Μετακινηθείτε σε κάθε 
σελίδα επιλέγοντας 
Επόµενη σελίδα στην 
οθόνη µηνύµατος.

• ∆ιαγραφή σελίδας: για να 
διαγράψετε µια σελίδα που 
έχει προστεθεί.

• ∆ιάρκεια σελίδας: για να 
αλλάξετε τη διάρκεια 
εµφάνισης µιας σελίδας.

• Επισύναψη: για να 
επισυνάψετε µια κάρτα 
ονόµατος ή δεδοµένα 
ηµερολογίου µε τη µορφή 
συνηµµένου.

9. Όταν τελειώσετε, πατήστε OK 
και επιλέξτε Αποστολή.

10.Πληκτρολογήστε έναν αριθµό 
τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

11.Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
σταλεί το µήνυµα.
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Email (Μενού 1.1.3)
Μπορείτε να στέλνετε και να 
λαµβάνετε 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 σας για email.

σ. 36
1. Επιλέξτε τη γραµµή Θέµα.
2. Εισάγετε το θέµα του 

µηνύµατος email που θα 
στείλετε και πατήστε ΟΚ.

3. Επιλέξτε τη γραµµή Μήνυµα 
και επιλέξτε Προσθήκη.

4. Καταχωρήστε το κείµενο του 
email.
Πατήστε OK και επιλέξτε 
Εισαγωγή για να εισάγετε µια 
καταχώρηση από το 
Ευρετήριο, έναν σελιδοδείκτη ή 
ένα πρότυπο κειµένου στο 
κείµενο.

5. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Ολοκληρώθηκε.

6. Επιλέξτε τη γραµµή 
Επισύναψη αρχείου/ων.

7. Ενεργοποιήστε µία από τις 
ακόλουθες επιλογές για την 
προσθήκη αρχείων:
• Εικόνες/Ήχοι: για να 
προσθέσετε εικόνες ή ήχους. 
Μπορείτε επίσης να 
δηµιουργήσετε και να 
προσθέσετε ένα στοιχείο στο 
email σας.

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

• Επαγγελµατική κάρτα: για 
να προσθέσετε κάρτες 
ονόµατος µε τη µορφή 
συνηµµένου.

• Συνάντηση/Επέτειος/
Σηµείωµα/Εκκρεµότητες: 
για να προσθέσετε στοιχεία 
ηµερολογίου µε τη µορφή 
συνηµµένου.

• Άλλα αρχεία: για να 
προσθέσετε αρχεία τη 
µορφή των οποίων δεν 
υποστηρίζει το τηλέφωνό 
σας. 

8. Πατήστε OK για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές και για να 
επεξεργαστείτε το µήνυµα: 
• Επεξεργασία: για να 
επεξεργαστείτε το θέµα ή το 
κείµενο.

• ∆ιαγραφή θέµατος/
∆ιαγραφή µηνύµατος: για 
να διαγράψετε το θέµα ή το 
κείµενο.

• Αφαίρεση συνηµµένου: για 
να διαγράψετε το επιλεγµένο 
συνηµµένο.
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• Αφαίρεση όλων των 
συνηµµένων: για να 
αφαιρέσετε όλα τα 
συνηµµένα.

9. Όταν τελειώσετε, πατήστε OK 
και επιλέξτε Αποστολή ή 
Αποθήκευση και αποστολή.

10.Καταχωρήστε µια διεύθυνση 
email.
Για να στείλετε το email σε 
περισσότερους από έναν 
παραλήπτες, συµπληρώστε τα 
πρόσθετα πεδία προορισµού. 

11.Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
στείλετε το email. 

Εισερχόµενα (Μενού 1.2)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αποθηκεύσετε όλα τα 
µηνύµατα που λαµβάνετε, εκτός 
από τα µηνύµατα email.
Τα παρακάτω εικονίδια µπορεί να 
εµφανίζονται στη λίστα 
µηνυµάτων για να δηλώσουν τον 
τύπο του µηνύµατος: 
•  SMS
•  MMS
•  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

•  Αναφορά παράδοσης για 
απεσταλµένα µηνύµατα

Σηµειώσεις:
• Το σύστηµα DRM (∆ιαχείριση 

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.

Προβολή µηνύµατος
1. Μεταβείτε στο µήνυµα που 

θέλετε.
2. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Χρήση των επιλογών 
µηνυµάτων
Κατά την προβολή ενός 
µηνύµατος, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
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Μηνύµατα SMS 
• Απάντηση: για να στείλετε 

απάντηση στο µήνυµα του 
αποστολέα. 

• Προώθηση: για να 
προωθήσετε το µήνυµα σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το µήνυµα.

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

• Εξαγωγή µέσων: για να 
αποθηκεύσετε στη µνήµη του 
τηλεφώνου σας περιεχόµενο 
πολυµέσων από το µήνυµα.

Ειδοποιήσεις MMS/Μηνύµατα 
MMS
• Ανάκτηση: (για ειδοποιήσεις 

MMS) για να 
πραγµατοποιήσετε ανάκτηση 
του µηνύµατος από το 
διακοµιστή.

• Απάντηση: για να στείλετε 
απάντηση στο µήνυµα του 
αποστολέα.

• Προώθηση: για να 
προωθήσετε το µήνυµα σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο. 

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το µήνυµα.

• Ένταση: προσαρµόστε την 
ένταση για την αναπαραγωγή 
των αρχείων ήχου που είναι 
συνηµµένα στο µήνυµα. 

Περιστρέψτε τον τροχό 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
προσαρµόσετε την ένταση.

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

• Εξαγωγή µέσων: για να 
αποθηκεύσετε στη µνήµη του 
τηλεφώνου σας περιεχόµενο 
πολυµέσων από το µήνυµα.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του µηνύµατος.

Μηνύµατα ρύθµισης 
παραµέτρων
• Εγκατάσταση: για να 

εφαρµόσετε στο τηλέφωνό σας 
τις πληροφορίες ρύθµισης 
παραµέτρων που ορίζονται στο 
µήνυµα.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το µήνυµα.

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

Μηνύµατα προώθησης 
• Μετάβαση σε URL: για να 

συνδεθείτε στη διεύθυνση URL 
που προσδιορίζεται στο 
µήνυµα.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το µήνυµα.
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• Εξαγωγή λεπτοµερειών: για 
να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, 
email ή αριθµούς τηλεφώνου 
από το µήνυµα.

Μηνύµατα εκποµπής κυψέλης
• Αποθήκευση: για να 

αποθηκεύσετε το µήνυµα στη 
µνήµη του τηλεφώνου.

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

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το µήνυµα.

Μηνύµατα αναφοράς 
παράδοσης
• Εξαγωγή λεπτοµερειών: για 

να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, 
email ή αριθµούς τηλεφώνου 
από το µήνυµα.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το µήνυµα.

Εξερχόµενα (Μενού 1.3)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται 
τα µηνύµατα η αποστολή των 
οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγµή 
ή έχει αποτύχει.
Κατά την προβολή ενός 
µηνύµατος, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
• Επανάληψη αποστολής: για 

να στείλετε ξανά το µήνυµα.
• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 

το επιλεγµένο µήνυµα.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλα τα µηνύµατα.

• Ένταση: προσαρµόστε την 
ένταση για την αναπαραγωγή 
των αρχείων ήχου που είναι 
συνηµµένα στο µήνυµα. 
Περιστρέψτε τον τροχό 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
προσαρµόσετε την ένταση.

• Μετακίνηση στο φάκελό µου: 
για να µετακινήσετε το µήνυµα 
σε κάποιο φάκελο που έχετε 
δηµιουργήσει στο µενού Οι 
φάκελοι µου.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του µηνύµατος.

Πρόχειρα (Μενού 1.4)

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα 
µηνύµατα που έχετε αποθηκεύσει 
για να τα στείλετε αργότερα. 
Πατήστε OK και επιλέξτε 
Επεξεργασία για να 
επεξεργαστείτε και να στείλετε το 
µήνυµα.

Απεστάλη (Μενού 1.5)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται 
τα µηνύµατα που έχουν σταλεί µε 
επιτυχία.
Κατά την προβολή ενός 
µηνύµατος, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
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• Προώθηση: για να 
προωθήσετε το µήνυµα σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το επιλεγµένο µήνυµα.

• Ένταση: προσαρµόστε την 
ένταση για την αναπαραγωγή 
των αρχείων ήχου που είναι 
συνηµµένα στο µήνυµα. 
Περιστρέψτε τον τροχό 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
προσαρµόσετε την ένταση.

• Μετακίνηση στο φάκελό µου: 
για να µετακινήσετε το µήνυµα 
σε κάποιο φάκελο που έχετε 
δηµιουργήσει στο µενού Οι 
φάκελοι µου.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του µηνύµατος.

Φάκελος αλληλογραφίας 
(Μενού 1.6)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται 
τα email που έχετε λάβει.

Προβολή ενός email
1. Επιλέξτε ένα λογαριασµό 

email.
2. Πατήστε OK όταν εµφανιστεί η 

επιλογή Έλεγχος για νέα 
email, ή πατήστε OK και 
επιλέξτε Έλεγχος για νέα 
email.
Το τηλέφωνο ελέγχει για νέα 
email και λαµβάνει τα 
εισερχόµενα email. 

Τα παρακάτω εικονίδια µπορεί 
να εµφανίζονται στη λίστα 
µηνυµάτων για να δηλώσουν 
την κατάσταση του email:
• : Έχει ανακτηθεί από το 

διακοµιστή
• : Ανακτάται
• : Αποτυχία ανάκτησης
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.

3. Μεταβείτε σε ένα email ή µια 
επικεφαλίδα και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

4. Αν το email έχει περισσότερες 
από µία σελίδες, περιστρέψτε 
το δίσκο δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
µετακινηθείτε στις σελίδες µία 
µία.

5. Επιλέξτε ένα συνηµµένο 
αρχείο για προβολή ή 
αναπαραγωγή.

Χρήση επιλογών email
Κατά την προβολή του email ή της 
κεφαλίδας, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές: 
• Απάντηση: για να στείλετε ένα 

µήνυµα απάντησης στον 
αποστολέα.
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• Προώθηση: για να 
προωθήσετε το email σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο.

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

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το επιλεγµένο email.

• Προσθήκη στη λίστα 
φιλτραρίσµατος: για να 
προσθέσετε τη διεύθυνση 
email του αποστολέα ή το θέµα 
στη Λίστα αποκλεισµού έτσι 
ώστε να απορρίπτονται τα 
email από αυτή τη διεύθυνση ή 
τα email που περιέχουν αυτό 
το θέµα.

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

• Εξαγωγή µέσων: για να 
αποθηκεύσετε στη µνήµη του 
τηλεφώνου σας περιεχόµενο 
πολυµέσων από το µήνυµα.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του email.

Κατά την προβολή της λίστας 
email, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
• Εµφάνιση: για να ανοίξετε το 

επιλεγµένο στοιχείο.
• Έλεγχος για νέα email: για να 

ελέγξετε αν στη θυρίδα 
αλληλογραφίας σας υπάρχουν 
νέα email.

• 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 
κάποιο άλλο πρόσωπο.

• Ταξινόµηση: για να αλλάξετε 
τη σειρά ταξινόµησης των 
email.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το επιλεγµένο email.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλα τα email.

• Μετακίνηση στο φάκελό µου: 
για να µετακινήσετε το email σε 
κάποιο φάκελο που έχετε 
δηµιουργήσει στο µενού Οι 
φάκελοι µου.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του email.

Οι φάκελοι µου (Μενού 1.7)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να δηµιουργήσετε νέους 
φακέλους όπου θα οργανώσετε τα 
µηνύµατά σας.

∆ηµιουργία νέου φακέλου
Καταχωρήστε ένα όνοµα για το 
φάκελο και πατήστε OK. 
Σηµείωση: Αν δεν έχετε 
δηµιουργήσει φακέλους, επιλέξτε 
∆ηµιουργία.

E910.book  Page 31  Wednesday, April 26, 2006  3:00 PM



32 >> Ανταλλαγή µηνυµάτων

Χρήση των επιλογών φακέλου
Από τη λίστα των φακέλων, 
πατήστε OK για πρόσβαση στις 
εξής επιλογές:
• Άνοιγµα: για να ανοίξετε το 

φάκελο.
• Αλλαγή ονόµατος φακέλου: 

για να αλλάξετε το όνοµα του 
φακέλου.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
τον επιλεγµένο φάκελο.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλους τους 
φακέλους.

Πρότυπα κειµένου (Μενού 1.8)

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

Για να δηµιουργήσετε ένα 
πρότυπο κειµένου.
1. Επιλέξτε µια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα µήνυµα.
3. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Ολοκληρώθηκε.

Χρήση των επιλογών 
προτύπων
Από τη λίστα προτύπων, πατήστε 
OK για πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
• Εµφάνιση: για να ανοίξετε το 

επιλεγµένο πρότυπο.

• Αποστολή: για να στείλετε ένα 
νέο µήνυµα χρησιµοποιώντας 
το πρότυπο.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το πρότυπο.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλα τα πρότυπα.

Ρυθµίσεις (Μενού 1.9)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να ρυθµίσετε διάφορες 
επιλογές σχετικά µε τη χρήση της 
υπηρεσίας µηνυµάτων.

Μήνυµα κειµένου (Μενού 1.9.1)
Μπορείτε να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις SMS.
• Ρυθµίσεις αποστολής: 

ρυθµίστε τις παρακάτω 
επιλογές για την αποστολή 
µηνυµάτων κειµένου:
∆ιαδροµή απάντησης: για να 
επιτρέψετε στον παραλήπτη να 
σας απαντήσει µέσω του 
διακοµιστή σας µηνυµάτων. 
Αναφορά παράδοσης: για να 
ρυθµίσετε το δίκτυο να σας 
πληροφορεί όταν το µήνυµά 
σας έχει παραδοθεί. 
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Γραµµατοσειρά: για να 
επιλέξτε έναν τύπο 
κωδικοποίησης χαρακτήρων. 
Εάν επιλέξετε Αυτόµατη, το 
τηλέφωνο αλλάζει αυτόµατα 
τον τύπο κωδικοποίησης από 
GSM-Αλφάβητο σε Unicode 
όταν πληκτρολογείτε ένα 
χαρακτήρα Unicode. Η χρήση 
κωδικοποίησης Unicode 
µειώνει το µέγιστο αριθµό 
χαρακτήρων σε ένα µήνυµα 
περίπου κατά το ήµισυ. Αν 
αυτό το µενού δεν εµφανίζεται, 
τότε η προεπιλεγµένη 
κωδικοποίηση χαρακτήρων 
στο τηλέφωνό σας είναι η 
Αυτόµατη.
Επιλογή φορέα: για να 
επιλέξετε GSM ή Προτιµ. 
GΡRS, ανάλογα µε το δίκτυό 
σας.

• Προφίλ: για να επιλέξετε ή να 
επεξεργαστείτε ένα προφίλ. 
Πατήστε OK και επιλέξτε 
Επεξεργασία για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες ιδιότητες ενός 
προφίλ:
Κέντρο SMS: για να 
αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε 
τον αριθµό του διακοµιστή 
µηνυµάτων. 
Προεπιλ. προορισµός: για να 
καταχωρήσετε τον 
προεπιλεγµένο προορισµό. Θα 
εµφανίζεται στο πρώτο πεδίο 
στα πεδία προορισµού.

Προεπιλ. τύπος: για να 
ορίσετε τον προεπιλεγµένο 
τύπο µηνύµατος. Το δίκτυο 
µπορεί να µετατρέψει το 
µήνυµα στη µορφή που έχετε 
επιλέξει.
Προεπιλ. ισχύς: για να 
ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα 
για το οποίο τα µηνύµατά σας 
θα παραµένουν αποθηκευµένα 
στο διακοµιστή SMS.
Όνοµα προφίλ: για να 
πληκτρολογήσετε ένα όνοµα 
για το προφίλ.

Μηνύµατα πολυµέσων 
(Μενού 1.9.2)
Μπορείτε να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις MMS.
• Ρυθµίσεις αποστολής: για να 

ρυθµίσετε τις παρακάτω 
επιλογές σχετικά µε την 
αποστολή µηνυµάτων 
πολυµέσων:
Αναφορά παράδοσης: για να 
ρυθµίσετε το δίκτυο ώστε να 
σας ενηµερώνει όταν το 
µήνυµά σας έχει παραδοθεί.
Απόκρυψη διεύθυνσης: για 
να µην εµφανίζεται η 
διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο 
του παραλήπτη.
Αναφορά ανάγνωσης: για να 
καθορίσετε εάν το τηλέφωνό 
σας θα στέλνει αίτηµα για 
αναφορά ανάγνωσης.
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Προτεραιότητα: για να ορίσετε 
το επίπεδο προτεραιότητας 
των µηνυµάτων σας.
Ηµερ/νία λήξης: για να 
ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα 
για το οποίο τα µηνύµατά σας 
θα αποθηκεύονται στο 
διακοµιστή MMS.
Ώρα παράδοσης: για να 
ρυθµίσετε µια χρονική 
καθυστέρηση πριν από την 
αποστολή των µηνυµάτων.
Μέγεθος µηνύµατος: για να 
επιλέξετε το µέγιστο µέγεθος 
συνηµµένων που θα 
επιτρέπεται σε ένα µήνυµα 
MMS.

• Ανάκτηση ρυθµίσεων: για να 
ρυθµίσετε τις παρακάτω 
επιλογές για τη λήψη 
µηνυµάτων πολυµέσων:
Απόρριψη εάν ο αποστολέας 
είναι άγνωστος: για να 
απορρίπτονται τα µηνύµατα 
από άγνωστους αποστολείς.
Επιτρέπονται οι διαφηµίσεις: 
για να γίνονται αποδεκτές οι 
διαφηµίσεις.
Επιτρέπεται µήνυµα 
πληροφοριών: για να γίνονται 
αποδεκτά τα µηνύµατα 
πληροφοριών.
Επιτρεπόµενη αναφορά: για 
να αποστέλλεται αναφορά 
παράδοσης από το δίκτυο στον 
αποστολέα.

Λήψη εντός χώρας: για να 
καθορίσετε εάν το τηλέφωνό 
σας θα ανακτά τα νέα 
µηνύµατα αυτόµατα όταν 
βρίσκεστε στην περιοχή 
κάλυψης της χώρας σας.
Λήψη από περιαγωγή: για να 
καθορίσετε εάν το τηλέφωνό 
σας θα ανακτά τα νέα 
µηνύµατα αυτόµατα όταν 
βρίσκεστε σε περιαγωγή σε 
άλλο δίκτυο.
Για τη Λήψη εντός χώρας και 
τη Λήψη από περιαγωγή 
υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Αυτόµατη: το τηλέφωνο 
ανακτά αυτόµατα τα 
µηνύµατα από το 
διακοµιστή.

• Απόρ.: το τηλέφωνο 
απορρίπτει όλα τα 
µηνύµατα.

• Χειροκίνητη: το τηλέφωνο 
εµφανίζει ειδοποιήσεις. 
Χρησιµοποιήστε την επιλογή 
Ανάκτηση για να κάνετε µη 
αυτόµατα ανάκτηση των 
νέων µηνυµάτων.

• Ρυθµίσεις: για να επιλέξετε τις 
ρυθµίσεις σύνδεσης που θα 
χρησιµοποιηθούν για 
µηνύµατα MMS.
Σηµείωση: Για να 
επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις, 
χρησιµοποιήστε το µενού 
Επαναφορά ρυθµίσεων.

σ. 72
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Email (Μενού 1.9.3)
Μπορείτε να διαµορφώσετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις 
δικτύου.
Σηµείωση: ∆εν µπορείτε να 
αλλάξετε τις ρυθµίσεις προφίλ email 
όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση 
ενός email.
• Ρυθµίσεις αποστολής: για να 

ρυθµίσετε τις παρακάτω 
επιλογές σχετικά µε την 
αποστολή email:
Αναφορά παράδοσης: για να 
ρυθµίσετε το δίκτυο ώστε να 
σας ενηµερώνει όταν το email 
σας έχει παραδοθεί.
∆ιεύθυνση απάντησης: για 
να ορίσετε τη διεύθυνση email 
στην οποία θέλετε να στέλνουν 
οι παραλήπτες µηνύµατα 
απάντησης ανάγνωσης. 
Προτεραιότητα: για να 
επιλέξετε το επίπεδο 
προτεραιότητας των email σας.
Να συµπεριληφθεί η 
υπογραφή: για να 
επισυνάψετε το όνοµά σας, τον 
αριθµό τηλεφώνου ή ένα 
σηµείωµα στα email σας.
Όνοµα: για να 
πληκτρολογήσετε το όνοµά 
σας.
Αριθµός τηλεφώνου: για να 
καταχωρήσετε τον αριθµό 
τηλεφώνου σας.
Νότα: για να καταχωρήσετε 
ένα σηµείωµα.

• Ρυθµίσεις λήψης: για να 
ρυθµίσετε τις παρακάτω 
επιλογές σχετικά µε τη λήψη 
email:
∆ιάστηµα ελέγχου: για να 
καθορίσετε πόσο συχνά το 
τηλέφωνο θα ελέγχει το 
διακοµιστή για εισερχόµενα 
email.
Αν επιλέξετε Να µην 
ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τη λειτουργία Έλεγχος για νέα 
email για να ελέγχετε το email 
σας µη αυτόµατα.
Αναφορά ανάγνωσης: για να 
καθορίσετε εάν το τηλέφωνό 
σας θα στέλνει αίτηµα για 
αναφορά ανάγνωσης.
Εάν αυτή η επιλογή έχει 
ρυθµιστεί σε Αναγγελία, το 
τηλέφωνο σάς ρωτάει για την 
αποστολή αναφοράς 
ανάγνωσης στον αποστολέα.
Απόρρ. µεγαλ. από: για να 
καθορίσετε το µέγιστο µέγεθος 
των εισερχόµενων email. 
Να παραµείνει αντίγραφο 
στο διακοµιστή: για να µένει 
στο διακοµιστή ένα αντίγραφο 
των email, µετά την ανάκτησή 
τους.

• Λίστα αποκλεισµού: για να 
µεταβείτε στις διευθύνσεις 
email ή στα θέµατα email στη 
Λίστα αποκλεισµού. Μπορείτε 
επίσης να καθορίσετε και να 
διαγράψετε τις διευθύνσεις 
email ή τα θέµατα email.
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• Αντίγραφο στον εαυτό: για να 
επιλέξετε ένα λογαριασµό που 
θα χρησιµοποιείτε ή για να 
ρυθµίσετε ένα λογαριασµό 
email. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Επεξεργασία για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες ιδιότητες ενός 
λογαριασµού:
Όνοµα λογαριασµού: για να 
καταχωρήσετε ένα όνοµα για 
τον επιλεγµένο λογαριασµό.
Όνοµα χρήστη: για να 
καταχωρήσετε ένα όνοµα 
χρήστη.
∆ιεύθυνση Email: για να 
καταχωρήσετε τη διεύθυνσή 
email σας.
Όνοµα χρήστη: για να 
καταχωρήσετε το 
αναγνωριστικό σας email.
Κωδικός: για να καταχωρήσετε 
τον κωδικό σας αναγνώρισης 
χρήστη για τις υπηρεσίες 
email.
∆ιακοµιστής SMTP: για να 
καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP 
ή το όνοµα κεντρικού 
υπολογιστή του διακοµιστή 
εξερχόµενων email.
Θύρα SMTP: για να 
καταχωρήσετε τον αριθµό της 
θύρας SMTP.

Τύπος πρωτοκόλλου: για να 
επιλέξετε το πρωτόκολλο για το 
διακοµιστή εισερχόµενων 
email. Οι υπόλοιπες επιλογές 
εξαρτώνται από τη ρύθµιση για 
τον τύπο του πρωτοκόλλου.
Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου 
είναι POP3:
∆ιακοµιστής POP3: για να 
καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP 
ή το όνοµα κεντρικού 
υπολογιστή του διακοµιστή 
που λαµβάνει τα email σας.
Θύρα POP3: για να 
καταχωρήσετε τον αριθµό της 
θύρας POP3.
Σύνδεση APOP: για να 
συνδεθείτε στο διακοµιστή 
χρησιµοποιώντας το σχήµα 
σύνδεσης APOP, όταν είναι 
ενεργοποιηµένη αυτή η 
επιλογή.
Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου 
είναι IMAP4:
∆ιακοµιστής IMAP4: για να 
καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP 
ή το όνοµα κεντρικού 
υπολογιστή του διακοµιστή 
που λαµβάνει τα email σας.
Θύρα IMAP4: για να 
καταχωρήσετε τον αριθµό της 
θύρας IMAP4.
Να συµπεριλαµβάνονται 
συνηµµένα: ενεργοποιήστε 
αυτήν την επιλογή για να 
µπορείτε να λαµβάνετε 
συνηµµένα µε τα email σας.
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Όριο ανάκτησης email: για να 
καθορίσετε τον αριθµό των 
κεφαλίδων που θα ανακτώνται 
από το διακοµιστή.

• Προφίλ email: επιλέξτε τις 
ρυθµίσεις σύνδεσης που θα 
χρησιµοποιηθούν για 
υπηρεσίες email.
Σηµείωση: Για να 
επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις, 
χρησιµοποιήστε το µενού 
Επαναφορά ρυθµίσεων.

σ. 72 

Μήνυµα push (Μενού 1.9.4)
Μπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις για τη λήψη µηνυµάτων 
προώθησης από το διακοµιστή 
του ασύρµατου δικτύου web.
• Λήψη: για να ρυθµίσετε τον 

τρόπο λήψης µηνυµάτων 
προώθησης στο τηλέφωνό 
σας.

• Κέντρο SMS: για να 
καταχωρήσετε τη διεύθυνση 
του διακοµιστή από τον οποίο 
θέλετε να λαµβάνετε µηνύµατα 
προώθησης, όταν για τη Λήψη 
έχετε επιλέξει SMS 
συγκεκριµένου κέντρου.

Εκποµπή κυψέλης (Μενού 1.9.5)
Μπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις για τη λήψη µηνυµάτων 
CB (εκποµπής κυψέλης).
• Λήψη: για να επιλέξετε τη 

λήψη µηνυµάτων CB.

• Λίστα καναλιών: για να 
επισηµάνετε τα κανάλια από τα 
οποία θέλετε να λαµβάνετε 
µηνύµατα CB. Για 
περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

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

Κατάσταση µνήµης (Μενού 1.0)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να δείτε τη µέγιστη 
χωρητικότητα της µνήµης και τη 
διαθέσιµη µνήµη για κάθε τύπο 
µηνύµατος. Μπορείτε, επίσης, να 
δείτε τη µνήµη που 
χρησιµοποιείται για κάθε φάκελο.
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Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την 
ενσωµατωµένη µονάδα κάµερας για 
τη λήψη φωτογραφιών µε 
διάφορους τρόπους. Η κάµερα 
παράγει φωτογραφίες JPEG.
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε Κάµερα.
Σηµειώσεις: 
• Μην τραβάτε φωτογραφίες 

ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
• Μην τραβάτε φωτογραφίες σε µέρη 

όπου απαγορεύεται η χρήση 
φωτογραφικών µηχανών.

• Μην τραβάτε φωτογραφίες σε µέρη 
όπου ενδέχεται να παραβιάσετε 
την ιδιωτική ζωή ενός ατόµου.

Απλή λήψη (Menu 2.1)

Σας επιτρέπει να τραβάτε 
φωτογραφίες σε λειτουργία απλής 
λήψης.
Σηµείωση: Όταν τραβάτε µια 
φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε 
πολύ φωτεινές συνθήκες, στη 
φωτογραφία ενδέχεται να εµφανιστούν 
σκιές.

Απλή λήψη
1. Από το µενού "Κάµερα" στην 

οθόνη, επιλέξτε Απλή λήψη.
2. Όταν ενεργοποιηθεί η κάµερα και 

εµφανιστεί µια εικόνα στην 
οθόνη, πάρτε µια κατάλληλη 
θέση και εστιάστε το φακό στο 
θέµα.

Σηµειώσεις: 
• Προσέξτε να µην καλύπτετε το 
φακό της κάµερας µε το χέρι 
σας.

• Γείρετε και περιστρέψτε το 
τηλέφωνο µέχρι το θέµα να 
βρίσκεται στο κέντρο της 
εικόνας.

3. Για να αυξήσετε ή να µειώσετε το 
ζουµ, στρέψτε το δίσκο προς τα 
δεξιά ή προς τα αριστερά. (∆εν 
είναι διαθέσιµο για το µέγιστο 
µέγεθος εικόνας, 640*480)

4. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK για 
να τραβήξετε µια φωτογραφία. Η 
φωτογραφία αποθηκεύεται στο 
φάκελο Φωτογραφίες.

Χρήση των επιλογών για 
φωτογραφίες
Μετά τη λήψη µιας φωτογραφίας, 
πατήστε OK για πρόσβαση στις 
παρακάτω επιλογές:
• Λήψη άλλης: για να επιστρέψετε 

στη λειτουργία αποτύπωσης.
• Αποστολή: για να στείλετε τη 

φωτογραφία µε µήνυµα MMS, 
email ή µέσω Bluetooth.

• Επιλογή ως ταυτότητα 
καλούντος: σας επιτρέπει να 
επιλέξετε τη φωτογραφία ως 
εικόνα ταυτότητας καλούντος για 
µια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
την επιλεγµένη φωτογραφία.

• Μετονοµασία: για να αλλάξετε 
το όνοµα της φωτογραφίας.
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• Μετάβαση σε φωτογραφίες: 
για να µεταβείτε στο φάκελο 
Φωτογραφίες. σ. 48

• Κλείδωµα: για να κλειδώσετε 
τη φωτογραφία ώστε να µην 
διαγραφεί, ή για να την 
ξεκλειδώσετε.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες της φωτογραφίας.

Πολλαπλή λήψη (Menu 2.2)

Μπορείτε να τραβήξετε µια 
διαδοχική σειρά φωτογραφιών µε 
τη λειτουργία πολλαπλής λήψης.
Σηµείωση: Όταν τραβάτε µια 
φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε 
πολύ φωτεινές συνθήκες, στη 
φωτογραφία ενδέχεται να 
εµφανιστούν σκιές.

Λήψη σειράς φωτογραφιών
1. Από το µενού "Κάµερα" στην 

οθόνη, επιλέξτε Πολλαπλή 
λήψη.

2. Επιλέξτε τον αριθµό των 
φωτογραφιών που θα 
τραβήξετε.

3. Όταν ενεργοποιηθεί η κάµερα 
και εµφανιστεί µια εικόνα στην 
οθόνη, πάρτε µια κατάλληλη 
θέση και εστιάστε το φακό στο 
θέµα.

Σηµειώσεις: 
• Προσέξτε να µην καλύπτετε 
το φακό της κάµερας µε το 
χέρι σας.

• Γείρετε και περιστρέψτε το 
τηλέφωνο µέχρι το θέµα να 
βρίσκεται στο κέντρο της 
εικόνας.

4. Για να αυξήσετε ή να µειώσετε 
το ζουµ, στρέψτε το δίσκο προς 
τα δεξιά ή προς τα αριστερά. 
(∆εν είναι διαθέσιµο για το 
µέγιστο µέγεθος εικόνας, 
640*480)

5. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK για 
να τραβήξετε µια φωτογραφία. 
Η κάµερα θα τραβήξει τον 
επιλεγµένο αριθµό διαδοχικών 
φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες 
αποθηκεύονται στο φάκελο 
Φωτογραφίες.

Χρήση των επιλογών για 
φωτογραφίες
Μετά την πραγµατοποίηση 
πολλαπλών λήψεων, πατήστε OK 
για πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές: σ. 38

Νυχτερινή λήψη (Menu 2.3)

Σας επιτρέπει να τραβήξετε µια 
φωτογραφία σε λειτουργία 
νυχτερινής λήψης. Αυτή η 
λειτουργία επιτρέπει τη λήψη 
φωτογραφιών µε περιορισµένο 
φωτισµό.
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Νυχτερινή λήψη
1. Από το µενού "Κάµερα" στην 

οθόνη, επιλέξτε Νυχτερινή 
λήψη.

2. Όταν ενεργοποιηθεί η κάµερα 
και εµφανιστεί µια εικόνα στην 
οθόνη, πάρτε µια κατάλληλη 
θέση και εστιάστε το φακό στο 
θέµα.
Σηµειώσεις: 
• Προσέξτε να µην καλύπτετε 
το φακό της κάµερας µε το 
χέρι σας.

• Γείρετε και περιστρέψτε το 
τηλέφωνο µέχρι το θέµα να 
βρίσκεται στο κέντρο της 
εικόνας.

3. Για να αυξήσετε ή να µειώσετε 
το ζουµ, στρέψτε το δίσκο προς 
τα δεξιά ή προς τα αριστερά. 
(∆εν είναι διαθέσιµο για το 
µέγιστο µέγεθος εικόνας, 
640*480)

4. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK για 
να τραβήξετε µια φωτογραφία. 
Η φωτογραφία αποθηκεύεται 
στο φάκελο Φωτογραφίες. 

Χρήση των επιλογών για 
φωτογραφίες
Μετά την πραγµατοποίηση 
νυχτερινής λήψης, πατήστε OK 
για πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές: σ. 38

Μετάβαση σε φωτογραφίες 
(Menu 2.4)

Μπορείτε να προβάλετε τις 
φωτογραφίες που έχετε 
τραβήξει. σ. 48

Εφέ (Menu 2.5)

Μπορείτε να αλλάξετε τις 
αποχρώσεις των φωτογραφιών 
που θα τραβήξετε µε την κάµερα.
Όταν επιλέξετε την απόχρωση 
που θέλετε, η εικόνα που 
πρόκειται να αποτυπώσετε 
εµφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθµίσεις (Menu 2.6)

Μπορείτε να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις της 
κάµερας.
• Μέγεθος απλής λήψης: για να 

επιλέξετε ένα µέγεθος εικόνας 
για απλές λήψεις.

• Ποιότητα απλής λήψης: για 
να επιλέξετε µια ρύθµιση 
ποιότητας εικόνας για απλές 
λήψεις.

• Φωτεινότητα: για να 
ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της 
εικόνας.

E910.book  Page 40  Wednesday, April 26, 2006  3:00 PM



41Πρόγραµµα πλοήγησης WAP

Με το πρόγραµµα πλοήγησης 
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 πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε 
Πρόγραµµα πλοήγησης WAP.

Αρχική σελίδα (Mενού 3.1)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο 
δίκτυο και να φορτώσετε την 
αρχική σελίδα του παροχέα 
υπηρεσιών ασύρµατου web.

Περιήγηση στο web
• Για να µετακινηθείτε στα 

στοιχεία του προγράµµατος 
πλοήγησης, περιστρέψτε το 
δίσκο δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα.

• Για να επιλέξετε ένα στοιχείο 
του προγράµµατος 
πλοήγησης, πατήστε OK και 
στη συνέχεια Επιλογή.

• Για να επιστρέψετε στην 
προηγούµενη σελίδα, πατήστε 
C.

Χρήση των επιλογών της 
σελίδας web
Από οποιαδήποτε σελίδα web, 
πατήστε OK για πρόσβαση στις 
εξής επιλογές:
• Μετάβαση σε σύνδεση: για 

να µεταβείτε στη συνδεδεµένη 
ιστοσελίδα.

• Επιλογή: για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο του προγράµµατος 
πλοήγησης.

• Αρχική σελίδα: για να 
επιστρέψετε στην αρχική 
σελίδα.

• Αγαπηµένα: για εµφάνιση της 
λίστας σελιδοδεικτών.

• Ανανέωση: για να γίνει 
ανανέωση της τρέχουσας 
σελίδας.

• Μετάβαση στην URL: για να 
εισάγετε µη αυτόµατα µια 
διεύθυνση URL.

• Εµφάνιση URL: για να 
εµφανιστεί η διεύθυνση URL 
της τρέχουσας σελίδας web. 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε 
την τρέχουσα σελίδα ως αρχική 
σελίδα για το πρόγραµµα 
πλοήγησης στο web ή ως 
σελιδοδείκτη.

• ∆ιαγραφή µνήµης cache: για 
εκκαθάριση των περιεχοµένων 
της µνήµης cache.

• Εισερχόµενα: για πρόσβαση 
στα µηνύµατα προώθησης στο 
πρόγραµµα πλοήγησης στο 
web.
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• Εµφάνιση φωτογραφιών: για 
εµφάνιση εικόνων στην 
τρέχουσα σελίδα.

• Πιστοποιητικά: για εµφάνιση 
του πιστοποιητικού του 
προγράµµατος πλοήγησης στο 
web. Μπορείτε επίσης να 
διαγράψετε το πιστοποιητικό.

Έξοδος από το πρόγραµµα 
πλοήγησης στο web
Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να 
πραγµατοποιήσετε έξοδο από το 
πρόγραµµα πλοήγησης.

Αγαπηµένα (Μενού 3.2)

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

Προσθήκη σελιδοδείκτη
1. Επιλέξτε Νέο. 
2. Επιλέξτε Όνοµα.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για 

το σελιδοδείκτη και πατήστε 
OK.

4. Επιλέξτε URL.
5. Πληκτρολογήστε µια διεύθυνση 

URL και πατήστε OK.
6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Πρόσβαση σε σελίδα µε 
σελιδοδείκτη
Χρησιµοποιήστε τον 
περιστρεφόµενο δίσκο για να 
µεταβείτε σε ένα στοιχείο 
σελιδοδείκτη, πατήστε OK και 
κατόπιν επιλέξτε Μετάβαση σε 
URL.

Χρήση των επιλογών 
σελιδοδείκτη
Μετά την αποθήκευση ενός 
στοιχείου, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις 
παρακάτω επιλογές:
• Μετάβαση σε URL: για να 

µεταβείτε στην τοποθεσία web 
του σελιδοδείκτη.

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

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
τον επιλεγµένο σελιδοδείκτη.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλους τους 
σελιδοδείκτες.

Εισαγωγή URL (Μενού 3.3)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να πληκτρολογήσετε µη 
αυτόµατα τη διεύθυνση URL µιας 
τοποθεσίας web και να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην 
τοποθεσία αυτή.
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Προφίλ WAP (Μενού 3.4)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις 
σύνδεσης για πρόσβαση στο 
ασύρµατο web. Μπορείτε επίσης 
να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις 
ενός προφίλ. σ. 72

Καθαρισµός µνήµης (Μενού 3.5)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να διαγράψετε τα περιεχόµενα 
της µνήµης cache, δηλαδή την 
προσωρινή µνήµη όπου 
αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες που 
επισκεφθήκατε τελευταία.
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Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη 
δυνατότητα να παρακολουθείτε το 
πρόγραµµα και τις εργασίες σας, να 
προβάλλετε ειδοποιήσεις που δεν 
έχετε δει και να δηµιουργείτε 
σηµειώµατα. 
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε Ατζέντα.

Προβολή µήνα (Μενού 4.1)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για 
να παρακολουθείτε το µηνιαίο 
πρόγραµµά σας. Όταν επιλέγετε 
Προβολή µήνα, εµφανίζεται το 
ηµερολόγιο µε επισήµανση στην 
τρέχουσα ηµεροµηνία. 

Επιλογή ηµέρας
Περιστρέψτε τον τροχό δεξιόστροφα 
ή αριστερόστροφα για να προβάλετε 
τις µέρες.

Καταχώρηση νέας συνάντησης
1. Επιλέξτε µια ηµεροµηνία στο 

ηµερολόγιο.
2. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Συνάντηση.
Σηµείωση: Αν δεν υπάρχουν 
συναντήσεις αποθηκευµένες για 
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
πατήστε OK και επιλέξτε 
∆ηµιουργία → Συνάντηση. 

3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή 
αλλάξτε τις ρυθµίσεις:
• Θέµα: καταχωρήστε τον τίτλο 
του συµβάντος.

• Λεπτοµέρειες: εισάγετε 
πληροφορίες σχετικά µε το 
συµβάν.

• Ηµεροµηνία έναρξης και Ώρα 
έναρξης: καταχωρήστε την 
ηµεροµηνία και την ώρα 
έναρξης.

• Ηµεροµηνία λήξης και Ώρα 
λήξης: καταχωρήστε την 
ηµεροµηνία και την ώρα λήξης.

• Θέση: καταχωρήστε 
πληροφορίες σχετικά µε τον 
τόπο του συµβάντος. 

• Ειδοποίηση: επιλέξτε πόσο 
νωρίτερα από το συµβάν 
θέλετε να ειδοποιηθείτε. Εάν 
δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε για 
το συµβάν, επιλέξτε 
Ανενεργό.

• Λήξη: επιλέξτε την ηµεροµηνία 
λήξης.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε το συµβάν.

Καταχώρηση νέας επετείου
1. Επιλέξτε µια ηµεροµηνία στο 

ηµερολόγιο.
2. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Επέτειος.
Σηµείωση: Αν δεν υπάρχουν 
επέτειοι αποθηκευµένες για τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
πατήστε OK και επιλέξτε 
∆ηµιουργία → Επέτειος. 

3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή 
αλλάξτε τις ρυθµίσεις:
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• Ευκαιρία: εισάγετε 
πληροφορίες σχετικά µε το 
συµβάν.

• Ηµερ/νία: καταχωρήστε την 
ηµεροµηνία.

• Ειδοποίηση: επιλέξτε πόσο 
νωρίτερα από το συµβάν 
θέλετε να ειδοποιηθείτε. Εάν 
δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε 
για το συµβάν, επιλέξτε 
Ανενεργό.
Σηµείωση: Αν ορίσετε µια 
ειδοποίηση για την επέτειο, 
ο ήχος της ειδοποίησης θα 
ηχήσει στις 8 πµ την ηµέρα 
της ειδοποίησης.

• Επανάληψη κάθε χρόνο: 
µπορείτε να ρυθµίσετε το 
τηλέφωνο να σας 
υπενθυµίζει το συµβάν κάθε 
χρόνο.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε το συµβάν.

Καταχώρηση εργασίας
1. Επιλέξτε µια ηµεροµηνία στο 

ηµερολόγιο.
2. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Εκκρεµότητες.
Σηµείωση: Αν δεν υπάρχουν 
εκκρεµότητες αποθηκευµένες 
για τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, πατήστε OK και 
επιλέξτε ∆ηµιουργία → 
Εκκρεµότητες. 

3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή 
αλλάξτε τις ρυθµίσεις:

• Εκκρεµότητες: εισάγετε 
πληροφορίες σχετικά µε το 
συµβάν.

• Ηµερ/νία: καταχωρήστε την 
ηµεροµηνία.

• Ηµεροµηνία παράδοσης: 
καταχωρήστε την 
ηµεροµηνία παράδοσης της 
εργασίας.

• Προτεραιότητα: επιλέξτε 
επίπεδο προτεραιότητας.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε το συµβάν.

Καταχώρηση σηµειώµατος
1. Επιλέξτε µια ηµεροµηνία στο 

ηµερολόγιο.
2. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Σηµείωµα.
Σηµείωση: Αν δεν υπάρχουν 
σηµειώµατα αποθηκευµένα για 
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
πατήστε OK και επιλέξτε 
∆ηµιουργία → Σηµείωµα. 

3. Καταχωρήστε τις πληροφορίες.
• Σηµείωµα: καταχωρήστε 
ένα σηµείωµα.

• Ηµερ/νία: καταχωρήστε την 
ηµεροµηνία.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε το συµβάν.
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Πρόσβαση σε συµβάν
1. Επιλέξτε µια ηµεροµηνία στο 

ηµερολόγιο για να εµφανίσετε 
τα συµβάντα για εκείνη την 
ηµεροµηνία. 
Τα ακόλουθα εικονίδια 
δηλώνουν τον τύπο του 
συµβάντος.

2. Πραγµατοποιήστε κύλιση σε 
ένα συµβάν και πατήστε OK 
και κατόπιν επιλέξτε 
Εµφάνιση.

3. Περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα για να 
προβάλετε όλες τις 
πληροφορίες για το συµβάν.

Χρήση επιλογών συµβάντων
Κατά την προβολή ενός 
συµβάντος, πατήστε OK για 
πρόσβαση στις εξής επιλογές:
• Αποστολή: για να στείλετε το 

συµβάν µέσω µηνύµατος SMS, 
MMS, email ή Bluetooth.

• Επεξεργασία: για να 
επεξεργαστείτε το συµβάν.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το συµβάν.

• Προβολή µήνα: για να 
µεταβείτε στην οθόνη 
προβολής µήνα.

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

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

Προβολή εβδοµάδας 
(Μενού 4.2)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να προβάλλετε τα συµβάντα 
για την επιλεγµένη εβδοµάδα. Τα 
κελιά που έχουν επισήµανση στο 
πρόγραµµα δηλώνουν 
συναντήσεις που έχουν 
προγραµµατιστεί για την 
εβδοµάδα. Επιλέξτε το κελί που 
περιέχει το συµβάν που θέλετε.

Προβολή ηµέρας (Μενού 4.3)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να προβάλλετε τα συµβάντα 
για την τρέχουσα ηµεροµηνία. 
Επιλέξτε το συµβάν που θέλετε.

Συναντήσεις (Μενού 4.4)

Το µενού αυτό εµφανίζει τις 
συναντήσεις που έχετε 
δηµιουργήσει στο ηµερολόγιο. 
Εάν έχετε ορίσει να αποστέλλεται 
ειδοποίηση, το εικονίδιο  είναι 
ενεργοποιηµένο. 

•  Συναντήσεις
•  Επέτειοι
•  Σηµειώµατα
•  Εργασίες
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Επέτειος (Μενού 4.5)

Το µενού αυτό εµφανίζει τις 
επετείους που έχετε δηµιουργήσει 
στο ηµερολόγιο. Εάν έχετε ορίσει 
τις επιλογές "Επανάληψη κάθε 
χρόνο" και "Ειδοποίηση", 
ενεργοποιούνται τα εικονίδια  
και .

Εκκρεµότητες (Μενού 4.6)

Το µενού αυτό εµφανίζει τις 
εκκρεµείς εργασίες που έχετε 
δηµιουργήσει στο ηµερολόγιο. 
Το χρώµα του εικονιδίου  
δηλώνει την προτεραιότητα της 
εργασίας: 
• Κόκκινο για υψηλή 

προτεραιότητα
• Μπλε για κανονική 

προτεραιότητα
Ένα σηµάδι ελέγχου εµφανίζεται 
στο πλαίσιο ελέγχου κατάστασης 
αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί 
( ). Για να αλλάξετε την 
κατάσταση της εργασίας, πατήστε 
OK και επιλέξτε Ολοκληρώθηκε 
ή Πραγµατοποιήθηκε αναίρεση.

Σηµείωµα (Μενού 4.7)

Το µενού αυτό εµφανίζει τα 
σηµειώµατα που έχετε 
αποθηκεύσει στο ηµερολόγιο.

∆ιαγραφή όλων (Μενού 4.8)

Το µενού αυτό χρησιµοποιείται για 
τη διαγραφή όλων των 
συµβάντων που είναι 
αποθηκευµένα στο ηµερολόγιο 
ταυτόχρονα.

Πρόσφατες ειδοποιήσεις 
(Μενού 4.9)

Όταν δεν είστε σε θέση να λάβετε 
την ειδοποίηση για µια 
προγραµµατισµένη συνάντηση ή 
επέτειο, το τηλέφωνο αποθηκεύει 
την ειδοποίηση έως ότου την 
επιβεβαιώσετε και την 
διαγράψετε.

Κατάσταση µνήµης (Μενού 4.0)

Το µενού αυτό εµφανίζει το 
µέγιστο αριθµό συµβάντων που 
µπορείτε να αποθηκεύσετε στο 
ηµερολόγιο και το συνολικό 
αριθµό συµβάντων που έχετε 
δηµιουργήσει. 
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Από το µενού Βιβλιοθήκη µπορείτε 
να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, 
ήχους και άλλα αρχεία που είναι 
αποθηκευµένα στη µνήµη του 
τηλεφώνου.
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK και επιλέξτε 
Βιβλιοθήκη.

Εικόνες (Μενού 5.1)

Στο µενού αυτού εµφανίζονται 
φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και 
εικόνες που έχετε λάβει από το 
Internet ή σε µηνύµατα.

Προβολή εικόνας
1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Μεταβείτε στην εικόνα που 

θέλετε.
3. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Εµφάνιση.
4. Περιστρέψτε το δίσκο 

δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 
για να προβάλετε και άλλες 
εικόνες.

Προβολή παρουσίασης
Μπορείτε να προβάλετε τις 
φωτογραφίες σας µε τη µορφή 
παρουσίασης, µε συνεχόµενη 
διαδοχική δηλαδή προβολή όλων 
των φωτογραφιών στον τρέχοντα 
φάκελο.
1. Επιλέξτε το φάκελο 

Φωτογραφίες.

2. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Παρουσίαση διαφανειών. Η 
προβολή της παρουσίασης 
αρχίζει.

3. Πατήστε C για διακοπή της 
προβολής.

Χρήση επιλογών εικόνων
Κατά την προβολή µιας εικόνας, 
πατήστε OK για πρόσβαση στις 
εξής επιλογές:
• Λίστα: για εµφάνιση της λίστας 

αρχείων.
• Αποστολή: για να αποστείλετε 

το αρχείο µέσω MMS, email ή 
Bluetooth.

• Επιλογή ως ταυτότητα 
καλούντος: σας επιτρέπει να 
ορίσετε το αρχείο ως εικόνα 
ταυτότητας καλούντος για µια 
καταχώρηση στο Ευρετήριο.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε το 
αρχείο.

• Μετονοµασία: για να αλλάξετε 
το όνοµα του αρχείου.

• Μετάβαση στις αγαπηµένες 
εικόνες/Μετακίνηση στις 
εικόνες/Μετακίνηση στις 
φωτογραφίες: για να 
µετακινήσετε το αρχείο σε άλλο 
φάκελο.

• Κλείδωµα/Ξεκλείδ.: για να 
κλειδώσετε το αρχείο ώστε να 
µην είναι δυνατή η διαγραφή του 
ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του αρχείου.
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Βίντεο (Μενού 5.2)

Αυτό το µενού εµφανίζει 
φωνητικές σηµειώσεις που έχετε 
ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που 
έχετε λάβει από το web ή µε 
µηνύµατα.

Αναπαραγωγή ήχου
1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχων. 
2. Μεταβείτε στον ήχο που 

θέλετε.
3. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Αναπαραγωγή.
Εάν πραγµατοποιείτε 
αναπαραγωγή µιας φωνητικής 
σηµείωσης που έχετε 
ηχογραφήσει, ανατρέξτε στη 
Φωνητική σηµείωση. σ. 58

Χρήση επιλογών ήχου
Κατά την αναπαραγωγή ενός 
ήχου, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
• Λίστα: για εµφάνιση της λίστας 

αρχείων.
• Αποστολή: για να αποστείλετε 

το αρχείο µέσω MMS, email ή 
Bluetooth.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το επιλεγµένο αρχείο.

• Μετονοµασία: για να αλλάξετε 
το όνοµα του αρχείου.

• Μεταφορά στο φάκελο 
Αγαπηµένοι ήχοι/
Μετακίνηση στους ήχους/
Μετακίνηση στη φωνητική 
λίστα: για να µετακινήσετε το 
αρχείο σε άλλο φάκελο.

• Κλείδωµα/Ξεκλείδ.: για να 
κλειδώσετε το αρχείο ώστε να 
µην είναι δυνατή η διαγραφή 
του ή για να ξεκλειδώσετε το 
αρχείο.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία (Μενού 5.3)

Αυτό το µενού εµφανίζει άλλα 
αρχεία τα οποία δεν 
υποστηρίζονται από το τηλέφωνο. 
Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό 
να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο.
Πατήστε OK για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές:
• Αποστολή: για να στείλετε το 

αρχείο µε µήνυµα email ή 
µέσω Bluetooth.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το επιλεγµένο αρχείο.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλα τα αρχεία.

• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες του αρχείου.
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Κατάσταση µνήµης (Μενού 5.4)

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική 
ποσότητα µνήµης για τα στοιχεία 
πολυµέσων και την ποσότητα της 
µνήµης που χρησιµοποιείται τη 
δεδοµένη στιγµή από κάθε 
φάκελο µέσων.
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Μπορείτε να αποθηκεύετε 
αριθµούς τηλεφώνου στη µνήµη 
του τηλεφώνου και κατόπιν να 
τους αντιγράφετε στην κάρτα SIM. 
Οι µνήµες της κάρτας SIM και του 
τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές 
φυσικά, χρησιµοποιούνται σαν να 
ήταν µία, η οποία ονοµάζεται 
Ευρετήριο.
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε Μενού σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε 
Ευρετήριο.

Επαφές (Μενού 6.1)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αναζητήσετε επαφές που 
περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης
1. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα 

του ονόµατος που θέλετε να 
βρείτε και µε κύλιση εντοπίστε 
το όνοµα.

2. Για να πραγµατοποιήσετε 
κλήση, πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι 
από έναν αριθµοί για αυτό το 
όνοµα, µεταβείτε στον αριθµό 
που θέλετε και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

3. Για να προβάλετε τις 
πληροφορίες επαφής, πατήστε 
OK και επιλέξτε Εµφάνιση.

Χρήση των επιλογών 
Ευρετηρίου
Κατά την προβολή των 
πληροφοριών µιας επαφής στο 
Ευρετήριο, πατήστε OK για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
Σηµείωση: Ανάλογα µε τον τύπο 
του αριθµού που επιλέγετε, οι 
επιλογές µπορεί να ποικίλλουν.
• Κλήση: για να καλέσετε τον 

αριθµό.
• Αποστολή: για να στείλετε ένα 

µήνυµα SMS ή MMS στον 
επιλεγµένο αριθµό.

• Αποστολή Email: για να 
στείλετε ένα email στην 
επιλεγµένη διεύθυνση email.

• Aπoστολή αριθµού: για να 
στείλετε τον αριθµό µέσω SMS, 
MMS ή email.

• Αποστολή διεύθυνσης: για να 
στείλετε τη διεύθυνση email 
µέσω µηνύµατος SMS, MMS ή 
email.

• Αποστολή επαγγελµατικής 
κάρτας: για να στείλετε την 
επαφή µέσω µηνύµατος SMS, 
MMS, email ή Bluetooth. 

• Επεξεργασία: για να 
επεξεργαστείτε τις 
πληροφορίες της επαφής.

• ∆ιαγραφή αριθµού: για να 
διαγράψετε τον επιλεγµένο 
αριθµό.
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• ∆ιαγραφή διεύθυνσης: για να 
διαγράψετε την επιλεγµένη 
διεύθυνση email.

• ∆ιαγραφή επαφής: για να 
διαγράψετε την επιλεγµένη 
επαφή από το Ευρετήριο.

Προσθήκη νέας επαφής 
(Μενού 6.2)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να προσθέσετε νέες επαφές 
στο Ευρετήριο.
1. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις ή 

καταχωρήστε πληροφορίες 
σχετικά µε την επαφή.
• : για να αντιστοιχίσετε 
ένα όνοµα. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το σύνολο 
εκτεταµένων χαρακτήρων, 
πατώντας και κρατώντας 
πατηµένο .

• : καταχώρηση αριθµού 
κινητού τηλεφώνου.

• : καταχώρηση αριθµού 
του σπιτιού.

• : για να καταχωρήσετε 
έναν αριθµό τηλεφώνου 
εργασίας.

• : για να αντιστοιχίσετε 
µια διεύθυνση email.

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

• : αντιστοίχιση της 
επαφής σε µια οµάδα 
καλούντων.

2. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκευτεί η επαφή.

Οµάδα (Μενού 6.3)

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

∆ηµιουργία νέας οµάδας 
καλούντων
Καταχωρήστε ένα όνοµα για την 
οµάδα σας και πατήστε OK.

Προσθήκη µελών σε οµάδα 
καλούντων
1. Επιλέξτε µια οµάδα.
2. Επιλέξτε Προβολή µελών → 

Προσθήκη µέλους. Η λίστα 
του Ευρετηρίου εµφανίζεται 
στην οθόνη.

3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε 
να προσθέσετε στην οµάδα.

4. Για να προσθέσετε 
περισσότερα µέλη, επιλέξτε 
Προσθήκη µέλους → µια 
επαφή. Επαναλάβετε το βήµα 
3.
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∆ιαχείριση οµάδων 
καλούντων
Από τη λίστα οµάδων, πατήστε 
OK για πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
• Προβολή µελών: για να δείτε 

τα µέλη της επιλεγµένης 
οµάδας.

• Αλλαγή ονόµατος οµάδας: 
για να αλλάξετε το όνοµα της 
οµάδας.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
την επιλεγµένη οµάδα. Τα µέλη 
της οµάδας, ωστόσο, δεν 
διαγράφονται από το 
Ευρετήριο.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλες τις οµάδες. 

Γρήγορη κλήση (Μενού 6.4)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αντιστοιχίσετε αριθµούς 
γρήγορης κλήσης (2 έως 9) για 
τους οκτώ αριθµούς που καλείτε 
πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων 
γρήγορων κλήσεων
1. Επιλέξτε µια θέση πλήκτρου 

από το 2 έως το 9. Το πλήκτρο  
1 προορίζεται για την υπηρεσία 
τηλεφωνητή σας.

2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε 
από τη λίστα επαφών.

3. Μεταβείτε στον αριθµό που 
θέλετε και πατήστε OK.

∆ιαχείριση καταχωρήσεων 
ταχείας κλήσης
Κατά την προβολή της οθόνης 
"Γρήγορη κλήση", µεταβείτε σε µια 
καταχώρηση και πατήστε OK για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
εξής επιλογές:
• Αλλαγή: για να αντιστοιχίσετε 

ένα διαφορετικό αριθµό σε ένα 
πλήκτρο που έχει 
αντιστοιχιστεί.

• Ακύρωση: για να διαγράψετε 
τη ρύθµιση ταχείας κλήσης.

Κλήση καταχωρήσεων ταχείας 
κλήσης
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
το αντίστοιχο πλήκτρο σε 
κατάσταση αναµονής.

Η επαγγελµατική µου κάρτα 
(Μενού 6.5)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να δηµιουργήσετε µια κάρτα 
ονόµατος και να τη στείλετε σε 
άλλα άτοµα.

Αποθήκευση της κάρτας 
ονόµατός σας
Η διαδικασία για τη δηµιουργία 
της κάρτας ονόµατός σας είναι 
ίδια µε αυτή για την αποθήκευση 
ενός αριθµού στη µνήµη του 
τηλεφώνου. σ. 52 
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Χρήση των επιλογών της 
κάρτας ονόµατος
Μετά την αποθήκευση της κάρτας 
ονόµατός σας, πατήστε OK για 
πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές:
• Aπoστολή αριθµού: για να 

στείλετε τον αριθµό µέσω SMS, 
MMS ή email.

• Αποστολή επαγγελµατικής 
κάρτας: για να στείλετε την 
κάρτα ονόµατος ως επισύναψη 
µορφής δεδοµένων µέσω 
µηνύµατος SMS, MMS, email ή 
Bluetooth.

• Επεξεργασία: για να 
επεξεργαστείτε την κάρτα 
ονόµατος. 

• Κατάργηση: για να 
διαγράψετε την κάρτα 
ονόµατος.

Προσωπικός αριθµός 
(Μενού 6.6)

Χρησιµοποιήστε αυτή τη 
λειτουργία για να ελέγξετε τους 
αριθµούς τηλεφώνου σας ή για να 
αντιστοιχίσετε ένα όνοµα σε κάθε 
αριθµό. Οι αλλαγές που κάνετε 
εδώ δεν επηρεάζουν τους 
πραγµατικούς αριθµούς 
συνδροµητών στην κάρτα SIM της 
συσκευής σας.

Ρυθµίσεις (Μενού 6.7)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αλλάξετε τη µέθοδο 
αναζήτησης επαφών στο 
Ευρετήριο.

Αντιγραφή στη SIM (Μενού 6.8)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αντιγράψετε την επιλεγµένη 
επαφή από τη µνήµη του 
τηλεφώνου στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή όλων στο 
τηλέφωνο (Μενού 6.9) 
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αντιγράψετε όλες τις 
επαφές από την κάρτα SIM στη 
µνήµη του τηλεφώνου.
Οι επαφές θα εµφανιστούν δύο 
φορές στη λίστα του Ευρετηρίου. 
Εάν χρειάζεται, µπορείτε να 
διαγράψετε τις επαφές από την 
κάρτα SIM, ώστε να αποφευχθεί η 
σύγχυση.

∆ιαγραφή όλων (Μενού 6.0)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να διαγράψετε όλες τις επαφές 
από την κάρτα SIM ή όλες τις 
επαφές και από τη µνήµη του 
τηλεφώνου και από την κάρτα 
SIM.
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Κατάσταση µνήµης (Μενού 6. )

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

Αριθµός υπηρεσίας 
(Μενού 6. )

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να εµφανίσετε µια λίστα 
αριθµών SDN (Service Dialling 
Number) που έχουν εκχωρηθεί 
από τον παροχέα υπηρεσιών σας, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
αριθµών επείγουσας κλήσης, των 
πληροφοριών καταλόγου και των 
αριθµών τηλεφωνητή. Το µενού 
αυτό είναι διαθέσιµο εάν η κάρτα 
SIM υποστηρίζει τους αριθµούς 
SDN.
Μετακινηθείτε στον αριθµό που 
θέλετε και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
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Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για 
να προβάλλετε τις εξερχόµενες, 
εισερχόµενες ή αναπάντητες 
κλήσεις, τη διάρκεια των κλήσεων 
καθώς και το κόστος των κλήσεων, 
εάν το υποστηρίζει η κάρτα σας 
SIM.
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε Κατάλογος 
κλ.

Πρόσφατες κλήσεις (Μενού 7.1)

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

Πρόσβαση στον κατάλογο 
κλήσεων
1. Περιστρέψτε το δίσκο κύλισης 

δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 
για να µεταβείτε στη λίστα 
καταγραφής κλήσεων.

2. Πραγµατοποιήστε κύλιση στην 
κλήση που θέλετε και πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να καλέσετε τον 
αριθµό ή πατήστε ΟΚ και 
επιλέξτε Λεπτοµέρειες για να 
δείτε τις λεπτοµέρειες της 
κλήσης.

Χρήση επιλογών του καταλόγου 
κλήσεων
Κατά την προβολή των 
λεπτοµερειών κλήσεων, πατήστε 
OK για πρόσβαση στις εξής 
επιλογές:
• Κλήση: για να καλέσετε τον 

αριθµό.
• Χρήση αριθµού: για να 

επεξεργαστείτε και να 
αποθηκεύσετε τον αριθµό.

• Αποστ. αριθµ.: για να 
αποθηκεύσετε τον αριθµό στο 
Ευρετήριο.

• Προσθήκη αριθµού: για να 
προσθέσετε τον αριθµό σε µια 
καταχώρηση ευρετηρίου. 

• Αποστολή: για να στείλετε ένα 
µήνυµα SMS ή MMS στον 
επιλεγµένο αριθµό.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
την καταχώρηση της κλήσης.

Αναπάντητες (Μενού 7.2)

Αυτό το µενού εµφανίζει τις 
τελευταίες εισερχόµενες κλήσεις στις 
οποίες δεν απαντήσατε.

Εξερχόµενες (Μενού 7.3)

Σε αυτό το µενού εµφανίζονται οι 
τελευταίες εξερχόµενες κλήσεις.

Εισερχόµενες (Μενού 7.4) 
Σε αυτό το µενού εµφανίζονται οι 
τελευταίες εισερχόµενες κλήσεις. 
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∆ιαγραφή όλων (Μενού 7.5) 
Αυτό το µενού σάς επιτρέπει να 
διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις 
στον κατάλογο για κάθε τύπο 
κλήσης ξεχωριστά. Πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τον 
προκαθορισµένο κωδικό 
πρόσβασης τηλεφώνου 
00000000.

∆ιάρκεια (Μενού 7.6)

Αυτό το µενού εµφανίζει το αρχείο 
καταγραφής της διάρκειας των 
εξερχόµενων και των 
εισερχόµενων κλήσεων. Η 
πραγµατική διάρκεια που 
τιµολογείται από τον παροχέα 
υπηρεσιών µπορεί να διαφέρει.
• Τελευταίας κλήσης: για να 

ελέγξετε τη διάρκεια της 
τελευταίας κλήσης.

• Χρόνος εξερχόµενων: για να 
ελέγξετε τη συνολική διάρκεια 
όλων των εξερχόµενων 
κλήσεων.

• Χρόνος εισερχόµενων: για να 
ελέγξετε τη συνολική διάρκεια 
όλων των εισερχόµενων 
κλήσεων.

Για να µηδενίσετε τη διάρκεια 
κλήσης:
1. Πατήστε OK και επιλέξτε 

Μηδενισµός.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 

πρόσβασης του τηλεφώνου και 
πατήστε OK.
Σηµείωση: Ο κωδικός 
πρόσβασης είναι 
προκαθορισµένος σε 00000000. 
Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον 
κωδικό. σ. 71
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Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για 
την ηχογράφηση φωνητικής 
σηµείωσης, τη ρύθµιση 
ειδοποιήσεων ή τη χρήση του 
τηλεφώνου ως παγκόσµιο ρολόι, 
αριθµοµηχανή και µετατροπέα 
νοµισµάτων. Επίσης, µπορείτε να 
συγχρονίσετε την ηµεροµηνία του 
ηµερολογίου στη µνήµη του 
τηλεφώνου µε δεδοµένα που είναι 
αποθηκευµένα σε έναν υπολογιστή.
Για πρόσβαση σε αυτό το µενού, 
πατήστε OK σε κατάσταση 
αναµονής και επιλέξτε Εφαρµογές.

Φωνητική σηµείωση 
(Μενού 8.1)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για 
να ηχογραφήσετε φωνητικές 
σηµειώσεις. Μια φωνητική 
σηµείωση µπορεί να διαρκεί έως µία 
ώρα.

Εγγραφή και αποθήκευση 
φωνητικής σηµείωσης
1. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ή πατήστε 

OK και επιλέξτε Εγγραφή για να 
ξεκινήσετε την εγγραφή. 

2. Μιλήστε στο µικρόφωνο.
Για να διακόψετε προσωρινά την 
εγγραφή, πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή 
OK. Για να συνεχίσετε την 
εγγραφή, επιλέξτε Συνέχεια 
ηχογράφησης από τη λίστα 
επιλογών.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OK και επιλέξτε 
∆ιακοπή. Η φωνητική σηµείωση 
αποθηκεύεται αυτόµατα.

4. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να 
επαναλάβετε το φωνητικό 
µήνυµα.

Χρήση των επιλογών 
φωνητικών σηµειώσεων
Μετά την εγγραφή, πατήστε OK για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ακόλουθες επιλογές:
• Αναπαραγωγή: για να 

πραγµατοποιήσετε 
αναπαραγωγή της φωνητικής 
σηµείωσης.

• Αποστολή: για να στείλετε τη 
φωνητική σηµείωση µε µήνυµα 
MMS, email ή µέσω Bluetooth.

• Άλλη εγγραφή: για να 
επιστρέψετε στη λειτουργία 
εγγραφής µιας νέας φωνητικής 
σηµείωσης.

• Μετάβαση σε φωνητικές 
σηµειώσεις: για να µεταβείτε 
στις φωνητικές σηµειώσεις που 
έχετε ηχογραφήσει.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε τη 
φωνητική σηµείωση.

• Μετονοµασία: για να αλλάξετε 
το όνοµα του φωνητικού 
σηµειώµατος.

• Κλείδωµα/Ξεκλείδ.: για να 
κλειδώσετε τη φωνητική 
σηµείωση ώστε να µην είναι 
δυνατή η διαγραφή της.
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• Λεπτοµέρειες: για να δείτε τις 
ιδιότητες της φωνητικής 
σηµείωσης.

Αναπαραγωγή φωνητικής 
σηµείωσης
1. Από την οθόνη Φωνητική 

σηµείωση, πατήστε OK και 
επιλέξτε Μετάβαση σε 
φωνητικές σηµειώσεις.

2. Επιλέξτε µια φωνητική 
σηµείωση και επιλέξτε 
Αναπαραγωγή. Η φωνητική 
σηµείωση αναπαράγεται.

Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
• Για να ρυθµίσετε την ένταση 

ήχου, περιστρέψτε το δίσκο 
δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα.

• Για να εκτελέσετε παύση της 
αναπαραγωγής, πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Για να συνεχίσετε 
την αναπαραγωγή, πατήστε 
πάλι ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

• Για διακοπή της 
αναπαραγωγής, πατήστε OK 
και επιλέξτε ∆ιακοπή.

Αλλαγή των ρυθµίσεων 
φωνητικών σηµειώσεων
Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο 
εγγραφής προτού ξεκινήσετε την 
εγγραφή.
Από την οθόνη Φωνητική 
σηµείωση, πατήστε OK και 
επιλέξτε Ρύθµιση. 

• Όριο για µήνυµα: για να 
κάνετε εγγραφή µιας 
φωνητικής σηµείωσης την 
οποία θα προσθέσετε σε ένα 
µήνυµα MMS.

• Όριο για email: για να κάνετε 
εγγραφή µιας φωνητικής 
σηµείωσης την οποία θα 
προσθέσετε σε ένα email.

• Έως 1 ώρα: για να κάνετε 
εγγραφή µιας φωνητικής 
σηµείωσης µε διάρκεια µέχρι 
µία ώρα.

Παγκόσµιο ρολόι (Μενού 8.2)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να µάθετε τι ώρα είναι σε ένα 
άλλο µέρος του κόσµου. 
Από τον παγκόσµιο χάρτη, 
περιστρέψτε το δίσκο κύλισης 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 
για να επιλέξετε την πόλη που 
θέλετε. Καθώς κινείται η γραµµή 
ώρας, εµφανίζεται η τρέχουσα 
ώρα και ηµεροµηνία της 
αντίστοιχης ζώνης.

Ειδοποίηση (Μενού 8.3) 

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να ρυθµίσετε τις ειδοποιήσεις 
ώστε να ηχούν συγκεκριµένη 
ώρα. Μια ειδοποίηση αφύπνισης 
δεν επηρεάζεται από τις ρυθµίσεις 
ήχου.
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Ρύθµιση ειδοποίησης
1. Επιλέξτε τον τύπο της 

ειδοποίησης.
2. Ορίστε τις ρυθµίσεις 

ειδοποίησης:
• Ειδοποίηση: για να 
ενεργοποιήσετε την 
ειδοποίηση.

• Ρύθµιση ώρας: 
χρησιµοποιήστε το δίσκο για 
να εισάγετε την ώρα 
ενεργοποίησης της 
ειδοποίησης.

• Επανάληψη: για να 
ενεργοποιήσετε µια επιλογή 
επανάληψης.

• Ήχος ειδοποίησης: για 
επιλέξετε έναν ήχο 
ειδοποίησης.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις 
ειδοποίησης.

∆ιακοπή ειδοποίησης
Όταν ηχεί η ειδοποίηση, επιλέξτε 
µία από τις εξής επιλογές για να 
τη σταµατήσετε:
• Επιλέξτε Επιβεβαίωση.
• Επιλέξτε Αναβολή ή 

οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
σταµατήσετε την ειδοποίηση 
για 5 λεπτά. Αυτό µπορείτε να 
το κάνετε έως και 5 φορές.

Αριθµοµηχανή (Μενού 8.4)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να πραγµατοποιήσετε βασικές 
αριθµητικές πράξεις, όπως 
πρόσθεση, αφαίρεση, 
πολλαπλασιασµό και διαίρεση.
1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο 

αριθµό. 
Για να εισάγετε µια 
υποδιαστολή, χρησιµοποιήστε 
τον περιστρεφόµενο δίσκο για 
να µεταβείτε στο σηµείο 
υποδιαστολής (.) και πατήστε 
OK.

2. Μετακινήστε το δίσκο προς τα 
δεξιά ή προς τα αριστερά για 
να µεταβείτε στη µαθηµατική 
λειτουργία που θέλετε και 
πατήστε OK.

3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο 
αριθµό.

4. Για να εµφανιστεί το 
αποτέλεσµα, πατήστε OK 
αφού επιλέξετε το σύµβολο 
ισότητας (=).

5. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε 
από το βήµα 2 για να 
συνεχίσετε τον υπολογισµό.

Μετατροπέας νοµισµάτων 
(Μενού 8.5)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για τη µετατροπή τιµών 
νοµισµάτων.
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1. Επιλέξτε Μονάδα στην επάνω 
γραµµή και επιλέξτε την αρχική 
µονάδα χρησιµοποιώντας τον 
περιστρεφόµενο δίσκο.

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω 
και συµπληρώστε το πεδίο 
εισαγωγής.

3. Καταχωρήστε την τιµή που θα 
µετατραπεί και πατήστε ΟΚ.
Πατήστε  για να εισάγετε 
υποδιαστολή.

4. Πατήστε Μονάδα στην κάτω 
γραµµή και επιλέξτε τη µονάδα 
στην οποία θέλετε να γίνει η 
µετατροπή.
Εµφανίζεται η ισοδύναµη τιµή 
για το ποσό που 
καταχωρήσατε.

Σηµείωση: Μπορείτε να αλλάξετε 
τη συναλλαγµατική ισοτιµία 
επιλέγοντας Ορισµός ισοτιµίας.

Συγχρονισµός PIM (Μενού 8.6)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για το συγχρονισµό προσωπικών 
δεδοµένων στη µνήµη του 
τηλεφώνου µε τα δεδοµένα ενός 
υπολογιστή χρησιµοποιώντας το 
προαιρετικό πρόγραµµα 
Widesync.

∆ηµιουργία προφίλ 
συγχρονισµού
1. Επιλέξτε Νέο.
2. Προσδιορίστε τις εξής ιδιότητες 

για το προφίλ:

• Όνοµα προφίλ: για να 
πληκτρολογήσετε ένα όνοµα 
για το προφίλ.

• Κατηγορία συγχρονισµού: 
επιλέξτε τις εφαρµογές που 
θέλετε να συγχρονίσετε.

• Τύπος συγχρονισµού: για 
να επιλέξετε τύπο 
συγχρονισµού.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε το προφίλ.

Σηµείωση: Μπορείτε να 
προσθέσετε µέχρι και πέντε 
προφίλ.

Έναρξη του συγχρονισµού
1. Βεβαιωθείτε ότι στον 

υπολογιστή σας είναι 
εγκατεστηµένα τα 
προγράµµατα Widesync και 
MS Outlook.

2. Ανοίξτε το MS Outlook.
Η σύνδεση µε τον υπολογιστή 
πραγµατοποιείται αυτόµατα.

3. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε 
στο τηλέφωνό σας.

4. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Εκκίνηση συγχρονισµού.

Χρήση των επιλογών 
συγχρονισµού
Από τη λίστα προφίλ 
συγχρονισµού, πατήστε OK για 
πρόσβαση στις εξής επιλογές:
• Εκκίνηση συγχρονισµού: για 

να ξεκινήσει ο συγχρονισµός 
για το επιλεγµένο προφίλ.
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• Προβολή αποτελέσµατος: για 
να δείτε το αποτέλεσµα του 
τελευταίου συγχρονισµού.

• Νέο προφίλ συγχρονισµού: 
για να προσθέσετε ένα νέο 
προφίλ συγχρονισµού.

• Επεξεργασία προφίλ 
συγχρονισµού: για να 
επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του 
επιλεγµένου προφίλ.

• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 
το επιλεγµένο προφίλ.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλα τα προφίλ.
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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.

Ηµερ/νία & ώρα (Μενού 9.1)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αλλάξετε την ώρα και την 
ηµεροµηνία του τηλεφώνου σας. 
• Ώρα: καταχωρήστε την 

τρέχουσα ώρα 
χρησιµοποιώντας το δίσκο.

• Ηµερ/νία: καταχωρήστε την 
τρέχουσα ηµεροµηνία 
χρησιµοποιώντας το δίσκο.

• Ζώνη ώρας: για να επιλέξετε 
τη ζώνη ώρας. Μετακινήστε το 
δίσκο προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά για να µεταβείτε στη 
δική σας ζώνη ώρας και 
πατήστε OK για να 
αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

• Μορφή ώρας: επιλέξτε τη 
12-ωρη ή 24-ωρη µορφή 
ώρας.

Ρυθµίσεις τηλεφ. (Μενού 9.2)

Πολλές από τις λειτουργίες του 
συστήµατος του τηλεφώνου σας 
µπορούν να προσαρµοστούν 
ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.

Γλώσσα (Μενού 9.2.1)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να επιλέξετε µια από τις 
γλώσσες για το κείµενο της 
οθόνης.

Λειτουργία πίνακα (Μενού 9.2.2)
Με αυτό το µενού µπορείτε να 
αλλάξετε τον προσανατολισµό της 
οθόνης κατά 180 µοίρες.

Αυτόµατο άνοιγµα (Μενού 9.2.3)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να ρυθµίσετε εάν θέλετε το 
τηλέφωνό σας να ανοίγει και να 
κλείνει ηµιαυτόµατα.
Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία 
απενεργοποιείται, όταν η στάθµη 
της µπαταρίας είναι χαµηλή.

Αυτόµ. επανάκληση (Μενού 9.2.4)

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.

Άνοιγµα για απάντηση 
(Μενού 9.2.5)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να ενεργοποιήσετε την 
απάντηση στις εισερχόµενες 
κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο.
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Απαντ.µε όλα τα πλήκτρα 
(Μενού 9.2.6)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να απαντάτε σε εισερχόµενες 
κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε 
πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα 
ΤΕΛΟΣ και OK. 
Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί 
σε Ανενεργό, πρέπει να πατήσετε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή πατήσετε OK και 
να επιλέξετε ∆εκτή για να 
απαντήσετε στην κλήση.

Ρυθµίσεις οθόνης (Μενού 9.3)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για 
την οθόνη και το φωτισµό.

Οθόνη αδράνειας (Μενού 9.3.1)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να επιλέξετε το γραφικό που 
θα εµφανίζεται στην οθόνη σε 
κατάσταση αναµονής.

Φωτεινότητα (Μενού 9.3.2)

Από αυτό το µενού µπορείτε να 
ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της 
οθόνης για διάφορες συνθήκες 
φωτισµού.

Φωτισµός (Μενού 9.3.3) 
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να επιλέξετε το χρονικό 
διάστηµα που θα παραµένει 
αναµµένος ο φωτισµός της 
οθόνης.

Μείωση φωτ/τας (Μενού 9.3.4)
Από αυτό το µενού µπορείτε να 
επιλέξετε το χρονικό διάστηµα για 
το οποίο η οθόνη θα παραµείνει 
σε λειτουργία περιορισµένου 
φωτισµού αφού σβήσει ο κύριος 
φωτισµός. Μετά το συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα, η οθόνη 
σβήνει.

Ρυθµίσεις ήχου (Μενού 9.4)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να τροποποιήσετε τις 
ρυθµίσεις ήχου ανάλογα µε τις 
προτιµήσεις σας.
• Ήχος κλήσης: για να επιλέξετε 

έναν ήχο κλήσης για το 
κουδούνισµα.

• Ένταση: για να επιλέξετε την 
ένταση του ήχου κλήσης.

• Τύπος ήχου κλήσης: για να 
καθορίσετε πώς θα 
ειδοποιείστε για τις 
εισερχόµενες κλήσεις.
Σίγαση: το τηλέφωνο 
απενεργοποιεί τον ήχο του 
κουδουνίσµατος.
Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά 
χρησιµοποιώντας τον 
επιλεγµένο ήχο κλήσης.
∆όνηση: το τηλέφωνο δονείται 
αλλά δεν κουδουνίζει.
∆όνηση και µελωδία: το 
τηλέφωνο δονείται και χτυπάει 
ταυτόχρονα.
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• Ήχος µηνυµάτων: για να 
επιλέξετε ήχο ειδοποίησης για 
τα εισερχόµενα µηνύµατα.

• Τύπος ειδοποίησης 
µηνύµατος: για να καθορίσετε 
πώς θα ειδοποιείστε για τα 
εισερχόµενα µηνύµατα.

• Ειδοποίηση σε κλήση: για να 
ρυθµίσετε το τηλέφωνο ώστε 
να παράγει ένα χαρακτηριστικό 
ήχο (µπιπ) αν στη διάρκεια 
µιας κλήσης λάβετε ένα νέο 
µήνυµα ή φτάσει ο 
καθορισµένος χρόνος για µια 
ειδοποίηση .

• Αθόρυβη λειτουργία: 
καθορίστε τον τρόπο µε τον 
οποίο θα σας ειδοποιεί το 
τηλέφωνο στην αθόρυβη 
λειτουργία. 

Υπηρεσ. δικτύου (Μενού 9.5)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
υπηρεσίες δικτύου. 
Επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών για να ελέγξετε τη 
διαθεσιµότητα.

Εκτροπή (Μενού 9.5.1)
Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει 
τις εισερχόµενες κλήσεις σε έναν 
αριθµό τηλεφώνου που ορίζετε.
1. Ενεργοποιήστε µια επιλογή 

εκτροπής:
• Πάντα: για να εκτρέπονται 
όλες οι κλήσεις.

• Κατειληµµένο: οι κλήσεις 
εκτρέπονται, όταν βρίσκεται 
σε εξέλιξη άλλη κλήση.

• ∆εν απαντά: για να 
εκτρέπονται οι κλήσεις σας, 
όταν δεν απαντάτε στο 
τηλέφωνο.

• Μη διαθέσιµο: 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 
ακυρωθούν όλες οι επιλογές 
εκτροπής.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων 
που θα εκτρέπονται.

3. Επιλέξτε Ενεργό. Για να 
απενεργοποιήσετε την 
εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε 
Ανενεργό.

4. Μεταβείτε στη γραµµή 
Eκτροπή σε.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
προς τον οποίο θα εκτρέπονται 
οι κλήσεις και πατήστε OK.

6. Αν επιλέξατε ∆εν απαντά, 
µεταβείτε στη γραµµή δευτ/το 
και επιλέξτε το χρονικό 
διάστηµα που θα µεσολαβεί 
µέχρι το δίκτυο να 
πραγµατοποιήσει εκτροπή της 
κλήσης.
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Φραγή (Μενού 9.5.2)
Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας 
επιτρέπει να περιορίσετε τις 
κλήσεις σας.
1. Ενεργοποιήστε µια επιλογή 

φραγής:
• Εξερχόµενες: για να 
απαγορέψετε τις 
εξερχόµενες κλήσεις.

• ∆ιεθνείς: για να 
απαγορέψετε όλες τις 
διεθνείς κλήσεις.

• ∆ιεθνείς εκτός χώρας 
επιλογής: για να 
επιτρέπονται κλήσεις µόνο 
σε αριθµούς εντός της 
χώρας όπου βρίσκεστε όταν 
είστε στο εξωτερικό, και στη 
χώρα σας.

• Εισερχόµενες: για να 
απαγορέψετε όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις.

• Εισερχόµενες σε 
περιαγωγή: για να 
απαγορέψετε τις 
εισερχόµενες κλήσεις, όταν 
χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό 
σας εκτός της χώρας σας.

• Ακύρωση όλων: για να 
ακυρώσετε όλες τις 
ρυθµίσεις φραγής κλήσεων.

• Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης φραγής: για 
να αλλάξετε τον κωδικό 
φραγής κλήσεων που έχετε 
αποκτήσει από τον παροχέα 
υπηρεσιών σας.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για 
φραγή. 

3. Επιλέξτε Ενεργό. Για να 
απενεργοποιήσετε τη φραγή 
κλήσεων, επιλέξτε Ανενεργό.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 
φραγής κλήσεων που σας 
δόθηκε από τον παροχέα 
υπηρεσιών και πατήστε ΟΚ.

Αναµονή (Μενού 9.5.3)
Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου 
ενηµερώνεστε όταν κάποιος 
προσπαθεί να σας καλέσει ενώ 
µιλάτε.
1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για 

τις οποίες θα ισχύει η επιλογή 
αναµονής κλήσεων.

2. Επιλέξτε Ενεργό. Για να 
απενεργοποιήσετε την 
αναµονή κλήσεων, επιλέξτε 
Ανενεργό. 

Επιλογή δικτύου (Μενού 9.5.4)
Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας 
επιτρέπει να επιλέγετε το δίκτυο 
που θα χρησιµοποιείται κατά την 
περιαγωγή εκτός της περιοχής 
κάλυψής σας. 
Μπορείτε να επιλέξετε 
διαφορετικό δίκτυο από το δικό 
σας µόνο εάν µεταξύ τους 
υπάρχει έγκυρη συµφωνία 
περιαγωγής.
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Ταυτότητα καλούντος 
(Μενού 9.5.5)
Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας 
επιτρέπει να αποτρέπετε την 
εµφάνιση του αριθµού του 
τηλεφώνου σας στην οθόνη του 
ατόµου που καλείτε.
Εάν επιλέξετε Προεπιλεγµένο, το 
τηλέφωνο θα χρησιµοποιήσει την 
προκαθορισµένη ρύθµιση που 
παρέχεται από το δίκτυο.
Σηµείωση: Ορισµένα δίκτυα δεν 
επιτρέπουν στο χρήστη να 
αλλάξει τη ρύθµιση αυτή.

Τηλεφωνητής (Μενού 9.5.6)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αποθηκεύσετε τον αριθµό 
της υπηρεσίας τηλεφωνητή και να 
έχετε πρόσβαση στα φωνητικά 
σας µηνύµατα.
Σηµείωση: Πρέπει να 
καταχωρήσετε πρώτα τον αριθµό 
της υπηρεσίας τηλεφωνητή, 
προκειµένου να έχετε πρόσβαση 
στα φωνητικά σας µηνύµατα. Ο 
παροχέας υπηρεσιών σας µπορεί 
να σας δώσει τον αριθµό της 
υπηρεσίας τηλεφωνητή.
• Σύνδεση µε φωνητικό 

ταχυδροµείο: συνδεθείτε µε 
την υπηρεσία τηλεφωνητή για 
να ακούσετε τα µηνύµατά σας. 
Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε 
στην υπηρεσία τηλεφωνητή 
πατώντας και κρατώντας 
πατηµένο 1 σε κατάσταση 
αναµονής.

• Αριθµός φωνητικού 
ταχυδροµείου: για να 
αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε 
τον αριθµό της υπηρεσίας 
τηλεφωνητή.

Κλειστή οµάδα χρηστών 
(Μενού 9.5.7)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να περιορίσετε τις 
εισερχόµενες και τις εξερχόµενες 
κλήσεις σε µια επιλεγµένη οµάδα 
χρηστών. Για λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας 
µιας κλειστής οµάδας χρηστών, 
επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών σας.
• Λίστα ευρετηρίου: για να 

προσθέσετε, να διαγράψετε ή 
να ενεργοποιήσετε αριθµούς 
λίστας ευρετηρίου οµάδας 
CUG. Πατήστε OK για 
πρόσβαση στους αριθµούς 
προκειµένου να ορίσετε µια 
λίστα ευρετηρίου.

• Εξωτερική πρόσβαση: για να 
είναι δυνατές οι κλήσεις σε 
αριθµούς που δεν 
περιλαµβάνονται στην κλειστή 
οµάδα χρηστών. Η λειτουργία 
αυτή εξαρτάται από τη 
συνδροµή CUG που έχετε. 
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• Προεπιλεγµένη οµάδα: για να 
ενεργοποιήσετε την 
προεπιλεγµένη οµάδα CUG, 
αν έχετε ορίσει κάποια µε τον 
παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά 
τη διάρκεια µιας κλήσης, σάς 
δίνεται η επιλογή να 
χρησιµοποιήσετε την 
προεπιλεγµένη CUG, αντί να 
επιλέξετε µία από τη λίστα.

Επιλογή συχνότητας 
(Μενού 9.5.8)
Για να πραγµατοποιεί και να 
λαµβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα 
πρέπει να είναι καταχωρηµένο σε 
ένα διαθέσιµο δίκτυο. Το 
τηλέφωνό σας είναι συµβατό µε 
οποιονδήποτε από τους 
παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 
1900 και συνδυασµό GSM 900/
1800.
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 (Μενού 9.6) 
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
Bluetooth, µπορείτε 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 
δωρεάν ασύρµατες συνδέσεις 
µεταξύ συσκευών συµβατών µε 
Bluetooth που βρίσκονται εντός 
εµβέλειας 10 µέτρων. Καθώς οι 
συσκευές επικοινωνούν 
χρησιµοποιώντας ραδιοκύµατα, 
δεν χρειάζεται να υπάρχει οπτική 
επαφή µεταξύ τους.
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 ενδέχεται 
να µην είναι συµβατές µε το 
τηλέφωνό σας.

Ρύθµιση της λειτουργίας 
Bluetooth
Το µενού Bluetooth παρέχει τις 
εξής επιλογές:
• Ενεργοποίηση: για να 

ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Bluetooth.

• Οι συσκευές µου: για να 
αναζητήσετε συσκευές 
Bluetooth µε δυνατότητα 
σύνδεσης. 
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• Η ορατότητα του τηλεφώνου 
µου: για να επιτρέψετε 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 εάν το τηλέφωνο θα 
σας ζητάει επιβεβαίωση όταν 
άλλες συσκευές αποκτούν 
πρόσβαση στα δεδοµένα σας.

• Υπηρεσίες Bluetooth: για να 
δείτε τις διαθέσιµες υπηρεσίες 
Bluetooth. 

Αναζήτηση συσκευής 
Bluetooth και δηµιουργία 
ζεύγους
1. Από τις επιλογές ρύθµισης 

Bluetooth, επιλέξτε Οι 
συσκευές µου.

2. Επιλέξτε Αναζήτηση νέας 
συσκευής.
Μετά την αναζήτηση, 
εµφανίζεται µια λίστα µε 
συσκευές µε τις οποίες 
µπορείτε να συνδεθείτε. Τα 
ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν 
τον τύπο της συσκευής:

Το χρώµα του εικονιδίου 
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

3. Επιλέξτε µια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό 

PIN Bluetooth και πατήστε OK. 
Ο κωδικός αυτός 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.

•  Κινητό τηλέφωνο

•  Υπολογιστής

•  Ακουστικά ή κιτ 
αυτοκινήτου hands-free 

•  PDA

•  Εκτυπωτής

•  Άγνωστη συσκευή
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Χρήση των επιλογών 
συσκευής
Από τη λίστα των συσκευών που 
συµµετέχουν σε κάποιο ζεύγος, 
µεταβείτε µε κύλιση στη συσκευή 
που θέλετε και πατήστε OK για να 
έχετε πρόσβαση στις παρακάτω 
επιλογές:
Σηµείωση: Οι διαθέσιµες επιλογές 
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα µε 
τη συσκευή που συµµετέχει στο 
ζεύγος. 
• Σύνδεση: για να γίνει σύνδεση 

µε σετ ακουστικών Bluetooth ή 
κιτ αυτοκινήτου handsfree.

• Αποσύνδεση: για να 
τερµατίσετε τη σύνδεση µε τη 
συσκευή.

• Αρχεία προγράµµατος 
περιήγησης: 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/Μη 
εγκεκριµένη συσκευή: για να 
ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα 
σας ζητά να παραχωρήσετε 
άδεια σύνδεσης, όταν άλλες 
συσκευές επιχειρούν να 
συνδεθούν µε αυτό.

• ∆ιαγραφή: για να αφαιρέσετε 
τη συσκευή από τη λίστα.

• ∆ιαγραφή όλων: για να 
διαγράψετε όλες τις συσκευές 
από τη λίστα.

Αποστολή δεδοµένων µέσω 
Bluetooth
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 

Bluetooth.
2. Επιλέξτε µια εφαρµογή, 

Ευρετήριο, Βιβλιοθήκη ή 
Ατζέντα, στην οποία βρίσκεται 
αποθηκευµένο το στοιχείο που 
θέλετε να στείλετε. 

3. Πραγµατοποιήστε κύλιση στο 
στοιχείο που θέλετε.

4. Πατήστε OK και επιλέξτε 
Αποστολή ή Αποστολή 
επαγγελµατικής κάρτας → 
Μέσω Bluetooth.
Το τηλέφωνο αναζητεί 
συσκευές εντός εµβέλειας και 
εµφανίζει µια λίστα µε τις 
διαθέσιµες συσκευές.

5. Επιλέξτε µια συσκευή.
6. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε 

τον κωδικό PIN Bluetooth που 
απαιτείται για τη δηµιουργία 
ζεύγους και πατήστε OK.

Λήψη δεδοµένων µέσω 
Bluetooth
Για να λάβετε δεδοµένα µέσω 
Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth 
του τηλεφώνου σας πρέπει να 
είναι ενεργή.
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1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Bluetooth.

2. Ρυθµίστε τις άλλες συσκευές 
Bluetooth να πραγµατοποιούν 
αναζήτηση του τηλεφώνου σας 
µε την επιλογή Η ορατότητα 
του τηλεφώνου µου.

3. Αν µια µη εγκεκριµένη συσκευή 
Bluetooth στέλνει δεδοµένα 
στο τηλέφωνό σας, πατήστε 
OK για να λάβετε τα δεδοµένα.

Ασφάλεια (Μενού 9.7)

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να προστατεύσετε το 
τηλέφωνο από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση.
Σηµείωση: Αν πληκτρολογήσετε 
λάθος κωδικό ΡΙΝ/PIN2 τρεις φορές 
διαδοχικά, η κάρτα SIM µπλοκάρει 
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 (Μενού 9.7.1)
Ο κωδικός PIN (Personal 
Identification Number) µπορεί να 
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 
ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN (Μενού 9.7.2)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η 
λειτουργία ελέγχου κωδικού PIN 
πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη 
για να µπορέσετε να 
χρησιµοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία.

Κλείδωµα τηλεφώνου 
(Μενού 9.7.3)
Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το 
τηλέφωνο και το προστατεύει από 
µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. 
Όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η 
λειτουργία, πρέπει να 
πληκτρολογείτε έναν κωδικό 
τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε 
φορά που ενεργοποιείτε το 
τηλέφωνο.
Ο κωδικός πρόσβασης είναι 
προκαθορισµένος σε 00000000. 
Για να αλλάξετε τον κωδικό, 
χρησιµοποιήστε το µενού Αλλαγή 
κωδικού.

Αλλαγή κωδικού (Μενού 9.7.4)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης του τηλεφώνου. 

Απόρρητο (Μενού 9.7.5)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού 
για να κλειδώσετε όλες τις 
επιλογές µενού του τηλεφώνου, 
εκτός από τις λειτουργίες 
κλήσεων.
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Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία, θα πρέπει να εισάγετε 
τον κωδικό τηλεφώνου για να 
έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες 
µενού. 

Κλείδωµα SIM (Μενού 9.7.6)
Η λειτουργία κλειδώµατος SIM 
επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να 
λειτουργεί µόνο µε την τρέχουσα 
SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό 
κλειδώµατος SIM. Για να 
χρησιµοποιήσετε διαφορετική 
κάρτα SIM, πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό 
κλειδώµατος SIM.

Επαναφορά ρυθµίσεων 
(Μενού 9.8)

Με αυτό το µενού µπορείτε να 
δηµιουργήσετε και να 
προσαρµόσετε τα προφίλ που 
περιέχουν τις ρυθµίσεις σύνδεσης 
του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. 
Αυτές οι ρυθµίσεις είναι 
απαραίτητες για να 
χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα 
πλοήγησης στο web ή για να 
στείλετε µηνύµατα MMS ή email.
Σηµείωση: Από προεπιλογή, το 
τηλέφωνό σας είναι ρυθµισµένο για 
σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις χωρίς προηγουµένως να 
συµβουλευθείτε τον παροχέα 
υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες 
πλοήγησης στο web, MMS και email 
ενδέχεται να µη λειτουργούν σωστά.

∆ηµιουργία προφίλ
1. Πατήστε OK.

Σηµείωση: Εάν έχει ήδη 
αποθηκευτεί ένα προφίλ, 
πατήστε OK και επιλέξτε Νέα 
σύνδεση.

2. Προσδιορίστε τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
• Όνοµα προφίλ: για να 
πληκτρολογήσετε ένα όνοµα 
για το προφίλ.

• Αρχική σελίδα URL: για να 
πληκτρολογήσετε τη 
διεύθυνση της αρχικής 
σελίδας του παροχέα σας 
υπηρεσιών.

• ∆ιακοµιστής 
µεσολάβησης: για να 
ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το 
διακοµιστή µεσολάβησης. 
Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η 
επιλογή, ενεργοποιούνται 
και οι επιλογές ∆ιεύθυνση 
IΡ και Θύρα.

• DNS: για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε τη 
διεύθυνση DNS. Όταν 
ενεργοποιηθεί αυτή η 
επιλογή, ενεργοποιούνται 
και οι επιλογές DNS1 και 
DNS2.

• Φορέας: για να επιλέξετε 
τον τύπο του φορέα δικτύου.

• Σύνθετες ρυθµίσεις: για να 
αλλάξετε τις σύνθετες 
επιλογές. 
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Όταν ο φορέας έχει οριστεί 
σε GPRS:
APN: καταχωρήστε το 
όνοµα του σηµείου 
πρόσβασης.
Αναγν. σύνδεσης: 
πληκτρολογήστε την 
ταυτότητα σύνδεσης.
Κωδικός πρόσβασης: 
πληκτρολογήστε τον κωδικό 
αναγνώρισης χρήστη.
Όταν ο φορέας έχει οριστεί 
σε GSM:
Αριθµός κλήσης: 
πληκτρολογήστε τον αριθµό 
τηλεφώνου PPP.
Αναγν. σύνδεσης: 
πληκτρολογήστε την 
ταυτότητα σύνδεσης.
Κωδικός πρόσβασης: 
πληκτρολογήστε τον κωδικό 
αναγνώρισης χρήστη.
Τύπος κλ. δεδοµένων: 
επιλέξτε τύπο κλήσης για τη 
µετάδοση δεδοµένων.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ
Πατήστε OK για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες 
επιλογές:
• Επεξεργασία: για να 

επεξεργαστείτε το προφίλ.
• ∆ιαγραφή: για να διαγράψετε 

το επιλεγµένο προφίλ.

• Νέα σύνδεση: για να 
προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

Σταθµός σύνδεσης (Μενού 9.9)

Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο 
µόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται 
σε σταθµό σύνδεσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης 
του σταθµού σύνδεσης.

Επαναφορά ρυθµίσεων 
(Μενού 9.0) 
Από το µενού αυτό µπορείτε 
επίσης να επαναφέρετε όλες τις 
ρυθµίσεις του τηλεφώνου σας 
ταυτόχρονα.
1. Πατήστε OK
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 

πρόσβασης του τηλεφώνου και 
πατήστε OK.

Σηµείωση: Ο κωδικός πρόσβασης 
είναι προκαθορισµένος σε 
00000000. Μπορείτε να αλλάξετε 
αυτόν τον κωδικό. σ. 71 
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Αυτό το µενού είναι διαθέσιµο αν 
χρησιµοποιείτε κάρτα SIM-AT η 
οποία προσφέρει επιπλέον 
υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για 
την επικαιρότητα, τον καιρό, για 
αθλητικά γεγονότα, για θέµατα 
ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι 
διαθέσιµες υπηρεσίες ενδέχεται να 
ποικίλλουν ανάλογα µε τα σχέδια 
του παροχέα υπηρεσιών σας.
Για λεπτοµέρειες, δείτε τις οδηγίες 
της κάρτας SIM που διαθέτετε 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.
Όταν ενεργοποιείτε το 
τηλέφωνό σας, µπορεί να 
εµφανιστούν τα εξής µηνύµατα:
"Εισαγάγετε την SIM"
• Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι 

σωστά τοποθετηµένη.
"Εισάγετε κωδικό"
• Έχει ενεργοποιηθεί η 

λειτουργία αυτόµατου 
κλειδώµατος. Πρέπει να 
εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης τηλεφώνου για να 
µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε 
το τηλέφωνο.

"Εισάγετε ΡIΝ"
• Χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο 

για πρώτη φορά. Πρέπει να 
εισάγετε το PIN που σας 
δόθηκε µαζί µε την κάρτα SIM.

• Η λειτουργία ελέγχου ΡIN είναι 
ενεργοποιηµένη. Κάθε φορά 
που ενεργοποιείτε το 
τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε 
τον κωδικό PIN. Για να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία, χρησιµοποιήστε το 
µενού Έλεγχος ΡIΝ.

"Εισάγετε PUK"
• Ο κωδικός PIN 

πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις 
φορές διαδοχικά και το 
τηλέφωνο είναι 
µπλοκαρισµένο. Εισάγετε το 
PUK που σας έδωσε ο 
παροχέας υπηρεσιών.

Εµφανίζεται η ένδειξη 
"Υπηρεσία δε βρέθηκε", 
"Βλάβη δικτύου" ή "∆εν 
ολοκληρώθηκε"
• 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 παροχέα 
υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθµό αλλά 
δεν πραγµατοποιήθηκε κλήση
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

αποκτήσει πρόσβαση στο 
σωστό δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε 
ενεργοποιήσει µια επιλογή 
φραγής εξερχοµένων κλήσεων.
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∆εν µπορούν να σας καλέσουν
• Ελέγξτε ότι έχετε 

ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. 
(Κρατήστε πατηµένο ΤΕΛΟΣ 
για περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο.) 

• Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε 
να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
σωστό δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε 
ενεργοποιήσει καµία επιλογή 
φραγής εισερχοµένων 
κλήσεων.

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 αρχίζει να κάνει 
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 ράβδων 
υποδεικνύει την ισχύ του 
σήµατος από το ισχυρό ( ) 
έως το ασθενές ( ).

• ∆οκιµάστε να µετακινήσετε 
ελαφρά το τηλέφωνο ή να 
µετακινηθείτε προς κάποιο 
παράθυρο, αν βρίσκεστε µέσα 
σε κτίριο.

∆εν καλείται κανένας αριθµός 
όταν πραγµατοποιείτε 
επανάκληση από καταχώρηση 
του Ευρετηρίου
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία 

αναζήτησης στο Ευρετήριο για 
να βεβαιωθείτε ότι ο αριθµός 
έχει αποθηκευτεί σωστά.

• Αποθηκεύστε ξανά τον αριθµό, 
αν χρειάζεται.

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.
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Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν 
βοηθήσουν στην επίλυση του 
προβλήµατος, σηµειώστε:
• Τον αριθµό µοντέλου και τον 

σειριακό αριθµό του 
τηλεφώνου σας

• Τις λεπτοµέρειες της εγγύησής 
σας

• Μια σαφή περιγραφή του 
προβλήµατος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε µε 
τον τοπικό αντιπρόσωπο.

E910.book  Page 77  Wednesday, April 26, 2006  3:00 PM



78 Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

*  Το όριο SAR για τα 
κινητά τηλέφωνα που 
χρησιµοποιούνται από 
το κοινό είναι κατά µέσο 
όρο 2,0 watts/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.

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. Tα όρια 
αυτά αποτελούν µέρος αναλυτικών 
οδηγιών και επιβάλλουν τα 
επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για 
τον γενικότερο 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 
2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιµή SAR για ένα 
µοντέλο κινητού ήταν 0,632 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 ώστε 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.

E910.book  Page 78  Wednesday, April 26, 2006  3:00 PM



79

Προφυλάξεις κατά τη χρήση 
µπαταριών
• Χρησιµοποιήστε τη µπαταρία 

µόνο για τη χρήση που 
προορίζεται.

• 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 
ρυθµίσθηκαν από την 
τηλεφωνική σας εταιρεία.

• Η διάρκεια φόρτισης των 
συσσωρευτών εξαρτάται από 
την υπόλοιπη φόρτιση και τον 
τύπο µπαταρίας και φορτιστή 
που χρησιµοποιούνται. Η 
µπαταρία µπορεί να φορτιστεί 
και να αποφορτιστεί 
εκατοντάδες φορές, αλλά θα 
φθαρεί σταδιακά. Εάν η 
διάρκεια λειτουργίας (συνοµιλία 
και αναµονή) είναι πολύ 
µικρότερη από την κανονική, 
είναι καιρός να αγοράσετε 
καινούρια µπαταρία.

• Εάν δεν χρησιµοποιείται, µια 
γεµάτη µπαταρία 
αποφορτίζεται.

• Χρησιµοποιείτε µόνο 
µπαταρίες εγκεκριµένες από τη 
Samsung και τη Band & 
Olufsen καθώς και φορτιστές 
εγκεκριµένους από τη 
Samsung και τη Band & 
Olufsen. Όταν δεν 
χρησιµοποιείτε φορτιστή, 
αποσυνδέστε τον από το 
ρεύµα. Μην αφήνετε τη 
µπαταρία συνδεµένη σε 
φορτιστή πάνω από µία 
εβδοµάδα, η υπερφόρτιση 
µπορεί να µειώσει τη διάρκεια 
ζωής της.

• Οι ακραίες θερµοκρασίες θα 
επηρεάσουν την ικανότητα 
φόρτισης της µπαταρίας σας: 
µπορεί να χρειάζεται ψύξη ή 
θέρµανση πριν.

• Μην αφήνετε τη µπαταρία σε 
ζεστό ή ψυχρό µέρος, όπως σε 
αυτοκίνητο σε θερινές ή 
χειµερινές συνθήκες, διότι θα 
µειωθούν η δυνατότητα και η 
διάρκεια ζωής της µπαταρίας. 
Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε 
τη µπαταρία σε θερµοκρασία 
δωµατίου. Ένα τηλέφωνο µε 
ζεστή ή ψυχρή µπαταρία 
µπορεί να µη λειτουργεί 
προσωρινά, ακόµη και αν η 
µπαταρία είναι πλήρως 
φορτισµένη. Οι µπαταρίες 
ιόντων λιθίου (Li-ion) 
επηρεάζονται ιδιαίτερα από 
θερµοκρασίες χαµηλότερες 
των 0°C (32 °F).
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• Μη βραχυκυκλώνετε τη 
µπαταρία. Μπορεί να γίνει 
τυχαίο βραχυκύκλωµα όταν 
ένα µεταλλικό αντικείµενο 
(κέρµα, συνδετήρας ή στυλό) 
προκαλέσει απευθείας 
σύνδεση µεταξύ των πόλων + 
και – της µπαταρίας (τα 
µεταλλικά ελάσµατα στο πίσω 
µέρος της µπαταρίας), π.χ. 
όταν βάζετε τη µπαταρία σε 
τσέπη ή σε τσάντα. Το 
βραχυκύκλωµα µπορεί να 
καταστρέψει τη µπαταρία ή το 
αντικείµενο που προκάλεσε το 
βραχυκύκλωµα.

• Πετάξτε 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 σάς δίνει τη 
δυνατότητα να επικοινωνείτε 
φωνητικά - σχεδόν παντού, 
οποιαδήποτε ώρα. Όµως, 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 η κύρια ευθύνη 
σας. Κατά τη χρήση του κινητού 
σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι 
συµµορφώνεστε µε τους ειδικούς 
περιορισµούς που ισχύουν στη 
συγκεκριµένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας
Μην παραµελείτε την τήρηση 
ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε 
οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε 
πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου 
απαγορεύεται η χρήση του ή όταν 
µπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή 
κίνδυνο.
Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή 
οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα σε 
άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το 
εγχειρίδιο χρήσης τους για 
λεπτοµερείς οδηγίες ασφαλείας. 
Μην συνδέετε µη συµβατά 
προϊόντα.
Όπως συµβαίνει µε άλλες κινητές 
συσκευές µετάδοσης 
ραδιοκυµάτων, συνιστάται στους 
χρήστες, για την ικανοποιητική 
λειτουργία της συσκευής και την 
προσωπική τους ασφάλεια, το 
εξάρτηµα να χρησιµοποιείται µόνο 
στην κανονική του θέση 
λειτουργίας.
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Ηλεκτρονικές συσκευές
Οι περισσότερες σύγχρονες 
ηλεκτρονικές συσκευές έχουν 
προστασία από σήµατα 
ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, 
όµως, από τις ηλεκτρονικές 
συσκευές µπορεί να µην έχουν 
προστασία από τα σήµατα 
ραδιοσυχνότητας του κινητού 
τηλεφώνου σας. Συµβουλευτείτε 
τον κατασκευαστή για 
εναλλακτικές λύσεις.

Βηµατοδότες
Οι κατασκευαστές βηµατοδοτών 
συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη 
απόσταση 15 cm µεταξύ του 
κινητού σας τηλεφώνου και του 
βηµατοδότη ώστε να αποφεύγεται 
πιθανή παρεµβολή στον 
βηµατοδότη. Οι προδιαγραφές 
αυτές είναι συνεπείς µε την 
ανεξάρτητη έρευνα και τις 
υποδείξεις της Wireless 
Technology Research. Εάν έχετε 
υποψίες ότι γίνεται παρεµβολή, 
απενεργοποιήστε αµέσως το 
τηλέφωνό σας.

Ακουστικά
Κάποια ψηφιακά ασύρµατα 
τηλέφωνα ενδέχεται να 
πραγµατοποιούν παρεµβολές σε 
κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση 
τέτοιου είδους παρεµβολή, µπορεί 
να πρέπει να συµβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή του ακουστικού για 
να συζητήσετε για 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 µπορεί να είναι σε 
θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε 
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 
επηρεάζουν ακατάλληλα 
εγκατεστηµένα ή µη επαρκώς 
προστατευµένα ηλεκτρονικά 
συστήµατα οχηµάτων. 
Συµβουλευτείτε σχετικά τον 
κατασκευαστή του οχήµατος ή τον 
αντιπρόσωπό του.
Θα πρέπει επίσης να 
ενηµερωθείτε από τον 
κατασκευαστή για τυχόν 
πρόσθετο εξοπλισµό στο όχηµά 
σας.

Εγκαταστάσεις µε σήµατα
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό 
σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση 
το επιβάλλει µε προειδοποιητικά 
σήµατα.
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Περιβάλλοντα µε πιθανές 
εκρηκτικές ύλες
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 µπορεί 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 να τηρούν τους 
περιορισµούς 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, 
σε περιοχές που ο αέρας περιέχει 
χηµικά ή σωµατίδια, όπως είναι οι 
κόκκοι, η σκόνη ή οι µεταλλική 
κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή στην οποία συνιστάται 
κατά κανόνα το σβήσιµο της 
µηχανής του οχήµατός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
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 σύνδεση σε όλες τις 
συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει 
ποτέ να βασίζεστε σε 
οποιοδήποτε ασύρµατο τηλέφωνο 
για σηµαντικές επικοινωνίες (π.χ. 
πρώτες βοήθειες).
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Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή 
να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο 
πρέπει να είναι σε λειτουργία και 
σε περιοχή µε κατάλληλη ισχύ 
κυψελικού σήµατος. Επείγουσες 
κλήσεις µπορεί να µην είναι 
δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας ή όταν 
χρησιµοποιούνται ορισµένες 
υπηρεσίες δικτύου ή/και 
λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε 
τους τοπικούς παροχείς 
υπηρεσιών.
Για να πραγµατοποιήσετε 
επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµατα:
1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι 

ενεργοποιηµένο, 
ενεργοποιήστε το.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
έκτακτης ανάγκης που 
αντιστοιχεί στην παρούσα θέση 
σας. Οι αριθµοί έκτακτης 
ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα 
µε την τοποθεσία.

3. Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Εάν χρησιµοποιούνται ορισµένες 
λειτουργίες (φραγή κλήσεων 
κλπ.), ίσως να πρέπει να 
απενεργοποιήσετε αυτές τις 
λειτουργίες πριν 
πραγµατοποιήσετε κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης. Συµβουλευτείτε 
το παρόν έγγραφο και τον τοπικό 
παροχέα υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας.

Άλλες σηµαντικές 
πληροφορίες ασφαλείας
• Μόνον εξειδικευµένο 

προσωπικό θα πρέπει να 
επισκευάσει το τηλέφωνο σε 
ένα όχηµα. Λάθος 
εγκατάσταση ή επισκευή 
µπορεί να είναι επικίνδυνη και 
µπορεί 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.
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• 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, να θυµάστε 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 που φουσκώνει ο 
αερόσακος. Εάν ο ασύρµατος 
εξοπλισµός κάποιου οχήµατος 
έχει εγκατασταθεί εσφαλµένα 
και φουσκώσει ο αερόσακος, 
µπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυµατισµός.

• Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν 
από την επιβίβαση στο 
αεροπλάνο. Η χρήση κινητού 
τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι 
παράνοµη και µπορεί να είναι 
επικίνδυνη για τη λειτουργία 
του αεροσκάφους.

• Η µη τήρηση αυτών των 
οδηγιών µπορεί να οδηγήσει 
στη διακοπή ή ακύρωση των 
κυψελικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών του παραβάτη, σε 
νοµική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση
Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν 
ανωτέρου σχεδιασµού και 
κατασκευής και θα πρέπει να το 
φροντίζετε. Οι παρακάτω 
συστάσεις θα σας βοηθήσουν να 
τηρήσετε τις υποχρεώσεις 
εγγύησης και να ικανοποιηθείτε 
από το προϊόν για χρόνια. 
• Κρατήστε τα παιδιά και τα 

κατοικίδιά σας µακριά από το 
τηλέφωνο, τα µέρη του και τα 
εξαρτήµατά του. Ενδέχεται, 
παρά τη θέλησή τους, να τα 
καταστρέψουν ή να πνιγούν 
καταπίνοντας µικρά τµήµατα.

• Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η 
βροχή, η υγρασία και τα υγρά 
περιέχουν µεταλλικά στοιχεία 
που καταστρέψουν τα 
ηλεκτρονικά κυκλώµατα.

• Μην χρησιµοποιείτε το 
τηλέφωνο µε βρεγµένα χέρια. 
Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή βλάβη του 
τηλεφώνου. 

• Μην χρησιµοποιείτε ή 
αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε 
σκονισµένους ή βρώµικους 
χώρους, γιατί τα συστατικά του 
µέρη µπορεί να καταστραφούν.
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• Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο 
σε ζεστό µέρος. Οι υψηλές 
θερµοκρασίες µπορεί να 
µειώσουν τη διάρκεια ζωής των 
ηλεκτρονικών συσκευών, να 
καταστρέψουν τις µπαταρίες 
και να παραµορφώσουν ή να 
λιώσουν ορισµένα πλαστικά.

• Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο 
σε ψυχρό µέρος. Όταν το 
τηλέφωνο θερµαίνεται (στην 
κανονική του θερµοκρασία), 
µπορεί να σχηµατισθεί υγρασία 
µέσα στο τηλέφωνο που 
µπορεί να καταστρέψει τα 
ηλεκτρονικά κυκλώµατα.

• Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το 
τηλέφωνο. Ο µη προσεκτικός 
χειρισµός µπορεί να 
καταστρέψει τα εσωτερικά 
κυκλώµατα.

• Μην χρησιµοποιείτε χηµικές 
ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή 
ισχυρά απορρυπαντικά για να 
καθαρίσετε το τηλέφωνο. 
Σκουπίστε το µε απαλό πανί 
ελαφρά νοτισµένο µε χλιαρό 
νερό και σαπούνι.

• Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι 
µπογιές µπορεί να βουλώσουν 
τα κινητά µέρη της συσκευής 
και να εµποδίσουν τη σωστή 
λειτουργία.

• Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο 
µέσα ή επάνω σε συσκευές 
θέρµανσης, όπως σε φούρνο 
µικροκυµάτων, θερµάστρα ή 
καλοριφέρ. Το τηλέφωνο 
ενδέχεται να εκραγεί εάν 
υπερθερµανθεί.

• Εάν το τηλέφωνο ή η µπαταρία 
βραχούν, η ετικέτα που 
δηλώνει ζηµιά από νερό στο 
εσωτερικό του τηλεφώνου 
αλλάζει χρώµα. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η εγγύηση του 
κατασκευαστή µπορεί να µην 
καλύπτει πια επισκευές του 
τηλεφώνου, ακόµη 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 Service. Το προσωπικό 
θα σας βοηθήσει και εάν 
χρειάζεται θα κανονίσει να 
επισκευασθεί το τηλέφωνο.
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Εκτροπή, κλήσεις • 65
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ήχοι πλήκτρων • 23
µικρόφωνο • 23
τηλέφωνο • 7

Εξερχόµενα, µηνύµατα • 29
Εξερχόµενες κλήσεις • 56
Επαναρύθµιση τηλεφώνου • 73
Επανάκληση

αυτόµατα • 63
µη αυτόµατα • 20

Επιλογή δικτύου • 66
Επιλογή συχνότητας • 68
Ευρετήριο

αντιγραφή • 54
γρήγορη κλήση • 53
επεξεργασία • 51
επιλογές • 51
προσθήκη • 52

Η
Ήχος πλήκτρων, αποστολή/σίγαση • 23

Κ
Κατάλογος κλ.

αναπάντητες • 56
εισερχόµενες • 56
εξερχόµενες • 56

Κατάσταση µνήµης
προγραµµατισµένα συµβάντα • 

47
Κάµερα • 38
Κάρτα ονόµατος • 53

E910.book  Page 86  Wednesday, April 26, 2006  3:00 PM



87

Κάρτα SIM
κλείδωµα • 72
τοποθέτηση • 5

Κείµενο, εισαγωγή • 17
Κλείδωµα

κάρτα SIM • 72
λειτουργίες µενού • 71
τηλέφωνο • 71

Κλήσεις
αναµονή • 66
απάντηση • 21
απόρριψη • 21
εκτροπή • 65
επανάκληση • 20
µεταφορά • 23
πραγµατοποίηση • 20
σε αναµονή • 22
φραγή • 65

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 82
Κωδικός πρόσβασης

τηλέφωνο • 71
φραγή κλήσεων • 66

Λ
Λειτουργία εισαγωγής κειµένου, 
αλλαγή • 17

Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειµένου • 
18

Μ
Μετατροπή νοµισµάτων • 60
Μεταφορά, κλήσεις • 23
Μηνύµατα

προώθηση • 28, 37
ρύθµιση παραµέτρων • 28
CB • 29, 37
email • 26, 30
MMS • 24, 28
SMS • 24, 28

Μηνύµατα εκποµπής κυψέλης • 29
Μηνύµατα προώθησης

προβολή • 28
ρύθµιση • 37

Μηνύµατα CB (εκποµπής κυψέλης)
προβολή • 29
ρύθµιση • 37

Μηνύµατα CB (Cell Broadcast) • 29
Μηνύµατα MMS

δηµιουργία/αποστολή • 24
διαγραφή • 28
προβολή • 27
ρύθµιση • 33

Μηνύµατα SMS
δηµιουργία/αποστολή • 24
διαγραφή • 28
προβολή • 27
ρύθµιση • 32

Μπαταρία
φόρτιση • 5

Ο
Οδική ασφάλεια • 80
Οθόνη

γλώσσα • 63
ρυθµίσεις • 64
φωτεινότητα • 64

Οµάδα καλούντων
δηµιουργία • 52
διαχείριση • 53

Ονόµατα
αναζήτηση • 51
εισαγωγή • 17

Π
Παγκόσµιο ρολόι • 59
Παράλειψη συµβάντων • 47
Περιαγωγή • 66
Πληροφορίες για την υγεία και την 
ασφάλεια • 78

Προβλήµατα, επίλυση • 75
Προώθηση

email • 31
MMS • 28
SMS • 28

Πρόγραµµα πλοήγησης στο web, 
πρόσβαση • 41

Πρότυπα • 32

Ρ
Ρυθµίσεις ήχου • 64
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88 >> Eupετήριο

Σ
Σίγαση

ήχοι πλήκτρων • 23
µικρόφωνο • 23

Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 68

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 66
Τελευταίος αριθµός, επανάκληση • 20
Τηλέφωνο

εικονίδια • 9
ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση • 7
επαναρύθµιση • 73
κλείδωµα • 71
κωδικός πρόσβασης • 71
οθόνη • 9
περιεχόµενα συσκευασίας • 4
φροντίδα και συντήρηση • 84

Τόνοι DTMF, αποστολή • 23

Υ
Υπηρεσία τηλεφωνητή

επεξεργασία • 67
σύνδεση • 67

Υπηρεσίες δικτύου • 65

Φ
Φραγή, κλήσεις • 65
Φωνητικά σηµειώµατα

αναπαραγωγή • 59
Φωνητικές σηµειώσεις

εγγραφή • 58
Φωτογραφίες

λήψη • 38
προβολή • 48

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 17

A-Z
Bluetooth

αποστολή, δεδοµένα • 70
λήψη, δεδοµένα • 70
ρυθµίσεις • 68

CUG (Κλειστή οµάδα χρηστών) • 67
Email

δηµιουργία/αποστολή • 26
διαγραφή • 31
προβολή • 30
ρύθµιση • 35

Internet • 41
PIN, αλλαγή • 71
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89Όροι της εγγύησης 

Κάθε προϊόν Bang & Olufsen το 
οποίο έχει αγοραστεί από 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο 
λιανικής Bang & Olufsen 
καλύπτεται από εγγύηση για 
ελαττώµατα τόσο στα υλικά όσο 
και στην ποιότητα κατασκευής. 
Εγγυητής είναι ο 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 
λιανικής Bang & Olufsen retailer ή 
κατ' επέκταση η τοπική 
αντιπροσωπεία της Bang & 
Olufsen. Η περίοδος της 
εγγύησης είναι 24 µήνες. 
Η εγγύηση καλύπτει το κόστος 
επισκευής (δηλαδή το κόστος 
ανταλλακτικών και εργασίας) του 
προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει 
και τα αξεσουάρ. Καλύπτεστε από 
διετή εγγύηση αντικατάστασης και 
επιδιόρθωσης µερών της 
συσκευής.
Η εγγύηση ισχύει για τη χώρα 
στην οποία αγοράσετε τη 
συσκευή. Ωστόσο, ενδέχεται να 
ισχύει επίσης σε 
εξουσιοδοτηµένους 
αντιπρόσωπους της Bang & 
Olufsen σε άλλες χώρες. 
∆εδοµένου ότι τα προϊόντα 
τηλεφωνίας Bang & Olufsen έχουν 
σχεδιαστεί να λειτουργούν στη 
χώρα στην οποία προορίζονται, η 
εγγύηση ισχύει µόνο για αυτή τη 
χώρα. Αυτό οφείλεται σε διαφορές 
στα πρότυπα µετάδοσης και στις 
νόµιµες εγκρίσεις που ισχύουν 
από χώρα σε χώρα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµιές 
που οφείλονται σε ατυχήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων ζηµιών 
που προκλήθηκαν από κεραυνό, 
πυρκαγιά, πληµµύρα, µεταφορά, 
µη ενδεδειγµένη χρήση ή αµέλεια. 
Η Bang & Olufsen δεν ευθύνεται 
για έµµεσες ή τυχόν αποθετικές 
ζηµιές.
Η εγγύηση δεν καλύπτει έξοδα 
µίσθωσης προϊόντων 
αντικατάστασης και απαιτούµενων 
τροποποιήσεων για την 
προσαρµογή του προϊόντος σε 
διαφορετική τάση ή διαφορετικά 
πρότυπα εκποµπής. Η 
αντικατάσταση των µπαταριών, 
για παράδειγµα, δεν καλύπτεται 
από την εγγύηση.
Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν το 
προϊόν επισκευαστεί ή 
τροποποιηθεί από τρίτο πρόσωπο 
µη εξουσδιοτηµένο από την Bang 
& Olufsen ή εάν αφαιρεθεί από το 
προϊόν ο σειριακός αριθµός. 
Εάν σκοπεύετε να 
χρησιµοποιήσετε το προϊόν ήχου/
βίντεο σε άλλη χώρα, σας 
συνιστούµε να ζητήσετε 
πληροφορίες από τον 
αντιπρόσωπο σχετικά µε την τάση 
και τα πρότυπα ραδιοφώνου και 
τηλεόρασης της χώρας στην 
οποία σκοπεύετε να µεταβείτε. Ο 
αντιπρόσωπος θα σας 
συµβουλεύσει για τις δυνατές 
τροποποιήσεις.
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90 >> Όροι της εγγύησης

Στην Ιαπωνία, τη Βόρεια Αµερική, 
τη Νότια Αµερική, την Ταϊβάν και 
τη Νότια Κορέα δεν µπορείτε να 
κάνετε επιδιορθώσεις ή 
τροποποιήσεις σε τηλεοράσεις ή 
βίντεο που δεν έχουν σχεδιαστεί 
για χρήση ειδικά σε αυτές τις 
χώρες.
Για να θεωρείται έγκυρη η 
εγγύηση, απαιτείται ένα έγγραφο 
µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
•  όνοµα προϊόντος και αριθµός 

µοντέλου 
•  σειριακός αριθµός 
•  ηµεροµηνία αγοράς/παραλαβής 
•  περίοδος εγγύησης 
• σφραγίδα και υπογραφή του 

εξουδιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου λιανικής της 
Bang & Olufsen 
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91Οδηγία 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. 
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∆ήλωση συµµόρφωσης (R&TTE) 

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 µε Bluetooth
Φορητό κινητό τηλέφωνο
(Περιγραφή προϊόντος)

SERENE
(Όνοµα µοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 
   730-350
(Όνοµα εργοστασίου, διεύθυνση)

µε το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συµµορφώνεται µε τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά 
έγγραφα.

Ασφάλεια : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

  EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

∆ίκτυο : EN 301 511 v9.0.2  (03-2003)
                            EN 300 328 v1.6.1  (11-2004)

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, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, 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
2005.10.05                                                                                 Yong-Sang Park / ∆ιευθυντής πωλήσεων

(Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης)                                                (Όνοµα και υπογραφή εξουσιοδοτηµένου ατόµου)

*  ∆εν 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.
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