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1   Βασικά 

1.1   Επισκόπηση 

Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψη-

φιακού κινητού τηλεφώνου G600. Αφού διαβάσετε 

αυτές τις οδηγίες, θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 

κινητό τηλέφωνό σας άνετα, εύκολα και µε ασφάλεια.  

Το νέο σας τηλέφωνο σας επιτρέπει να χρησιµο-

ποιήσετε τις βασικές λειτουργίες κλήσεων αλλά και 

πολλές άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες ώστε να βελ-

τιώσετε την παραγωγικότητά σας στη δουλειά, καθώς 

και να διασκεδάσετε µε παιχνίδια και άλλες εφαρµο-

γές.  

Το κινητό τηλέφωνο έχει έγχρωµη οθόνη και είναι 

συµβατό µε τεχνολογία G600 και έχει λάβει πολλές 

εθνικές και διεθνείς πιστοποιήσεις.  

Η διαθεσιµότητα κάποιων λειτουργιών και υπη-

ρεσιών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ε-

ξαρτάται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τις 

υπηρεσίες που σας παρέχει.  Ανάλογα µε τη σύνδεσή 

σας, κάποια αντικείµενα του µενού µπορεί να µην είναι 

διαθέσιµα στο κινητό τηλέφωνό σας. Επίσης οι συ-
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ντοµεύσεις στα µενού, οι ενδείξεις και οι διάφορες 

λειτουργίες µπορεί να ποικίλουν από τηλέφωνο σε 

τηλέφωνο.  

Η εταιρεία µας διατηρεί το δικαίωµα αναθεώρησης 

του παρόντος χωρίς προειδοποίηση.  

1.2   Οδηγίες ασφάλειας 

� Αν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή χαθεί, παρακαλού-

µε επικοινωνήστε άµεσα µε τον πάροχο τηλεπι-

κοινωνιακών υπηρεσιών σας για να εντοπίσει το 

τηλέφωνό σας. Έτσι θα αποφύγετε χρεώσεις από 

µη εξουσιοδοτηµένες κλήσεις.  

� Κατά την επικοινωνία σας µε τον πάροχο θα 

χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθµό IMEI του κινη-

τού τηλεφώνου σας (αφαιρέστε τη µπαταρία για 

να δείτε τον αριθµό IMEI στο πίσω µέρος του τη-

λεφώνου). Παρακαλούµε αντιγράψτε αυτό τον 

αριθµό και φυλάξτε τον για πιθανή µελλοντική 

χρήση.  

� Για να αποφύγετε κακόβουλη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου σας, λάβετε τα παρακάτω προληπτικά 

µέτρα:  

- Καθορίστε κωδικό για την κάρτα SIM του κι-

νητού τηλεφώνου σας και αλλάξτε τον άµεσα 
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αν τον µάθει άλλος.  

- Παρακαλούµε να µην αφήνετε το τηλέφωνο 

σε ορατό σηµείο σε αυτοκίνητο. Καλύτερα να 

το πάρετε µαζί σας ή να το αφήσετε στο 

πορτ-µπαγκάζ.  

- Να ορίσετε τις επιθυµητές φραγές κλήσεων. 
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1.3   Προειδοποιήσεις ασφάλειας και ειδο-

ποιήσεις 

Πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας, 

διαβάστε και κατανοήστε τις παρακάτω οδηγίες για 

ασφαλή και σωστή χρήση.  

1.3.1 Προσοχή 

� Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τη µπατα-

ρία και το φορτιστή που σας παρασχέθηκαν 

µε τη συσκευή. Η χρήση διαφορετικών µπορεί 

να οδηγήσει σε διαρροή υγρών, υπερθέρ-

µανση, έκρηξη ή φωτιά.  

� Για να αποφύγετε βλάβη του τηλεφώνου ή 

φωτιά, παρακαλούµε µην το πετάξετε, χτυ-

πήσετε ή τραντάξετε απότοµα.  

� Παρακαλούµε µην τοποθετήσετε τη µπαταρία, 

το τηλέφωνο ή το φορτιστή σε φούρνο µι-

κροκυµάτων ή σε περιβάλλον µε υψηλή πίεση, 

γιατί µπορεί να προκληθεί ατύχηµα όπως 

βλάβη στα κυκλώµατα ή πυρκαγιά. 

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιήσετε το 

τηλέφωνό σας κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά 

αέρια γιατί διαφορετικά µπορεί να προκληθεί 

βλάβη ή πυρκαγιά.  
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� Παρακαλούµε να µην εκθέσετε το τηλέφωνο 

σε υψηλές θερµοκρασίες, υγρασία ή σκόνη 

γιατί µπορεί να προκληθεί βλάβη.  

� Φυλάξτε το τηλέφωνο µακριά από µικρά παι-

διά. Το τηλέφωνο δεν είναι παιχνίδι και τα µι-

κρά παιδιά µπορεί να τραυµατιστούν. 

� Να µην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε ασταθείς 

ή ανισόπεδες επιφάνειες για να µην πέσει 

κάτω και υποστεί βλάβη.  

1.3.2 Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση του τη-
λεφώνου 

� Να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στα 

µέρη όπου απαγορεύεται η χρήση του όπως 

σε αεροδρόµια ή νοσοκοµεία. Αν χρησιµο-

ποιήσετε το τηλέφωνό σας σε τέτοια µέρη, 

µπορεί να προκληθεί παρεµβολή στις ηλε-

κτρονικές ή ιατρικές συσκευές. Να ακολου-

θείτε τους σχετικούς κανονισµούς κατά τη 

χρήση σε τέτοια µέρη. Το κινητό τηλέφωνο 

διαθέτει λειτουργία αυτόµατης ενεργοποίη-

σης. Ρυθµίστε το ξυπνητήρι ώστε να µην 

ενεργοποιηθεί αυτόµατα το κινητό τηλέφωνο 

κατά τη διάρκεια πτήσης.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιήσετε το 
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κινητό τηλέφωνο κοντά σε ασθενή σήµατα ή 

ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας. Οι 

ράδιο-παρεµβολές µπορεί να προκαλέσουν 

βλάβη και άλλα προβλήµατα σε τέτοιες συ-

σκευές. Θα πρέπει να προσέχετε όταν χρη-

σιµοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε: βοηθή-

µατα ακοής, βηµατοδότες και άλλες ιατρικές 

συσκευές, αισθητήρες πυρκαγιάς, αυτόµατες 

πόρτες και άλλες συσκευές αυτοµατισµού. 

Για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την επί-

πτωση στις ιατρικές συσκευές, επικοινωνή-

στε µε τον κατασκευαστή τουςt.  

� Παρακαλούµε να µην εκθέσετε την οθόνη 

LCD σε χτυπήµατα και να µην την χρησιµο-

ποιήσετε ως εργαλείο για να χτυπήσετε κάτι, 

γιατί µπορεί να προκληθεί βλάβη στην πλα-

κέτα LCD και διαρροή υγρών κρυστάλλων. 

Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης αν οι υγροί 

κρύσταλλοι πέσουν στα µάτια σας. Αν συµβεί 

αυτό, ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια σας µε 

καθαρό νερό (σε καµία περίπτωση να µην τα 

τρίψετε) και µεταβείτε αµέσως σε νοσοκοµείο 

για θεραπεία.  

� Μην αποσυναρµολογήσετε ή τροποποιήσετε 
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το κινητό τηλέφωνό σας γιατί µπορεί να 

προκληθεί βλάβη στα κυκλώµατα ή απώλεια 

υγρών µπαταριάς.  

� Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η χρήση του 

κινητού τηλεφώνου σε κάποια µοντέλα αυτο-

κινήτων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 

ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Σε τέτοιες περι-

πτώσεις παρακαλούµε να µην χρησιµοποιή-

σετε το κινητό τηλέφωνο.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιείτε καρφί-

τσες, µύτες στυλό ή άλλα αιχµηρά αντικείµε-

να στο πεδίο αφής γιατί µπορεί να προκληθεί 

βλάβη.  

� Σε περίπτωση βλάβης της κεραίας να µην 

χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο γιατί µπορεί 

να προκαλέσει προβλήµατα στο ανθρώπινο 

σώµα.  

� Αποφύγετε την επαφή του τηλεφώνου µε 

µαγνητικά αντικείµενα όπως µαγνητικές κάρ-

τες γιατί µπορεί να προκληθεί αποµαγνητι-

σµός. Αυτό ισχύει για αντικείµενα όπως δι-

σκέτες floppy, πιστωτικές κάρτες και κάρτες 

ανάληψης.  

� Παρακαλούµε να κρατάτε τα µικρά µεταλλικά 
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αντικείµενα – όπως πινέζες – µακριά από τη 

συσκευή. Όταν λειτουργεί η συσκευή µπορεί 

να προσελκύσει µαγνητικά τα αντικείµενα 

αυτά προκαλώντας βλάβη ή τραυµατισµό. 

� Προσέξτε να µην έρθει σε επαφή το τηλέ-

φωνο µε νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να προ-

κληθεί βλάβη, διαρροή υγρών ή βραχυκύ-

κλωµα.  

1.3.3 Σηµειώσεις σχετικά µε τη µπαταρία 

� Η µπαταρία έχει πεπερασµένη διάρκεια ζωής. 

Αν η µπαταρία δεν διατηρεί επαρκές φορτίο 

µετά από φόρτιση, αυτό σηµαίνει πως έχει 

φτάσει στο τέλος της ζωής της και θα πρέπει 

να προµηθευτείτε νέα µπαταρία ίδιου τύπου.  

� Να µην πετάτε τις παλιές µπαταρίες στα οι-

κιακά απορρίµµατα. Παρακαλούµε να σεβα-

στείτε την τοπική νοµοθεσία ανακύκλωσης 

και διαχείρισης απορριµµάτων.  

� Παρακαλούµε να µην πετάτε τις µπαταρίες σε 

φωτιά γιατί µπορεί να προκληθεί φωτιά ή 

έκρηξη.  

� Κατά την τοποθέτηση µπαταρίας, µην χρη-

σιµοποιήσετε βία ή υπερβολική πίεση γιατί 

µπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών, υπερ-
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θέρµανση, σπάσιµο ή πυρκαγιά.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιείτε καλώ-

δια, καρφίτσες ή άλλα µεταλλικά αντικείµενα 

για να βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία. Επίσης 

να µην τοποθετήσετε τη µπαταρία κοντά σε 

περιδέραια ή άλλα µεταλλικά αντικείµενα γιατί 

µπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρ-

µανση, σπάσιµο ή πυρκαγιά.  

� Παρακαλούµε να µην πραγµατοποιείτε κολ-

λήσεις στις επαφές της µπαταρίας γιατί 

µπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρ-

µανση, σπάσιµο ή πυρκαγιά.  

� Αν πέσει υγρό µπαταρίας στο µάτια σας υ-

πάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αν συµβεί αυτό, 

µην τρίψετε τα µάτια σας αλλά να τα ξεπλύ-

νετε αµέσως µε καθαρό νερό και να µεταβείτε 

σε νοσοκοµείο για θεραπεία.  

� Παρακαλούµε να µην αποσυναρµολογήσετε 

ή τροποποιήσετε τη µπαταρία γιατί µπορεί να 

προκληθεί διαρροή, υπερθέρµανση, σπάσιµο 

ή πυρκαγιά.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιήσετε ή 

τοποθετήσετε τη µπαταρία σε µέρη µε υψη-

λές θερµοκρασίες όπως κοντά σε φωτιά ή 
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συσκευές θερµότητας γιατί µπορεί να προ-

κληθεί διαρροή, υπερθέρµανση, σπάσιµο ή 

πυρκαγιά.  

� Αν η µπαταρία υπερθερµανθεί, αλλάξει 

χρώµα ή αλλοιωθεί κατά τη χρήση, τη φόρ-

τιση ή την αποθήκευση, παρακαλούµενα να 

σταµατήσετε τη χρήση της και να την αντι-

καταστήσετε αµέσως µε νέα µπαταρία.  

� Αν πέσει υγρό µπαταρίας στο δέρµα σας ή 

στα ρούχα σας µπορεί να προκληθεί κάψιµο. 

Χρησιµοποιήστε καθαρό νερό για να ξεπλύ-

νετε και αναζητήστε ιατρική περίθαλψη εφό-

σον απαιτείται.  

� Αν η µπαταρία χάνει υγρά ή παράγει περί-

εργη οσµή, παρακαλούµε να την αφαιρέσετε 

και να την αποµακρύνετε για να αποφύγετε 

φωτιά ή ηλεκτροπληξία.  

� Παρακαλούµε να µην αφήσετε τη µπαταρία 

να βραχεί γιατί θα προκληθεί υπερθέρµανση, 

καπνός και διάβρωση.   

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιήσετε ή 

τοποθετήσετε τη µπαταρία σε µέρος όπου θα 

είναι εκτεθειµένη στον ήλιο, καθώς µπορεί να 

προκληθεί διαρροή υγρών και υπερθέρµαν-
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ση, µείωση της απόδοσης και της διάρκειας 

ζωής της µπαταρίας.  

� Παρακαλούµε να µην φορτίζετε συνεχόµενα 

για περισσότερες από 24 ώρες.  

1.3.4 Φόρτιση του τηλεφώνου 

� Συνδέστε το βύσµα φόρτισης στην αντίστοιχη 

υποδοχή του κινητού τηλεφώνου. Η ένδειξη της 

στάθµης µπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη. 

Ακόµη κι αν έχει απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, η 

ένδειξη φόρτισης θα εµφανίζεται όταν πραγµα-

τοποιείται φόρτιση. Αν η µπαταρία είχε εξαντληθεί 

εντελώς πριν τη φόρτιση, µπορεί να απαιτηθεί 

περισσότερος χρόνος για να εµφανιστεί η ένδειξη 

φόρτισης στην οθόνη. 

� Αν η ένδειξη της στάθµης µπαταρίας δεν αναβο-

σβήνει, σηµαίνει ότι έχει γεµίσει και η φόρτιση έχει 

ολοκληρωθεί. Ακόµη κι αν το τηλέφωνο είναι α-

πενεργοποιηµένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, 

θα εµφανιστεί η ένδειξη ολοκλήρωσης φόρτισης 

στην οθόνη. Η φόρτιση διαρκεί 3 µε 4 ώρες. Κατά 

τη διάρκεια της φόρτισης η συσκευή και η µπατα-

ρία µπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό.  

� Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αποσυνδέ-

στε το φορτιστή από την πρίζα και από το κινητό 
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τηλέφωνο.   

Σηµειώσεις: 

� Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο 

πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόµενο περι-

βάλλον µε θερµοκρασίες ＋5οC ~ ＋40 οC. Πάντα 

να χρησιµοποιείτε τον παρεχόµενο φορτιστή. Αν 

χρησιµοποιήσετε ακατάλληλο φορτιστή µπορεί να 

προκληθεί κίνδυνος και να ακυρωθεί η εγγύηση.  

� Ο χρόνος αναµονής και κλήσης που αναφέρει ο 

κατασκευαστής είναι ενδεικτικός. Ο πραγµατικός 

χρόνος διαµορφώνεται από παράγοντες όπως οι 

συνθήκες του δικτύου, το περιβάλλον λειτουργίας 

και ο τρόπος χρήσης.   

� Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετηµένη η µπαταρία 

πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. Να µην αποσυνδέ-

σετε τη µπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.  

� Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το 

φορτιστή από το τηλέφωνο και την τροφοδοσία.  
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  Αν δεν έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από το κι-
νητό τηλέφωνο και την τροφοδοσία, ο φορτιστής θα 
συνεχίσει να φορτίζει την µπαταρία µέχρι και 5 έως 8 
ώρες µετά. Στη συνέχεια η στάθµη της µπαταρίας 
µειώνεται. Σας συµβουλεύουµε να µην αφήνετε το 
κινητό στο φορτιστή αφού φορτίσει γιατί έτσι µειώνεται 
η διάρκεια ζωής της µπαταρίας.  

 

 
Σηµειώσεις σχετικά µε το φορτιστή 

� Παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε πρίζα µε 

τάση AC 220 volt. Η χρήση άλλης τάσης 

µπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών, φωτιά 

και βλάβη στο κινητό τηλέφωνο και στο φορ-

τιστή.  

� Μην βραχυκυκλώσετε το φορτιστή γιατί 

µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, καπνός 

και βλάβη.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιήσετε το 

φορτιστή αν το καλώδιο ρεύµατος έχει υπο-

στεί βλάβη καθώς µπορεί να προκληθεί φω-

τιά ή ηλεκτροπληξία.  

� Παρακαλούµε να καθαρίζετε αµέσως τυχόν 

σκόνη που έχει συσσωρευτεί στα βύσµατα.  

� Παρακαλούµε να µην τοποθετείτε βάζα µε 

νερό κοντά στο φορτιστή για να αποφύγετε  
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πιτσιλιές που µπορεί να προκαλέσουν ηλε-

κτροπληξία, διαρροή ή άλλη βλάβη.  

� Αν ο φορτιστής έρθει σε επαφή µε νερό ή 

άλλο υγρό, θα πρέπει να τον απενεργοποιή-

σετε αµέσως για να αποφευχθεί πιθανή ηλε-

κτροπληξία, φωτιά ή βλάβη στο φορτιστή.  

� Παρακαλούµε να µην αποσυναρµολογείτε ή 

τροποποιείτε το φορτιστή καθώς θα υπάρξει 

κίνδυνος τραυµατισµού, φωτιά ή βλάβης.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιείτε το φορ-

τιστή στο µπάνιο ή σε πολύ υγρά περιβάλ-

λοντα γιατί µπορεί να προκληθεί ηλεκτρο-

πληξία, φωτιά ή βλάβη.  

� Παρακαλούµε να µην αγγίζετε το φορτιστή, το 

καλώδιο ρεύµατος ή την πρίζα µε βρεγµένα 

χέρια γιατί µπορεί να προκληθεί ηλεκτρο-

πληξία.  

� Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο 

καλώδιο ρεύµατος γιατί µπορεί να προκληθεί 

ηλεκτροπληξία ή φωτιά.  

� Πριν τον καθαρισµό ή τη συντήρηση, παρα-

καλούµε να αποσυνδέσετε το φορτιστή από 

την πρίζα.  

� Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή να µην τρα-
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βάτε από το καλώδιο αλλά να κρατάτε από το 

σώµα του φορτιστή καθώς διαφορετικά 

µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.  

1.3.5 Καθαρισµός και συντήρηση 

� Το κινητό τηλέφωνο, η µπαταρία και ο φορ-

τιστής δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Παρα-

καλούµε να µην τα χρησιµοποιήσετε σε µπά-

νιο ή άλλο πολύ υγρό περιβάλλον και προ-

σέξτε να µην εκτεθούν σε βροχή.  

� Να χρησιµοποιείτε ένα απαλό, καθαρό πανί 

για να καθαρίζετε το κινητό τηλέφωνο, τη 

µπαταρία και το φορτιστή.  

� Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιήσετε οι-

νόπνευµα, βενζίνη ή διαλυτικά για να καθα-

ρίσετε το κινητό τηλέφωνο.  

� Αν παρατηρείται απώλεια ενέργειας, αδυνα-

µία φόρτισης ή κακή επαφή, απαιτείται καθα-

ρισµός. Παρακαλούµε να καθαρίζετε τακτικά 

το κινητό τηλέφωνο. 
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2 Για να ξεκινήσετε 

2.1 Ονοµασία εξαρτηµάτων και επεξήγηση 

 

Model: Turbo-X Smartphone G600 

Size： 83.2x166x7.6 (Unit:mm) 

Weight： 172g 

Hard platform： 

MediaTek MT6582-1.2 GHz 

Quad-Core (Low-power Cortex-A7 

architecture) 

Internal: RAM:1G+ROM:8G 

OS： Android OS, v4.2.2 (Froyo) 

Frequency band: 
WCDMA 2100/850 (HSPA+) and 

GSM 850/900/1800/1900 

sim card： Dual sim cards, Dual standby 

Display： 6.0" HD IPS 1600K color 

Display： 1280 x 720 pixels 

Camera: front 2MP +After 8MP AF camera 

Video screen: Support 1080 P video recording 

Wireless 

transmission: 

3G、Wi-Fi CERTIFIED Miracast、

Bluetooth 4.0、HSPA+、HSUPA 

HSUPA： Support 5.76 Mbps 
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HSPA+: Support 42 Mbps 

Navigation: GPS+AGPS Navigator 

NFC: Support 

Button ： One touch recording/Photography 

OTG(On-The-Go) ： Support 

Light sensor： Support 

Proximity sensor： Support 

Gravity Sensor： Support 

Bluetooth： Support 

FM: Support 

Java Expand: Support 

Music/video: Support 

WAP Browser: Support 

Hand-writing: Support 

Multilingual： Support 

T-flash card: Support micro SD(up to 32G) 

Headphone jack 3.5MM standard interface 

Charging port mini usb 5pin interface 

Color white、Black 

Comes with: Slim leather case 
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2.1.2   Εικονίδια 

Σε κατάσταση αναµονής µπορεί να εµφανι-

στούν τα ακόλουθα εικονίδια: 

Εικον. Περιγραφή 

 
Ισχύς σήµατος δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

 
Προβολή αναπάντητων κλήσεων 

 
Εντοπισµός θέσης µέσω δορυφόρων 

 
Λήψη νέου µηνύµατος 

 
Γίνεται λήψη κάποιας εφαρµογής 

 
Η λήψη ολοκληρώθηκε 

 

Το ξυπνητήρι έχει ρυθµιστεί και ενεργο-

ποιηθεί 

 
Κάποια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη 
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Το τηλέφωνο αναπαράγει κάποιο τραγούδι 

 
Προβολή στάθµης µπαταρίας 

 
Ενεργοποίηση USB 

 
Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται 

 
Σύνδεση σε ασύρµατο δίκτυο 

 
Ενεργοποίηση του Bluetooth 

 

∆εν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM στη συ-

σκευή 

 
Η σύνδεση δεδοµένων GPRS είναι ενεργή 
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2.2   Επεξήγηση πλήκτρων 

 

Πλήκτρο Επεξήγηση 

Πλήκτρο 

επιστροφής 

(Return) 

● Επιστροφή στο προηγούµενο 

µενού.. 

Πλήκτρο 

µενού 

(Menu) 

● Προβολή περισσότερων επι-

λογών στο τρέχον µενού.  

Πλήκτρο 

αρχικής ο-

θόνης 

(Home) 

● Πιέστε οποιαδήποτε στιγµή για 

επιστροφή στην αρχική οθόνη.  

Πλήκτρο 

τροφοδοσίας 

(Power) 

● Κρατήστε πατηµένο αυτό το 

πλήκτρο για ενεργοποίηση/ απε-

νεργοποίηση του τηλεφώνου.  

● Πιέστε σύντοµα για ενεργοποί-

ηση/ απενεργοποίηση της οθόνης 

(κλείδωµα της οθόνης).  

Πλευρικά 

πλήκτρα 

έντασης 

● Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας, 

πιέστε αυτά τα δύο πλήκτρα για να 

ρυθµίσετε την ένταση του ήχου.  

● Κατά τη διάρκεια αναπαραγω-
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γής αρχείου ήχου, πιέστε για να 

ρυθµίσετε την ένταση ακρόασης. 

 

Σηµείωση: Στο παρόν εγχειρίδιο, η φράση “πιέ-

στε το πλήκτρο” σηµαίνει να πιέσετε το πλήκτρο 

και στη συνέχεια να το αφήσετε. Η φράση “κρα-

τήστε πατηµένο το πλήκτρο” σηµαίνει να πιέσετε 

το πλήκτρο και να µην το αφήσετε για 2 δευτερό-

λεπτα ή περισσότερο. 

Οι περιγραφές και οι λειτουργίες των πλή-

κτρων εξαρτώνται από το µοντέλο του κινητού 

τηλεφώνου σας. 

2.3   Χρήση της οθόνης αφής 

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πλήκτρα αφής στην 

αρχική οθόνη. Για να χρησιµοποιήσετε σωστά 

αυτά τα πλήκτρα, να βαθµονοµήσετε την οθόνη 

αφής (βλ. Βαθµονόµηση) εκ των προτέρων. Να 

έχετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:  

■ Να µην αγγίζετε την οθόνη αφής µε βρεγ-

µένα χέρια. 

■ Να µην αγγίζετε την οθόνη αφής µε υπερ-
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βολική δύναµη.  

■ Να µην αγγίζετε την οθόνη αφής µε µεταλ-

λικά ή αγώγιµα αντικείµενα.  

2.4   Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφω-

νίας 

2.4.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας 

SIM  
� Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Αφαιρέστε τη 

µπαταρία και αποσυνδέστε το τηλέφωνο από 
εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Τοποθετήστε 
την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM 
που υπάρχει στο τηλέφωνο.  

� Αν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, 
απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε τη 
µπαταρία και στη συνέχεια αποσυνδέστε την 
κάρτα µνήµης από την υποδοχή της.  

 
Προειδοποίηση: Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε 
το κινητό τηλέφωνο πριν τοποθετήσετε ή αφαι-
ρέσετε την κάρτα SIM. Ποτέ να µην τοποθετείτε ή 
αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν το τηλέφωνο είναι 
συνδεδεµένο σε εξωτερική τροφοδοσία, γιατί 
µπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα SIM. 
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2.4.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 

του τηλεφώνου 

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, 

κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο τροφοδοσίας 
(power)  στο πάνω µέρος. Για να απενεργοποιή-

σετε το τηλέφωνό σας, κρατήστε πατηµένο το 

πλήκτρο τροφοδοσίας (power).  

Αν έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνό σας 

χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, το τηλέ-

φωνο θα σας προτρέψει να τοποθετήσετε κάρτα 

SIM. Αν έχετε τοποθετήσει ήδη κάρτα SIM, το τη-

λέφωνό σας θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη της 

κάρτας SIM.  

Στη συνέχεια η οθόνη θα δείξει τα ακόλουθα 

µε τη σειρά:  

Enter PIN1 (Πληκτρολογήστε κωδικό 
PIN1)—αν η SIM έχει κωδικό.  

Enter phone password ( Πληκτρολογήστε 
κωδικό τηλεφώνου) — Αν έχετε ορίσει κωδικό 

τηλεφώνου 

Search for network (Αναζήτηση δικτύου) — 

Το τηλέφωνο αναζητά 

το δίκτυο κινητής. 
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Σηµειώσεις: 

Αν κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου 

εµφανίζεται ένα θαυµαστικό στην οθόνη και δεν 

εξαφανίζεται, αυτό σηµαίνει ότι κάνατε κάποια 

λανθασµένη ενέργεια – π.χ. πατήσατε ταυτόχρο-

να το πλήκτρο τροφοδοσίας και το πλήκτρο αύ-

ξησης έντασης. Τέτοια λανθασµένη ενέργεια ε-

νεργοποιεί την κατάσταση recovery (επαναφοράς) 

και γι αυτό εµφανίζεται το θαυµαστικό. Αν απε-

νεργοποιήσετε το κινητό και το ενεργοποιήσετε 

ξανά, θα είναι και πάλι σε κατάσταση recovery 

(επαναφοράς) όταν το ενεργοποιήσετε ξανά. 

Λύση: Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης (home) 

όταν εµφανιστεί το θαυµαστικό και ένα ροµποτάκι. 

Θα εµφανιστεί ένα µενού. Χρησιµοποιήστε το 

πλήκτρο µενού (menu) και επιλέξτε “reboot sys-

tem now” (Επανεκκίνηση τηλεφώνου τώρα) για να 

πραγµατοποιήσετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου.  

2.4.3 Ξεκλείδωµα της κάρτας SIM 
Ο κωδικός PIN 1 ασφαλίζει την κάρτα SIM από 

µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Αν έχετε επιλέξει αυτή 
τη λειτουργία, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε κω-
δικό PIN1 κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέ-
φωνο ώστε να ξεκλειδώσετε την κάρτα και να 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε ή να λάβετε κλή-



 

28 

σεις. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λει-
τουργία (βλ. “Ρυθµίσεις -- ασφάλεια”). Σ’ αυτή την 
περίπτωση δεν θα έχετε την πρόσθετη ασφάλεια 
που παρέχει ο κωδικός της κάρτας SIM. 
� Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ε-

νεργοποιήσετε το τηλέφωνο.  
� Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN1. Αν κάνετε 

λάθος, διαγράψτε το χρησιµοποιώντας το 

αντίστοιχο πλήκτρο στην οθόνη και πιέστε 

ΟΚ για επιβεβαίωση. Για παράδειγµα, αν ο 

κωδικός PIN1 είναι1234, παρακαλούµε πλη-

κτρολογήστε: 
1 2 3 4  
Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό τρεις φο-

ρές διαδοχικά, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και το 
τηλέφωνο θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε 
τον κωδικό PUK 1. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό 
PUK 1, επικοινωνήστε µε τον τηλεπικοινωνιακό 
σας πάροχο. Βλ. “Ρυθµίσεις -- ασφάλεια”. 
Σηµείωση: Ο πάροχος θα σας δώσει συνηθισµένο 
κωδικό PIN 1 (4 ως 8 ψηφία) για την κάρτα SIM. 
Θα πρέπει να αλλάξετε αυτό τον αριθµό αµέσως. 
Βλ. “Ρυθµίσεις -- ασφάλεια”.  

2.4.4 Ξεκλείδωµα του τηλεφώνου 
Για να αποφύγετε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, 

µπορείτε να ορίσετε προστασία για το ξεκλείδωµα 
του τηλεφώνου. Αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη 
λειτουργία, θα πρέπει να σχηµατίσετε ένα σχέδιο 
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ξεκλειδώµατος στην οθόνη κάθε φορά που ενερ-
γοποιείτε το τηλέφωνο ώστε να ξεκλειδώσει και να 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε ή να απαντήσετε 
σε κλήσεις. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή 
τη λειτουργία (βλ. Ρυθµίσεις -- ασφάλεια), αλλά το 
τηλέφωνό σας δεν θα προστατεύεται ενάντια σε 
µη εξουσιοδοτηµένη χρήση.  

Αν ξεχάσετε τη µέθοδο ξεκλειδώµατος, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο ή 

µε εξουσιοδοτηµένο service για ξεκλείδωµα του 

τηλεφώνου.  

2.4.5 Σύνδεση σε δίκτυο 

� Μόλις ξεκλειδώσει η κάρτα SIM, το τηλέφωνό 

σας θα πραγµατοποιήσει αυτόµατα αναζήτηση 

για διαθέσιµα δίκτυα (η οθόνη θα δείξει ότι 

πραγµατοποιείται αναζήτηση). Αν το τηλέφωνό 

σας βρει διαθέσιµο δίκτυο, το όνοµά του θα εµ-

φανιστεί στο κέντρο της οθόνης.  
 
Σηµείωση: Αν εµφανιστεί η ένδειξη “only for 
emergency calls” (µόνο επείγουσες κλήσεις), 
σηµαίνει ότι δεν βρίσκεστε εντός κάλυψης του 
δικτύου κινητής και µπορείτε να πραγµατοποιή-
σετε µόνο επείγουσες κλήσεις (ανάλογα µε την 
ισχύ των διαθέσιµων σηµάτων).  
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2.4.6 Πραγµατοποίηση κλήσης 
Όταν εµφανιστεί το λογότυπο του δικτύου κι-

νητής τηλεφωνίας, θα µπορείτε να πραγµατο-
ποιήσει ή να απαντήσετε σε κλήσεις. Οι µπάρες 
πάνω αριστερά στην οθόνη δείχνουν την ισχύ του 
σήµατος.  

Η ποιότητα των συνοµιλιών σας επηρεάζεται 

σηµαντικά από εµπόδια, οπότε δοκιµάστε να αλ-

λάξετε ελαφρώς θέση αν δεν υπάρχει καλή 

ποιότητα συνοµιλίας.  

2.4.7 Πραγµατοποίηση εθνικής κλήσης 
Στην οθόνη κλήσης, πληκτρολογήστε τον 
επιθυµητό αριθµό και πιέστε το πλήκτρο 
κλήσης για να πραγµατοποιήσετε κλήση. Για 
να αλλάξετε τον αριθµό, διαγράψετε τα ψηφία 
που πληκτρολογήσατε. Κατά τη διάρκεια 
κάποιας κλήσης, θα εµφανιστούν τα σχετικά 
γραφικά στην οθόνη. Αφού απαντήσει ο συ-
νοµιλητής, η οθόνη θα δείχνει τις πληροφο-
ρίες κατάστασης κλήσης. Αν έχετε ενεργο-
ποιήσει τον ήχο ειδοποίησης, το κινητό τη-
λέφωνό σας θα παράγει το σχετικό ήχο ει-
δοποίησης (ανάλογα µε το δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας σας).  
Για να ολοκληρώσετε την κλήση, πιέστε το 

πλήκτρο τερµατισµού κλήσης.  
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Κωδικός ζώνης Αριθµός τηλεφώνου Πλήκτρο κλήσης 

2.4.8 Πραγµατοποίηση διεθνούς κλήσης         
    Για να πραγµατοποιήσετε διεθνή κλήση, 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 0 στην οθόνη 
κλήσεων µέχρι να εµφανιστεί το πρόθεµα διεθνών 
κλήσεων "+”. Έτσι θα µπορείτε κάνετε εύκολα 
διεθνείς κλήσεις χρησιµοποιώντας το σωστό 
πρόθεµα (π.χ. 00 για Κίνα).   

Μετά το διεθνές πρόθεµα, πληκτρολογήστε 

τον κωδικό χώρας και τον επιθυµητό αριθµό τη-

λεφώνου. Μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς 

χωρών από διάφορες πηγές (π.χ.  49 για Γερ-

µανία, 44 για Ηνωµένο Βασίλειο και 46 για Σουη-

δία).  

 Όταν κάνετε διεθνή κλήση, εξαιρέστε το “0” 

στην αρχή του κωδικού χώρας.  
  

+Κωδικός χώρας Πλήρης αριθµός τηλεφώνου Πλήκτρο 

κλήσης 

2.4.9 Πραγµατοποίηση κλήσης από τη λίστα 

κλήσεων   
    Όλες οι εισερχόµενες και εξερχόµενες κλή-
σεις αποθηκεύονται σε µια λίστα στο τηλέφωνό 
σας. Οι πιο πρόσφατες είναι στο πάνω µέρος της 
λίστας (βλ. “Ιστορικό κλήσεων”). Όλοι οι αριθµοί 
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είναι κατηγοριοποιηµένοι σε Dialed Calls (Εξερ-
χόµενες Κλήσεις), Received Calls (Ληφθείσες 
κλήσεις) και Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις). 
Το κινητό τηλέφωνό σας παρέχει επιλογές για 
προβολή όλων των κλήσεων. Αν γεµίσει το ιστο-
ρικό πρόσφατων κλήσεων, οι παλιοί αριθµοί δια-
γράφονται αυτόµατα. Για να δείτε τη λίστα, κάντε 
τα εξής:   

� Για προβολή των εξερχόµενων κλήσεων, 
πιέστε το πλήκτρο κλήσης 

� Μπορείτε να κάνετε κλήση σε οποιοδήποτε 
αριθµό από τη λίστα πιέζοντας το πλήκτρο 
κλήσης. 

� Όταν εµφανιστεί η λίστα κλήσεων, µπορείτε 

να πιέσετε OK για προβολή των λεπτοµε-

ρειών ή να µπείτε στις επιλογές για να απο-

θηκεύσετε τον επιθυµητό αριθµό στο 

Phonebook (Επαφές).   

2.4.10 Πραγµατοποίηση επείγουσα κλήσης 
Αν βρίσκεστε εκτός κάλυψης δικτύου (βλ. τη 

µπάρα ισχύος σήµατος πάνω αριστερά στην ο-
θόνη) θα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µόνο 
επείγουσες κλήσεις. Αν ο πάροχός σας δεν πα-
ρέχει roaming στην περιοχή που βρίσκεστε, θα 
δείτε την ένδειξη “only for emergency calls” (µόνο 
επείγουσες κλήσεις) για να σας πληροφορήσει ότι 
µπορείτε να κάνετε µόνο επείγουσες κλήσεις. Αν 
βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου, µπορείτε να 
κάνετε επείγουσες κλήσεις ακόµη και χωρίς κάρτα 
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SIM. 

2.4.11 Μενού κλήσεων 

Το µενού κλήσεων εµφανίζεται κατά τη διάρκεια 

κάποιας ενεργούς κλήσης και διαθέτει διάφορες 

λειτουργίες όπως Call Waiting (Αναµονή κλήσε-

ων), Call Diverting (Προώθηση κλήσεων), και 

Multiple-party Call (Οµαδική κλήση) οι οποίες ε-

ξαρτώνται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Επικοινωνήστε µε τον πάροχό σας για πληροφο-

ρίες. Οι επιλογές κλήσεων περιλαµβάνουν τις 

ακόλουθες:  
 

� Mute (Σιγή) 
∆εν θα ακούγεται η φωνή σας στο συνοµι-

λητή.  
 

� Handsfree 
Ενεργοποίηση του ηχείου για ανοιχτή ακρό-

αση.  
 

� Hold (Αναµονή) 
Για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε ανα-

µονή ή για να ανακτήσετε κάποια κλήση από α-
ναµονή. 

 
� End a call ( Τερµατισµός κλήσης). 

Τερµατισµός της τρέχουσας κλήσης. 
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� More (Περισσότερα) 

 
*Start voice recording (Έναρξη ηχογράφησης) 
Για έναρξη της ηχογράφησης.  
 
*Turn on Bluetooth (Ενεργοποίηση του Bluetooth) 
Για χρήση κοντινής συσκευής Bluetooth.  
 
*New call (Nέα κλήση) 
Πραγµατοποίηση νέας κλήσης. 



 

35 

 

3 Μενού Εφαρµογών 

（Η ύπαρξη των ακόλουθων εφαρµογών στο τη-

λέφωνό σας εξαρτάται από το µοντέλο του） 

3.1   File Management ( Εξερεύνηση αρ-

χείων) 

Η εφαρµογή αυτή απαρτίζεται από δύο επιλο-

γές: sdcard και sdcard 2. Sdcard είναι η µνήµη 

του τηλεφώνου, sdcard 2 είναι η εξωτερική κάρτα 

SD. Χάρη σ’ αυτή την εφαρµογή µπορείτε να α-

ναζητήσετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε 

τα αρχεία σας εύκολα και γρήγορα.  
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3.2   Αποστολή Email  

Μπορείτε να στείλετε Email σε οποιονδήποτε 

διαθέτει διεύθυνση Email. 

Μπείτε στην εφαρµογή Email, δηµιουργήστε 

ένα λογαριασµό και επιλέξτε τον για λήψη και 

αποστολή email. Μπορείτε να στείλετε και να λά-

βετε Email όπως κάνετε µέσω του υπολογιστή 

σας. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται 

από το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεµένοι. 
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3.3   Dialing ( Κλήσεις) 

Κατά τη διάρκεια κλήσεων, µπορείτε να έχετε 

γρήγορη πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων, στις 

επαφές και στο ψηφιακό πληκτρολόγιο αριθµών 

(για χειροκίνητη πληκτρολόγηση αριθµών). 
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3.4   3G video call ( Βιντεοκλήση 3G) 

Πιέστε στον επιθυµητό αριθµό επαφής και θα 

µπορείτε να κάνετε εύκολα τα εξής: Κλήση, απο-

στολή µηνύµατος και κλήση βίντεο. Κατά τη 

διάρκεια κλήσης βίντεο, µπορείτε να κάνετε διά-

φορες επιλογές όπως σιγή, προβολή φόντου 

ροµπότ, απενεργοποίηση φωνής και λήψη στιγ-

µιοτύπων στην κάρτα SD. 

 

3.5   Calculator ( Αριθµοµηχανή) 

Το τηλέφωνό σας διαθέτει αριθµοµηχανή µε 4 
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βασικές λειτουργίες για ευκολία στους υπολογι-

σµούς. 

Πιέστε το πλήκτρο , για διαγραφή των 

αριθµών που πληκτρολογήσατε. 

Σηµείωση: Η παρούσα εφαρµογή ενδέχεται 

να παρουσιάσει κάποιες φορές αποκλίνοντα α-

ποτελέσµατα. 

 

3.6   Browser ( Πλοήγηση στο Internet)  

Αυτή η εφαρµογή σας επιτρέπει να πλοηγη-

θείτε στο Internet και να προβάλλετε τις διάφορες 
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σελίδες όπως κάνετε στον υπολογιστή σας. 

Μπορείτε να δηµιουργήσετε σελιδοδείκτες και να 

τους συγχρονίσετε µε τον υπολογιστή σας. Μπο-

ρείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στους σελιδο-

δείκτες σας µέσω της κεντρικής οθόνης της ε-

φαρµογής. 

Μπορείτε να προβάλλετε ιστοσελίδες µε ο-

ριζόντιο ή κάθετο προσανατολισµό. Περιστρέψτε 

το τηλέφωνο και ο προσανατολισµός θα αλλάξει 

ανάλογα. 
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3.7   Voice Recorder ( Ηχογράφηση) 

Αυτή η εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για ηχογράφηση. 

 

Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση: Πιέστε  

Για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση: Πιέστε 

 

Για αναπαραγωγή ηχογράφησης: Πιέστε   

 

Τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται αυτόµατα στο 
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τηλέφωνο. Πιέστε το πλήκτρο µενού (Menu) για 

να δείτε περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να 

µεταφέρετε το επιθυµητό αρχείο σε άλλη συσκευή 

ώστε να το χρησιµοποιήσετε όπως επιθυµείτε.  

3.8   Calendar ( Ηµερολόγιο) 

Το ηµερολόγιο σας δείχνει και σας επιτρέπει 

να οργανώσετε το καθηµερινό σας πρόγραµµα 

και τις εργασίες σας ανά πάσα στιγµή. Μπορείτε 

να δείτε τις εργασίες σας (συµβάντα) ένα – ένα ή 

πολλά ταυτόχρονα.  

Επιλέξτε προβολή ηµερολογίου ανά ηµέρα, 

εβδοµάδα ή µήνα. Αυτή η εφαρµογή σας επιτρέ-

πει να προσθέσετε και να δείτε τις εργασίες σας 

(συµβάντα).. 
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44 

3.9   Settings ( Ρυθµίσεις)  

 
Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να προ-

σαρµόσετε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου σας. SIM 

card management (∆ιαχείριση κάρτας SIM): 

Μπορείτε να διαχειριστείτε την κάρτα SIM και να 

πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις. 

WLAN: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απε-

νεργοποιήσετε το ασύρµατο δίκτυο WLAN 

και να πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές 

ρυθµίσεις. 
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Bluetooth: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ 

απενεργοποιήσετε το Bluetooth και να πραγµα-

τοποιήσετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις. 

The information flow usage (Χρήση δεδο-

µένων): Σας πληροφορεί σχετικά µε τη χρήση 

δεδοµένων στο τηλέφωνό σας.  

More (Περισσότερα): Πιέστε για να ρυθµί-

σετε την κατάσταση πτήσεων, το VPN και 

άλλα. 

Audio profiles (Προφίλ ήχου): General (Γε-

νικό), silent (Αθόρυβο), meeting (Συνάντηση) και 

outdoor (Εξωτερικός χώρος). Επιπλέον µπορείτε 

να δηµιουργήσετε κάποιο προσαρµοσµένο προ-

φίλ βάσει των προτιµήσεών σας. 

Επιλέξτε κάποιο προφίλ και µπείτε στην 

επιλογή προσαρµογής του. Οι διαθέσιµες επιλο-

γές είναι vibration (∆όνηση), volume (Ένταση), 

ring tones (Ήχος), notifications (Ειδοποιήσεις), 

key beep (Ήχοι πλήκτρων), κ.ά.  

Display (Οθόνη): Μπορείτε να ρυθµίσετε τη 

φωτεινότητα, την ταπετσαρία, το χρόνο απενερ-

γοποίησης της οθόνης σε περίπτωση αδράνειας 

και το µέγεθος των γραµµατοσειρών.  

Storage (Αποθηκευτικός χώρος): Εµφανί-
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ζεται η χωρητικότητα της ενσωµατωµένης µνήµης 

και της κάρτας µνήµης. 

Battery (Μπαταρία): Εµφανίζονται οι λε-

πτοµέρειες χρήσης της µπαταρίας. 

Applications (Εφαρµογές): Προβολή, δια-

χείριση και διαγραφή εφαρµογών στο κινητό τη-

λέφωνό σας. 

Account and synchronization (Λογαριασµοί 

και συγχρονισµός): Για να ρυθµίσετε το συγχρο-

νισµό του κινητού τηλεφώνου σας µε το λογα-

ριασµό σας. 

Location service (Τοποθεσία): Για να επι-

τρέπεται ο προσδιορισµός της θέσης σας. 

Safety (Ασφάλεια): Για να ορίσετε το σχήµα 

ξεκλειδώµατος, να κλειδώσετε την κάρτα SIM, να 

ρυθµίσετε την κάρτα SD κ.ά. 

Language and keypad (Γλώσσα και πλη-

κτρολόγιο): Επιλογή γλώσσας και µεθόδου πλη-

κτρολόγησης. 

Backup and reset (∆ηµιουργία αντιγράφου 

ασφαλείας και επαναφορά): ∆ηµιουργία αντι-

γράφου ασφαλείας και επαναφορά του τηλεφώ-

νου στις εργοστασιακές ρυθµίσεις του.  

Date and time (Ηµεροµηνία και ώρα): Ρύθ-



 

47 

µιση της τρέχουσας ηµεροµηνίας και ώρας. 

Schedule power on/off (Προγραµµατισµένη 

ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση): Για προγραµ-

µατισµένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του 

τηλεφώνου σας. 

Auxiliary function (Βοηθητικές λειτουργίες): 

Μπορείτε να ρυθµίσετε κάποιες βοηθητικές λει-

τουργίες. 

Developers’ options (Επιλογές για προ-

γραµµατιστές): Κάποιες λειτουργίες που χρησι-

µοποιούνται από developers λογισµικού. 

About phone (Σχετικά µε το τηλέφωνο): 

Προβολή του µοντέλου, της κατάστασης, της έκ-

δοσης του λογισµικού, του hardware κ.ά. 
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3.10   Clock ( Ρολόι) 

�   Ρολόι 

Προβολή της τρέχουσας ηµεροµηνίας και 

ώρας. 

 

� Alarms (Αφυπνίσεις) 

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες οµάδες αφυ-

πνίσεων. Επιλέξτε κάποια από τις επιθυµητές 

αφυπνίσεις για επεξεργασία και προσαρµογή. 
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3.11   Radio (Ραδιόφωνο) 

Συνδέστε ακουστικά πριν χρησιµοποιήσετε 

το ραδιόφωνο για να εντοπίσετε το ν επιθυµητό 

σταθµό. 
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Επεξήγηση: 
Channel list ( Λίστα σταθµών): Απεικονίζε-

ται η λίστα των ραδιοφωνικών σταθµών FM. 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον για ακρόαση (το 

πολύ 20 σταθµοί αποθηκεύονται στη λίστα) 

Search (Αναζήτηση): Κάντε αυτή την επι-

λογή για αυτόµατη αναζήτηση καναλιών και δη-

µιουργία λίστας καναλιών. 

Loudspeaker  (Ηχείο): Πιέστε αυτό το πλή-

κτρο για να χρησιµοποιήσετε το ηχείο του τηλε-

φώνου. 

 και : Πιέστε για µετάβαση σε άλλο 
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σταθµό. 

► και �: Πιέστε για ακρόαση και παύση. 

3.12   Αναζήτηση 

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε τοπική α-

ναζήτηση για τα επιθυµητά στοιχεία. 

 

 

3.13   Contacts ( Επαφές) 

Μέσω των επαφών µπορείτε εύκολα να κα-

λέσετε σας, να στείλετε emails ή SMS στους φί-

λους σας. Μπορείτε να προσθέσετε επαφές από 
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την εφαρµογή κλήσεων ή να πραγµατοποιήσετε 

συγχρονισµό των επαφών µε τον υπολογιστή σας. 

Μπορείτε να επιλέξετε τις επαφές από την αρχική 

οθόνη ή µέσω της εφαρµογής κλήσεων. 

 

  Για να προσθέσετε κάποια επαφή: 
  Για να προσθέσετε κάποια επαφή, πληκτρο-

λογήστε το όνοµα και τον αριθµό τηλεφώνου ή 

εισάγετε το όνοµα και τον αριθµό τηλεφώνου από 

την κάρτα SIM. (Ο αριθµός των επαφών περιορί-

ζεται από τη µνήµη του τηλεφώνου σας) 
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  Αναζήτηση επαφής: 
  Για να αναζητήσετε κάποια επαφή, πιέστε το 

πλήκτρο αναζήτησης και θα εµφανιστεί ένα πα-

ράθυρο αναζήτησης. Στο πεδίο αναζήτησης, 

πληκτρολογήστε το επιθυµητό στοιχείο όπως 

όνοµα, επίθετο ή όνοµα εταιρείας. Ενώ πλη-

κτρολογείτε θα εµφανίζονται άµεσα και τα σχετικά 

αποτελέσµατα. 

  Επεξεργασία επαφής: 
  Για να επεξεργαστείτε τις λεπτοµέρειες κάποιας 

επαφής, επιλέξτε “Edit a contact” (Επεξεργασία 

επαφής). 

  ∆ιαγραφή επαφής: 
  Για να διαγράψετε την τρέχουσα επαφή, επι-

λέξτε “Delete a contact” (∆ιαγραφή επαφής). 

    Από το µενού, µπορείτε επίσης να πραγµα-

τοποιήσετε συγχρονισµό ή να διαµοιραστείτε 

κάποια επαφή. 

3.14   Gallery ( Γκαλερί) 

Η εφαρµογή αυτή σας επιτρέπει να προβάλ-

λετε αρχεία φωτογραφιών, να αποθηκεύσετε τις 

επιθυµητές φωτογραφίες, να επιλέξετε ταπετσα-

ρία και να διαµοιραστείτε τις φωτογραφίες σας.  
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3.15   Camera (Κάµερα) 

Το τηλέφωνό σας διαθέτει κάµερα για λήψη 

φωτογραφιών και βίντεο οπουδήποτε και οποτε-

δήποτε. Επίσης διαθέτει άλλες λειτουργίες όπως 

σταθεροποίηση εικόνας, καλλωπισµός προσώ-

που, λήψη πανοραµικής φωτογραφίας,  υψηλό 

δυναµικό εύρος και κλείστρο χωρίς καθυστέρηση.  
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3.16   Messaging ( Μηνύµατα) 

Αυτή η εφαρµογή σας επιτρέπει να απο-

στέλλετε µηνύµατα SMS και MMS στις επαφές 

σας που µπορούν να τα λάβουν. Τα MMS περι-

λαµβάνουν και φωτογραφίες, βίντεο (για iPhone 

3GS ή άλλα σύγχρονα τηλέφωνα), πληροφορίες 

επαφών και φωνητικές σηµειώσεις. Επιπλέον, 

µπορείτε να στέλνετε µηνύµατα σε πολλές επαφές 

ταυτόχρονα.  
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Σηµείωση: Η υπηρεσία αποστολής µηνυµά-

των εξαρτάται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

σας και συνεπάγεται χρεώσεις. Για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον τηλεπικοινω-

νιακό σας πάροχο.  

Για να χρησιµοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, 

θα πρέπει να βρίσκεστε εντός δικτύου. Οι χρεώ-

σεις ποικίλλουν ανάλογα µε τον πάροχο κινητής 

τηλεφωνίας.  

Αποστολή µηνύµατος: Πιέστε για να επιλέξε-

τε τον επιθυµητό αριθµό και όνοµα επαφής από 

τις “Επαφές”. Πιέστε στο κενό πάνω από το πλη-
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κτρολόγιο, πληκτρολογήστε το µήνυµά σας και 

στη συνέχεια πιέστε “Send” (Αποστολή).  

Αφού επιλέξετε αριθµό, µπορείτε να κάνετε 

επιλογές όπως: Call (Κλήση), Add subject (Προ-

σθήκη αντικειµένου), Attach (Επισύναψη), Insert 

facial expression (Εισαγωγή Smiley) κ.ά.  

Πιέστε Settings (Ρυθµίσεις) για να ορίσετε 

ringtone (Ήχο κλήσης), Delivery reports (Αναφο-

ρές παράδοσης) και maximum quantity of mes-

sages (µέγιστος αριθµός µηνυµάτων.  

3.17   Μενού ειδοποιήσεων 

Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας από 

πάνω προς τα κάτω στην αρχική οθόνη για να 

δείτε τις διάφορες ειδοποιήσεις και να πραγµα-

τοποιήσετε ρυθµίσεις όπως: ενεργοποίηση/ απε-

νεργοποίηση WIFI, Bluetooth, GPS, κατάσταση 

πτήσεων. Όταν έχετε πραγµατοποιήσει σύνδεση 

δεδοµένων (µέσω του δικτύου κινητής) µπορείτε 

να χρησιµοποιήσετε την τρέχουσα κάρτα SIM για 

χρήση δεδοµένων GPRS. Επίσης µπορείτε να 

σύρετε δεξιά/ αριστερά για να δείτε περισσότερες 

ρυθµίσεις. 
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3.18   Λήψεις 

Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων µέσω In-

ternet (Browser) και να τα δείτε στο µενού   

Download Content (Λήψεις).   
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3.19   Music (Μουσική) 

Η εφαρµογή µουσικής χρησιµοποιείται για α-

κρόαση των αποθηκευµένων αρχείων µουσικής. 

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία ταξινοµηµένα ανά 

“ List of played songs” (Λίστα αναπαραγωγής), 

“Songs” (Τραγούδια), “Artists” (Καλλιτέχνης) κ.ά. 

 
    
Για παύση Πιέστε � 

Για συνέχεια αναπαρα-

γωγής 

Πιέστε ► 
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Για µετάβαση στο επό-

µενο τραγούδι ή κοµµάτι Πιέστε  

Για µετάβαση στο προη-

γούµενο τραγούδι ή 

κοµµάτι 

Πιέστε  

 

Για γρήγορη µετάβαση 

προς την αρχή ή προς το 

τέλος 

Πιέστε και κρατήστε πατηµένο 

το   ή  . Όσο πε-

ρισσότερο το κρατάτε πατηµέ-

νο, τόσο περισσότερα αρχεία 

παραλείπονται.  

Για να µεταβείτε στο επι-

θυµητό σηµείο της ανα-

παραγωγής 

Σύρετε τη µπάρα προόδου 

3.20   Call Records ( Ιστορικό κλήσεων) 

Μπορείτε να µπείτε στο ιστορικό κλήσεων για 

να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, τις ληφθείσες 

και τις εξερχόµενες κλήσεις. Ο χρόνος κλήσης 

προβάλλεται σε κάθε καταχώρηση µαζί µε επι-

λογές όπως: Κλήση, αποστολή µηνυµάτων, 

προσθήκη στις επαφές κ.ά. Μπορείτε να διαγρά-

ψετε καταχωρήσεις και να ορίσετε αριθµούς τα-

χείας κλήσης µέσω αυτού του µενού. 
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3.21   Widget  

   Τα widget βρίσκονται στην δεξιά καρτέλα του  

µενού εφαρµογών. Μπορείτε να προσθέσετε το 

επιθυµητό widget στην οθόνη (κρατώντας πατη-

µένο και σύροντας) για εύκολη πρόσβαση σ’ 

αυτό. 
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3.22   Wallpaper ( Ταπετσαρία) 

   Κρατήστε πατηµένο το δάχτυλό σας στην αρ-

χική οθόνη για να εµφανιστούν οι επιλογές ταπε-

τσαρίας όπου µπορείτε να ορίσετε τις επιθυµητές 

ταπετσαρίες. 
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4.    Πληκτρολόγηση κειµένου 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείµενο µέσω 

του εικονικού πληκτρολογίου. Για παράδειγµα, 

µπορείτε να πληκτρολογήσετε ονόµατα επαφών, 

email, SMS και ιστοσελίδων. Το πληκτρολόγιο 

διαθέτει λειτουργία αυτόµατης διόρθωσης, ορθο-
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γραφικού ελέγχου και εκµάθησης κατά τη χρήση.  

Το πληκτρολόγιο σας βοηθά στην ορθογρα-

φία, ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποι-

είτε.   

Πληκτρολόγηση κειµένου:  

1 Πιέστε σε κάποιο πεδίο κειµένου (µήνυµα, 

νέα επαφή κλπ.) για να εµφανιστεί το πληκτρολό-

γιο. 

2 Πιέστε τα επιθυµητά πλήκτρα στο πλη-

κτρολόγιο.  

Αρχικά µπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα χρη-

σιµοποιώντας τους δείκτες σας αλλά καθώς εξοι-

κειώνεστε µε το πληκτρολόγιο, θα µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε τους αντίχειρές σας.  

Όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο, θα εµφανίζεται 

το αντίστοιχο γράµµα πάνω από το δάχτυλό σας. 

Αν πιέσατε λάθος πλήκτρο, σύρετε το δάχτυλό 

σας προς το σωστό. Μόνο όταν ανασηκώσετε το 

δάχτυλό σας το αντίστοιχο γράµµα θα γραφεί 

στην οθόνη.  
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Για να διαγράψετε 

κάποιο χαρακτήρα Πιέστε 。 

Για να πληκτρολογή-

σετε κεφαλαία  Πιέστε   και στη 

συνέχεια πιέστε το επι-

θυµητό γράµµα. 
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Για να πληκτρολογή-

σετε κάποιο ψηφίο Πιέστε  και στη συ-

νέχεια πιέστε στο επιθυ-

µητό ψηφίο 

Για να πληκτρολογή-

σετε κάποιο σύµβολο Πιέστε  και στη συ-

νέχεια στο επιθυµητό 

σύµβολο. 

Για να αφήσετε κενό Πιέστε το space δύο φο-

ρές διαδοχικά 

Για αλλαγή µεθόδου 

πληκτρολόγησης 

Κρατήστε πατηµένο το 

 για να εµφανίσετε τα 

διαθέσιµα πληκτρολόγια. 

 

5   Πληροφορίες κάρτας SD 

Το κινητό τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτα 

SD ώστε να µπορείτε να επεκτείνετε τον αποθη-

κευτικό χώρο της. Συνδέστε την κάρτα SD στην 

αντίστοιχη υποδοχή στο τηλέφωνο.   

Η κάρτα SD θεωρείται ως ο προεπιλεγµένος 

χώρος αποθήκευσης της συσκευής. Μπορείτε να 
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χρησιµοποιήσετε την κάρτα SD χωρίς να απαι-

τούνται πρόσθετες ρυθµίσεις. 

 

Χρήση ως δίσκος flash: Αν συνδέσετε το 

τηλέφωνο µε PC µέσω καλωδίου, θα εµφανιστεί η 

ένδειξη “New hardware is found” (Εντοπίστηκε 

νέα συσκευή υλικού) και η ένδειξη “xx Android 

Phone requires to be installed”, όπως εικονίζεται 

παρακάτω: 
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Βεβαιωθείτε αν είναι ενεργοποιηµένα τα σχετικά 

µενού στο τηλέφωνο: 

Main Menu (Κεντρικό µενού)- Settings (Ρυθ-

µίσεις) – Application (Εφαρµογές) – Development 

(Επιλογές ανάπτυξης) - USB debugging (Εντο-

πισµών σφαλµάτων µέσω USB). Ακυρώστε την 

επιλογή “USB debugging”. 

 

Στη συνέχεια συνδέστε ξανά το τηλέφωνο µε 
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τον υπολογιστή και εµφανίστε το µενού ειδο-

ποιήσεων: 

 

Επιλέξτε “used as USB storage device” (Χρήση 

ως συσκευή αποθήκευσης USB) και θα εµφανιστεί η 

ακόλουθη οθόνη. 
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Επιλέξτε “USB storage device” (Συσκευή απο-

θήκευσης USB) και θα εµφανιστεί το ακόλουθο 

παράθυρο διαλόγου: 
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Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από και προς τον 

υπολογιστή και τη συσκευή. 

Επιλέξτε “MTP storage” για να λειτουργία ως U-disk. 

Αν ο υπολογιστής δεν έχει WIN7, θα πρέπει να ε-

γκαταστήσετε ένα MTP drive (µπορείτε εναλλακτικά 

να χρησιµοποιήσετε τον Windows Media Player 11 

που διαθέτει ενσωµατωµένο MTP drive). 
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   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην 

οθόνη ώστε να µεταφέρετε τα επιθυµητά αρχεία από 

και προς τη συσκευή και τον υπολογιστή. 

   Επιλέξτε “Camera PTP”, για εξαγωγή φωτογρα-

φιών από το τηλέφωνο στον υπολογιστή. 
   Σηµειώσεις: Το κινητό τηλέφωνό σας υποστηρί-
ζει λειτουργία plug and play. Γενικά σας συµβου-
λεύουµε να µην συνδέετε και αποσυνδέετε την 
κάρτα SD συχνά.  
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6   Συχνές ερωτήσεις και λύσεις 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε το 

τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.  

 
Πρόβληµα Αιτία Λύση 
Κακή λήψη Αν χρησιµοποιεί-

τε το τηλέφωνό 
σας σε µέρη µε 
κακή λήψη – για 
παράδειγµα σε 
µέρη µε υψηλά 
κτίρια ή σε υπό-
γεια – τα σήµατα 
εξασθενούν. 

Μεταβείτε σε α-
νοιχτό χώρο. 

Αν χρησιµοποιεί-
τε το κινητό τη-
λέφωνο σε ώρες 
αιχµής του δι-
κτύου κινητής – 
π.χ. εργάσιµες 
ώρες – µπορεί να 
υπάρχει κακή 
επικοινωνία. 

Όσο µπορείτε 
αποφύγετε τις 
ώρες αιχµής. 

Παίζει ρόλο η 
απόσταση από 
τον αναµεταδότη. 

Μπορείτε να 
προµηθευτείτε το 
σχετικό χάρτη 
κάλυψης από τον 
πάροχο τηλεπι-
κοινωνιακών υ-
πηρεσιών σας. 
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Ηχώ ή θόρυβος Η γραµµή δεν 
είναι καλή. Είναι 
τοπικό πρόβλη-
µα. 

Κλείστε το τηλέ-
φωνο και καλέστε 
ξανά.  

Σε κάποιες περι-
οχές η γραµµή 
δεν είναι καλή. 

Μικρότερος 
χρόνος αναµονής  

Ο χρόνος ανα-
µονής σχετίζεται 
µε τις ρυθµίσεις 
σας. 

Σε περιοχές µε 
κακή λήψη, απε-
νεργοποιήστε 
προσωρινά το 
τηλέφωνο. 

Αντικαταστήστε 
τις µπαταρίες. 

Αλλάξτε µπαταρί-
α. 

Αν δεν λαµβάνε-
ται σήµα, το τη-
λέφωνο θα ανα-
ζητά συνεχώς 
αναµεταδότες 
καταναλώνοντας 
περισσότερη 
ενέργεια µε απο-
τέλεσµα να µει-
ώνεται ο χρόνος 
αναµονής. 

Χρησιµοποιήστε 
το τηλέφωνο σε 
περιοχές µε καλή 
λήψη. Απενεργο-
ποιήστε προσω-
ρινά το τηλέφωνο. 

Αποτυχία ενερ-
γοποίησης του 
τηλεφώνου 

Η µπαταρία έχει 
αδειάσει. 

Ελέγξτε τη στάθµη 
της µπαταρίας και 
φορτίστε. 

Σφάλµα κάρτας 
SIM 

Η κάρτα SIM έχει 
πάθει βλάβη. 

Επικοινωνήστε µε 
τον τηλεπικοινω-
νιακό σας πάρο-
χο. 

Η κάρτα SIM δεν 
έχει τοποθετηθεί 
σωστά. 

Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε τοποθετήσει 
σωστά την κάρτα 
SIM. 
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Οι µεταλλικές 
επαφές της κάρ-
τας SIM έχουν 
διαβρωθεί. 

Σκουπίστε µε 
καθαρό πανί. 

Αποτυχία σύν-
δεσης σε δίκτυο 

Η κάρτα SIM είναι 
άκυρη. 

Επικοινωνήστε µε 
τον τηλεπικοινω-
νιακό σας πάρο-
χο. 

Εκτός κάλυψης 
δικτύου GSM. 

Επικοινωνήστε µε 
τον τηλεπικοινω-
νιακό σας πάροχο 
για να σας πλη-
ροφορήσει σχετι-
κά µε τις περιοχές 
κάλυψης. 

Το σήµα δεν είναι 
καλό. 

Προσπαθήστε σε 
µέρος µε περισ-
σότερο σήµα. 

Αποτυχία πραγ-
µατοποίησης 
κλήσης 

Έχει ενεργοποι-
ηθεί φραγή κλή-
σεων. 

Ακυρώστε τη 
φραγή κλήσεων. 

Χρησιµοποιείτε 
λειτουργία κλή-
σης µόνο στα-
θερών αριθµών. 

Ακυρώστε τη λει-
τουργία. 

Σφάλµα κωδικού 
PIN 

Πληκτρολογήσα-
τε λάθος κωδικό 
PIN τρεις φορές 
συνεχόµενα. 

Επικοινωνήστε µε 
τον τηλεπικοινω-
νιακό σας πάρο-
χο. 

Αποτυχία φόρτι-
σης της µπατα-
ρίας 

Η µπαταρία ή ο 
φορτιστής έχουν 
πάθει βλάβη. 

Αλλάξτε µπαταρία 
ή φορτιστή. 
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Προσπαθείτε να 

φορτίσετε τη 

µπαταρία σε 

θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 

κάτω από -10℃ 

ή πάνω από 

55℃. 

Επιλέξτε µέρος µε 
µεγαλύτερη/ χα-
µηλότερη θερµο-
κρασία. 

Κακή επαφή. Ελέγξτε τις συν-
δέσεις. 

Αποτυχία προ-
σθήκης επαφών 
στο τηλέφωνο 

Ο χώρος αποθή-
κευσης είναι γε-
µάτος. 

∆ιαγράψτε ορι-
σµένες επαφές. 

Αποτυχία πραγ-
µατοποίησης 
ορισµένων ρυθ-
µίσεων 

Ο τηλεπικοινωνι-
ακός σας πάρο-
χος δεν παρέχει 
αυτή την υπηρε-
σία ή δεν έχετε 
εγγραφεί σε αυτή 
την υπηρεσία. 

Επικοινωνήστε µε 
τον τηλεπικοινω-
νιακό σας πάρο-
χο. 
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Τα Turbo-X είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραµµή Επικοινω-
νίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, Μα-
γούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr  
 
 
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει 
ότι αυτό το Smartphone συµµορφώνεται µε 
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η 
∆ήλωση Συµµόρφωσης µπορεί να ανα-
κτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη 
διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphone
s/smartphones/smartphone.htm   
 

• Πληροφορίες για το περιβάλλον 
(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρω-
παϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρω-
παϊκές χώρες µε ανεξάρτητα συστήµατα 
αποκοµιδής απορριµµάτων) 

 

Απόρριψη χρησιµοποιηµένων 
µπαταριών. Αυτό το προϊόν εν-
δεχοµένως να περιέχει µπαταρί-
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 ες. Εάν περιέχει, αυτό το σύµβο-
λο στις µπαταρίες σηµαίνει ότι 
δεν πρέπει να απορρίπτονται µα-
ζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Οι 
µπαταρίες θα πρέπει να τοποθε-
τούνται στα κατάλληλα σηµεία 
συλλογής για την ανακύκλωσή 
τους. Η περιεκτικότητα των µπα-
ταριών σε υδράργυρο, κάδµιο ή 
µόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επί-
πεδα που ορίζονται από την οδη-
γία 2006/66/EC περί µπαταριών. 
Για τη δική σας ασφάλεια, ανα-
τρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του 
προϊόντος για να µάθετε πώς 
µπορείτε να αφαιρέσετε τις µπα-
ταρίες από το προϊόν µε ασφά-
λεια. 
 

 

Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι 
το συγκεκριµένο προϊόν δεν ε-
πιτρέπεται να απορριφθεί µαζί 
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µε τα οικιακά απορρίµµατα. Α-
ντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί 
στο κατάλληλο σηµείο συλλογής 
για ανακύκλωση του ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η 
ανακύκλωση των υλικών συµ-
βάλλει στην εξοικονόµηση φυ-
σικών πόρων. 
 

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του 
προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία που θα µπορούσαν 
να προκληθούν από την ακατάλληλη  
απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρα-
καλείστε να επικοινωνήσετε µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του δήµου σας ή µε την εταιρεία 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. 
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την 
παρακάτω ένδειξη 
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Ανατρέξτε στη δήλωση συµµόρφωσης 
του προϊόντος που µπορείτε να βρείτε 
στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, 
Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  
CE ή στην ιστοσελίδα 
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphone
s/smartphones/smartphone.htm  
 
Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Για να µην τραυµατίσετε τον εαυτό σας ή 
άλλα άτοµα και για να µην προκαλέσετε 
ζηµιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις 
πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρη-
σιµοποιήσετε τη συσκευή σας. 
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτρο-
πληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης 
Μη χρησιµοποιείτε καλώδια ρεύµατος ή 
βύσµατα που έχουν υποστεί ζηµιά, ή 
χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. 
Μην ακουµπάτε το καλώδιο ρεύµατος µε 
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βρεγµένα χέρια και µην αποσυνδέετε το 
φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. 
Μην τσακίζετε και µην προκαλείτε ζηµιά 
στο καλώδιο ρεύµατος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την 
µπαταρία. 
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την µπατα-
ρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. 
Μη φορτίζετε την µπαταρία µε φορτιστές 
που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατα-
σκευαστή. 
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ 
φορτίζεται και µην ακουµπάτε τη συ-
σκευή σας µε βρεγµένα χέρια. 
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας 
κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της 
συσκευής σας και υπάρχει µεγάλος κίνδυ-
νος ηλεκτροπληξίας. 
Μη χρησιµοποιείτε µια µπαταρία ιό-
ντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί 
ζηµιά ή παρουσιάζει διαρροή. 
Για την ασφαλή απόρριψη των µπαταριών 
ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε µε το πλη-
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σιέστερο εξουσιοδοτηµένο επισκευαστικό 
κέντρο. 
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις µπατα-
ρίες και τους φορτιστές µε προσοχή 

• Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες ε-
γκεκριµένες από τoν κατασκευαστή 
και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συµ-
βατές µπαταρίες και φορτιστές µπο-
ρεί να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυµατισµούς ή ζηµιές στη συ-
σκευή σας. 

• Μην πετάτε µπαταρίες ή συσκευές 
στη φωτιά. Εφαρµόζετε όλους τους 
τοπικούς κανονισµούς κατά την α-
πόρριψη χρησιµοποιηµένων µπατα-
ριών ή συσκευών. 

• Ποτέ µην τοποθετείτε µπαταρίες ή 
συσκευές επάνω ή µέσα σε θερµα-
ντικές συσκευές, όπως για παρά-
δειγµα φούρνους µικροκυµάτων, 
ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι 
µπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν 
υπερθερµανθούν. 
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• Μην σπάτε ή τρυπάτε την µπαταρία. 
Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε υψη-
λή εξωτερική πίεση, καθώς µπορεί 
να προκύψει εσωτερικό βραχυκύ-
κλωµα και υπερθέρµανση. 

Προστατεύστε τη συσκευή, τις µπατα-
ρίες και τους φορτιστές από ζηµιά 

• Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή 
και τις µπαταρίες σε υπερβολικά 
χαµηλές ή υπερβολικά υψηλές θερ-
µοκρασίες. 

• Οι ακραίες θερµοκρασίες µπορεί να 
βλάψουν τη συσκευή και να µειώ-
σουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη 
διάρκεια ζωής της συσκευής και των 
µπαταριών. 

• Αποφύγετε την επαφή των µπατα-
ριών µε µεταλλικά αντικείµενα, γιατί 
αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σύν-
δεση ανάµεσα στους τερµατικούς 
ακροδέκτες + και - των µπαταριών 
σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή 
µόνιµη ζηµιά στην µπαταρία. 
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• Μη χρησιµοποιείτε φορτιστή ή µπα-
ταρία που έχει υποστεί ζηµιά. 

 
 
Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ηµεροµη-
νία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται 
στην νόµιµη απόδειξη αγοράς και 
έχει χρονική διάρκεια ίση µε αυτή 
αναγράφεται επίσης στην νόµιµη 
απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει µόνο µε την επί-
δειξη του εντύπου εγγύησης και της 
νόµιµης απόδειξης αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του 
πελάτη όσον αναφορά το προϊόν 
που έχει προµηθευτεί από την 
Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά 
Service καταστήµατος, είτε τηλεφω-
νική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο 
χώρο του πελάτη, θα πρέπει να 
γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του 
όπως αυτός αναγράφεται στην α-
πόδειξη αγοράς του προϊόντος. 
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4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος 
είτε για επισκευή, είτε πριν την επί-
σκεψη τεχνικού στον χώρο του πε-
λάτη, είτε πριν την χρησιµοποίηση 
οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, 
σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφεί-
λει να δηµιουργήσει αντίγραφα α-
σφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του 
και να έχει σβήσει στοιχεία εµπι-
στευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής 
φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές 
εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Comput-
ers, µε την προσκόµιση της συ-
σκευής από τον πελάτη κατά τις ερ-
γάσιµες ηµέρες και ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναµίας επισκευής 
του ελαττωµατικού προϊόντος η 
Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά 
µε άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα µεταφοράς 
από και προς τα σηµεία τεχνικής 
υποστήριξης της Πλαίσιο Computers 
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καθώς και η ενδεχόµενη ασφάλιση 
των προϊόντων είναι επιλογή και 
αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επι-
σκευής των προϊόντων Turbo-X,  
Doop, Sentio, @Work, Connect  
αποφασίζεται αποκλειστικά από την 
Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 
4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το 
απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το 
πέρας των 15 ηµερών η Πλαίσιο 
Computers δεσµεύεται να δώσει 
στον πελάτη προϊόν προς προσω-
ρινή αντικατάσταση µέχρι την ολο-
κλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του 
προϊόντος είναι στην απόλυτη επι-
λογή της Πλαίσιο Computers. Τα 
ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντι-
καταστάθηκαν περιέχονται στην 
αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει 
αναλώσιµα µέρη (πχ. CD, µπαταρίες, 
καλώδια, κτλ.) 
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11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers 
υποχρεούνται να προβούν στην ε-
γκατάσταση και παραµετροποίηση 
µόνον των υλικών και προγραµµά-
των που έχουν προµηθευτεί οι πε-
λάτες από τα καταστήµατα της 
Πλαίσιο Computers αποκλειόµενου 
οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης 
εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers 
δεν υποχρεούνται να προβούν σε 
οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, 
στα πλαίσια της εγγύησης του προ-
ϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση 
αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η 
πρωτότυπη απόδειξη ή το τιµολόγιο 
αγοράς του προς αντικατάσταση 
υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστη-
ρίζει και δεν καλύπτει µε εγγύηση 
προϊόντα στα οποία έχουν χρησι-
µοποιηθεί µη νόµιµα αντίγραφα λει-
τουργικών συστηµάτων ή προ-
γραµµάτων. 
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14. Η Πλαίσιο Computers δεν υπο-
χρεούται να αποκαταστήσει βλάβες 
οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν 
έχουν αγορασθεί από τα καταστή-
µατα της Πλαίσιο Computers, ή/και 
είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, 
είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε 
παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια 
της επισκευής ή της παρουσίας του 
τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει 
γίνει από τα καταστήµατα της Πλαί-
σιο Computers ή είναι εκτός εγγύη-
σης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντι-
κατάσταση γίνει, πραγµατοποιείτε µε 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του 
πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται 
για την εγκατάσταση, παραµετρο-
ποίηση, αποκατάσταση, παρενέρ-
γεια οποιουδήποτε λογισµικού ή/και 
προγράµµατος που δεν εµπορεύε-
ται. 
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17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της 
Πλαίσιο Computers πραγµατοποι-
ούνται εντός της ακτίνας των 20 χλµ 
από το πλησιέστερο κατάστηµα της 
και οι πραγµατοποιηθείσες εργασίες 
επίσκεψης χρεώνονται βάση τιµο-
καταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραµένουν επι-
σκευασµένα ή µε άρνηση επισκευής 
ή µε αδύνατη επικοινωνία µε τον 
κάτοχο της συσκευής άνω των 15 
ηµερολογιακών ηµερών από την 
ενηµέρωση του πελάτη, χρεώνονται 
µε έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η µέγιστη υποχρέωση που φέρει η 
Πλαίσιο Computers περιορίζεται 
ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιµο 
που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή 
το κόστος επισκευής ή αντικατά-
στασης οποιουδήποτε προϊόντος 
που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό 
φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει κα-
µία ευθύνη για ζηµιές που προκα-
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λούνται από το προϊόν ή από 
σφάλµατα λειτουργίας του προϊόντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφυ-
γόντων εσόδων και κερδών, των ει-
δικών, αποθετικών ή θετικών ζηµιών 
και δεν φέρει καµία ευθύνη για καµία 
αξίωση η οποία εγείρεται από τρί-
τους ή από εσάς για λογαριασµό 
τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας 
εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων 
Turbo-X 
∆εν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα που 
έχει προκληθεί από λογισµικό ή άλλο 
πρόγραµµα καθώς και προβλήµατα που 
έχουν προκληθεί από ιούς. 

1. ∆εν καλύπτει µεταφορικά έξοδα από 
και προς τις εγκαταστάσεις της 
Πλαίσιο Computers. 
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2. ∆εν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και 
αντικατάσταση στον χώρο του πε-
λάτη (Onsite) 

3. Βλάβες που έχουν προκληθεί από 
κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση 
ρίψη υγρών, σπασµένα ή/και αλ-
λοιωµένα µέρη κτλ. 

 
∆εδοµένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος 
είτε για επισκευή, είτε πριν την επί-
σκεψη τεχνικού στον χώρο του πε-
λάτη, είτε πριν την χρησιµοποίηση 
οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, 
σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφεί-
λει να δηµιουργήσει αντίγραφα α-
σφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του 
και να έχει σβήσει στοιχεία εµπι-
στευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής 
φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δί-
σκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε 
αποθηκευτικού µέσου η Πλαίσιο 
Computers υποχρεούται να αντικα-



 

92 

ταστήσει το ελαττωµατικό υλικό, το 
οποίο αυτοµάτως σηµαίνει απώλεια 
των αποθηκευµένων αρχείων και 
λογισµικών χωρίς η Πλαίσιο 
Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υ-
πεύθυνος για την ασφάλεια και την 
φύλαξη των δεδοµένων του, καθώς 
και για την επαναφορά και επανε-
γκατάσταση τους οποιαδήποτε 
στιγµή και για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα 
είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και 
επανεγκατάσταση προγραµµάτων ή 
δεδοµένων άλλων από αυτών που 
εγκατέστησε αρχικά κατά την κατα-
σκευή του προϊόντος. 

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει κα-
µία ευθύνη για τα αποθηκευµένα 
δεδοµένα (data, αρχεία, προγράµ-
µατα) στα µαγνητικά, µαγνη-
το-οπτικά ή οπτικά µέσα, καθώς και 
για οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, 
προσθετική ή αποθετική ζηµιά που 
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προκύπτει από την απώλειά τους. Η 
φύλαξη και αποθήκευσης των δεδο-
µένων ανήκει στην αποκλειστική 
ευθύνη του πελάτη. 

 
Η εγγύηση παύει αυτόµατα να ισχύει 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέµβαση 
από µη εξουσιοδοτηµένο από την 
Πλαίσιο Computers άτοµο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή 
συνδεσµολογία, ατύχηµα, πτώση, 
κραδασµούς, έκθεση σε ακραίες 
θερµοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υ-
γρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυ-
σική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθµός κατασκευής, τα δι-
ακριτικά σήµατα, ο σειριακός αριθ-
µός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή 
καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται µε 
τρόπο που δεν ορίζεται από τις κα-
τασκευαστικές προδιαγραφές ή σε 



 

94 

απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή 
περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβληµα οφείλεται σε 
προγράµµατα ή λογισµικό (πχ. ιούς, 
custom firmware κτλ.) που µετα-
βάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικα-
σίες συντήρησης του κατασκευαστή. 

8. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυά-
ται προστασία για ζηµιά που προ-
κλήθηκε από λανθασµένη εγκατά-
σταση ή χρήση. 

9. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυά-
ται προστασία για προϊόντα τρίτων, 
λογισµικό και υλικό αναβάθµισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο 
Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, 
πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις 
και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα 
να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε πε-
ρίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω η Πλαί-
σιο Computers δεν θα υποχρεούται να ε-
κτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστή-
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ριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση 
προϊόντων που δεν προµήθευσε η Πλαίσιο 
Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής 
υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων 
και την εµπιστευτικότητα όλων των δεδο-
µένων που αφορούν το προϊόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


