Κινητό Τηλέφωνο
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Οδηγίες Χρήσης
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του κινητού τηλεφώνου. Αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι
ανθεκτικό στο νερό, στη σκόνη και στα χτυπήματα. Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να
κατανοήσετε τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας.
Εκτός από τις βασικές λειτουργίες κλήσεων, αυτό το τηλέφωνο σας παρέχει και λειτουργίες
Μηνυμάτων, MP3 player, Video player, EBook, Bluetooth, κ.ά., για μεγαλύτερη άνεση και
ψυχαγωγία στη δουλειά και στον ελεύθερο χρόνο σας.
Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή και πολλά αξεσουάρ. Φόρτιση με λάθος
φορτιστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και να ακυρώσει την εγγύηση.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις
που αναφέρονται σ’ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να
διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σχεδίαση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα
περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χωρίς προειδοποίηση.
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1. Προειδοποιήσεις ασφάλειας και απόδοσης
◆ Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα κι αν
βρίσκεστε, καλώντας τον αριθμό 112 (ή άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης). Βεβαιωθείτε ότι το
τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και εντός δικτύου. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης
ανάγκης (112 ή άλλον αριθμό) και πιέστε το πλήκτρο κλήσης για κλήση..
Σημείωση: Λόγω της φύσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, δεν μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ότι θα είναι επιτυχής η κλήση έκτακτης ανάγκης.

◆ Γενικά


Οι ασύρματες επικοινωνίες μπορεί να επηρεάσουν τα ιατρικά μηχανήματα (π.χ.

βοηθήματα ακοής ή βηματοδότες). Επίσης, μπορεί να επηρεαστούν και άλλες συσκευές. Αν
έχετε κάποια σχετική ερώτηση, επικοινωνήστε με το ιατρικό προσωπικό ή με τον
κατασκευαστή του ιατρικού μηχανήματος.



Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Τέτοια μέρη είναι τα νοσοκομεία και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις, καθώς μπορεί να
υπάρξουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων RF.



Αν χρησιμοποιείτε ιατρικές συσκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον
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κατασκευαστή τους για να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς μονωμένες από ραδιοκύματα RF.
Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε το γιατρό σας.



Αν έχετε καρδιοπάθεια, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την ένταση
κουδουνίσματος και τις ρυθμίσεις δόνησης.



Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε μέρη όπως αποθήκες πετρελαίου, χημικά

εργοστάσια κ.ά., τα οποία περιέχουν εκρηκτικά αέρια. Ακόμη και σε κατάσταση αναμονής, το
κινητό

τηλέφωνό

σας

εκπέμπει

ραδιοκύματα.

Γι

αυτό

σας

συμβουλεύουμε

να

απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε τέτοιους χώρους.



Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας. Να μην χρησιμοποιείτε το
κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Για να μιλήσετε, θα πρέπει πρώτα να παρκάρετε το
αυτοκίνητό σας.



Αν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή χαθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας για να απενεργοποιήσει την κάρτα SIM. Έτσι θα
αποφύγετε χρεώσεις από μη εξουσιοδοτημένες κλήσεις.



Κατά την επικοινωνία σας με τον πάροχο θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό IMEI του

κινητού τηλεφώνου σας (αφαιρέστε τη μπαταρία για να δείτε τον αριθμό IMEI στο πίσω μέρος
του τηλεφώνου ή πληκτρολογήστε "* # 06 #" για να δείτε τον αριθμό IMEI). 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 κινητού τηλεφώνου σας και
αλλάξτε τον άμεσα αν τον μάθει άλλος.



Να μην αφαιρείτε τη μπαταρία όταν είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνό, γιατί μπορεί να

προκληθεί απώλεια δεδομένων.

 Παρακαλούμε να μην αφήνετε το τηλέφωνο σε ορατό σημείο στο αυτοκίνητο. Καλύτερα να
το παίρνετε μαζί σας ή να το αφήνετε στο πορτ-μπαγκάζ



Να μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το κινητό τηλέφωνό σας, το φορτιστή ή τη
μπαταρία.

◆ Προειδοποιήσεις σχετικά με το τηλέφωνο
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Τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν εξελιγμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, μαγνήτες και μπαταρίες. Θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση τους. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τα ακόλουθα
σημεία:

 Το κινητό τηλέφωνό σας δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παρακαλούμε να μην το
τοποθετείτε κοντά σε ισχυρά μαγνητικά μέσα, όπως δίσκους υπολογιστών.



Η χρήση των κινητών τηλεφώνων κοντά σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, επηρεάζοντας την απόδοση του τηλεφώνου.


Ποτέ να μην αφήσετε το κινητό τηλέφωνό σας να έρθει σε επαφή με υγρά και να μην το



Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας σε ακραίες θερμοκρασίες.



Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε φωτιά ή αναμμένα



Παρακαλούμε να μην γράφετε πάνω στο κινητό τηλέφωνο.



Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο κινητό



Παρακαλούμε να μην αφήσετε το κινητό τηλέφωνο να πέσει κάτω απότομα.



Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνο μαζί με δίσκους υπολογιστών,

εκθέσετε σε υγρό περιβάλλον.

τσιγάρα.

τηλέφωνο.

πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να
επηρεαστούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους σκληρούς δίσκους ή στις
πιστωτικές κάρτες.



Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνο ή τη μπαταρία σε μέρος με

θερμοκρασία μεγαλύτερη από 60 ℃, όπως ταμπλό αυτοκινήτου, γρίλιες παραθύρου ή άμεση
ηλιακή ακτινοβολία κ.ά.




Να μην αποσυναρμολογήσετε το κινητό τηλέφωνο ή άλλα εξαρτήματα.
Για τον καθαρισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αντιστατικό ή ελαφρώς νοτισμένο
πανάκι, ώστε να μην είναι ηλεκτροστατικά φορτισμένο. Να μην χρησιμοποιείτε χημικά ή
σκληρά καθαριστικά, γιατί μπορεί να φθαρεί το περίβλημα.



Το τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

 Παρακαλούμε να κάνετε ανακύκλωση των άχρηστων τμημάτων της συσκευασίας ή και του
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ίδιου του κινητού τηλεφώνου αν θέλετε να το πετάξετε.


Παρακαλούμε να μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο αφόρτιστο για μεγάλο χρονικό
διάστημα για να μην αδειάσει εντελώς η μπαταρία, γιατί μπορεί να προκληθεί
απώλεια δεδομένων.



Τα κινητά τηλέφωνα έχουν μεταλλικές ουσίες που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
προκαλέσουν αλλεργία.



Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία δόνησης, παρακαλούμε να κρατήσετε το κινητό
τηλέφωνο μακριά από πηγές θερμότητας (όπως καλοριφέρ) ώστε να μην
γλιστρήσει και πέσει πάνω τους. Επίσης να είστε προσεκτικοί και όταν είναι
τοποθετημένο σε γραφεία, γιατί λόγω της δόνησης μπορεί να μετακινηθεί και να
πέσει κάτω.

Παρακαλούμε να μην γδάρετε την οθόνη αφής. Να μην χρησιμοποιείτε στυλό ή άλλα αιχμηρά
αντικείμενα για να γράφετε στην οθόνη αφής.

◆Μπαταρία


Παρακαλούμε να μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη



Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Θα

και να προκληθεί έκλυση θερμότητας και φωτιά.

πρέπει να επιστρέψετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στον προμηθευτή ή σε ειδικά σημεία
ανακύκλωσης μπαταριών. Να μην τις πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα.


Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα (όπως κέρματα ή κλειδιά)
για να αγγίξετε τις επαφές της μπαταρίας, γιατί μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα.

 Παρακαλούμε να μην αφαιρέσετε τη μπαταρία από το κινητό τηλέφωνό σας κατά τη
διάρκεια της εκκίνησής του (boot).


Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία στο στόμα σας, γιατί οι ηλεκτρολύτες



Τα εσωτερικά εξαρτήματα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου μπορούν να

μπορεί να προκαλέσουν, δηλητηρίαση.

αντικατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αν χρησιμοποιήσετε λανθασμένο τύπο
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μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Να απορρίψετε τις άχρηστες μπαταρίες βάσει των
οδηγιών του κατασκευαστή.


Να χρησιμοποιήσετε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή και μπαταρία, γιατί σε διαφορετική

περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στο κινητό τηλέφωνο και να ακυρωθεί η εγγύηση.
Σημείωση: Αν υποστεί βλάβη η μπαταρία, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν υπάρξει
επαφή με το δέρμα σας, να χρησιμοποιήσετε άφθονο νερό για να ξεπλυθείτε. Σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

◆ Οδική ασφάλεια


Θα πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να έχετε την προσοχή σας
στον δρόμο.



Παρακαλούμε να σέβεστε όλους του νόμους και κανόνες ασφάλειας.



Πριν πραγματοποιήσετε ή δεχθείτε κάποια κλήση, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί

σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων.


Για να μιλήσετε στο κινητό τηλέφωνο, παρακαλούμε πρώτα να σταματήσετε το
αυτοκίνητο και να παρκάρετε.

 Εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να μην σταματάτε στη λωρίδα έκτακτης
ανάγκης για να μιλήσετε στο κινητό τηλέφωνο.

 Να μην τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνο σε σημείο κοντά στον αερόσακο, ώστε να μην
υπάρξει σοβαρή βλάβη/ τραυματισμός σε περίπτωση που ανοίξει ο αερόσακος.


Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όταν ανεφοδιάζετε με

καύσιμα το αυτοκίνητό σας. Παρακαλούμε να μην έχετε κοντά στο κινητό τηλέφωνό σας
εύφλεκτα, εκρηκτικά ή επικίνδυνα υλικά, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
Τα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, όπως το ABS, ESP κ.ά. σε γενικές γραμμές δεν
επηρεάζονται από ραδιοκύματα. Οι κατασκευαστές αυτών των συσκευών γνωρίζουν αν
διαθέτουν επαρκή μόνωση. Αν υποπτεύεστε ότι το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί βλάβη λόγω
ραδιοκυμάτων, να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό του, ώστε να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι.

◆ Σε αεροπλάνα
Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά ή εντός
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αεροσκάφους. Απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου εντός αεροσκαφών, λόγω των
κινδύνων που μπορεί να ανακύψουν ως προς την ασφάλεια πτήσεων και ως προς τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας.


Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τους κανονισμούς
ασφαλείας και να απευθυνθείτε στο πλήρωμα του αεροσκάφους για να σας δώσει άδεια
να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο.

◆ Συσκευές άλλων κατασκευαστών


Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων συσκευών, καλωδίων ή εξαρτημάτων άλλων

κατασκευαστών, μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της εγγύησης και να επηρεάσουν την
ορθή χρήση του κινητού τηλεφώνου. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα
καλώδια.

◆ Επισκευές
Στο εσωτερικό του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και του φορτιστή, υπάρχουν μη
επισκευάσιμα εξαρτήματα. Για επισκευές, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε μόνο σε
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

◆ Μη ιονίζουσα ακτινοβολία
Τυχόν εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών θα πρέπει να συνδεθεί με την κεραία μέσω καλωδίων μην
ιονίζουσας ακτινοβολίας, όπως είναι τα ομοαξονικά (coaxial). Η κεραία δεν θα πρέπει να
βρίσκεται κοντά στο ανθρώπινο σώμα, εκτός κι αν έχουν και τα δύο μέρη μεταλλική μόνωση,
όπως π.χ. μεταλλική οροφή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο την μπαταρία που είναι
σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνό σας. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων κεραιών και τυχόν μη
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή προσθήκες, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο κινητό
τηλέφωνο και παραβίαση των σχετικών κανονισμών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση και
την έκθεση σε επίπεδα ακτινοβολίας που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας.

◆ Αποτελεσματική χρήση
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Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα για να έχετε την καλύτερη δυνατή

απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας: Να μην καλύπτετε την ενσωματωμένη
κεραία με τα χέρια σας, γιατί μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης, το τηλέφωνο να
παράγει μεγαλύτερη ακτινοβολία από το φυσιολογικό, καθώς και να μειωθεί ο χρόνος κλήσης
και ο χρόνος αναμονής.

◆ Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
Το κινητό τηλέφωνό σας είναι ένας χαμηλής ισχύος δέκτης και πομπός ραδιοκυμάτων.
Αφού το ενεργοποιήσετε, θα στέλνει και θα λαμβάνει ραδιοσήματα περιοδικά. Το
κύκλωμα δικτύου ελέγχει την ισχύ μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου.

2. Το τηλέφωνό σας
Όψεις της συσκευής
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Λεπτομέρειες εξωτερικών όψεων:
Αρ.

Πλήκτρα

Περιγραφή λειτουργίας
• Πιέστε για είσοδο στο κεντρικό μενού (όταν το

1

Αριστερό πλήκτρο
soft

τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής). Επίσης
πιέστε για επιβεβαίωση αντικειμένων ή είσοδο σε
μενού.

Κρατήστε

το

πατημένο

για

να

ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το φακό.
2

Πλήκτρο μηνυμάτων

•

Πιέστε

για

γρήγορη

είσοδο

στο

μενού

εισερχομένων μηνυμάτων.
• Πιέστε για είσοδο στο ιστορικό κλήσεων.

3

Πλήκτρο κλήσης

Πληκτρολογήστε

τον

επιθυμητό

αριθμό

και

πιέστε αυτό το πλήκτρο για κλήση (όταν το
τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής).
• Είσοδος στον τηλεφωνικό κατάλογο (όταν το

4

Δεξί πλήκτρο soft

5

Πλήκτρο κάμερας

τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής). Επίσης,
πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδα και ακύρωση.
Πιέστε για γρήγορη είσοδο στη λειτουργιά κάμερας.
•

6

Πλήκτρο
τερματισμού κλήσης

Κρατήστε

πατημένο

για

ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση του τηλεφώνου.
• Τερματισμός ή απόρριψη κλήσης.
• Επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

7
8

9
10

11/12

Πλήκτρο ΟΚ
Αριθμημένα πλήκτρα
Θύρα USB
Φακός
Πλήκτρα έντασης

• Πλήκτρο επιβεβαίωσης
• Πληκτρολόγηση αριθμών ή χαρακτήρων
Θύρα USB
Φακός LED
Πιέστε για ρύθμιση της έντασης του κινητού
τηλέφωνου σας.
10

13

Ηχείο

14

Φακός κάμερας

Ηχείο
Φακός κάμερας

Εικονίδια
Οι κάθετες μπάρες δείχνουν την ισχύ σήματος του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
Δείχνει ότι είναι κλειδωμένο το τηλέφωνο.
Δείχνει ότι αναπαράγεται μουσική
Δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο το ξυπνητήρι
Κατάσταση ακουστικών
Σύνδεση σε δίκτυο δεδομένων (GPRS)
Νέες αναπάντητες κλήσεις
Νέο SMS
Νέο MMS
Κατάσταση κουδουνίσματος
Αθόρυβη κατάσταση
Νέο μήνυμα πολυμέσων
Προώθηση κλήσης
Bluetooth
Εικονίδιο στάθμης μπαταρίας
Οδηγίες φόρτισης:
Συνδέστε το φορτιστή στο κινητό τηλέφωνο. Το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη
διάρκεια της φόρτισης.

3. Προετοιμασία για χρήση
3.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM
Η κάρτα SIM περιέχει τις προσωπικές πληροφορίες του κινητού τηλεφώνου σας, δηλαδή τον
αριθμό PIN (personal identification code), PIN2, PUK (κωδικός ξεκλειδώματος PIN), PUK2
(κωδικός ξεκλειδώματος PIN2) και IMSI (International Mobile Subscriber Identity), καθώς και
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πληροφορίες του δικτύου, δεδομένα τηλεφωνικού καταλόγου, μηνυμάτων κ.ά.

·Η υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται στο εσωτερικό του τηλεφώνου, στο πίσω μέρος του.
Για να την τοποθετήσετε, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα, βγάλτε τη
μπαταρία και εντοπίστε τη θέση της κάρτας SIM.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω και
σταθεροποιήστε την στην υποδοχή της. Για να την αφαιρέσετε, απενεργοποιήστε πρώτα το
τηλέφωνο, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και βγάλτε την κάρτα SIM.

· Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας SIM, γιατί αν γδαρθεί ή
στραβώσει, μπορεί να υποστεί βλάβη.
·Παρακαλούμε να κρατάτε το κινητό τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του (όπως οι κάρτες SIM),
μακριά από παιδιά.

3.2 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (Κάρτα T-Flash)
Τοποθετείται στο εσωτερικό του τηλεφώνου σας και είναι αποσπώμενη. Όταν είναι
ενεργοποιημένο το κινητό τηλέφωνο και συνδεδεμένο μέσω USB με υπολογιστή, θα μπορείτε να
μεταφέρετε αρχεία από και προς τον υπολογιστή και την κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη
στο τηλέφωνο.

Μέθοδος τοποθέτησης:
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αποσυνδέστε

τις εξωτερικές

πηγές τροφοδοσίας. Γυρίστε ανάποδα το τηλέφωνο και εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας
μνήμης. Τοποθετήστε την με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω και
σταθεροποιήστε την.

Για να την αφαιρέσετε, απενεργοποιήστε πρώτα το τηλέφωνο, ανοίξτε το

πίσω κάλυμμα και βγάλτε την.
Σημείωση: Η χωρητικότητας της μνήμης του τηλεφώνου είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την
χωρητικότητα της κάρτας μνήμης, γι αυτό σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία σας στην
κάρτα μνήμης, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση του κινητού τηλεφώνου σας.

3.3 Χρήση USB
Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει θύρα USB1.0. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με
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υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, για αντιγραφή/ μετακίνηση αρχείων και άλλες λειτουργίες.
Μπορείτε επίσης να δείτε φωτογραφίες/ ηχογραφήσεις/ βίντεο κ.ά. που είναι αποθηκευμένα στο
τηλέφωνο, μέσω του υπολογιστή. Χρήση καλωδίου USB: Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου
USB σε κάποια υποδοχή USB του υπολογιστή σας και συνδέστε την άλλη άκρη του στην
υποδοχή USB/ Φόρτισης στα αριστερά του τηλεφώνου σας.

3.4 Χρήση κωδικών ασφαλείας
Το κινητό τηλέφωνο και οι κάρτες SIM διαθέτουν διάφορους κωδικούς, ώστε να μην
χρησιμοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Πιέστε “OK” αφού πληκτρολογήσετε το
σωστό κωδικό (εμφανίζεται ως *). Αν κάνετε κάποια λάθος πληκτρολόγηση, πιέστε το πλήκτρο
“Clear” για να διαγράψετε το λάθος και να πληκτρολογήσετε τους σωστούς αριθμούς. Μπορείτε
να αλλάξετε τον κωδικό PIN, τον PIN2 και τον κωδικό του τηλεφώνου μέσω του μενού “Settings
(Ρυθμίσεις)– Security settings (Ρυθμίσεις ασφάλειας)–

change password (αλλαγή κωδικού)”.

■Κωδικός τηλεφώνου
Ο κωδικός τηλεφώνου αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνό σας. Ο
κωδικός του τηλεφώνου σας παρέχεται μαζί με το κινητό τηλέφωνο. Ο εργοστασιακός κωδικός
είναι “0000”. Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για να
το ξεκλειδώσετε.

■ Κωδικός PIN
Ο κωδικός PIN (Personal Identity Number) (4-8 ψηφία) σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, για
την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Αν είναι ενεργοποιημένη η προστασία με κωδικό
PIN, θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN όταν ενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο.
Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει.
Ακολουθούν οδηγίες για το ξεκλείδωμα της κάρτας SIM:

●Πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM.
●Στη συνέχεια πληκτρολογήστε νέο κωδικό PIN και πιέστε OK.
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●Θα σας ζητηθεί να τον πληκτρολογήσετε ξανά. Κάντε το και πιέστε OK.
●Αν ο κωδικός PUK είναι σωστός, η κάρτα SIM θα ξεκλειδώσει και ο κωδικός PIN θα αλλάξει.
Προειδοποίηση: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM
θα κλειδώσει και θα χρειαστείτε κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PUK συνήθως
παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

■Κωδικός PUK
Ο κωδικός PUK (ο κωδικός ξεκλειδώματος του PIN) χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε την
κάρτα SIM. Ο κωδικός PUK παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας, μαζί με την κάρτα
SIM. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα φορές, η κάρτα SIM θα ακυρωθεί. Θα πρέπει
να ζητήσετε νέα κάρτα SIM από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

■Κωδικός PIN2
Ο κωδικός PIN2 (4~8 ψηφία) παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM σας
κλήσεων και για άλλες υπηρεσίες.

για να βλέπετε χρεώσεις

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό

σας πάροχο για να ελέγξετε αν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει τέτοιες λειτουργίες. Αν
πληκτρολογήστε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, ο κωδικός PIN2 θα κλειδώσει.

Ο

κωδικός PIN2 ξεκλειδώνει μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PUK2. Η διαδικασία
ξεκλειδώματος είναι:

●Μόλις σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό PUK2 για να ξεκλειδώσετε τον κωδικό
PIN2.

●Στη συνέχεια πληκτρολογήστε νέο κωδικό PIN2 και πιέστε το πλήκτρο OK.
●Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ξανά το νέο κωδικό PIN2. Πληκτρολογήσετε τον και
πιέστε το πλήκτρο OK.

■Κωδικός PUK2
Ο κωδικός PUK2 (ο κωδικός ξεκλειδώματος του PIN2, 8 ψηφία) χρησιμοποιείται για να
ξεκλειδώσετε τον κωδικό PIN2. Ο κωδικός PUK2 παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό
σας, μαζί με την κάρτα SIM. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα φορές, οι λειτουργίες
του κωδικού PIN2 θα ακυρωθεί. Θα πρέπει να ζητήσετε νέα κάρτα SIM από τον
τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να χρησιμοποιήσετε ξανά αυτές τις λειτουργίες.

■Απενεργοποίηση κωδικού
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Η απενεργοποίηση του κωδικού είναι απαραίτητη για να ενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων.
Μπορείτε να λάβετε αυτόν τον κωδικό από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, μόλις εγγραφείτε
σ’ αυτή την υπηρεσία.

3.4 Σύνδεση σε δίκτυο
Αφού ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM και το κινητό τηλέφωνο με επιτυχία, θα αναζητήσει αυτόματα
τα διαθέσιμα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Αφού συνδεθείτε στο δίκτυο, το τηλέφωνο σας θα μπει
σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να δεχθείτε και να πραγματοποιήσετε κλήσεις αλλά και να
κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

●Πιέστε το αριστερό πλήκτρο Soft για είσοδο στο κεντρικό μενού.
●Πιέστε το δεξί πλήκτρο Soft για είσοδο στον Τηλεφωνικό κατάλογο.
●Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης για να δείτε το ιστορικό κλήσεων.
Σημείωση: Αν εμφανιστεί η ένδειξη: «Μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης», θα μπορείτε να
πραγματοποιείτε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

3.5 Φόρτιση της μπαταρίας
●Το τηλέφωνό σας απεικονίζει συνεχώς την στάθμη της μπαταρίας.
●Το εικονίδιο στάθμης της μπαταρίας βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη.

●Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η οθόνη θα δείχνει την ένδειξη «χαμηλή στάθμη». Αν
έχετε επιλέξει να ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, θα ηχεί όταν είναι χαμηλή η στάθμη της
μπαταρίας.

●Όσο φορτίζει η μπαταρία, εμφανίζονται κάποια σχετικά γραφικά. Μόλις σταματήσουν, σημαίνει
ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος ομιλίας και αναμονής ποικίλει ανάλογα με τη χρήση του
κινητού τηλεφώνου, το περιβάλλον, την κάρτα SIM και τις ρυθμίσεις.

●Φορτιστής ταξιδίου: Χρησιμοποιείται για φόρτιση του τηλεφώνου σας:
1. Συνδέστε το φόρτιση ταξιδίου στην υποδοχή φόρτισης του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδίου στην σωστή πρίζα ρεύματος.
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●Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το εικονίδιο στάθμης μπαταρίας κινείται μέχρι να ολοκληρωθεί.
●Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, το εικονίδιο στάθμης μπαταρίας σταματά να κινείται.
Σημείωση: Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η στάθμη της
είναι πολύ χαμηλή, αφού τη συνδέσετε για φόρτιση, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα πριν
εμφανιστεί η οθόνη φόρτισης.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου σας είναι κατάλληλη για το φορτιστή
ταξιδίου.

3.6 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου
●Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο End (Τερματισμού κλήσης) για να ενεργοποιήσετε
το κινητό τηλέφωνο. Η οθόνη δείχνει τα γραφικά εκκίνησης.

●Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε το
πλήκτρο “OK”. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000.

●Αν έχετε ενεργοποιήσει την προστασία με κωδικό PIN, παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον
κωδικό PIN και πιέστε “OK”. Ο κωδικός PIN παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

●Θα μπείτε στην οθόνη αναμονής. Το κινητό τηλέφωνό σας θα αναζητήσει δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας. Μόλις βρεθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Πλέον θα
μπορείτε να δεχθείτε και να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

● Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο End (τερματισμού κλήσης) για να
απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο.

3.7 Ακουστικά hands free
Με τα hands free, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να δεχθείτε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το
κινητό τηλέφωνο. Αν συνδέσετε hands free στη θύρα ακουστικών, το hands free χρησιμοποιείται
ως ακουστικό και μικρόφωνο για το κινητό τηλέφωνο.

4. Βασικές λειτουργίες
4.1 Πραγματοποίηση κλήσης
Στην οθόνη αναμονής, πιέστε τα επιθυμητά αριθμημένα πλήκτρα ώστε να σχηματίσετε τον
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κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης
για κλήση. Πιέστε το πλήκτρο End (τερματισμού κλήσης) για να τερματίσετε την κλήση.

■Για να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * μέχρι να
εμφανιστεί το σύμβολο “+” που αφορά τις διεθνείς κλήσεις. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε τα
υπόλοιπα στοιχεία

(τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε το

πλήκτρο Κλήσης.

■Κλήση σε εσωτερικό τηλέφωνο: Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου,
πιέστε το πλήκτρο * τρεις ή τέσσερις φορές για να εμφανιστεί η ένδειξη "p" ή "w", και στη
συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

■Για διόρθωση λαθών: Πιέστε το δεξί πλήκτρο Soft για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα
που εμφανίζεται στην οθόνη. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, κρατήστε πατημένο το
δεξί πλήκτρο Soft ή πιέστε το πλήκτρο End (Τερματισμού κλήσης).

■ Πραγματοποίηση κλήσης μέσω τηλεφωνικού καταλόγου: πιέστε το δεξί πλήκτρο soft για
πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και πιέστε τα πλήκτρα πάνω/ κάτω για να βρείτε την
επιθυμητή επαφή για κλήση.

■Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο Κλήσης. Θα πραγματοποιηθεί
κλήση στον επιλεγμένο αριθμό.

■Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού: Στην οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης
για να εμφανιστεί η λίστα κλήσεων. Το τηλέφωνο απεικονίζει τον αριθμό που έχετε καλέσει.
Πιέστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

4.2 Ρύθμιση της έντασης
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης πιέστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου κλήσης.

4.3 Απάντηση σε κλήση
■Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ή το αριστερό πλήκτρο soft για απάντηση.
■Πιέστε το πλήκτρο End (Τερματισμού κλήσης) για να τερματίσετε την κλήση.
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■ Πιέστε το πλήκτρο End (Τερματισμού Κλήσης) ή το δεξί πλήκτρο Soft για να απορρίψετε
κάποια εισερχόμενη κλήση.
Σημείωση: Αν ο αριθμός που σας καλεί είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα
εμφανιστεί το όνομα του καλούντος και ο αριθμός τηλεφώνου. Αν δεν είναι αποθηκευμένος στον
τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός του καλούντος. Μπορείτε να απαντήσετε
σε κλήση ακόμα κι αν προβάλλεται το ιστορικό κλήσεων ή ο τηλεφωνικός κατάλογος.

4.4 Επιλογές ενώ συνομιλείτε
Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης πιέστε το πλήκτρο μενού για να επιλέξετε μεταξύ: Reserve
(Αναμονή κλήσης), End single call (Τερματισμός κλήσης), Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος),
Call records (Ιστορικό κλήσεων), Message (Μηνύματα), Sound recorder (Ηχογράφηση), Mute
(Σιγή) και άλλες λειτουργίες. Ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο: «Λειτουργίες του μενού».

●Αναμονή κλήσεων: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει δύο κλήσεις ταυτόχρονα. Μπορείτε να
απαντήσετε σε κάποιον άλλον αριθμό ενώ συνομιλείτε με κάποιον άλλον. Η λειτουργία θα πρέπει
να υποστηρίζεται από το δίκτυο:

Α)
1>

2>
Β)
1>

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιον αριθμό ή να πιέσετε το αριστερό πλήκτρο soft για
να βρείτε τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για
να επιλέξετε κάποια νέα καταχώρηση, πιέστε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο Κλήσης για να μιλήσετε στην δεύτερη κλήση.
Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για να ανοίξετε τη λειτουργία σιγής και να θέσετε σε
αναμονή την τρέχουσα κλήση.
2>
Στη συνέχεια καλέστε τον άλλο αριθμό.
Αφού συνδεθείτε, η μία γραμμή θα είναι σε αναμονή και ή άλλη θα είναι σε συνομιλία. Μπορείτε
να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

●Τερματισμός κλήσης: Για τερματισμό της τρέχουσας κλήσης.
●Τηλεφωνικός κατάλογος: Προβολή του τηλεφωνικού καταλόγου κατά τη διάρκεια της κλήσης.
●Ιστορικό κλήσεων: Για να δείτε το ιστορικό κλήσεων κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης.
●Μηνύματα: Αποστολή/ λήψη μηνυμάτων κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης.
●Ηχογράφηση: Για να κάνετε εγγραφή κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης.
●Σιγή: Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα μπορείτε να ακούτε τι λέει ο συνομιλητής σας,
αλλά εκείνος δεν θα μπορεί να σας ακούει.
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5. Κεντρικό μενού
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να έχετε καλύτερη
απόδοση από τις διάφορες λειτουργίες.

5.1 Call Center (Κέντρο κλήσεων)
5.1．1 Call Records (Ιστορικό κλήσεων)
■Αναπάντητες κλήσεις
■Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες 20 αναπάντητες κλήσεις. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για
να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

●View (Προβολή): Προβολή λεπτομερειών σχετικά με κάποια επαφή.
●Call (Κλήση): Πραγματοποίηση κλήσης.
●Send SMS (Αποστολή SMS): Αποστολή μηνύματος κειμένου SMS στον αριθμό.
●Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο): Αποθήκευση του αριθμού στον
τηλεφωνικό κατάλογο.

●Edit before calling (Επεξεργασία πριν την κλήση): Επεξεργασία του αριθμού πριν την κλήση.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της επαφής.
■Εξερχόμενες κλήσεις
●Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες 20 εξερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να κάνετε View (Προβολή),
Call (Κλήση), Send SMS (Αποστολή SMS), Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό
κατάλογο), Edit before calling (Επεξεργασία πριν την κλήση) και Delete (Διαγραφή). Οι
λειτουργίες είναι οι ίδιες με αυτές της παραγράφου «Αναπάντητες Κλήσεις».

■Ληφθείσες κλήσεις
●Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες 20 ληφθείσες κλήσεις. Μπορείτε να κάνετε View (Προβολή),
Call (Κλήση), Send SMS (Αποστολή SMS), Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό
κατάλογο), Edit before calling (Επεξεργασία πριν την κλήση) και Delete (Διαγραφή). Οι
λειτουργίες είναι οι ίδιες με αυτές της παραγράφου «Αναπάντητες Κλήσεις».

5.3.2 Διαγραφή του ιστορικού κλήσεων
Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα Αναπάντητων, Εξερχομένων, Ληφθεισών κλήσεων μέσω αυτού
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του μενού.

5.1．2 Call Setting (Ρυθμίσεις κλήσεων)
5.1.2.1 SIM1 Card Call Records (Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1)
■Call Waiting (Αναμονή κλήσεων)
● Ενεργοποίηση: Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων, ακόμη κι όταν
συνομιλείτε, θα μπορείτε να δέχεστε νέες κλήσεις. Θα εμφανίζεται ειδοποίηση της άλλης κλήσης
στην οθόνη. Η λειτουργία θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο.

●Close (Απενεργοποίηση): Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, όταν συνομιλείτε, δεν θα
μπορείτε να δέχεστε ή να πραγματοποιείτε νέες κλήσεις.

●Inquiry (Ερώτηση): Για να μάθετε την τρέχουσα κατάσταση της λειτουργίας από το δίκτυο.
■Call Transfer (Προώθηση κλήσεων)
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μεταφορά της κλήσης σε άλλο τηλέφωνο που θα επιλέξετε. Στις
ρυθμίσεις, επιλέξτε προώθηση κλήσεων και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο soft ΟΚ (αριστερό)
για είσοδο σ’ αυτή τη λειτουργία.

● Transfer all the voice call (Προώθηση όλων των κλήσεων): Προώθηση όλων των
εισερχόμενων κλήσεων.

●Transfer when cannot connect (Προώθηση αν δεν είναι διαθέσιμο): Αν το δίκτυο δεν μπορεί να
συνδεθεί (απενεργοποιημένο ή εκτός κάλυψης), η κλήση θα προωθείται.

●Transfer when no answer (Προώθηση αν δεν υπάρξει απάντηση): Αν δεν απαντήσετε στην
κλήση, το δίκτυο θα προωθήσει την κλήση.

●Transfer in the busy (Προώθηση αν είναι κατειλημμένο): Αν είναι κατειλημμένο, η κλήση θα
προωθείται.

●Transfer all data calls (Προώθηση όλων των κλήσεων δεδομένων): Απαιτείται υποστήριξη από
το δίκτυο.

● Cancel the transfer (Ακύρωση όλων των προωθήσεων): Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων
προώθησης κλήσεων.

■Call Barring (Φραγή κλήσεων): Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις. Για
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να λάβετε κωδικό φραγής από τον
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τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας. Αν ο κωδικός είναι λάθος, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
Αφού κάνετε την επιλογή, επιλέξτε on ή off (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση). Θα σας ζητηθεί
να πληκτρολογήσετε κωδικό φραγής. Στη συνέχεια το τηλέφωνο θα συνδεθεί στο δίκτυο. Το
δίκτυο θα σας ενημερώσει σχετικά με την έκβαση του αιτήματός σας.

●Outgoing calls (Εξερχόμενες κλήσεις)
●All voice calls (Όλες οι φωνητικές κλήσεις): Ορισμός φραγής για όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
● International voice calls (Διεθνείς φωνητικές κλήσεις): Ρυθμίσεις φραγής για τις διεθνείς
κλήσεις.

●International voice calls except domestic calls (Διεθνείς φωνητικές κλήσεις εκτός από της
χώρας σας): Όταν είστε στο εξωτερικό, θα μπορείτε να κάνετε κλήση μόνο προς τη χώρας σας
(δηλ. της χώρας του παρόχου σας).

●Incoming calls (Εισερχόμενες κλήσεις)
●All voice calls (Όλες οι φωνητικές κλήσεις): Ορισμός φραγής για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
●Roaming voice calls (Φωνητικές κλήσεις κατά το roaming): Φραγή κλήσεων για όλες τις
κλήσεις εκτός από τους τοπικούς αριθμούς.

●Start (Έναρξη): Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής για να ενεργοποιήσετε τη φραγή.
●Close (Ακύρωση): Ακύρωση της λειτουργίας φραγής.
●Inquiry (Ερώτηση): Για να μάθετε την τρέχουσα κατάσταση της λειτουργίας από το δίκτυο.
■Cancel all (Ακύρωση όλων):
●Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων φραγής. Απαιτείται κωδικός φραγής.
■Change Password (Αλλαγή κωδικού)
●Αλλαγή του κωδικού φραγής κλήσεων. Θα πρέπει να έχετε τον αρχικό κωδικό φραγής.

Σημείωση: Κάποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από το δίκτυο. Η φραγή κλήσεων
θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και να έχετε εγγραφεί
συνδρομητής στη σχετική υπηρεσία.

■Line switching (Αλλαγή γραμμής)
●Αλλαγή γραμμής μεταξύ γραμμής 1 και 2. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι γραμμή 1.
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ως

Σημείωση: Αν επιλέξετε γραμμή 2, θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
σας για να λειτουργήσει.

5.1.2.2 SIM2 Card Call Records (Ιστορικό κλήσης SIM2)
■Οι ρυθμίσεις για την κάρτα SIM2 είναι παρόμοιες με αυτές τις SIM1.

5.1.2.3 Senior Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένου)
●Auto Redial (Αυτόματη επανάκληση): Επιλέξτε On/Off για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της
λειτουργίας αυτόματης επανάκλησης. Αν δεν μπορέσατε να πιάσετε γραμμή, το τηλέφωνο θα
δοκιμάσει ξανά

να

πιάσει γραμμή

(10 φορές).

Ενδιαμέσως,

δεν θα

μπορείτε να

πραγματοποιήσετε άλλη κλήση. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο End
(Τερματισμού κλήσης).

●Conversation time prompt (Υπενθύμιση χρόνου κλήσης): Παράγει έναν ειδοποιητικό ήχο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας κλήσης ώστε να καταλαβαίνετε το χρόνο κλήσης. Μπορείτε να
επιλέξετε μεταξύ μίας ειδοποίησης ή συνεχόμενων ειδοποιήσεων.

●Call Connection Prompt (Υπενθύμιση σύνδεσης): Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα
ακούγεται ένας ειδοποιητικός ήχος μόλις συνδεθείτε με τον αριθμό που καλείτε.

●Answer mode (Μέθοδος απάντησης): Απαντήστε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή αυτόματη
απάντηση σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ακουστικά hands-free.

5.2 Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος)
5.2.1 Searching (Αναζήτηση)
Γρήγορη αναζήτηση: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε όνομα ή αριθμό τηλεφώνου για γρήγορη
εμφάνιση των σχετικών αποτελεσμάτων του τηλεφωνικού καταλόγου. Πιέστε το πλήκτρο # για
επιλογή μεθόδου πληκτρολόγησης (“Pingyin”, “Stroke”, "abc" ή "123"). Πιέστε το αριστερό
πλήκτρο soft για να επιλέξετε "Searching" (Αναζήτηση). Ο τηλεφωνικός κατάλογος θα εντοπίσει
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τις επαφές που αναζητήσατε και θα εμφανίσει τα σχετικά αποτελέσματα. Πιέστε τα πλήκτρα
πάνω ή κάτω για να πλοηγηθείτε στα αποτελέσματα και πιέστε το πλήκτρο κλήσης για κλήση.

5.2.2 Add new contact (Προσθήκη νέας επαφής)
Για προσθήκη νέας επαφής στη μνήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου. Η διαδικασία είναι η
εξής: Από το μενού του τηλεφωνικού καταλόγου, επιλέξτε "Add New Contact" (Προσθήκη νέας
επαφής). Θα εμφανιστεί μία προτροπή "to the SIM card" (στην κάρτα SIM) ή "to the phone” (στο
κινητό τηλέφωνο).

5.2.3 Options (Επιλογές)
Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft ενώ βρίσκεστε στον τηλεφωνικό κατάλογο, για να κάνετε τις
σχετικές επιλογές: view (προβολή), send SMS (αποστολή SMS), call (κλήση), edit (επεξεργασία),
delete (διαγραφή), copy (αντιγραφή), send name card (αποστολή στοιχείων) και phonebook
setting (ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου).

■View (Προβολή): Προβολή λεπτομερειών σχετικά με κάποια επαφή.
■Send SMS: (Αποστολή SMS): Αποστολή μηνύματος κειμένου στην επαφή.
■Call: (Κλήση): Πραγματοποίηση κλήσης.
■Edit (Επεξεργασία): Επεξεργασία ονόματος και αριθμού της επαφής.
■Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της επαφής.
■Copy (Αντιγραφή): Αντιγραφή της επαφής στο τηλέφωνο ή στη SIM1/2.
■ Send name card (Αποστολή στοιχείων): Αποστολή στοιχείων της επαφής μέσω SMS ή
Bluetooth.

■Phonebook Settings (Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου)
●Storage Position (Επιθυμητή θέση αποθήκευσης): Για επιλογή της θέσης αποθήκευσης των
επαφών. Μπορείτε να επιλέξετε αποθήκευση στη SIM1, SIM2, στο κινητό τηλέφωνο ή σε όλα. Αν
έχετε τοποθετήσει μόνο SIM1, θα εμφανίζεται μόνο η επιλογή SIM1.

●Speed Dial (Ταχεία κλήση): Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ή επεξεργασία της λίστας ταχέων
κλήσεων. Μπορείτε να θέσετε μέχρι 8 αριθμούς ταχείας κλήσης και να τους αντιστοιχίσετε στα
πλήκτρα 2 ~ 9). Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο
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για άμεση κλήση του αντιστοιχισμένου τηλεφωνικού αριθμού.

●Other numbers (Άλλοι αριθμοί): Μπορείτε να ορίσετε τους σταθερούς αριθμούς σας (απαιτείται
κωδικός PIN2 και υποστήριξη από το δίκτυο).

●Storage State (Κατάσταση μνήμης): Για να δείτε την κατάσταση μνήμης του τηλεφωνικού
καταλόγου για τη SIM ή για το τηλέφωνο.

●Copy the contact (Αντιγραφή επαφών): Για να αντιγράψετε επαφές από τη SIM1/SIM2 ή από
το τηλέφωνο, σε άλλες θέσεις αντίστοιχα.

●Move the contact (Μετακίνηση επαφών) : Για να μετακινήσετε επαφές από τη SIM1/SIM2 ή
από το τηλέφωνο, σε άλλες θέσεις αντίστοιχα.

●Delete all the contacts (Διαγραφή όλων των επαφών): Διαγραφή όλων των επαφών από τη
SIM και από το τηλέφωνο.

Σημείωση: Αν κατά το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανιστεί η ένδειξη "please wait"
(Παρακαλώ περιμένετε), θα πρέπει να περιμένετε λίγο και να δοκιμάσετε ξανά αργότερα.

5.3 File Management (Διαχείριση αρχείων)
■Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία σας που είναι αποθηκευμένα στη
μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης. Open (Άνοιγμα): Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή
για να μπείτε στον κεντρικό φάκελο και να δείτε τους υποφακέλους ή τα αρχεία σας.

■Πιέστε το πλήκτρο OK για είσοδο στον επιλεγμένο φάκελο.
■Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού ως εξής:
●View (Προβολή)/ Play (Αναπαραγωγή): Προβολή ή Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.
● Image information (Πληροφορίες): Προβολή της ημερομηνίας και του μεγέθους του
επιλεγμένου αρχείου.

●Send (Αποστολή): Αποστολή του επιλεγμένου αρχείου μέσω Bluetooth.
●Use as (Χρήση ως): Χρήση της επιλεγμένης φωτογραφίας ως wallpaper (ταπετσαρία), boot
animation (Εικόνα εκκίνησης) ή shutdown animation (Εικόνα απενεργοποίησης).

●New folder (Νέος φάκελος): Δημιουργία νέου φακέλου στη θέση που βρίσκεστε.
●Rename (Μετονομασία): Μετονομασία.
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●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
●Copy (Αντιγραφή): Αντιγραφή αρχείων στην επιθυμητή θέση. Πιέστε το πλήκτρο ακύρωσης για
ακύρωση αυτής της λειτουργίας. Αν ο χώρος που απομένει στη μνήμη δεν είναι επαρκής, θα
εμφανιστεί η σχετική προτροπή.

●Move (Μετακίνηση): Μετακίνηση του αρχείου στην επιθυμητή θέση.
●Detail (Λεπτομέρειες): Προβολή της ημερομηνίας και του μεγέθους του επιλεγμένου αρχείου.
■Format (Διαμόρφωση): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για διαμόρφωση (διαγραφή) όλων
των δεδομένων.
Σημείωση: Μπορείτε να μετακινήσετε τα επιθυμητά αρχεία στην κάρτα μνήμης.

5.4 Organizer
5.4.1 Sokoban
Το Sokoban είναι ένα κλασικό παιχνίδι, με συνολικά 108 επίπεδα, για ατέλειωτες ώρες
διασκέδασης.

5.4.2 Call attribution (Προέλευση κλήσης)
Για αναζήτηση της προέλευσης των κλήσεων μέσω αναζήτησης περιοχών, πόλεων και παρόχων
κινητής τηλεφωνίας. Την πρώτη φορά θα πρέπει να κατεβάσετε ένα πακέτο εγκατάστασης. Θα
πρέπει να συνδεθείτε μέσω GPRS, με τις συνεπαγόμενες χρεώσεις.

5.4.3 Calendar (Ημερολόγιο)
■ Αφού μπείτε στο μενού Ημερολογίου: Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά ή δεξιά για αλλαγή
ημερομηνίας. Αφού επιλέξετε ημερομηνία, πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για να έχετε τις
ακόλουθες λειτουργίες:

●Skip to a specified date (Μετάβαση σε ημερομηνία): Μετάβαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
●Switch to today (Μετάβαση στο σήμερα): Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία.
●Lunar (Σεληνιακό): Επιλέξτε on (ενεργοποίηση) ή off (απενεργοποίηση).

5.4.4 Alarm (Ξυπνητήρι)
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■ Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει 5 ξυπνητήρια, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, θα εμφανίζεται το σχετικό
εικονίδιο στην οθόνη.

●Πιέστε OK για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
●Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα ξυπνητηριού.
●Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα ξυπνητηριού: once a day (μία φορά τη μέρα), every day
(Καθημερινά), custom choose a day (Επιλογή συγκεκριμένης ημέρας) ή some days in one week
(κάποιες μέρες την εβδομάδα).

●Prompt type (Τύπος ειδοποίησης): "vibration and ringing (δόνηση και κουδούνισμα), only ring
(μόνο κουδούνισμα), only vibrate" (μόνο δόνηση).

●Πιέστε “save” (αποθήκευση για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις).
Σημείωση: Αν δεν ακούσετε το ξυπνητήρι και δεν κάνετε καμία ενέργεια για να το κλείσετε, θα
χτυπήσει ξανά μετά από 5. Μετά από 10 φορές, θα σταματήσει αυτόματα.

5.4.5 Calculator (Αριθμομηχανή)
■Η αριθμομηχανή σας επιτρέπει να κάνετε απλούς υπολογισμούς, όπως πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός ή διαίρεση.

● Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό αριθμό. Πιέστε τα
πλήκτρα πλοήγησης για να πληκτρολογήσετε +, -, ×, /.

● Πιέστε το πλήκτρο αριστερά για να διαγράψετε τις τιμές.
● Πιέστε ΟΚ για υπολογισμό του αποτελέσματος.

5.4.6 Ebook
■Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να διαβάσετε ebook μορφής TXT από το τηλέφωνο ή
από την κάρτα μνήμης, να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου κ.ά. Πιέσετε ΟΚ για άνοιγμα του
επιθυμητού Ebook. Μέσω του μενού επιλογών μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: open
Ebook (άνοιγμα Ebook), system settings (ρυθμίσεις συστήματος), message (μήνυμα), delete
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(διαγραφή), sort (ταξινόμηση), help (βοήθεια), κ.ά.

●Open Ebook (Άνοιγμα Ebook): Για άνοιγμα του επιλεγμένου Ebook.
●System setting (Ρυθμίσεις συστήματος): Για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς του
Ebook, τη μέθοδο προβολής σελίδων, την ταχύτητα κύλισης και για να επιλέξετε θέση
αποθήκευσης.

●Information (Πληροφορίες): Εμφανίζεται το όνομα του επιλεγμένου Ebook, το μέγεθος και η
μορφή.

●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του επιλεγμένου Ebook.
●Help (Βοήθεια): Βοήθεια σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Ebook.

5.5 Message (Μηνύματα)
■SMS
Τα σύντομα μηνύματα είναι υπηρεσία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Θα πρέπει να είστε
συνδρομητής στη σχετική υπηρεσία για να μπορέσετε να στείλετε/ δεχθείτε μηνύματα κειμένου.
Κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο # για να αλλάξετε μέθοδο
πληκτρολόγησης. Πιέστε το πλήκτρο ακύρωσης για να διαγράψετε τη λέξη που βρίσκεται
μπροστά από τον κέρσορα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ακύρωσης για να διαγράψετε όλους
τους χαρακτήρες. Πιέστε το πλήκτρο End (Τερματισμού κλήσης) για να επιστρέψτε σε κατάσταση
αναμονής. Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε κάποιον χαρακτήρα και πιέστε το
πλήκτρο * για να επιλέξετε σύμβολα.

5.5.1 Σύνθεση μηνύματος
■Σύνθεση νέου μηνύματος SMS για αποστολή.
■ Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, πιέστε το πλήκτρο # για να αλλάξετε μέθοδο
πληκτρολόγησης. Μετά την επεξεργασία, μπορείτε να πιέσετε “options” (επιλογές) για να κάνετε
τις ακόλουθες λειτουργίες:

●Send to (Αποστολή προς): Αποστολή του SMS.
●Input method (Μέθοδος πληκτρολόγησης): Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο πληκτρολόγησης.
● Senior options (Επιλογές για προχωρημένους): Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμό ή
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όνομα.

●Save (Αποθήκευση): Αποθήκευση του SMS στα πρόχειρα.

5.5.2 Inbox (Εισερχόμενα)
Στο φάκελο εισερχόμενα αποθηκεύονται τα εισερχόμενα SMS/ MMS. Στη λίστα μηνυμάτων,
πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
Σημείωση: Όταν λάβετε νέο μήνυμα, εμφανίζεται η σχετική ειδοποίηση. Αν η μνήμη είναι πλήρης,
δεν θα μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Παρακαλούμε να διαγράψετε τα μηνύματα που δεν
χρειάζεστε.

●View (Προβολή): Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
●Reply (Απάντηση): Απάντηση στο μήνυμα μέσω SMS.
●Call sender (Κλήση του αποστολέα): Κλήση του αποστολέα.
●Transfer (Μεταφορά): Μεταφορά του μηνύματος.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του μηνύματος.
●Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των μηνυμάτων.
●Save to Phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο): Αποθήκευση του αριθμού του
αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

●Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από το Εισερχόμενα.
■ Κατά την προβολή του μηνύματος, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
●Reply (Απάντηση): Απάντηση στο μήνυμα μέσω SMS.

●Call sender (Κλήση του αποστολέα): Κλήση του αποστολέα.
●Transfer (Μεταφορά): Μεταφορά του μηνύματος.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του μηνύματος.
■Senior Options (Επιλογές για προχωρημένους):
●Use number (Χρήση αριθμού): Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό
κατάλογο (στην κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου).

●Χρήση USSD: Εξαγωγή του USSD του μηνύματος.

5.5.3 Draft box (Πρόχειρα)
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■ Αποθήκευση μηνύματος κειμένου για αποστολή αργότερα και πραγματοποίηση των
αντίστοιχων

ενεργειών.

Πιέστε

OK

για

είσοδο

στα

πρόχειρα

μηνύματα

ώστε

να

πραγματοποιήσετε: View (Προβολή), send (Αποστολή), Edit (Επεξεργασία), Delete (Διαγραφή)
κ.ά.

●View (Προβολή): Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
●Send (Αποστολή): Αποστολή του SMS.
●Edit (Επεξεργασία): Επεξεργασία του SMS.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του SMS.
●Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των μηνυμάτων SMS από τα Πρόχειρα.

5.5.4 Outbox (Εξερχόμενα)
■ Επιλέξτε “outbox” (εξερχόμενα) και πιέστε OK για να μπείτε στο φάκελο εξερχόμενων
μηνυμάτων. Επιλέξτε “Options” (Επιλογές) για να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

●View (Προβολή): Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
●Re-send (Νέα αποστολή): Νέα αποστολή του SMS.
●Edit (Επεξεργασία): Επεξεργασία του SMS.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του SMS.
●Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των μηνυμάτων SMS από τα Εξερχόμενα.

5.5.5 Sent Message (Απεσταλμένα)
■Τα μηνύματα που έχετε στείλει, αποθηκεύονται σ’ αυτό το φάκελο. Πιέστε ΟΚ για να μπείτε στη
λίστα με τα απεσταλμένα μηνύματα και στη συνέχεια πιέστε “options” (επιλογές) για να κάνετε τις
ακόλουθες ενέργειες:

●View (Προβολή): Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
●Transfer (Μεταφορά): Μεταφορά του μηνύματος.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του SMS.
●Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των μηνυμάτων SMS από τα Απεσταλμένα.

5.5.6 Message Settings (Ρυθμίσεις μηνυμάτων)
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●Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που αφορούν τα μηνύματα,
για τη SIM1/SIM, όπως: Message Center number (Αριθμός κέντρου μηνυμάτων), SMS validity
(Χρονικό διάστημα ισχύος), sent format (Μορφή αποστολής), send report (Αναφορά παράδοσης),
reply path (Διαδρομή απάντησης), preferred connection (προτιμώμενη σύνδεση), voice mail
(φωνητικό ταχυδρομείο), κ.ά.

●Storage State (Κατάσταση μνήμης): Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης για τη SIM
και για το τηλέφωνο.

● Save the sent SMS (Αποθήκευση απεσταλμένων SMS): Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, τα μηνύματα που στέλνετε θα αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο Απεσταλμένα.

●Preferred save position: (Θέση αποθήκευσης): Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θέση
αποθήκευσης, μεταξύ Τηλεφώνου ή κάρτας SIM.

Σημείωση: Αν εμφανιστεί η ένδειξη "Message is not able to use" (Αδυναμία χρήσης μηνυμάτων),
περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά αργότερα.

5.6 Multimedia (Πολυμέσα)
5.6.1 Image Viewer (Προβολή φωτογραφιών)
■Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για να μπείτε στο μενού:
●View (Προβολή): Προβολή της επιλεγμένης φωτογραφίας.
●Image information (Πληροφορίες φωτογραφιών): Προβολή πληροφοριών για την επιλεγμένη
φωτογραφία.

●Browse mode (Στυλ πλοήγησης): Επιλογή List (Λίστα)/Matrix (Πλέγμα).
●Send (Αποστολή): Αποστολή μέσω Bluetooth.
●Use as (Χρήση ως): Χρήση ως ταπετσαρία, εικόνα εκκίνησης ή εικόνα απενεργοποίησης.
●Rename (Μετονομασία): Αλλαγή του ονόματος της επιλεγμένης φωτογραφίας.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της επιλεγμένης φωτογραφίας.
●Storage (Αποθήκευση): Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης της φωτογραφίας.
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5.6.2 Video Recorder (Εγγραφή βίντεο)
■Μπείτε στη λειτουργία Video Recorder και πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε την εγγραφή
βίντεο ή το δεξί πλήκτρο soft για να την σταματήσετε. Μπορείτε να μπείτε στις επιλογές, για να
κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

■Switch to Camera (Μετάβαση σε κατάσταση λήψης φωτογραφιών): Μετάβαση σε κατάσταση
λήψης φωτογραφιών.

■Camcorder settings (Ρυθμίσεις κάμερας): Ρύθμιση ant flicker.
■Video settings (Ρυθμίσεις βίντεο): Ποιότητα βίντεο: Επιλέξτε μεταξύ: low (χαμηλή), medium
(μέτρια), good (καλή), better (καλύτερη).

■Storage (Αποθήκευση): Αποθήκευση των βίντεο στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.
■ Μπορείτε επίσης να κάνετε την ακόλουθη ρύθμιση:
●Πλήκτρα Πάνω και Κάτω: Ρύθμιση της εστίασης του βίντεο.

5.6.3 Video Player (Αναπαραγωγή βίντεο)
■Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει βίντεο μορφής 3GP, MP4 και AVI. Πιέστε OK για να μπείτε στη
λίστα με τα βίντεο, όπου μπορείτε να:
Σημείωση: Για να φαίνονται τα βίντεο μέσω της λειτουργίας αυτής, θα πρέπει να είναι
αποθηκευμένα στο φάκελο "videos".

●Play (Αναπαραγωγή): Αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.
●Rename (Μετονομασία): Αλλαγή του ονόματος του επιλεγμένου βίντεο.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του επιλεγμένου βίντεο.
●Storage (Αποθήκευση): Αποθήκευση των βίντεο στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.
■Video Play (Αναπαραγωγή βίντεο):
●Πιέστε τα πλήκτρα * και # για να ρυθμίσετε την ένταση. Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά ή δεξιά για
γρήγορη μετάβαση προς την αρχή ή προς το τέλος. Πιέστε το πλήκτρο Πάνω για επιλογή
προβολή σε πλήρη οθόνη ή στη μισή οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο OK για παύση ή συνέχεια της
αναπαραγωγής.
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5.6.4 Music Player (Αναπαραγωγή μουσικής)
■Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για είσοδο στη λίστα αναπαραγωγής μουσικής ή πιέστε το
δεξί πλήκτρο soft για έξοδο. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο για ρύθμιση της έντασης. Πιέστε τα
πλήκτρα δεξιά ή αριστερά για επιλογή προηγούμενου/ επόμενου τραγουδιού. Πιέστε το πλήκτρο
OK για παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για να μπείτε στη
λίστα αναπαραγωγής. Μπορείτε να μπείτε στις επιλογές, για να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

■Play (Αναπαραγωγή): Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ήχου.
■ Details (Λεπτομέρειες): Μπορείτε να δείτε το Size (Μέγεθος)/Time (Χρόνος) και άλλες
πληροφορίες για το επιλεγμένο αρχείο ήχου.

■Update playlist (Ανανέωση λίστας): Ανανέωση της λίστας αναπαραγωγής της μνήμης του
τηλεφώνου ή της κάρτας μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματη ενημέρωση της λίστας
αναπαραγωγής.

■Settings (Ρυθμίσεις):
●Preferred (Προέλευση λίστας): Επιλέξτε Phone (Τηλέφωνο) ή Memory card (Κάρτα μνήμης).
●List Auto (Αυτόματη δημιουργία λίστας): Επιλέξτε on/off για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
της λειτουργίας αυτόματης δημιουργίας λίστας αναπαραγωγής.

● Repeat (Επανάληψη): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής και να επιλέξετε επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός/
όλων των αρχείων ήχου της λίστας αναπαραγωγής.

●Shuffle (Τυχαία αναπαραγωγή): Αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου με τυχαία σειρά.
● Background play (Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο): Αναπαραγωγή των αρχείων ήχου στο
υπόβαθρο, ακόμη κι όταν έχετε βγει από τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

● Energy display style (Εξοικονόμηση ενέργειας): Υπάρχουν δύο επιλογές εξοικονόμησης
ενέργειας και μία λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

5.6.5 Sound Recorder (Ηχογράφηση)
■Η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης των αρχείων ηχογράφησης, είναι ο φάκελος "Audio" της
κάρτας μνήμης.
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Επιλέξτε κάποιο αρχείο ηχογράφησης και στη συνέχεια πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft.
Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές: “play (αναπαραγωγή), append (προσάρτηση), rename
(μετονομασία), delete (διαγραφή), used as (χρήση ως) και send (αποστολή)”.

● Play (Αναπαραγωγή): Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ηχογράφησης. Πιέστε τα
πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.

●Append (Προσάρτηση): Nα επιτρέπεται η εγγραφή στο ίδιο αρχείο.
●Rename (Μετονομασία): Αλλαγή του ονόματος του επιλεγμένου αρχείου.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου ηχογράφησης.
● Used as (Χρήση ως): Χρήση του αρχείου ηχογράφησης ως ήχου κουδουνίσματος.
●Send (Αποστολή): Αποστολή του αρχείου μέσω Bluetooth.

5.6.6 FM Radio (Ραδιόφωνο FM)
■Συνδέστε ακουστικά για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο. Αφού μπείτε σε
κατάσταση ραδιοφώνου, θα μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: turn on/off radio
(Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ραδιοφώνου), αναζήτηση σταθμών, increase volume (αύξηση
έντασης) και decrease volume (μείωση έντασης). Μπορείτε επίσης να κάνετε τις ακόλουθες
επιλογές από το μενού:

●Channel List (Λίστα καναλιών): Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει 30 θέσεις αποθήκευσης σταθμών.
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή.

●Manual input (Χειροκίνητος συντονισμός): Χειροκίνητη επιλογή της επιθυμητής συχνότητας.
●Auto search (Αυτόματος συντονισμός): Αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
■Settings (Ρυθμίσεις):
● Background play (Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο): Αναπαραγωγή των αρχείων ήχου στο
υπόβαθρο, ακόμη κι όταν έχετε βγει από τη λειτουργία ραδιοφώνου.

●Loud speaker (Ηχείο): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

5.7 Network Service (Υπηρεσίες δικτύου)
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5.7.1 Lemon Browser
■Μπορείτε να σερφάρετε στο internet και να δείτε τις επιθυμητές ιστοσελίδες, μέσω του
Lemon browser. Το Internet είναι ένας συνδυασμός ασύρματων επικοινωνιών και εφαρμογών
πλοήγησης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αμέτρητες πληροφορίες στο κινητό
τηλέφωνό σας.

Σημειώσεις:
1． Ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένες
λειτουργίες. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας τις υποστηρίζει και ότι είναι ενεργοποιημένες.

2． Κατά την πλοήγηση στο Internet, θα υπάρξει χρέωση. Επικοινωνήστε με τον
τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις.

5.7.2 MMS
■Τα MMS είναι μηνύματα πολυμέσων. Το μεγαλύτερό τους πλεονέκτημα είναι ότι υποστηρίζουν
υπηρεσίες πολυμέσων, μπορούν να μεταφέρουν κείμενο, εικόνες, ήχο κ.ά., με διάφορες μορφές
αρχείων. Η υπηρεσία μηνυμάτων MMS θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό
σας πάροχο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει MMS.
Αν κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, θα μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα MMS.

5.7.2.1 Write MMS (Σύνθεση MMS)
Μπορείτε να συνθέσετε μηνύματα MMS μέσω αυτής της λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να
επισυνάψετε εικόνες, βίντεο και να τα αποστείλετε ως MMS.
Μπορείτε να πιέσετε “options” (επιλογές) για να κάνετε τα ακόλουθα:

●Edit (Επεξεργασία): Επεξεργασία του κειμένου που θέλετε να πληκτρολογήσετε.
●Preview (Προεπισκόπηση): Προεπισκόπηση των MMS που έχετε επεξεργαστεί.
●Insert image (Εισαγωγή εικόνας): Επισύναψη εικόνας.
34

●Insert video (Εισαγωγή βίντεο): Επισύναψη βίντεο.
●Insert sound (Εισαγωγή ήχου): Επισύναψη ήχου.
●Insert attachment (Εισαγωγή εγγράφου): Επισύναψη εγγράφου από τη μνήμη του τηλεφώνου
ή από την κάρτα μνήμης.

5.7.2.2 Inbox (Εισερχόμενα)
Στο φάκελο εισερχόμενα αποθηκεύονται τα εισερχόμενα MMS. Στη λίστα μηνυμάτων, πιέστε το
αριστερό πλήκτρο soft για να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

●View (Προβολή): Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
●Reply (Απάντηση): Απάντηση στο μήνυμα μέσω MΜS.
●Transfer (Μεταφορά): Μεταφορά του μηνύματος.
●Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του μηνύματος.
●Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των μηνυμάτων.
●Details of MMS (Λεπτομέρειες MMS): Προβολή λεπτομερειών για το MMS.

5.7.2.3 Outbox (Εξερχόμενα)
■Σ’ αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα απεσταλμένα MMS και αυτά των οποίων η
αποστολή απέτυχε. Πιέστε OK για να μπείτε στο φάκελο εξερχομένων, όπου μπορείτε να
κάνετε: view (προβολή), send (αποστολή), delete (διαγραφή), delete all (διαγραφή όλων),
Message details (λεπτομέρειες μηνύματος) και άλλες ενέργειες που αφορούν τα MMS.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην προηγούμενη παράγραφο.

5.7.2.4 Draft box (Πρόχειρα)
■Στα πρόχειρα αποθηκεύονται τα μηνύματα που θέλετε να επεξεργαστείτε και να
στείλετε μελλοντικά. Πιέστε το πλήκτρο OK για να μπείτε στα πρόχειρα, όπου μπορείτε
να κάνετε: view (προβολή), send (αποστολή), delete (διαγραφή), delete all (διαγραφή
όλων), Message details (λεπτομέρειες μηνύματος) και άλλες ενέργειες που αφορούν τα
MMS. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Εισερχόμενα».
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5.7.2.5 Setting (Ρυθμίσεις)
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις επεξεργασίας, αποστολής, μνήμης κ.ά.

5.7.3 Weather Forecast (Πρόγνωση καιρού)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τον καιρό σε περισσότερες από 200 πόλεις
(απαιτείται χρήση GPRS, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας
πάροχο).

5.7.4 STK
■Αυτή η λειτουργία διατίθεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Ανάλογα με τις υπηρεσίες
που σας παρέχει, θα εμφανίζονται και διαφορετικές ενδείξεις.

5.8 Camera (Κάμερα)
Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες/ βίντεο μέσω της ενσωματωμένης
κάμερας και να πραγματοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο
φάκελο "Album". Η μορφή των φωτογραφιών είναι JPG.
Συμβουλή: Το JPG είναι μια μορφή συμπίεσης που χρησιμοποιείται ευρύτατα στις φωτογραφίες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επιθυμητό πρόγραμμα αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας
για να δείτε τα αρχεία JPG. Η επέκταση των αρχείων είναι JPG.
Σημείωση: Παρακαλούμε να σέβεστε όλους τους κανόνες κατά τη λήψη φωτογραφιών. Να μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία παράνομα.
Με ανοιχτή την εφαρμογή κάμερας, μπορείτε να στοχεύσετε μέσω της οθόνης για να τραβήξετε
την επιθυμητή φωτογραφία.

■Switch to video (Μετάβαση σε κατάσταση εγγραφής βίντεο): Μετάβαση σε κατάσταση λήψης
βίντεο.

■Album (Άλμπουμ): Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών. (για λεπτομέρειες, παρακαλούμε
να ανατρέξετε στην παράγραφο Image Viewer).
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■Camera Settings (Ρυθμίσεις κάμερας): Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία anti flicker, να
επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης για αυτοφωτογράφηση κ.ά.

■Image Settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών): Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος και την ποιότητα
των φωτογραφιών.

■White Balance (Ισορροπία λευκού): Επιλογή μεταξύ Automatic (Αυτόματο), Solar light (Ημέρα),
Incandescent lamp (Λαμπτήρας πυρακτώσεως), Fluorescent lamp (Λαμπτήρας φθορισμού),
Cloudy (Συννεφιά) και white light (λευκό φως).

■Scene Mode (Κατάσταση σκηνής): Επιλογή μεταξύ Auto (Αυτόματο) ή Night (Νύχτα).
■Effect Settings (Εφέ): Επιλογή μεταξύ normal (κανονικό), grayscale (γκρι), sepia (σέπια), sepia
green (πράσινο σέπια), sepia blue (μπλε σέπια), negative film (αρνητικό φιλμ) κ.ά.

■ Storage (Αποθήκευση): Επιλογή αποθήκευσης μεταξύ Phone (Τηλέφωνου) ή Memory
(Μνήμης).

■ Restore default (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Σας επιτρέπει να κάνετε
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, για τις ρυθμίσεις της κάμερας.

5.9 Setting (Ρυθμίσεις)
5.9.1 Mode Setting (Ρύθμιση κατάστασης)
■Σε περίπτωση που τοποθετήσετε 2 κάρτες SIM, θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές,
ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε:

●Open two modes (Ενεργοποίηση δύο SIM): Και οι δύο κάρτες SIM θα είναι ενεργοποιημένες.
●SIM1 card only (Μόνο SIM1 ενεργή): Μόνο SIM1 ενεργή.
●SIM2 card only (Μόνο SIM2 ενεργή): Μόνο SIM2 ενεργή.
Σημείωση: Αν έχετε τοποθετήσει μόνο SIM1 θα είναι ενεργή μόνο η SIM1.

5.9.2 Profile Setting (Ρυθμίσεις προφίλ)
■Standard Mode (Κανονικό προφίλ):
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●Start (Έναρξη): Επιλογή του κανονικού προφίλ.
■Personal Settings (Προσωπικές ρυθμίσεις): Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
●Alert type (Τύπος ειδοποίησης): Ring (Μόνο κουδούνισμα), vibration (Μόνο δόνηση), vibration
and ring (δόνηση και κουδούνισμα), vibration then ring (δόνηση και μετά κουδούνισμα).

●Ring type (Τύπος κουδουνίσματος): ringing (συνεχές) και ring once (μία φορά).
● Incoming call ring (Κουδούνισμα για εισερχόμενες κλήσεις): Το σύστημα διαθέτει 4 είδη
κουδουνίσματος ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα κουδούνισμα που μπορείτε να
προσαρμόσετε.

●Ring volume (Ένταση κουδουνίσματος): Επιλογή της έντασης κουδουνίσματος (από 1-7).
●Message (Μήνυμα) : Το τηλέφωνο παρέχει 5 είδη κουδουνίσματος για τα μηνύματα.
● Message ringtone volume : (Ένταση μηνυμάτων): Επιλέξτε την ένταση του ήχου λήψης
μηνυμάτων (από 1-7).

●Key Sound (Είδος ήχου πλήκτρων): Ρυθμίστε το είδος έντασης του ήχου πλήκτρων (μπορείτε
και να τον απενεργοποιήσετε).

●Key sound volume: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πλήκτρων (από 1-7).
● Boot ring (Ήχος ενεργοποίησης): Παρέχονται 5 επιλογές (μπορείτε και να τον
απενεργοποιήσετε).

● Shutdown ring (Ήχος απενεργοποίησης): Παρέχονται 5 επιλογές (μπορείτε και να τον
απενεργοποιήσετε).

● System prompt

(Ειδοποιήσεις

συστήματος):

Ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση

των

ειδοποιήσεων συστήματος.

■Reset (Επαναφορά): Επαναφορά των ρυθμίσεων προφίλ στις εργοστασιακές τιμές.
■Mute mode (Αθόρυβο προφίλ): Δεν θα ακούγεται κανένας ήχος.
■Meeting (Συνάντηση): Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο Standard Mode (Κανονικό
προφίλ).

■ Outdoor (Εξωτερικός χώρος): Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο Standard Mode
(Κανονικό προφίλ).

Σημείωση: Σας συμβουλεύουμε να θέσετε το τηλέφωνο σε «αθόρυβο» ή «συνάντηση» σε μέρη
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όπου δεν επιτρέπεται να κουδουνίζει. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “#” για εναλλαγή μεταξύ
των προφίλ.

5.9.3 Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)
5.9.3.1 Time and Date (Ημερομηνία και ώρα)
■Time and date (Ημερομηνία και ώρα): Σας επιτρέπει να επιλέξετε ώρα, ημερομηνία και θερινή
ώρα. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να μετακινήσετε τον κέρσορα ώστε να ολοκληρώσετε τις
επιθυμητές ενέργειες. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση θερινής ώρας θα γίνει η σχετική
διόρθωση στην ώρα (1 ώρα μπροστά).

■Format Setting (Ρύθμιση μορφής): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ώστε να έχει 12-ωρη ή
24-ωρη μορφή. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας.

■Schedule Power on/off (Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση):
● Υπάρχουν τέσσερις ομάδες προγραμματισμού. Μπορείτε να επιλέξετε χρονοδιάγραμμα
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης αλλά θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

5.9.3.2 Language (Γλώσσα)
■Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα τηλεφώνου (Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες γλώσσες). Η
γλώσσα των μενού θα αλλάξει αντιστοίχως.

5.9.3.3 Preferred Input Method (Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης)
■Preferred input method (Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης): Επιλέξτε την επιθυμητή
μέθοδο πληκτρολόγησης.

5.9.3.4 Standby Menu Display (Οθόνη αναμονής)
■Standby Menu Display (Οθόνη αναμονής)
● Wallpaper (Ταπετσαρία): Το σύστημα παρέχει 1 εργοστασιακή εικόνα για ταπετσαρία.
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Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή.

●Display date and time (εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας): Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η
ημερομηνία και η ώρα στην οθόνη αναμονής.

5.9.3.5 Flight Mode (Κατάσταση πτήσεων)
●Normal mode (Κανονική κατάσταση): Αν το τηλέφωνό σας είναι σε κατάσταση πτήσεων,
πιέζοντας σε αυτή την επιλογή επιστρέφει σε κανονική κατάσταση.

●Flight Mode (Κατάσταση πτήσεων): Αν θέσετε το τηλέφωνο σε κατάσταση πτήσεων, δεν θα
λαμβάνει κανένα σήμα και ούτε θα μπορεί να κάνει κλήσεις ή να στέλνει/ λαμβάνει μηνύματα.

5.9.3.6 Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις)
●LCD Backlight (Φωτισμός φόντου LCD): Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης
LCD και το χρόνο φωτισμού.

5.9.4 Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)
Για αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Για να κάνετε τις παραπάνω ρυθμίσεις, απευθυνθείτε στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

5.9.5 Security Settings (Ρυθμίσεις ασφάλειας)
Μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις ασφάλειας.

■SIM1/SIM2 Card Security Settings (Ρυθμίσεις ασφάλειας κάρτας SIM1/SIM2)
●PIN Lock (Κλείδωμα PIN): Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κλειδώματος μέσω PIN. Θα
πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Αν
πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό PUK
για ξεκλείδωμα. Ο κωδικός PUK χρησιμοποιείται για ξεκλείδωμα και αλλαγή του κωδικού PIN. Αν
δεν σας παρασχεθεί κωδικός PUK, ζητήστε τον από τον τηλεπικοινωνιακό σας παρόχο.

●Change password (Αλλαγή κωδικού): Μέσω αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε
κωδικό PIN, PIN2, ή κωδικό τηλεφώνου.
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■Phone Security Settings (Ρυθμίσεις ασφαλείας τηλεφώνου): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου. Ο κωδικός κλειδώματος απαρτίζεται
από 4-8 ψηφία. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογείτε τον κωδικό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το
κινητό τηλέφωνό σας.

■ Keyboard lock (Κλείδωμα πληκτρολογίου): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

■Privacy Protection (Ιδιωτικότητα)
● Privacy Protection (Προστασία ιδιωτικότητας): Ρυθμίσεις προστασίας ιδιωτικότητας για τα
μηνύματα, το ιστορικό κλήσεων κ.ά. Πληκτρολογήστε “0000” για να μπείτε στις ρυθμίσεις
ιδιωτικότητας και να κάνετε τις επιθυμητές επιλογές.

5.9.6 Connectivity (Συνδεσιμότητα)
5.9.6.1 Bluetooth
■ Μέσω του μενού Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth, για μεταφορά αρχείων, συνομιλία μέσω Bluetooth hands free κ.ά.

● Activate Bluetooth (Ενεργοποίηση του Bluetooth): Μπορείτε να επιλέξετε “activate”
(Ενεργοποίηση) ή “close” (απενεργοποίηση), ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

●Search device (Αναζήτηση συσκευής): Αναζήτηση συσκευών Bluetooth. Ενεργοποιήστε τη
λειτουργία Bluetooth πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

●My device (Η συσκευή μου): Εμφανίζεται το όνομα της συσκευής Bluetooth και η λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές.

●Search hands free device (Αναζήτηση συσκευής hands free): Αναζήτηση συσκευών, όπως τα
ακουστικά Bluetooth.

●My Bluetooth name (To όνομά μου): Εμφανίζεται το όνομα της συσκευής Bluetooth, το οποίο
και μπορείτε να τροποποιήσετε όπως επιθυμείτε.

●Senior Options (Επιλογές για προχωρημένους):
●Sound path (Διαδρομή ήχου): Επιλέξτε διαδρομή ήχου (τηλέφωνο ή Bluetooth hands free).
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●Storage (αποθήκευση): Επιλογή της θέσης αποθήκευσης για τα αρχεία Bluetooth. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε τα αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

●My Address (Η διεύθυνσή μου): Απεικονίζει τη διεύθυνση Bluetooth του τηλεφώνου σας.

5.9.6.2 Data Account (Λογαριασμός δεδομένων)
■ Επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό δεδομένων, ανάλογα με τον τηλεπικοινωνιακό σας
πάροχο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε, να διαγράψετε και να αλλάξετε τον
εργοστασιακό λογαριασμό.

5.9.7 Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)
■Μπορείτε να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι
0000.

6. Input Method (Μέθοδοι πληκτρολόγησης)
Αυτό το κινητό τηλέφωνο σας επιτρέπει να επιλέξετε μέθοδο πληκτρολόγησης μεταξύ Pinyin,
Stroke, Number. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις κατά την επεξεργασία του
τηλεφωνικού καταλόγου, SMS, διαχείριση αρχείων.

6.1 Εικονίδια μεθόδου πληκτρολόγησης
Στα

διάφορα

παράθυρα

επεξεργασίας

(συμπεριλαμβανομένων

των

edit

phonebook

(επεξεργασία τηλεφωνικού καταλόγου), edit message (επεξεργασία μηνύματος), memos
(υπενθυμίσεις), κ.ά., εμφανίζονται τα εικονίδια πληκτρολόγησης:
Intelligent Pinyin  “Pin”.
Αριθμοί  “123”.
Πεζά γράμματα  “abc”.
Σχεδίαση  “Bi”.

■ Μέθοδος πληκτρολόγησης ειδικών χαρακτήρων
1 Πιέστε "*" ενώ έχετε επιλέξει κάποιο πεδίο πληκτρολόγησης, για να πληκτρολογήσετε σύμβολο
42

2 Πιέστε Αριστερά ή Δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό σύμβολο.
3 Πιέστε το αριστερό πλήκτρο soft για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
■Αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης:
Στο παράθυρο επεξεργασίας, πιέστε το πλήκτρο # για αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης.

7. Παράρτημα
Παράρτημα 1: Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, διαβάστε τον ακόλουθο
πίνακα πριν την στείλετε για επισκευή, για να αποφύγετε άσκοπα έξοδα και χρόνο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προβλήματα
Το

τηλέφωνο

Αιτίες και λύσεις
δεν

ενεργοποιείται

1.

Έχει εξαντληθεί η μπαταρία.

2.

Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία.

1、

Η κάρτα SIM είναι λερωμένη. Καθαρίστε την.

2、

Τοποθετήσετε ξανά την κάρτα SIM.

3、

Η κάρτα SIM έχει υποστεί βλάβη. Αλλάξτε κάρτα.

4、

(Τα ίδια ισχύουν και για την κάρτα SIM2)

Σφάλμα κάρτας SIM

Ελέγξτε το εικονίδιο της στάθμης σήματος. Οι 5 λωρίδες δείχνουν
Ασθενές σήμα

ότι υπάρχει το ισχυρότερο σήμα ενώ δύο ή λιγότερες λωρίδες
δείχνουν ασθενές σήμα.
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1. Έχετε επιλέξει να κάνετε απόκρυψη του αριθμού σας, αλλά ο
πάροχός σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.
2. Υπάρχουν ισχυρές παρεμβολές στο περιβάλλον.

Αδυναμία κλήσης

3. Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία φραγής κλήσεων.
4. Έχετε ενεργοποιήσει τη γραμμή 2 αλλά αυτή η υπηρεσία δεν
υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας.
1. Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί υπερβολικά και – αφού
συνδέσετε τη συσκευή στη φόρτιση - απαιτείται κάποιο χρονικό
Αδυναμία φόρτισης
διάστημα για να εμφανιστεί η οθόνη φόρτισης.
2. Η απόδοση της μπαταρίας έχει μειωθεί.
1. Το σήμα είναι πολύ ασθενές ή υπάρχουν παρεμβολές.
Αδυναμία

σύνδεσης

2. Η κάρτα SIM έχει υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε με τον

στο δίκτυο
τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας.
Αδυναμία
πρόσβασης

1. Η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία
στο

μενού υπηρεσιών

2. Οι παράμετροι GPRS έχουν αλλάξει.

Επεξήγηση όρων
SMS

Σύντομα μηνύματα

EMS

Εμπλουτισμένα μηνύματα

SIM

Κάρτα SIM

GSM

Σύστημα επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας

PIN

Κωδικός PIN

PUK

Κωδικός ξεκλειδώματος PIN

IMEI

Μοναδικός αριθμός ταυτότητας κινητού τηλεφώνου
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Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα

Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο τ1

συμμορφώνεται με

τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα
γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/kinita/tilefwna.htm

Πληροφορίες για το περιβάλλον
(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με
ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)
Απόρριψη

χρησιμοποιημένων

μπαταριών.

Αυτό

το

προϊόν

ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις
μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα
σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των
μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα
που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική
σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να
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μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με
ασφάλεια.

Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το
σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να
απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να
παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών 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 περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την

ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε 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

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα
γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη
ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/kinita/tilefwna.htm
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CE ή στην

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 χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή σας.
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές
ηλεκτρικές πρίζες.
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με 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 μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας
με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή
παρουσιάζει διαρροή.
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Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή


Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.



Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς
κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.



Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές,
όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι
μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.



Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική
πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά


Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή
υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.



Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα
φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.



Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να
δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών
σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.



Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
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Γενικοί όροι εγγύησης
1.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία 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 επίδειξη 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 τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να
γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς
του προϊόντος.

4.

Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη
τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε
τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει
αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία
εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5.

Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την
προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6.

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

49

7.

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

8.

Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής 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 προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9.

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της
Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν
περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια,
κτλ.)

11.

Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση
και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν
προμηθευτεί

οι

πελάτες

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 προϊόντος και εφόσον ισχύει
η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο
αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
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13.

Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα
οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή
προγραμμάτων.

14.

Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε
υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα 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 Πλαίσιο
Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει,
πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16.

Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση,
αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που
δεν εμπορεύεται.

17.

Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της
ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες
εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα 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

51

επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί
κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20.

Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το
προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των
διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και
δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους 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,

Doop, Sentio, @Work,

Connect
1.

Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο
πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2.

Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο
Computers.

3.

Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη
(Onsite)

4.

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

Δεδομένα και απώλεια
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1.

Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη
τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε
τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει
αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία
εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2.

Σε

περίπτωση

βλάβης

σκληρού

δίσκου

ή/και

γενικότερα

οποιοδήποτε

αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει 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 υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των
δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση 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 κατασκευή του
προϊόντος.

4.

Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data,
αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και
για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει
από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην
αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
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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 υγρών.

3.

Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4.

Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν
αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6.

Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom
firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7.

Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8.

Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από
λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9.

Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται 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 περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα
υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. 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 δεδομένων που
αφορούν το προϊόν.

54

55

