
 

 

 
 

 

 

 

Flip! 



 

 
Οδηγίες Χρήσης 

 
Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται  

είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 



 

Ένδειξη Led (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας) 

Ένδειξη Led (Νέο μήνυμα) 

Ένδειξη Led (Αναβοσβήνει όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις) 

Ένδειξη Led (Αναβοσβήνει όταν έχετε ορίσει ξυπνητήρι) 

 

Ελληνικά 

1. Ακουστικό 

2. Οθόνη LCD  

3. Πλήκτρο μενού (Menu) (Αριστερό πλήκτρο soft) 

4. Πλήκτρο κλήσης 

5. Πλήκτρο συντόμευσης SMS  

6. Πλήκτρο φωνητικού ταχυδρομείου 

7. Αριθμητικό πληκτρολόγιο 

8. Αστέρι/ Αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης 

9. Πλήκτρο Handsfree  

10. Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ  

11. Μικρόφωνο 

12. Κάμερα 

13. Μεγεθυντικός φακός 

14. Τερματισμός κλήσης/ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση 

15. Πλήκτρα πλοήγησης πάνω & κάτω 

16. Δεξί πλήκτρο soft  

17. Πλήκτρο Κάμερας  

18. Ένδειξη Led (Νέα κλήση) 

19. Ένδειξη Led (Ρολόι) 

20. Ένδειξη Led (Νέο μήνυμα) 

21. Ένδειξη Led (Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή) 

22. Επαφές φόρτισης, για χρήση με βάση φόρτισης (δεν περιλαμβάνεται) 

23. Αύξηση έντασης  

24. Μείωση έντασης 

25. Υποδοχή ακουστικών 

26. Υποδοχή φόρτισης/ υποδοχή USB  

27. Πλήκτρο επείγουσας κλήσης (SOS) 

28. Ηχείο 

29. Θήκη μπαταρίας  

30. Υποδοχή για λουράκι 

 

Όταν βρίσκεστε στα Υπομενού, το πλήκτρο συντόμευσης 

SMS θα ισοδυναμεί με το Αριστερό Πλήκτρο Πλοήγησης, 

ενώ το πλήκτρο μεγεθυντικού φακού θα ισοδυναμεί με το 



 

Δεξί Πλήκτρο Πλοήγησης 
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Εγκατάσταση 

 

Προσοχή!  

Να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να αποσυνδέσετε το φόρτιση πριν 

αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας. 

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 

Η υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται πίσω από τη μπαταρία. 

1：Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας πιέζοντας προσεκτικά προς τα κάτω και 

σύροντας με κατεύθυνση μακριά από το πλήκτρο επείγουσας κλήσης. 

2：Αφαιρέστε τη μπαταρία: εφόσον είναι ήδη τοποθετημένη. 

3：Πιέστε ελαφρά στην υποδοχή της κάρτας και σύρετέ την προς το πλήκτρο 

επείγουσας κλήσης. 

4：Πλέον μπορείτε να ανασηκώσετε σε όρθια θέση την υποδοχή της κάρτας SIM. 

5：Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη σημειωμένη περιοχή της θήκης. Βεβαιωθείτε 

ότι οι επαφές της κάρτας SIM κοιτάζουν προς τα κάτω και η εγκοπή προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Να προσέξετε ώστε να μην 

γδάρετε ή στραβώσετε τις επαφές της κάρτας SIM . 

6：Κατεβάστε και πάλι την υποδοχή και σύρετέ τη μακριά από το πλήκτρο 

επείγουσας κλήσης μέχρι να ασφαλίσει (κλικ) στη θέση της . 

7：Τοποθετήστε τη μπαταρία σύροντάς την στη θήκη με τις επαφές να κοιτάζουν 

προς το πλήκτρο επείγουσας κλήσης . 

8：Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει (κλικ) στη 

θέση του . 

 

 



 

 

Φόρτιση 

Προειδοποίηση!  

Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που είναι 

εγκεκριμένα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Αν συνδέσετε άλλα αξεσουάρ, 

μπορεί να παρουσιαστούν κίνδυνοι και να ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής. 

 

Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται το εικονίδιο  και 

ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος. Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε 

το φορτιστή σε πρίζα ρεύματος και στην υποδοχή φόρτισης της συσκευής . 

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με το 

τηλέφωνο και η  όταν είναι αποσυνδεδεμένος. 

Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 

Απαιτούνται περίπου 3 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. 

Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. 

Σημείωση! 

Η χωρητικότητα της μπαταρίας θα φτάσει στη μέγιστη τιμή της μετά από 3-4 

φορτίσεις. 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 0 °C έως +40 °C 

κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 

Οι μπαταρίες χάνουν την απόδοσή τους όσο περνάει ο καιρός, γεγονός που 

σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος ομιλίας θα μειώνονται σταδιακά. 

 



 

Ενδείξεις 

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , σημαίνει ότι έχετε λάβει νέο μήνυμα. 

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι 

χαμηλή. 

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , σημαίνει ότι έχετε αναπάντητες κλήσεις 

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , σημαίνει ότι έχετε ορίσει ξυπνητήρι 

 

Χρήση 

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο  του τηλεφώνου για να 

το ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε. Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα 

μηνύματα: 

 Η κάρτα SIM λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 

Η κάρτα SIM έχει υποστεί βλάβη ή δεν είναι ισχύει. 

Αν η κάρτα SIM είναι προστατευμένη με κωδικό PIN (Personal Identification 

Number), θα εμφανιστεί η ένδειξη PIN:. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και στη 

συνέχεια πιέστε OK. Αν κάνετε λάθος, πιέστε Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε 

τα σχετικά ψηφία. 

 

Σημείωση! 

Αν οι κωδικοί PIN και PUK δεν σας παρασχέθηκαν μαζί με την κάρτα SIM, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Προσπάθειες: Η ένδειξη # δείχνει τον αριθμό των προσπαθειών που απομένουν 

για να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PIN.  Αν εξαντληθούν, η κάρτα SIM θα 

κλειδώσει. Μπορείτε να την ξεκλειδώσετε πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK 

(Personal Unblocking Key). 

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και στη συνέχεια επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 

OK. 

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε χρησιμοποιώντας το 

πλήκτρο OK. 

 

Αλλαγή γλώσσας, ημερομηνίας και ώρας 

Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία 

και την ώρα. Η εργοστασιακή γλώσσα καθορίζεται από την κάρτα SIM. Ανατρέξτε 



 

στις Ρυθμίσεις για δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα, την ημερομηνία 

και την ώρα . 

 

Αν ο πάροχος υποστηρίζει αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας/ ώρας, μπορεί να 

λάβετε ειδοποίηση κατά την εγκατάσταση για ενημέρωση της ώρας. Πιέστε (Yes) 

Ναι για να αποδεχθείτε ή No (Όχι) για ν’ απορρίψετε την προτεινόμενη ώρα. 

 

Πραγματοποίηση κλήσης  

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. Αν κάνετε λάθος, πιέστε 

Clear (Ακύρωση) για να διαγράψετε τα σχετικά ψηφία. 

Πιέστε για κλήση. Πιέστε Abort (Απόρριψη) για ακυρώσετε την κλήση. 

Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση . 

Σημείωση! 

Όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πιέστε * δύο φορές για να εμφανιστεί το 

διεθνές πρόθεμα "+" πριν από τον κωδικό χώρας (είναι το ίδιο με το 00). 

 

Πραγματοποίηση κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο 

1：Πιέστε Name (Όνομα) για ν’ ανοίξετε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο . 

2：Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη / για κύλιση στον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο, ή πιέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της επαφής 

που θέλετε να βρείτε. 

3：Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης για να κάνετε κλήση στην επιλεγμένη επαφή ή 

πιέστε το πλήκτρο Πίσω για επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

 

Λήψη κλήσης 

Πιέστε  για απάντηση ή πιέστε το πλήκτρο Αθόρυβου προφίλ για ν’  

απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα και στη συνέχεια - αν θέλετε - απορρίψτε την 

κλήση (θα ακουστεί σήμα κατειλημμένου σ’ αυτόν που σας καλεί). Εναλλακτικά, 

πιέστε για άμεση απόρριψη της κλήσης. 

Πιέστε για να ολοκληρώσετε την κλήση. 

Δείτε επίσης την παράγραφο Επιλογές Κλήσεων. 

Έλεγχος έντασης 

Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα +/– για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη 

διάρκεια της κλήσης. Το επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβολα οθόνης 

 

Ισχύς σήματος 

Μόνο κουδούνισμα 

Κουδούνισμα + δόνηση 

Μόνο δόνηση 

Ξυπνητήρι ενεργό 

Ακουστικά συνδεδεμένα 

Επίπεδο μπαταρίας 

Νέο SMS 

Roaming (Περιαγωγή) 

Αθόρυβο 

Συνδέθηκε φορτιστής 

Αποσυνδέθηκε φορτιστής 

Ακουστικά συνδεδεμένα 

 
Ακουστικά αποσυνδεδεμένα 

 
Handsfree ενεργό 

 
Handsfree ανενεργό 

 
Προειδοποίηση 

Σφάλμα 

 
Φόρτιση (κινούμενα γραφικά)  

 
Η κλήση τερματίστηκε 

 
Αναπάντητη κλήση  

 
Κλήση σε αναμονή 

 

Δεν υπάρχει κάρτα SIM 

Η κάρτα SIM είναι άκυρη 

Αθόρυβο 

 
Νέο μήνυμα SMS 

 
Μόνο κλήσεις έκτ. ανάγκης 

 
ΟΚ (Επιβεβαίωση) 

 
Ερώτηση 

Χαμηλή μπαταρία 

 
Εξερχόμενη κλήση 

 
Εισερχόμενη κλήση 

 
Αναζήτηση  

 
Σε εξέλιξη (κινούμενα γραφ.) 

 



 

Επιπλέον λειτουργίες 

Επιλογές κλήσεων 

Κατά τη διάρκεια κλήσεων, το αριστερό πλήκτρο soft σας παρέχει πρόσβαση σε 

επιπλέον λειτουργίες: 

Επιλογές (αριστερό πλήκτρο soft) 

Εμφανίζεται ένα μενού που σας παρέχει τις ακόλουθες επιλογές: 

Hold (Αναμονή)  Για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση 

End single call 

(Τερματισμός κλήσης) 

Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης (το ίδιο με το 

) 

Newcall (Νέα κλήση) Κλήση νέου αριθμού ενώ συνομιλείτε 

(τηλεδιάσκεψη) 

Phonebook (Τηλεφ Κατάλ) Αναζήτηση επαφής από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο 

 

Message centre (Κέντρο 

μηνυμάτων) 

Σύνταξη ή ανάγνωση μηνυμάτων SMS.  

Πρόσβαση στη Διαχείριση Αρχείων 

Mute (Αθόρυβο) Απενεργοποίηση του μικροφώνου (αθόρυβο) 

 

Ανοιχτή ακρόαση (δεξί πλήκτρο soft) 

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης, για να μπορείτε να 

συνομιλείτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο. 

Μιλήστε στο μικρόφωνο σε απόσταση έως 1 μέτρο. Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά 

πλήκτρα έντασης +/– για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου.  

 

Πιέστε H-held για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία. 

Σημείωση! 

Η λειτουργία ανοιχτής ακρόασης επιτρέπει να μιλά μόνο ένα άτομο τη φορά. Η 

αλλαγή μεταξύ ομιλίας/ ακρόασης γίνεται αυτόματα, με τον ήχο της φωνής. 

Ισχυροί ήχοι (μουσική κλπ.) στο υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη 

λειτουργία. 

Τα πλήκτρα Soft διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες. Η τρέχουσα λειτουργία 

εμφανίζεται στην οθόνη, ακριβώς πάνω από το πλήκτρο soft. 

 

Αναμονή κλήσεων 

Θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κατά τη 

διάρκεια συνομιλίας. Για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να 

απαντήσετε στη νέα εισερχόμενη κλήση, πιέστε Options (Επιλογές). 

Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Ανατρέξτε στο μενού 

Settings (Ρυθμίσεις)/Call setup (Ρυθμίσεις κλήσεων). 

Πληροφορίες κλήσεων 

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, μπορείτε δείτε τον αριθμό(ούς) κλήσης και το 

χρόνο που έχει περάσει. 



 

Αν η κλήση έχει γίνει με απόκρυψη, θα εμφανιστεί η ένδειξη Unknown 

(Άγνωστος). 

Ιστορικό κλήσεων 

Στο ιστορικό κλήσεων αποθηκεύονται οι Εισερχόμενες, Αναπάντητες και 

Εξερχόμενες κλήσεις. Αποθηκεύονται έως 20 καταχωρήσεις για την κάθε 

κατηγορία. Για πολλές κλήσεις από τον ίδιο αριθμό, αποθηκεύεται μόνο η πιο 

πρόσφατη. 

Λήψη κλήσης και πραγματοποίηση κλήσης  

1：Πιέστε . 

Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε Menu, να κάνετε κύλιση στο  και να 

πιέσετε OK. 

2：Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη / για κύλιση στη λίστα 

κλήσεων. 

 = Εισερχόμενη κλήση 

= Εξερχόμενη κλήση       

= Αναπάντητη κλήση 

3：Πιέστε για κλήση του αριθμού ή πιέστε Options (Επιλογές) για να κάνετε 

τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

View (Προβολή) Προβολή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κλήση 

Delete (Διαγραφή) Διαγραφή της κλήσης από το ιστορικό 

Deleteall (Διαγραφή όλων) Διαγραφή όλων των κλήσεων από το ιστορικό 

Save (Αποθήκευση) Αποθήκευση του αριθμού στον Τηλεφωνικό Κατάλογο 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 300 καταχωρήσεις (επαφές) στον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο, με 3 τηλεφωνικούς αριθμούς ανά κάθε επαφή. 

Δημιουργία επαφής στον Τηλεφωνικό Κατάλογο  

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο και πιέστε OK .  

2：Επιλέξτε -New contact- (Νέα επαφή) και πιέστε Add (Προσθήκη). 

3：Πληκτρολογήστε όνομα για την επαφή. Διαγράψτε χρησιμοποιώντας το 

πλήκτρο Clear (Ακύρωση). 

4：Χρησιμοποιήστε / για να επιλέξετε αν πρόκειται για Mobile (Κινητό 

τηλέφωνο), Home number (Αριθμός οικίας) ή Office number (Αριθμός εργασίας) 

και στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση).  

5：Πιέστε (επαναλαμβανόμενα) για επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

Σημείωση! 



 

Για διεθνείς κλήσεις, πάντα να χρησιμοποιείτε το“+”πριν από τον κωδικό 

χώρας (εναλλακτικά, πιέστε 00). 

 

Διαχείριση των Επαφών του Τηλεφωνικού Καταλόγου 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε κάποια καταχώρηση και στη συνέχεια πιέστε Options (Επιλογές). 

3：Κάντε κάποια από τις επιλογές και στη συνέχεια πιέστε OK . 

View (Προβολή) 

Προβολή λεπτομερειών σχετικά με την επιλεγμένη κλήση . 

Edit (Επεξεργασία) 

1：Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα /  για να μετακινήσετε τον κέρσορα. 

Διαγράψτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Clear (Ακύρωση). 

2：Πιέστε Save (Αποθήκευση). 

Addnew (Προσθήκη) 

Για δημιουργία νέας επαφής Τηλεφωνικού Καταλόγου (βλ. παραπάνω) . 

Call (Κλήση) 

Πιέστε OK για κλήση της επαφής . 

SendSMS (Αποστολή SMS) 

Πιέστε ΟΚ για δημιουργία μηνύματος SMS (βλ. παραπάνω). 

 

Top10setting (10 δημοφιλέστερες επαφές) 

1：Επιλέξτε κάποια από τις κενές επαφές και πιέστε Add (Προσθήκη). 

2：Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη / για κύλιση στον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο, ή πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της 

επαφής που θέλετε να εντοπίσετε. 

3：Πιέστε OK για αποθήκευση της επιλεγμένης επαφής ή Πίσω για επιστροφή στο 

κεντρικό μενού. 

Για να διαγράψετε κάποια επαφή από τις 10 δημοφιλέστερες: Μπείτε στη λίστα, 

πιέστε Options (Επιλογές) και στη συνέχεια Delete (Διαγραφή). 

Delete (Διαγραφή) 

Πιέστε OK για διαγραφή της επιλεγμένης καταχώρησης του Τηλεφωνικού 

Καταλόγου. Πιέστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) για απόρριψη . 

Deleteall (Διαγραφή όλων) 

Επιλέξτε From SIM (Από την κάρτα SIM) ή From Phone (Από το τηλέφωνο) και 

πιέστε OK για να διαγράψετε όλες τις επαφές του Τηλεφωνικού Καταλόγου από 

την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου . 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό SIM-/τηλεφώνου και πιέστε OK για επιβεβαίωση. 

Copyall (Αντιγραφή όλων) 

Επιλέξτε From SIM (Από την κάρτα SIM) και πιέστε OK για αντιγραφή όλων των 

επαφών του Τηλεφωνικού Καταλόγου από την κάρτα SIM στη μνήμη του 

τηλεφώνου. Πιέστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) για απόρριψη. Επιλέξτε  

From Phone (Από το τηλέφωνο) και πιέστε OK για αντιγραφή όλων των επαφών 

του Τηλεφωνικού Καταλόγου από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. 



 

Πιέστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση ή No (Όχι) για απόρριψη. 

Storage (Αποθηκευτικός χώρος) 

Επιλέξτε SIM (Κάρτα SIM) ή Phone (Τηλέφωνο) και πιέστε OK για να ορίσετε τον 

προεπιλεγμένο αποθηκευτικό χώρο για τις νέες επαφές του Τηλεφωνικού 

Καταλόγου. 

SendvCard (Αποστολή vΚάρτας) 

Επιλέξτε Send by SMS (Αποστολή μέσω SMS) και πιέστε OK για να αποστείλετε την 

επιλεγμένη επαφή του Τηλεφωνικού Καταλόγου ως vΚάρτα μέσω SMS. 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη (ή πιέστε Search 

(Αναζήτηση)) και πιέστε ΟΚ για αποστολή. 

Silentmode (Αθόρυβο προφίλ) 

Το Αθόρυβο προφίλ είναι ένα προφίλ όπου δεν ακούγεται ήχος SMS και 

κουδουνίσματος όταν λαμβάνετε κάποια κλήση. Οι ρυθμίσεις δόνησης και άλλων 

ήχων δεν επηρεάζονται. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το # για να 

ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Αθόρυβο προφίλ . 

Ανατρέξετε στην παράγραφο «Ρυθμίσεις» . 

Ακουστικά 

Αν έχετε συνδέσει ακουστικά, το εσωτερικό μικρόφωνο της συσκευής 

απενεργοποιείται αυτόματα.  

Κατά τη λήψη κάποιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο 

απάντησης στα συνδεδεμένα ακουστικά για απάντηση/ τερματισμό της κλήσης. 

 

Προειδοποίηση! 

Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με υψηλή ένταση, μπορεί να προκληθεί 

πρόβλημα ακοής. 

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου προσεκτικά κατά τη χρήση ακουστικών. 

Κλήσεις SOS  

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πιέστε το δεξί πλήκτρο soft πριν 

ενεργοποιηθεί η κάρτα SIM ή ενώ το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Θα γίνει 

αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112. Πιέστε No (Όχι) για 

επιστροφή στην οθόνη ενεργοποίησης. Αν πιέσατε Yes (Ναι) κατά λάθος, πιέστε 

Abort (Απόρριψη) για ακύρωση. 

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 

πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, πληκτρολογώντας 112 και στη 

συνέχεια . 

Τα περισσότερα δίκτυα –όχι όλα – δέχονται κλήσεις προς τον αριθμό 112 ακόμη 

και χωρίς έγκυρη κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας 

για περισσότερες πληροφορίες. 

Πλήκτρο Επείγουσας Κλήσης 

Για να κάνετε κάποια επείγουσα κλήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

επείγουσας κλήσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου για 3 

δευτερόλεπτα, ή πιέστε το δύο φορές εντός ενός δευτερολέπτου. Το τηλέφωνο θα 



 

στείλει ένα επείγον μήνυμα SMS σε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς που 

υπάρχουν στη λίστα Αριθμών Επείγουσας Κλήσης. Το τηλέφωνο στη συνέχεια θα 

πραγματοποιήσει κλήση στον πρώτο αριθμό της λίστας. Αν δεν απαντήσει εντός 

30 δευτερολέπτων, θα πραγματοποιηθεί κλήση στον επόμενο αριθμό. Η κλήση 

επαναλαμβάνεται 3 φορές, μέχρι να απαντηθεί, ή έως ότου πιέσετε το πλήκτρο  

. 

Η λειτουργία επείγουσας κλήσης θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη πριν τη 

χρήση. Ανατρέξτε στις «Ρυθμίσεις» για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την 

ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας και να κάνετε σχετικές ρυθμίσεις. 

Σημείωση! 

Συνήθως δεν επιτρέπονται οι αυτοματοποιημένες κλήσεις προς τον 

αριθμό 112. Μην αποθηκεύετε αυτό τον αριθμό στη λίστα αριθμών 

αυτόματης κλήσης. 

Ορισμένες εταιρείες security δέχονται αυτοματοποιημένες κλήσεις από 

τους πελάτες τους. Επικοινωνήστε με την εταιρεία σας πριν προσθέσετε 

τον αριθμό της στη λίστα αυτόματης κλήσης. 

 

Alarm (Ξυπνητήρι) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο και πιέστε Ok . 

2：Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) και πιέστε OK. 

3：Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ. 

4：Αν είναι για μία φορά, επιλέξτε Single και πιέστε Save (Αποθήκευση). 

5：Για επαναλαμβανόμενο ξυπνητήρι, επιλέξτε Repeated και πιέστε OK. Κάντε 

κύλιση στη λίστα με τις ημέρες της εβδομάδας και πιέστε On/Off για να 

ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για κάθε ημέρα της εβδομάδας. 

Στη συνέχεια πιέστε Save (Αποθήκευση) . 

6：Για να επεξεργαστείτε το ξυπνητήρι, πιέστε Edit (Επεξεργασία) και στη συνέχεια 

πιέστε OK. 

7：Για να διακόψετε το ξυπνητήρι, πιέστε Off (Απενεργοποίηση). Το ξυπνητήρι θα 

διαγραφεί. 

Σημείωση! 

Η λειτουργία ξυπνητηριού θα λειτουργεί ακόμη κι αν το κινητό τηλέφωνο 

είναι απενεργοποιημένο. 

Όταν φτάσει η προκαθορισμένη ώρα, το ξυπνητήρι θα ηχήσει. 

Πιέστε Stop (Διακοπή) για ν’ απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι ή πιέστε Snooze 

(Αναβολή) για να ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά. 

 

Calendar (Ημερολόγιο) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Options (Επιλογές). 

3：Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πιέστε OK . 



 

Viewtasks (Προβολή υποχρεώσεων) 

Προβολή των υποχρεώσεων για την επιλεγμένη ημερομηνία. 

Addtask (Προσθήκη υποχρέωσης) 

1：Πληκτρολογήστε κάποια ημερομηνία για την υποχρέωση και στη συνέχεια 

πιέστε  

2：Πληκτρολογήστε κάποια ώρα για την υποχρέωση και στη συνέχεια πιέστε  

3：Πιέστε Edit (Επεξεργασία), πληκτρολογήστε όνομα για την υποχρέωση και στη 

συνέχεια πιέστε Done (Ολοκληρώθηκε). 

4：Πιέστε Save (Αποθήκευση) για ν’ αποθηκεύσετε την υποχρέωση . 

Μόλις φτάσει η ημερομηνία και η ώρα της υποχρέωσης, θα ακουστεί ηχητική 

υπενθύμιση και τα στοιχεία της θα εμφανιστούν στην οθόνη. 

 

Jumptodate (Μετάβαση σε ημερομηνία) 

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και στη συνέχεια πιέστε OK . 

Σημείωση! 

Η λειτουργία αυτή ισχύει ακόμη κι όταν το τηλέφωνο είναι 

απενεργοποιημένο. 

 

Calculator (Αριθμομηχανή) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο # για να 

πληκτρολογήσετε υποδιαστολή . 

3：Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε κάποια αριθμητική 

πράξη (+, -, x, ÷) και στη συνέχεια πιέστε OK. 

4：Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό και στη συνέχεια πιέστε OK . 

5：Επαναλάβετε τα βήματα 2–4 όσες φορές απαιτείται. 

Επιλέξτε = και πιέστε OK για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα . 

 

Textinput (Πληκτρολόγηση κειμένου) 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο πιέζοντας επαναλαμβανόμενα τα 

αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Όταν γράφετε 

μηνύματα SMS σε κάποιες γλώσσες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 

Smart  ABC (eZiType™) για χρήση λεξικού, ώστε να σας προτείνει λέξεις. 

Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις για να δείτε τον τρόπο αλλαγής μεθόδου 

πληκτρολόγησης. 

 

Enteringtext (Μέθοδος πληκτρολόγησης κειμένου) 

Πιέστε επαναλαμβανόμενα κάποιο αριθμημένο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο 

επιθυμητός χαρακτήρας. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να 

πληκτρολογήσετε τον επόμενο χαρακτήρα. Πιέστε * για να δείτε μια λίστα με τους 

ειδικούς χαρακτήρες. Επιλέξτε τον επιθυμητό και στη συνέχεια πιέστε OK για να 

τον πληκτρολογήσετε. Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα +/– ή /  

για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κείμενο. 



 

Πιέστε # για επιλογή γραφής πεζών, κεφαλαίων ή αριθμών. 

 

EnteringtextwithSmartABC (Πληκτρολόγηση κειμένου με τη βοήθεια λεξικού) 

Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο μία φορά, ακόμη κι αν δεν έχει εμφανιστεί ο 

επιθυμητός χαρακτήρας. Το λεξικό θα σας συστήσει λέξεις βάσει τον πλήκτρων 

που πιέσατε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε κάποια 

λέξη και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να συνεχίσετε στην επόμενη λέξη. 

Αν καμία από τις προτεινόμενες λέξεις δεν είναι σωστή, πιέστε # για απλή γραφή. 

Το εικονίδιο πάνω αριστερά στην οθόνη δείχνει τη μέθοδο πληκτρολόγησης: 

eZi.ABC UPPER CASE with Smart ABC (Κεφαλαία με λεξικό) 

eZi.abc lower case  with Smart ABC (Πεζά με λεξικό) 

ABC UPPER CASE (Κεφαλαία) 

abc lower case (Πεζά) 

123 Numerals (Αριθμοί) 

Ραδιόφωνο FM  

Αυτή η συσκευή μπορεί να λάβει ραδιοφωνικά σήματα στις συχνότητες 87.5 έως 

108.0 Mhz. 

Σημείωση: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά όταν ενεργοποιείτε 

το ραδιόφωνο FM. Τα ακουστικά είναι η κεραία FM . 

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM  

1. Συνδέστε το Ακουστικό στο τηλέφωνο.  

2. Μπείτε στο κεντρικό μενού, επιλέξτε ραδιόφωνο FM και πιέστε OK. Θα 

ενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο FM. Θα εμφανιστεί η συχνότητα του ραδιοφώνου 

FM. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλευρικά πλήκτρα 

έντασης. 

3.Για επιστροφή στο κεντρικό μενού, πιέστε“ ”. Το ραδιόφωνο FM θα 

συνεχίσει να λειτουργεί. 

Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμού: 

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/ κάτω για να επιλέξετε την 

επιθυμητή συχνότητα FM. 

2. Πιέστε Options (Επιλογές) και αποθηκεύστε στη μνήμη τους επιθυμητούς 

σταθμούς. 

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών 

1. Μπείτε στο μενού ραδιοφώνου FM  

2. Επιλέξτε Options (Επιλογές) 

3. Επιλέξτε τη λειτουργία Auto Search (Αυτόματη Αναζήτηση) και στη συνέχεια 

πιέστε ok 

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου: 

Μπείτε στο μενού ραδιοφώνου FM. Πιέστε το πλήκτρο “5” για απενεργοποίηση 

του ραδιοφώνου FM”. 

 



 

Μηνύματα SMS  

Δημιουργία και αποστολή SMS 

1：Πιέστε το πλήκτρο Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK. 

2：Επιλέξτε Messages (Μηνύματα) και πιέστε OK . 

3：Επιλέξτε Write message (Σύνταξη μηνύματος) και στη συνέχεια πιέστε OK . 

4：Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας (βλ. Πληκτρολόγηση κειμένου) και στη 

συνέχεια πιέστε Done (Ολοκληρώθηκε).  

5：Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές αποστολής και στη συνέχεια πιέστε 

ΟΚ για επιβεβαίωση. 

Send.only (Μόνο αποστολή)  Αποστολή του μηνύματος χωρίς αποθήκευση 

Save.and.send (Αποθήκευση & 

Αποστολή) 

Αποστολή του  μηνύματος και αποθήκευσή του 

στο Outbox (Εξερχόμενα) 

Send.to.many (Αποστολή σε 

πολλούς παραλήπτες) 

Προσθήκη πολλών παραληπτών στο μήνυμα 

Αν έχετε επιλέξει Send.to.many (Αποστολή σε πολλούς), κάντε τα ακόλουθα: 

1：Επιλέξτε Recipients (Παραλήπτες) και πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε μία από τις κενές επαφές και στη συνέχεια πιέστε Edit (Επεξεργασία).  

3：Πληκτρολογήστε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή πιέστε Search (Αναζήτηση) για 

ν’ ανοίξετε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο. Αφού πληκτρολογήσετε ή επιλέξετε 

κάποιον αριθμό, πιέστε OK . 

4：Επαναλάβετε τα βήματα 2–3 για να προσθέσετε κι άλλους παραλήπτες. 

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πιέστε Done (Ολοκληρώθηκε). 

Σημείωση! 

Για διεθνείς κλήσεις, πάντα να χρησιμοποιείτε το“+”πριν από τον κωδικό 

χώρας (εναλλακτικά, πιέστε 00). 

 

Εισερχόμενα SMS (Εισερχόμενα) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Messages (Μηνύματα) και πιέστε OK . 

3：Επιλέξτε Inbox (Εισερχόμενα) και πιέστε OK . 

4：Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε Read (Ανάγνωση). 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση πάνω/ κάτω στα 

μηνύματα. 

5：Πιέστε Options (Επιλογές) αν θέλετε να ανατρέξετε στα Εξερχόμενα 

SMS (Outbox) . 

Εξερχόμενα SMS(Εξερχόμενα) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και πιέστε OK. 

2：Επιλέξτε Messages (Μηνύματα) και πιέστε OK. 

3：Επιλέξτε Outbox (Εξερχόμενα) και πιέστε OK. 



 

4：Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε ΟΚ. Χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα / για κύλιση πάνω/ κάτω στα μηνύματα 

5：Πιέστε Options (Επιλογές). 

Αποστολή (Εξερχόμενα) 

Κάντε μια από τις ακόλουθες επιλογές αποστολής και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για 

επιβεβαίωση (Ανατρέξτε στην παράγραφο δημιουργίας και αποστολής SMS). 

Απάντηση (Εισερχόμενα) 

Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και στη συνέχεια πιέστε Done 

(Ολοκληρώθηκε). Το μήνυμα θα αποσταλεί άμεσα. 

Call (Κλήση) 

Πιέστε OK για κλήση της επαφής. 

Delete (Διαγραφή) 

Πιέστε Yes (Ναι) για διαγραφή του μηνύματος ή No (Όχι) για επιστροφή στο 

μενού. 

Edit (Επεξεργασία) 

Επεξεργαστείτε το μήνυμα και στη συνέχεια πιέστε Done (Ολοκληρώθηκε) για να 

εμφανιστούν οι επιλογές αποστολής  (Ανατρέξτε στην παράγραφο δημιουργίας 

και αποστολής SMS). 

Forward (Προώθηση) (Εισερχόμενα) 

Προώθηση ενός μηνύματος από τα εισερχόμενα/ εξερχόμενα. Πιέστε Done 

(Ολοκληρώθηκε) για να εμφανιστούν οι επιλογές αποστολής. 

Delete all (Διαγραφή όλων) 

Πιέστε Yes (Ναι) για διαγραφή όλων των μηνυμάτων ή No (Όχι) για επιστροφή στο 

μενού  

Use number (Χρήση αριθμού) 

Εμφανίζει τον αριθμό αποστολέα του μηνύματος καθώς και όλους τους 

τηλεφωνικούς αριθμούς που περιέχονται στο μήνυμα. 

1： Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και επιλέξτε έναν από τους 

εμφανιζόμενους αριθμούς. 

2：Πιέστε Options (Επιλογές). 

3：Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές και στη συνέχεια πιέστε OK . 

Call (Κλήση) Κλήση του επιλεγμένου αριθμού 

Save (Αποθήκευση) Αποθήκευση του αριθμού στον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο 

Send SMS (Αποστολή 

SMS) 

Δημιουργία νέου μηνύματος SMS  

 

 

Ρυθμίσεις 

Σημείωση! 

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες 



 

ρυθμίσεις που περιγράφονται σ’ αυτό το κεφάλαιο. 

Ημερομηνία και ώρα 

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε OK 

3：Επιλέξτε Time& Date (Ημερομηνία & Ώρα) και πιέστε OK 

4：Πληκτρολογήστε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ)  

5：Πληκτρολογήστε την ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ. 

Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας/ ώρας 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε OK 

3：Επιλέξτε Time& Date (Ημερομηνία & Ώρα) και πιέστε OK 

4：Επιλέξτε FORMAT (Μορφή) και πιέστε Ok . 

5：Επιλέξτε 12 hours (12 ώρες) ή 24 hours (24 ώρες). 

6：Επιλέξτε Date Format (Μορφή ημερομηνίας). 

7：Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας . 

Αυτόματη ενημέρωση ώρας 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε OK 

3：Επιλέξτε Time& Date (Ημερομηνία & Ώρα) και πιέστε OK 

4：Επιλέξτε Auto time (Αυτόματη ώρα) και στη συνέχεια πιέστε OK . 

5：Επιλέξτε On/Off και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

Usersetup (Ρυθμίσεις χρήστη)  

Αλλαγή γλώσσας 

Η εργοστασιακή γλώσσα για τα μενού, τα μηνύματα κλπ. καθορίζεται από την 

κάρτα SIM. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα. 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε OK 

3：Επιλέξτε Language (Γλώσσα) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

4：Κάντε κύλιση πάνω/ κάτω για να επιλέξετε γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε  

OK. 

Ταπετσαρία  

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 διαφορετικές ταπετσαρίες . 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε OK 

3：Επιλέξτε Wallpaper (Ταπετσαρία) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

4：Κάντε κύλιση πάνω/ κάτω για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες ταπετσαρίες . 

5：Πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση ή Πίσω για ακύρωση των αλλαγών. 



 

Φωτισμός φόντου  

Για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα απενεργοποιηθεί ο φωτισμός 

φόντου. 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε OK 

3：Επιλέξτε LCD backlight (Φωτισμός οθόνης LCD) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

4：Επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας από 1~5 . 

 

Tonesettings (rings&tones) (Κουδουνίσματα & ήχοι) 

Ρυθμίσεις κουδουνίσματος 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε user Profile (Προφίλ Χρήστη) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

3：Επιλέξτε General (Γενικά) και στη συνέχεια Customize (Προσαρμογή). Κατόπιν 

πιέστε ΟΚ . 

4：Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις ήχων και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ 

5：Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους ήχους και θα αναπαραχθεί. Πιέστε ΟΚ για 

επιβεβαίωση ή Πίσω για ν’ απορρίψετε τις αλλαγές . 

6：Με παρόμοιο τρόπο ρυθμίστε τις επιλογές: Alarm (Ήχος ξυπνητηριού), Message 

tone (Ήχοι μηνυμάτων) και Keypad tone (Ήχοι πληκτρολογίου) . 

 

Ένταση ήχου κλήσης 

1：Επιλέξτε Volume (Ένταση) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

2：Κάντε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα / για ν’ αλλάξετε την 

ένταση κουδουνίσματος και στη συνέχεια πιέστε . 

Μέθοδος ειδοποίησης (ring (κουδούνισμα)/vibrate (δόνηση)) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέθοδο ειδοποίησης μεταξύ ring tone (κουδούνισμα) 

και/ ή vibration (δόνηση). 

Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο ειδοποίησης και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

 

Ήχοι ειδοποίησης και σφαλμάτων 

Οι ήχοι ειδοποίησης και σφαλμάτων χρησιμοποιούνται για να σας ειδοποιήσουν 

σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας, σφαλμάτων τηλεφώνου και κάρτας SIM κ.ά. 

1 ： Επιλέξτε Warning (Ειδοποιήσεις) και πιέστε On/Off για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση. 

2 ： Επιλέξτε Error (Σφάλματα) και πιέστε On/Off για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση. 

3：Πιέστε Done (Ολοκληρώθηκε) για αποθήκευση . 

 

Silent (Αθόρυβο) 

Το Αθόρυβο είναι ένα προφίλ όπου δεν ακούγεται ήχος SMS και κουδουνίσματος 

όταν λαμβάνετε κάποια κλήση. Οι ρυθμίσεις δόνησης και άλλων ήχων δεν 

επηρεάζονται. 



 

1：Επιλέξτε Silent (Αθόρυβο) και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε On/Off για Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση. 

3：Πιέστε ΟΚ για αποθήκευση. 

Εναλλακτικά, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση του Αθόρυβου προφίλ. 

 

Bluetooth 

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth. 

1. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) 

2.Επιλέξτε Connectivity (Συνδεσιμότητα) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ 

3.Επιλέξτε Bluetooth και στη συνέχεια θα δείτε τα παρακάτω 

3.1. Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε το Bluetooth επιλέγοντας ON/OFF 

3.2.Μπορείτε να επιλέξετε να είναι ορατή η συσκευή σε άλλες συσκευές 

3.3 My device (Η συσκευή μου) 

3.4. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για να συνδεθείτε με τις διαθέσιμες, κοντινές 

συσκευές Bluetooth (όπως π.χ. ακουστικά).  

 

Blocking functions (Απενεργοποίηση λειτουργιών) 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε κάποιες λειτουργίες για ν’ απλοποιήσετε τη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου σας . 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Block function (Απενεργοποίηση λειτουργιών) και στη συνέχεια πιέστε 

OK . 

3：Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε ν’ απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια 

πιέστε On. 

4：Πιέστε Done (Ολοκληρώθηκε) για επιβεβαίωση. 

Emergency (Επείγουσες κλήσεις) 

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τις Επείγουσες κλήσεις. 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Emergency (Επείγουσες κλήσεις) και πιέστε OK για να δείτε τις 

ακόλουθες ρυθμίσεις: 

 

Activation (Ενεργοποίηση) 

Επιλέξτε κάποια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε OK . 

Off Το πλήκτρο επείγουσας κλήσης είναι 

απενεργοποιημένο . 

 

OnNormal 

Το πλήκτρο Επείγουσας Κλήσης είναι ενεργοποιημένο. 

Για να το ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο για >3 δευτερόλεπτα ή πιέστε το 2 φορές 

εντός ενός δευτερολέπτου . 



 

 

On.(3) 

Το πλήκτρο Επείγουσας Κλήσης είναι ενεργοποιημένο. 

Για να το ενεργοποιήσετε πιέστε το 3 φορές εντός ενός 

δευτερολέπτου. 

 

 

Numberslist (Λίστα αριθμών)  

Η λίστα αριθμών που θα καλούνται όταν πιέσετε το πλήκτρο Επείγουσας Κλήσης . 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Emergency (Επείγουσες κλήσεις) και πιέστε OK. 

3：Επιλέξτε Numbers list (Λίστα αριθμών) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

4：Επιλέξτε Empty (Άδειο) και στη συνέχεια Options (Επιλογές). 

5：Επιλέξτε Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος) αν θέλετε να προσθέσετε 

κάποια επαφή στη λίστα. 

Εναλλακτικά πιέστε Manual (Χειροκίνητο). 

6：Πιέστε  . 

7：Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και πιέστε Save (Αποθήκευση). 

Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να φτάσετε στους 5 αριθμούς επείγουσας 

κλήσης. Ανατρέξτε στην παράγραφο Τηλεφωνικός Κατάλογος για πληροφορίες 

σχετικά με τη μέθοδο προσθήκης ονομάτων/ αριθμών. 

Για επεξεργασία ή διαγραφή της τρέχουσας καταχώρησης, επιλέξτε την και πιέστε 

Options (Επιλογές). Στη συνέχεια επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) ή Delete (Διαγραφή) 

και κατόπιν πιέστε ΟΚ . 

Message (Μήνυμα) 

Το μήνυμα SMS έκτακτης ανάγκης που θα σταλεί όταν πιέσετε το πλήκτρο 

Επείγουσας Κλήσης . Πιέστε Edit (Επεξεργασία) και πληκτρολογήστε το επιθυμητό  

κείμενο. Στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για αποθήκευση. 

Σχετικές πληροφορίες  

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας πριν ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία Επείγουσας Κλήσης: 

Να είστε προσεκτικοί σχετικά με την αυτόματη απάντηση αριθμών που έχετε 

προσθέσει στη λίστα κλήσεων, καθώς αν το τηλεφώνημά σας απαντηθεί – έστω 

και αυτόματα – δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήση. 

 

Voicemail (Φωνητικό ταχυδρομείο) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Voice mail (Φωνητικό ταχυδρομείο) και στη συνέχεια πιέστε 

ΟΚ . 

3：Επιλέξτε Empty (Άδειο) και πιέστε Options (Επιλογές). 

4 ： Επιλέξτε Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος) αν θέλετε να 

προσθέσετε κάποια επαφή στο Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος). 

Εναλλακτικά, πιέστε Manual (Χειροκίνητο) για να προσθέσετε νέα επαφή. 

Ανατρέξτε στο Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος) για προσθήκη 



 

ονομάτων/ αριθμών . 

5：Πιέστε Save (Αποθήκευση) για επιβεβαίωση. 

ConnecttoVoicemail (Σύνδεση σε Φωνητικό Ταχυδρομείο)  

1：Επιλέξτε Options (Επιλογές) και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2 ： Επιλέξτε Connect (Σύνδεση) και πιέστε OK για κλήση του φωνητικού 

ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 για 

κλήση του φωνητικού ταχυδρομείου. 

Edit (Επεξεργασία) 

Για να επεξεργαστείτε κάποια καταχώρηση, επιλέξτε την και πιέστε Options 

(Επιλογές). Στη συνέχεια επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) και πιέστε ΟΚ . 

Delete (Διαγραφή) 

Για να διαγράψετε κάποια καταχώρηση, επιλέξτε την και πιέστε Options 

(Επιλογές). Στη συνέχεια επιλέξτε Delete (Διαγραφή) και πιέστε ΟΚ . 

 

Σημείωση! 

Ο αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου σας έχει παρασχεθεί από τον 

τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας. 

 

Speed dial (Ταχεία κλήση) 

Τα αριθμημένα πλήκτρα 0 και 2–9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταχεία 

κλήση. 

Προσθήκη αριθμών ταχείας κλήσης 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Speed dial (Ταχεία κλήση) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

3：Επιλέξτε 0 και πιέστε Add (Προσθήκη). 

4：Επιλέξτε καταχώρηση από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο και στη συνέχεια πιέστε 

ΟΚ. 

5：Επαναλάβετε για να προσθέσετε αριθμούς ταχείας κλήσης στα πλήκτρα 2–9 . 

Για ταχεία κλήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμημένο 

πλήκτρο . 

Για επεξεργασία κάποιας υπάρχουσας καταχώρησης, επιλέξτε την και πιέστε 

Options (Επιλογές). Στη συνέχεια επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) ή Delete (Διαγραφή) 

και πιέστε ΟΚ. 

Callsetup (Ρυθμίσεις κλήσεων) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Call setup (Ρυθμίσεις κλήσεων) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να 

δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

CallerID (Αναγνώριση κλήσης) 

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε διάφορες 

ρυθμίσεις αναγνώρισης κλήσεων . Κάντε την επιθυμητή επιλογή και πιέστε OK . 

Set.by.network Να χρησιμοποιείται η εργοστασιακή ρύθμιση από το 

δίκτυο 



 

Hide.ID Να αποκρύπτεται ο αριθμός σας 
Send.ID Να εμφανίζεται ο αριθμός σας 

Call.waiting (Αναμονή κλήσεων) 

Κάντε κάποια επιλογή και πιέστε OK . 

Activate Ενεργοποιεί τη λειτουργία 

Deactivate Απενεργοποιεί τη λειτουργία 
Query status Δείχνει αν είναι ενεργοποιημένη/ απενεργοποιημένη η 

λειτουργία 
 

Call divert (Προώθηση κλήσεων) 

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες κλήσεις θα προωθούνται . 

Επιλέξτε κάποια προϋπόθεση και πιέστε OK. Στη συνέχεια επιλέξτε Activate 

(Ενεργοποίηση) ， Deactivate (Απενεργοποίηση) ή Query status (Ερώτημα 

κατάστασης) για κάθε επιλογής . 

Div ..voice.calls Προώθηση όλων των φωνητικών κλήσεων . 

 

Div ..unreach. 

Προώθηση εισερχόμενων κλήσεων αν το τηλέφωνό είναι 

απενεργοποιημένο ή εκτός δικτύου. 

Div ..no.reply Προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων αν δεν υπάρξει 

απάντηση. 

Divert.if.busy. Προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων αν η γραμμή είναι 

κατειλημμένη  

Cancel.diverts Να μην πραγματοποιείται προώθηση κλήσεων 

 

Callbarring (Φραγή κλήσεων) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να μην επιτρέπονται κάποια είδη 

κλήσεων. 

Σημείωση! 

Για ν’ αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις απαιτείται κωδικός. Επικοινωνήστε με τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να μάθετε τον κωδικό σας. 

 

Outgoing.calls 

(Εξερχόμενες κλήσεις) 

Πιέστε ΟΚ και στη συνέχεια επιλέξτε: 

All calls (Όλες οι 

κλήσεις) 

Θα μπορείτε ν’ απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις 

αλλά δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. 

Internat. Calls 

(Διεθνείς κλήσεις) 

Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις. 

Int. except  home 

(Διεθνείς εκτός από 

οικείας χώρας)  

Δεν θα μπορείτε να κάνετε διεθνείς κλήσεις, παρά μόνο 

στη χώρα που σχετίζεται με την κάρτα SIM. 



 

Incoming.calls  

(Εισερχόμενες 

κλήσεις) 

Πιέστε ΟΚ και στη συνέχεια επιλέξτε: 

All calls (Όλες οι 

κλήσεις) 

Θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλά δεν θα 

μπορείτε ν’ απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις. 

When roaming (Κατά 

τη διάρκεια roaming) 

Δεν θα μπορείτε να δεχθείτε εισερχόμενες κλήσεις κατά 

τη διάρκεια roaming (περιαγωγής). 

Cancel.all (Ακύρωση 

όλων) Ακύρωση όλων των λειτουργιών φραγής κλήσεων  

(απαιτείται κωδικός) 

Answer.mode (Μέθοδος απάντησης) 

Επιλέξτε Open (Άνοιγμα) και στη συνέχεια επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) για να 

μπορείτε ν’ απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις με το άνοιγμα του καπακιού του 

τηλεφώνου. 

Επιλέξτε Any key (Οποιοδήποτε πλήκτρο) και πιέστε On (Ενεργοποίηση) για να 

μπορέσετε ν’ απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πιέζοντας οποιοδήποτε 

πλήκτρο. 

Messages (Μηνύματα) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Messages (Μηνύματα) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

3：Επιλέξτε SMS settings (Ρυθμίσεις SMS) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να δείτε 

τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Profile set (Ρύθμιση κέντρου μηνυμάτων) 

Αυτός ο αριθμός απαιτείται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 

SMS. Μπορείτε να λάβετε αυτόν τον αριθμό από τον διαχειριστή του δικτύου. 

1 ： Προσθήκη/ επεξεργασία του αριθμού του κέντρου μηνυμάτων. 

Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα για να μετακινήσετε τον κέρσορα. Πιέστε 

Clear (Ακύρωση) για διαγραφή . 

2：Πιέστε Save (Αποθήκευση για ν’ αποθηκεύσετε το νέο αριθμό). 

Memorystatus (Κατάσταση μνήμης) 

Απεικονίζει το ποσοστό του χώρου στη μνήμη που χρησιμοποιεί η κάρτα SIM και η 

κάρτα μνήμης . 

Pref .storage (Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος) 

1：Επιλέξτε SIM για ν’ αποθηκεύονται μηνύματα στην κάρτα SIM, ή Phone 

(Τηλέφωνο) για ν’ αποθηκεύονται τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου. 

2：Πιέστε OK για επιβεβαίωση. 

Spellsupport (Υποστήριξη Λεξικού) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Messages (Μηνύματα) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

3：Επιλέξτε Spell support (Υποστήριξη λεξικού) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

4 ： Πιέστε On (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το λεξικό Smart 

ABC/eZiType™. Ανατρέξτε στην παράγραφο πληκτρολόγησης κειμένου . 



 

5：Επιλέξτε κάποιο λεξικό (γλώσσα) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση. 

Networksetup (Ρυθμίσεις δικτύου) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Network setup (Ρυθμίσεις δικτύου) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ . 

3：Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για 

επιβεβαίωση. 

Automatic 

(Αυτόματα) 

Η επιλογή του δικτύου γίνεται αυτόματα . 

 

Manual 

(Χειροκίνητα) 

Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

(μετά από λίγη ώρα). Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και στη συνέχεια 

πιέστε OK . 

Services (Υπηρεσίες) 

Υπάρχει ένας αριθμός χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στο τηλέφωνο και 

ονομάζονται Services (Υπηρεσίες). Αυτές οι υπηρεσίες ενεργοποιούνται αφού 

πρώτα επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Securitysettings (Ρυθμίσεις ασφάλειας) 

1：Πιέστε Menu, κάντε κύλιση στο  και στη συνέχεια πιέστε OK . 

2：Επιλέξτε Security (Ασφάλεια) και πιέστε OK . 

SIMlock (Κλείδωμα κάρτας SIM) 

Η κάρτα SIM προστατεύεται μέσω κωδικού PIN (Personal Identification Number). 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά κωδικό PIN κατά την εκκίνησή 

του. Επιλέξτε On/Off και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος της κάρτας SIM . 

Σημείωση! 

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PIN για να ενεργοποιήσετε/ 

απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της κάρτας SIM. 

Phonelock (Κλείδωμα τηλεφώνου)  

Επιλέξτε On/Off και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 

του Κλειδώματος τηλεφώνου . 

Σημείωση! 

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό τηλεφώνου σας για να 

μπορέσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234. 

 

PIN/PIN2/Phonepassword (PIN1/ PIN2/ Κωδικός τηλεφώνου) 

Για ν’ αλλάξετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου: 

1：Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και επιβεβαιώστε πιέζοντας OK 

2：Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό και επιβεβαιώστε πιέζοντας ΟΚ. 

3：Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό κι επιβεβαιώστε πιέζοντας ΟΚ. 

Reset (Επαναφορά) 

Επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις . 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ 



 

για επαναφορά . 

 

 

 

 

Οδηγίες Ασφάλειας 

Προειδοποίηση!  

Η συσκευή και τα εξαρτήματα της περιέχουν μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα 

μακριά από μικρά παιδιά. 

Περιβάλλον χρήσης 

Να ακολουθείτε τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή που 

βρίσκεστε και ν’ απενεργοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η 

χρήση της ή σε μέρη όπου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Να 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον ενδεικνυόμενο τρόπο. 

 

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια ακτινοβολίας κατά τη χρήση της.  Καλό 

θα είναι να απέχει περίπου 3 εκατοστά από το σώμα σας. Όταν τη μεταφέρετε σε 

θήκη ή άλλο συγκρατητικό εξάρτημα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην 

περιέχεται κάποιο μέταλλο σ’ αυτά και να διατηρείτε την απόσταση που 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Μαγνητικά εξαρτήματα της συσκευής.  Η συσκευή ελκύει τα μεταλλικά 

αντικείμενα. Να μην κρατάτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα κοντά στη 

συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων . 

 

Νοσοκομεία και ιατρικά μηχανήματα 

Η χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα – για παράδειγμα κινητά 

τηλέφωνα – μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές σε μη επαρκώς μονωμένες 

ιατρικές συσκευές. Επικοινωνήστε με γιατρό ή με τον κατασκευαστή της συσκευής 

για να μάθετε αν είναι επαρκώς μονωμένη ενάντια στα ραδιοκύματα ή αν έχετε 

άλλες απορίες. Υπάρχουν ειδικές πινακίδες σήμανσης σε νοσοκομεία ή άλλες 

ιατρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες σας προτρέπουν να απενεργοποιήσετε το 

τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σ’ αυτούς τους χώρους. Θα πρέπει να σέβεστε αυτούς 

τους κανονισμούς. Τα νοσοκομεία και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις μπορεί να 

χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος σε εξωτερικά ραδιοκύματα. 

 

Βηματοδότες  

Η Ένωση Κατασκευαστών Ιατρικών Μηχανημάτων σας συμβουλεύει να αφήνετε 

απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και 

βηματοδοτών, ώστε ν’ αποφεύγονται πιθανές παρεμβολές. Τα  άτομα με 

βηματοδότες: 

• Θα πρέπει να κρατούν πάντα το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 



 

εκατοστών από το βηματοδότη – όταν είναι ενεργοποιημένο 

• Δεν θα πρέπει να τοποθετούν το τηλέφωνο σε τσέπη πουκάμισου (ή άλλη που 

να είναι κοντά στο ύψος της καρδιάς). 

• Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που είναι στην αντίθετη πλευρά σε σχέση 

με το βηματοδότη, για ν’ αποφευχθούν πιθανές παρεμβολές.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, 

απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνό σας . 

 

Περιοχές με εκρηκτικά υλικά 

Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε μέρος όπου υπάρχει 

κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις πινακίδες και οδηγίες. Υπάρχει 

κίνδυνος έκρηξης σε μέρη όπου απαιτείται να σβήσετε τον κινητήρα του 

αυτοκινήτου σας. Σ’ αυτές τις περιοχές, πιθανοί σπινθήρες μπορεί να 

προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. 

Να απενεργοποιείτε τη συσκευή σε πρατήρια καυσίμων ή σε άλλα σχετικά μέρη. 

Να ακολουθείτε τις απαγορεύσεις που ισχύουν σχετικά με τη χρήση συσκευών 

ραδιοκυμάτων κοντά σε μέρη όπου αποθηκεύονται ή πωλούνται καύσιμα, σε 

εργοστάσια χημικών και σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ελεγχόμενες εκρήξεις. 

Οι περιοχές με κίνδυνο έκρηξης συνήθως – αλλά όχι πάντα – υποδεικνύονται από 

σχετική σήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα χαμηλά καταστρώματα πλοίων, για 

μεταφορά ή αποθήκευση χημικών, για βυτιοφόρα, για περιοχές όπου ο αέρας 

περιέχει χημικά ή άλλα σωματίδια όπως σκόνη, κόκκοι ή ρινίσματα μετάλλων. 

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 

Σημαντικό! 

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ραδιοκύματα, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 

το επίγειο δίκτυο καθώς και άλλες λειτουργίες που ρυθμίζονται από το χρήστη. 

Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να είναι εγγυημένη σε 

όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, ποτέ να μην βασίζεστε σε κινητά τηλέφωνα για 

πολύ σημαντικές κλήσεις, όπως επείγοντα ιατρικά περιστατικά. 

Βοηθήματα ακοής 

Η συσκευή σας λειτουργεί με τα περισσότερα βοηθήματα ακοής της αγοράς. 

Εντούτοις, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει πλήρης 

συμβατότητα . 

Οχήματα 

Τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων 

(π.χ. electronic fuel injection, ABS,  automatic cruise  control, αερόσακους)  

που δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή δεν είναι επαρκώς προστατευμένα. Να 

επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας 

για περισσότερες πληροφορίες. 

Να μην φυλάτε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά μαζί με τη 

συσκευή ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο: Να έχετε 

υπόψη σας ότι οι αερόσακοι είναι γεμάτοι με αέρα υπό μεγάλη πίεση. 

Να μην τοποθετήσετε αντικείμενα πάνω ή στα σημεία ανοίγματος του αερόσακου. 

Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί αν το κινητό τηλέφωνο δεν 



 

τοποθετηθεί σωστά και βρεθεί σε κάποιο σημείο ανοίγματος του αερόσακου. 

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσεων. Να 

απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο. Αν 

χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, μπορεί να 

παρουσιαστεί κίνδυνος ασφάλειας πτήσεων και παρεμβολή στις τηλεπικοινωνίες. 

Επίσης η χρήση ενδέχεται να διώκεται ποινικά . 

 

Ρυθμός απορρόφησης (SAR) 

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα. 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται 

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή Συνδέστε το τροφοδοτικό και φορτίστε τη 

μπαταρία για αρκετές ώρες. 

Η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη 

σωστά 

Ελέγξτε την τοποθέτηση της μπαταρίας 

 

Αποτυχία φόρτισης της μπαταρίας 

Η μπαταρία ή ο φορτιστής έχουν υποστεί 

βλάβη 

Ελέγξτε τη μπαταρία και το φορτιστή 

Η φόρτιση της μπαταρίας γίνεται σε 

θερμοκρασίες  <0°C ή >40°C. 

Βελτιώστε τη θερμοκρασία φόρτισης 

Ο φορτιστής δεν έχει συνδεθεί σωστά στο 

τηλέφωνο ή στην πρίζα 

Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή 

 

Ο χρόνος αναμονής έχει μειωθεί 

Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 

πολύ χαμηλή 

Τοποθετήστε νέα μπαταρία. 

Βρίσκεστε πολύ μακριά από κάποιον 

αναμεταδότη και το τηλέφωνο αναζητά 

συνεχώς σήμα 

Η αναζήτηση του δικτύου καταναλώνει 

ενέργεια από τη μπαταρία. Θα πρέπει 

να βρείτε ένα μέρος με καλύτερο σήμα ή 

ν’ απενεργοποιήσετε προσωρινά το 

τηλέφωνο. 
 

Αποτυχία πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων 

Έχει ενεργοποιηθεί η φραγή κλήσεων Απενεργοποιήστε τη λειτουργία φραγής 

κλήσεων. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, 

επικοινωνήστε με το διαχειριστή του 

δικτύου. 

 



 

Ο κωδικός PIN δεν γίνεται αποδεκτός 

Έχετε πληκτρολογήσει λάθος κωδικό PIN 

πολλές φορές 

Πληκτρολογήστε κωδικό PUK για ν’ 

αλλάξετε τον κωδικό PIN ή επικοινωνήστε 

με το διαχειριστή του δικτύου. 

 

Σφάλμα κάρτας SIM 

Η κάρτα SIM έχει υποστεί βλάβη Ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας SIM. Αν 

έχει υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το 

διαχειριστή του δικτύου. 

Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά Ελέγξτε την τοποθέτηση της κάρτας SIM.  

Αφαιρέστε την κάρτα και τοποθετήστε την 

ξανά. 

Η κάρτα SIM είναι λερωμένη ή βρεγμένη Σκουπίστε τις επαφές της κάρτας SIM με 

ένα καθαρό πανί. 

 

 

Αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
Η κάρτα SIM είναι άκυρη Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του 

δικτύου. 

Δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου GSM Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του 

δικτύου. 

Το σήμα είναι πολύ ασθενικό Ανατρέξτε αμέσως παρακάτω. 

 

 

Ασθενικό σήμα 

Βρίσκεστε πολύ μακριά από αναμεταδότη Αλλάξτε θέση. 

Το δίκτυο είναι φορτωμένο Προσπαθήστε αργότερα . 

 

Ηχώ ή θόρυβος 

 Τοπικό πρόβλημα κακής σύνδεσης Κλείστε και καλέστε ξανά. Η γραμμή θα 

δρομολογηθεί καλύτερα. 

 

 

Αποτυχία προσθήκης επαφής 

 
Ο Τηλεφωνικός Κατάλογος έχει γεμίσει Διαγράψτε επαφές για να ελευθερώσετε 

μνήμη 

 

Αποτυχία ρύθμισης κάποιων λειτουργιών 

 

 



 

Οι λειτουργίες δεν υποστηρίζονται ή 

πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητής. 

 

Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό 

σας πάροχο. 

 

 

Φροντίδα και συντήρηση 

Η συσκευή σας είναι τεχνολογικά εξελιγμένη και θα πρέπει να την φροντίζετε 

ιδιαίτερα. Αν είστε αμελείς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση 

• Να προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία. Η βροχή/ χιόνι, η υγρασία και όλα 

τα είδη υγρών περιέχουν διαβρωτικές ουσίες, οι οποίες προκαλούν βλάβη στα 

ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή βραχεί, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη 

μπαταρία και να την αφήσετε να στεγνώσει καλά πριν την τοποθετήσετε ξανά. 

• Να μην χρησιμοποιείτε ή κρατάτε τη συσκευή σε σκονισμένο ή λερωμένο 

περιβάλλον. Μπορεί να υποστούν βλάβη τα κινούμενα και ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα. 

• Να μην κρατάτε τη συσκευή σε πολύ ζεστά μέρη. Οι υψηλές θερμοκρασίες 

μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της, να προκαλέσουν βλάβη στις μπαταρίες 

και ν’ αλλοιώσουν ή λιώσουν ορισμένα πλαστικά εξαρτήματα. 

• Να μην κρατάτε τη συσκευή σε κρύα μέρη. Αν ζεστάνετε τη συσκευή απότομα, 

θα δημιουργηθεί υγρασία στο εσωτερικό της, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

βλάβη στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.  

• Να μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν 

που περιγράφεται σ’ αυτό το έντυπο. 

• Να μην ρίξετε κάτω τη συσκευή. Να μην την κτυπήσετε ή την  τραντάξετε 

δυνατά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν βλάβες. 

• Να μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά καθαριστικά. 

 

Οι παραπάνω συμβουλές ισχύουν για τη συσκευή, τη μπαταρία, το τροφοδοτικό 

και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Αν το τηλέφωνο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Να έχετε μαζί σας την 

απόδειξη ή αντίγραφο τιμολογίου. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Προδιαγραφές 

Δίκτυο:  9001800  

Διαστάσεις: 100.8 χιλ. x52.5 χιλ. x19.8 χιλ.  

Βάρος: 95 γρ. (μαζί με τη μπαταρία)     Μπαταρία: 3 .7V/800 mAh Li-ion  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  Flip 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 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 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/kinita/tilefwna.htm


 

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 

1313 
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, 

Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  CE1313 ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/kinita/ 

tilefwna.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 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. 

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. 

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/kinita/%20tilefwna.htm
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 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. 

 

 

 

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. 

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. 

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 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 

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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


