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Πλήκτρo συντόμευσης τηλεφώνου 

Εξ ορισμού, το Κεντρικό Πλήκτρο Πλοήγησης έχει αντιστοιχισμένες τις εξής συντομεύσεις: 



 4 

Πάνω: Ημερολόγιο 

Κάτω: Προφίλ 

Αριστερά: Κάμερα  

Δεξιά: Νέο SMS 

 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτού του κινητού τηλεφώνου της εταιρείας μας. Αυτές οι οδηγίες χρήσης παρέχουν γενικές πληροφορίες και μεθόδους  

χρήσης της συσκευής. 

Η συσκευασία περιλαμβάνει μια μπαταρία, ένα φορτιστή και άλλα εξαρτήματα. 

Σημείωση: 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα. Αν παρακούσετε αυτή την οδηγία, θα παραβιάσετε τους όρους της εγγύησης. 

 Αν τα περιεχόμενα αυτών των οδηγιών δεν συμφωνούν με τις ενδείξεις που βλέπετε στην οθόνη, ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε τις ενδείξεις που 

εμφανίζονται στην οθόνη. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της σχεδίασης του τηλεφώνου χωρίς προειδοποίηση. 

 Αυτές οι οδηγίες χρήσης μπορεί ν’ αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

1. Ασφάλεια 

Κλήση έκτακτης ανάγκης 

Σε οποιαδήποτε χώρα εντός Ε.Ε., μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ενδέχεται να μπορείτε να καλέσετε και άλλους 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης). 

Σημείωση: Λόγω της φύσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η επιτυχία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 

 

Για την ασφάλειά σας 

 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία και/ή αεροπλάνα. Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να επηρεάσουν 

τις ιατρικές και να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών. 

 Μερικές ιατρικές συσκευές, όπως βοηθήματα ακοής και βηματοδότες, μπορεί να είναι ευαίσθητες σε εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων. Συμβουλευτείτε τους 

κατασκευαστές των συσκευών ή το γιατρό σας πριν από τη χρήση του τηλεφώνου κοντά σε ιατρικές συσκευές. 

 Αν έχετε πρόβλημα με την καρδιά σας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου κλήσης και στις ρυθμίσεις δόνησης. 

 Σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα όπως βενζινάδικα, καύσιμα ή εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, να ακολουθείτε όλες τις 

σημάνσεις και οδηγίες. 

 Το τηλέφωνό σας εκπέμπει ραδιοσυχνότητες, ακόμη και σε κατάσταση αναμονής. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο αν σας γίνει σχετική υπόδειξη. 

 Πάντα να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία hands-free, 

εάν είναι διαθέσιμη, και να είστε πλήρως συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και στο δρόμο. Αν είναι απαραίτητο να μιλήσετε, μετακινηθείτε προς την άκρη του 

δρόμου και παρκάρετε προτού πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε κάποια κλήση.  
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 Εάν το τηλέφωνό σας χαθεί ή κλαπεί, ενημερώστε αμέσως τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας για να ακυρώσει την κάρτα SIM. 

 Όταν επικοινωνήσετε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας, θα χρειαστείτε τον αριθμό IMEI. Είναι τυπωμένος στο πίσω μέρος του τηλεφώνου 

σας (μπορείτε να τον βρείτε αφαιρώντας τη μπαταρία), ή να καλέσετε * # 06 # για να εμφανιστεί στην οθόνη. Αντιγράψτε αυτόν τον αριθμό και να φυλάξτε 

τον για πιθανή μελλοντική χρήση. 

 Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, κλειδώστε την κάρτα SIM ή το τηλέφωνό σας και να αλλάζετε τους κωδικούς πρόσβασης, 

όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

 Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προκληθεί απώλεια δεδομένων. 

 Όταν φεύγετε από το όχημά σας, να παίρνετε το τηλέφωνο μαζί σας ή να το τοποθετείτε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου για να αποφύγετε πιθανή κλοπή. 

 Κρατήστε το τηλέφωνο, τη μπαταρία και το φορτιστή μακριά από τα παιδιά. 

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας 

 Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά σε μαγνητικές κάρτες και άλλα μαγνητισμένα αντικείμενα. Ο μαγνητισμός του τηλεφώνου μπορεί να διαγράψει τις 

πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε δισκέτες, προπληρωμένες κάρτες τηλεφωνίας και πιστωτικές κάρτες.  

 Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σταθερό τηλέφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και 

να επηρεαστεί η λειτουργία του. 

 Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Όλα τα είδη υγρών μπορεί να διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

 Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. 

 Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από ζεστά μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβαίνει τους 60  C, όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου, παράθυρα, κοντά 

σε φωτιά ή αναμμένα τσιγάρα κ.ά. 

 Μη βάφετε το τηλέφωνο. 

 Μη ρίχνετε κάτω, χτυπάτε δυνατά ή τραντάζετε το τηλέφωνο. 

 Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το τηλέφωνό σας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο, διαρροή ή ράγισμα των εσωτερικών κυκλωμάτων. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό πανί ή αντιστατικό ύφασμα για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά 

ή λειαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. 

 Το τηλέφωνο ζεσταίνεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. 

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο χωρίς μπαταρία ή με την μπαταρία άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων. 

 Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας, ενδέχεται τα μεταλλικά εξαρτήματα του τηλεφώνου να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα σας. 

 Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στην πίσω τσέπη. Αν καθίσετε πάνω του μπορεί να προκληθεί βλάβη. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στο κάτω μέρος τσάντας. 

Μπορεί να το σπάσετε. 

 Όταν η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη, να τοποθετείτε το τηλέφωνο με προσοχή, για να αποφύγετε να πέσει από ύψος ή να μετακινηθεί κοντά σε 

μια πηγή θερμότητας, λόγω της δόνησης. 

Πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες 

 Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τις μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη. 

 Αν πετάξετε τη μπαταρία σε φωτιά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Παλιές μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή σας ή ν’  

απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 
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 Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με καλώδια, βελόνες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα και μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες μαζί με κολιέ ή άλλα μεταλλικά 

αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη. 

 Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης εάν το υγρό των μπαταριών μπει στα μάτια σας. Στην περίπτωση αυτή, μην τρίβετε τα μάτια σας. Ξεπλύνετε τα μάτια σας καλά 

με καθαρό νερό και μεταβείτε αμέσως στο νοσοκομείο. 

 Σε περίπτωση διαρροής του υγρού της μπαταρίας, αν αγγίξει το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Παρακαλούμε πλύνετε το δέρμα σας με καθαρό 

νερό και μεταβείτε αμέσως στο νοσοκομείο.  

 Ποτέ μην βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας. Το υγρό της μπαταρίας είναι τοξικό. 

 Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν είναι πολύ ζεστή ή έχει αλλάξει χρώμα ή σχήμα κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση. 

 Να κρατάτε τις μπαταρίες στεγνές. 

 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τις μπαταρίες κοντά σε φωτιά, καλοριφέρ και άλλα μέρη με υψηλή θερμοκρασία, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί 

διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς άμεσο ηλιακό φως. 

 Μη φορτίζετε την μπαταρία για περισσότερες από 24 ώρες. 

 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα χαλάσει. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται με κάθε 

φόρτιση. 

 Αν αντικαταστήσετε τη μπαταρία, να χρησιμοποιήσετε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Ζημιά που προκύπτει από τη 

χρήση μη εξουσιοδοτημένων μπαταριών δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 

Οδική ασφάλεια 

 Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν οδηγείτε κάποιο όχημα. Δώστε μέγιστη προσοχή στην οδήγηση και στο δρόμο. Εφόσον υπάρχει μια έκτακτη 

ανάγκη, να σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Παρακαλούμε τηρείτε όλους τους τοπικούς 

νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. 

 Κανονικά τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα σήματα RF (ραδιοσυχνότητες) του τηλεφώνου σας. Ωστόσο, αν 

υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάποια βλάβη που προκύπτει από τις ραδιοσυχνότητες του τηλεφώνου σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου 

σας. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο μέχρι να διορθώσει το πρόβλημα κάποιος εξειδικευμένος τεχνικός. 

 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε βενζινάδικο ή οποιοδήποτε μέρος όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών. Μην 

τοποθετείτε ή μεταφέρετε το τηλέφωνό σας μαζί με εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. Οι εσωτερικοί σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. 

Ασφάλεια πτήσεων 

 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του και μπορεί να 

επηρεάσει το δίκτυο των ασύρματων επικοινωνιών του. Επίσης, ενδέχεται να είναι παράνομο. Η μη τήρηση αυτών των υποδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε 

μήνυση ή διαγραφή σας από το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών GSM. 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ενημερώσετε το πλήρωμα του αεροσκάφους. 

2. Για να ξεκινήσετε 

2.1. Μπαταρία 

Η μπαταρία περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δεν είναι πλήρως φορτισμένη από το εργοστάσιο, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει το τηλέφωνό σας. 



 7 

Παρακαλούμε εξαντλήστε τη μπαταρία και στη συνέχεια φορτίστε τη για τουλάχιστον 12 ώρες, με το τηλέφωνό σας απενεργοποιημένο. Η μπαταρία θα φτάσει 

στη βέλτιστη κατάστασή της μετά από τρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. 

2.1.1. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας 

1. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο πατώντας σταθερά στο κάλυμμα και σύρετε προς τα κάτω. 

Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις επαφές στο τηλέφωνο, και στη συνέχεια, κουμπώστε απαλά τη μπαταρία στη θέση της. Τοποθετήστε ξανά 

το πίσω κάλυμμα. 

2.  Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, ανασηκώστε την από το κάτω μέρος της. 

2.1.2. Φόρτιση της μπαταρίας 

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή στο πλάι του τηλεφώνου σας. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ένδειξη στάθμης 

μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν σταματήσει ν’ αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. 

 

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο και ο φορτιστής ζεσταίνονται. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

Προειδοποίηση: 

 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση του φορτιστή είναι 0  C-50  C. Μην τον χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία υπερβεί αυτά τα όρια. 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για να υπάρχει ασφάλεια. Αν δεν συμμορφωθείτε μ’ αυτό τον 

όρο, θα παραβιάσετε την εγγύηση. 

2.1.3. Χρήση της μπαταρίας 

1. Οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας που αναφέρονται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου, έχουν ληφθεί υπό ιδανικό περιβάλλον λειτουργίας. Οι πραγματικές 

τιμές ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου, το περιβάλλον και τη μέθοδο λειτουργίας. 

2.  Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης της μπαταρίας (ανακύκλωση). Μην την ρίξετε στα οικιακά απορρίμματα. 

2.1.4. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας 

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.. 

2.2. Σύνδεση σε Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 

2.2.1. Κάρτα SIM  

1. Παρακαλούμε να τοποθετήσετε έγκυρη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Η κάρτα SIM σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας 

πάροχο. 

2. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το δίκτυο καταγράφονται στην κάρτα SIM, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου και 

SMS που έχετε ορίσει να αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να πάρετε την κάρτα SIM από το τηλέφωνο και να την τοποθετήσετε σε άλλο τηλέφωνο 

GSM για να το χρησιμοποιήσετε. Τα περισσότερα καινούρια τηλέφωνα θα αναγνωρίσουν αυτόματα την κάρτα SIM. 

3. Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας SIM και τοποθετήστε την μακριά από ηλεκτρισμό και μαγνητισμό, για αποφυγή ζημιών. Αν η κάρτα SIM υποστεί βλάβη, 

δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. 
Σημείωση: Πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από 

οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ενέργειας. Σε διαφορετική περίπτωση, το τηλέφωνο και η κάρτα SIM μπορεί να υποστούν ζημιά. 
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2.2.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας SIM 

1. H κάρτα SIM συνήθως παρέχεται από τον ISP σας και είναι ενσωματωμένη σε μια μεγαλύτερη κάρτα. Αφαιρέστε την από αυτήν. Οι μεταλλικές επαφές της 

κάρτας SIM καταστρέφονται εύκολα από τις εκδορές. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο. 

2. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, τη μπαταρία και άλλη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην 

υποδοχή κάρτας SIM. Ευθυγραμμίστε την κομμένη γωνία της κάρτας SIM με την υποδοχή. Σύρετε την κάρτα SIM ώστε να μπει στη θέση της και στη 

συνέχεια τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα. 

3. Ομοίως, για ν’ αφαιρέσετε την κάρτα SIM, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, αφαιρέστε τη μπαταρία και στη συνέχεια βγάλτε την κάρτα SIM. 

2.2.3. Ξεκλείδωμα της κάρτας SIM 

Κωδικός PIN  

Ο Κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν είναι ενεργοποιημένη 

η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτή τη 

λειτουργία. 

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο power (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) για να ενεργοποιήσετε το 

τηλέφωνο. Εισάγετε τον κωδικό PIN. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και θα χρειαστείτε τον κωδικό 

PUK για να ξεκλειδώσει.  

Κωδικός PUK  

Αυτός ο κωδικός απαιτείται για την αλλαγή ενός κλειδωμένου κωδικού PIN. Εάν δεν σας έχει παρασχεθεί μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.  

2.2.4. Σύνδεση στο δίκτυο 

Αφού ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει αυτόματα το προεπιλεγμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή άλλα τοπικά διαθέσιμα δίκτυα. 

Μόλις συνδεθεί, το όνομα του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Το τηλέφωνό σας είναι πλέον σε κατάσταση αναμονής, δηλαδή έτοιμο να λάβει και να πραγματοποιήσει κλήσεις.

2.3. Μέθοδος πληκτρολόγησης κειμένου 

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει διάφορες μεθόδους πληκτρολόγησης κειμένου που σας επιτρέπουν να κάνετε λιγότερα πατήματα για να πληκτρολογήσετε ή ν’ 

αναζητήσετε κείμενο: 

 Ru / ru / RU / Abc /abc / ABC και Αριθμοί 123. 

3. Call log (Ιστορικό κλήσεων) 

Μέσω αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με Αναπάντητες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις, Απορριφθείσες 

κλήσεις, Μετρητές κλήσεων, Μετρητές GPRS, καθώς και να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις του ιστορικού μέσω του μενού «Διαγραφή όλων».  

Μέσω του ιστορικού κλήσεων μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες λειτουργίες: προβολή του ιστορικού, επεξεργασία του ιστορικού, αποθήκευση καταχώρησης 

στις Επαφές, προσθήκη καταχώρησης στους ανεπιθύμητους, διαγραφή του ιστορικού, καθώς και προβολή του χρόνου κλήσης και του κόστους. Επιλέξτε κάποια 

καταχώρηση του ιστορικό και στη συνέχεια πιέστε το Αριστερό πλήκτρο Soft (στο εξής LSK) (Βρίσκεται πάνω αριστερά στο πληκτρολόγιο, ακριβώς 

κάτω από την οθόνη)  για να μπείτε στη λίστα επιλογών: 
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 Details (Λεπτομέρειες): Προβολή λεπτομερειών για την τρέχουσα κλήση. 

 Call (Κλήση): Κλήση του τρέχοντος αριθμού. 

 Edit (Επεξεργασία)：Επεξεργασία του αριθμού. 

 Write message (Σύνταξη μηνύματος): Για να πληκτρολογήσετε κάποιο μήνυμα SMS και να κάνετε αποστολή στον τρέχοντα αριθμό. 

 Add to contacts (Προσθήκη στις επαφές): Προσθήκη στον τηλεφωνικό κατάλογο.  

 Add to blacklist (Προσθήκη στους ανεπιθύμητους): Προσθήκη του αριθμού στη λίστα ανεπιθύμητων και φραγή των κλήσεων από τον συγκεκριμένο 

αριθμό. 

 Delete (Διαγραφή): Διαγραφή του ιστορικού. 

 Delete all (Διαγραφή όλων): Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ιστορικού. 

 Mark (Επιλογή): Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες καταχωρήσεις και στη συνέχεια να τους στείλετε μήνυμα ή να τις διαγράψετε. 

4. Contacts (Επαφές) 

Μπορείτε ν’ αποθηκεύσετε κάποιον αριθμό τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου. 

Πιέστε Δεξί πλήκτρο Soft (στο εξής RSK) (Βρίσκεται πάνω δεξιά στο πληκτρολόγιο, ακριβώς κάτω από την οθόνη) σε κατάσταη αναμονής και στη 

συνέχεια επιλέξτε Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος) για να μπείτε σ’ αυτό το μενού. 

Επιλέξτε κάποια επαφή από τη λίστα επαφών και στη συνέχεια πιέστε LSK για να κάνετε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:   

 New (Νέο): Δημιουργία νέας επαφής τηλεφωνικού καταλόγου. 

 Write message (Σύνταξη μηνύματος): Για να πληκτρολογήσετε κάποιο μήνυμα SMS και να κάνετε αποστολή στον τρέχοντα αριθμό. 

 Call (Κλήση): Κλήση του τρέχοντος αριθμού. 

 Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της τρέχουσας επαφής.   

 Delete multiple (Διαγραφή πολλών): Διαγραφή όλων των επιλεγμένων επαφών ταυτόχρονα. 

 Import/Export (Εισαγωγή/ Εξαγωγή): Εξαγωγή επαφών από την κάρτα SIM & τη μνήμη του τηλεφώνου / Εισαγωγή επαφών από αντίγραφο 

ασφαλείας. 

 Send vCard (Αποστολή vCard): Αποστολή vCard μέσω SMS / MMS / Bluetooth. 

 Others (Άλλα): Για να δείτε την κατάσταση της μνήμης. 

5. Internet 

To Internet είναι μια πλατφόρμα εφαρμογών που ενσωματώνει ασύρματες επικοινωνίες και τεχνολογία, η οποία καθιστά δυνατή την απόκτηση πρόσβασης σε 
πολλές πληροφορίες, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά.. 

6. Multimedia (Πολυμέσα) 

6.1. DV (Κάμερα) 

Αν μπείτε στην εφαρμογή κάμερας, θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές: 

 View video directory (Προβολή φακέλου βίντεο): Για είσοδο στο φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα βίντεο. 

 Camera mode (Κατάσταση κάμερας): Επιλογή της λειτουργίας βιντεοσκόπησης. 

 Camcorder Settings (Ρυθμίσεις κάμερας): Για ρυθμίσεις κάμερας.   
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 Settings (Ρυθμίσεις): Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που αφορούν τα βίντεο.   

6.2. Video (Αναπαραγωγή βίντεο) 

Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο. Επιλέξτε το επιθυμητό βίντεο και πιέστε [OK] για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.   

 

Πλήκτρο Λειτουργία 

Πλήκτρο Αριστερά  Πιέστε για μετάβαση προς την αρχή.         Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή.  

Πλήκτρο Δεξιά Πιέστε για μετάβαση προς το τέλος.         Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος. 

Πλήκτρο OK  Πιέστε για αναπαραγωγή/ παύση του βίντεο 

LSK (Αριστερό πλήκτρο Soft) Πιέστε για προβολή των επιλογών 

RSK (Δεξί πλήκτρο Soft) Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη  

Πλήκτρο Πάνω Πιέστε για μετάβαση προς την αρχή.         Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή.  

Πλήκτρο Κάτω Πιέστε για μετάβαση προς το τέλος.         Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος. 

6.3. FM radio (Ραδιόφωνο FM)  

Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές: 

 Auto search and save (Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση): Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών σε κανάλια.  

 Channel List (Λίστα καναλιών): Αναπαραγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή των αποθηκευμένων καναλιών.  

 Save (Αποθήκευση): Αποθήκευση της τρέχουσας συχνότητας στη λίστα καναλιών.  

 Manual search (Χειροκίνητη αναζήτηση): Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών.  

 Open speaker (Ενεργοποίηση ηχείου): Ακρόαση ραδιοφώνου FM μέσω του ηχείου (Ισχύει μόνο εφόσον έχετε συνδέσει ακουστικά) 

 Background play (Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο): Επιστροφή στην οθόνη αναμονής χωρίς να σταματήσει η αναπαραγωγή ραδιοφώνου FM.  

 Record (Εγγραφή): Εγγραφή από το ραδιόφωνο FM. 

 Schedule record (Εγγραφή με χρονοδιάγραμμα): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προγραμματισμένη εγγραφή από το ραδιόφωνο FM, βάσει 

χρονοδιαγράμματος. 

 Record files List (Λίστα αρχείων εγγραφής): Προβολή της λίστας αρχείων εγγραφής.  

 Storage (Αποθηκευτικός χώρος): Αλλαγή του αποθηκευτικού χώρου στον οποίον αποθηκεύονται οι εγγραφές.  

 Help (Βοήθεια): Για να δείτε βοηθητικές πληροφορίες.  

6.4. Recorder (Ηχογράφηση) 

Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση. Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές: 

 Start recording (Έναρξη ηχογράφησης): Πιέστε για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 

 Record file List (Λίστα αρχείων ηχογράφησης): Προβολή των επιλεγμένων αρχείων ηχογράφησης. 

 Storage (Αποθηκευτικός χώρος): Αλλαγή του αποθηκευτικού χώρου για τις ηχογραφήσεις.  

 File format (Μορφή αρχείων): Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή του αρχείου ηχογράφησης: AMR, ή WAV 
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Σημείωση：Πιέστε το πλήκτρο OK  για εγγραφή/ παύση του αρχείου ηχογράφησης. 

6.5. Image Viewer (Προβολή φωτογραφιών) 

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει μέσω της κάμερας.   
Επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία και πιέστε <Option> (Επιλογές) για να εμφανιστούν οι εξής επιλογές: 

 Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της επιλεγμένης φωτογραφίας. 

 Mark (Επιλογή): Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής. 

 Rename (Μετονομασία): Αλλαγή του ονόματος της φωτογραφίας. 

 Details (Λεπτομέρειες): Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη φωτογραφία. 

7. Messages (Μηνύματα) 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα μηνύματα που παρέχονται μέσω δικτύου GSM και τις λειτουργίες τους. Κάποιες υπηρεσίες μπορεί να μην υποστηρίζονται από το 

τοπικό δίκτυο. 

7.1. Write message (Σύνταξη μηνύματος) 

 New SMS/MMS (Νέο SMS/ MMS):  

 Send (Αποστολή): Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό ή επιλέξτε κάποιον από τους αριθμούς επαφών για αποστολή SMS. 

 Edit (Επεξεργασία): Επεξεργασία περιεχομένου SMS/MMS. 

7.2. Inbox / Outbox/ Drafts (Εισερχόμενα/ Εξερχόμενα/ Πρόχειρα) 

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε τα μηνύματα που υπάρχουν στους φακέλους Εισερχόμενα/ Εξερχόμενα/ Πρόχειρα/ Πρότυπα. 

7.3. Templates (Πρότυπα): Σ’ αυτό το μενού υπάρχουν ορισμένα πρότυπα μηνύματα. 

7.4. Option (Επιλογές) (Πιέστε το πλήκτρο επιλογών για είσοδο) 

     Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις SMS/MMS και στη συνέχεια να δείτε τον αποθηκευτικό χώρο των μηνυμάτων. 

8. Application (Εφαρμογές) 

8.1. Calendar (Ημερολόγιο): Αυτή η λειτουργία είναι ένα πλήρες ημερολόγιο (προβολή ημέρας/ μήνα).  

 Πιέστε το  Πλήκτρο Αριστερά ή το Πλήκτρο Δεξιά για να αλλάξετε ημέρα. 

 Add new schedule (Προσθήκη νέας υποχρέωσης): Επιλέξτε Menu (Μενού)→Add new schedule (Προσθήκη νέας υποχρέωσης)→Write the schedule 

details (εγγραφή των λεπτομερειών της υποχρέωσης) →Επιλέξτε Store (Αποθήκευση). 

8.2. Alarm (Ξυπνητήρι) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι να χτυπήσει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ρυθμίστε το ξυπνητήρι με τις ακόλουθες επιλογές: alarm’s name (όνομα 

αφύπνισης), alarm clock time (ώρα αφύπνισης), alarm ringtone (ήχος αφύπνισης) και repeat (επανάληψη), once (μία φορά), Everyday (Κάθε μέρα), Days 

(Συγκεκριμένες ημέρες). Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις παρακαλούμε να τις αποθηκεύσετε. 

8.1. Calculator (Αριθμομηχανή) 

Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Πιέστε το πλήκτρο * για να εισάγετε υποδιαστολή. Πιέστε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, 

αριστερά ή δεξιά και στη συνέχεια πιέστε OK για επιλογή +, -, *, /, = αντίστοιχα. Πιέστε Clear (Διαγραφή) για να διαγράψετε τα δεδομένα. 
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8.2. Electric Torch (φακός)  

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή ν’ απενεργοποιήσετε το φακό. Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο soft για να ενεργοποιήσετε το φακό. 

8.3. Bluetooth 

 Bluetooth: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του Bluetooth 

 Bluetooth visibility (Ορατότητα Bluetooth): Να είναι ορατή ή κρυφή η συσκευή σας. 

 Paired device (Συζευγμένες συσκευές): Προβολή των συσκευών με τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει ζεύξη  

Transferring files (Μεταφορά αρχείων): Προβολή των αρχείων που μεταφέρονται. 

 Device name (Όνομα συσκευής): Προβολή του ονόματος της συσκευής Bluetooth. 

 Bluetooth file Storage (Αποθηκευτικός χώρος αρχείων Bluetooth): Μπορείτε να επιλέξετε την ενσωματωμένη μνήμη ή τυχόν συνδεδεμένη κάρτα 

μνήμης. 

 Help (Βοήθεια): Μπορείτε να διαβάσετε βοηθητικές πληροφορίες. 

8.4. STK: Απαιτείται υποστήριξη από την κάρτα SIM για χρήση αυτής της λειτουργίας. 

9. Entertainment (Ψυχαγωγία) 

 Snake (Φιδάκι): Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες βοήθειας που αφορούν τα παιχνίδια. 

10. My files (Τα αρχεία μου) 

Η εφαρμογή File Manager (Διαχείριση αρχείων) εμφανίζει λίστα όλων των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. 

11. Settings (Ρυθμίσεις) (Για πραγματοποιήση διαφόρων ρυθμίσεων του τηλεφώνου) 

11.1. call settings (Ρυθμίσεις κλήσεων) 

 Dual – SIM：Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση δικτύου του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας αυτές τις επιλογές. Επίσης, μπορείτε ν’ αλλάξετε το 

όνομα της κάρτας SIM. 

 Call divert (Προώθηση κλήσεων): Μπορείτε να προωθήσετε κάποια εισερχομένη κλήση στον επιθυμητό αριθμό, βάσει των προϋποθέσεων που έχετε 

επιλέξει. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή ν’ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

 Call waiting (Αναμονή κλήσεων): Το δίκτυο θα σας ενημερώσει σχετικά με νέες εισερχόμενες κλήσεις ενώ μιλάτε. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 

τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

 Call barring (Φραγή κλήσεων): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή ν’ απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται 

από το δίκτυο. 

 Hide ID (Απόκρυψη): Μπορείτε να επιλέξετε Hide ID (Απόκρυψη), Display own ID (Εμφάνιση του αριθμού), Display ID by network (Επιλογή από το 

δίκτυο). 

 Others (Άλλα): Υπάρχουν ορισμένες άλλες λειτουργίες: Call time minute reminder (Υπενθύμιση χρόνου), Auto redial (Αυτόματη επανάκληση), Vibration 

when connected (Δόνηση κατά τη σύνδεση), Reply SMS after rejected (Απάντηση με SMS μετά από απόρριψη), Auto record voice call (Αυτόματη 

ηχογράφηση κλήσεων) . 
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11.2. Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) 

 Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη μορφή εμφάνισής της.   

 Language settings (Ρυθμίσεις γλώσσας): Ρυθμίσεις που αφορούν τη γλώσσα. 

 Shortcut settings (Ρυθμίσεις συντομεύσεων): Μπορείτε να επιλέξετε τις συντομεύσεις που αφορούν τα πλήκτρα του μενού. 

 Auto power on/off (Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση): Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής 

σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Power management (Διαχείριση ενέργειας): Εμφάνιση της στάθμης που απομένει στη μπαταρία. 

 Indicate light (Ένδειξη ειδοποίησης): Αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου, θα υπάρξει φωτεινή ειδοποίηση μία φορά κάθε 5 

δευτερόλεπτα. 

 Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις αρχικές ρυθμίσεις του 

χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι: 1234. 

11.3. Display (Οθόνη) 

 Animation effect (Κινούμενα γραφικά): Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση κινούμενων γραφικών. 

 Wallpaper settings (Ρυθμίσεις ταπετσαρίας): Επιλογή της φωτογραφίας ως ταπετσαρία.   

 Idle display settings (Ρυθμίσεις αδράνειας): Ρύθμιση της οθόνης αδράνειας.  

 Contrast (Αντίθεση): Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης. 

 Keypad backlight time (Χρόνος φωτισμού φόντου): Ρύθμιση του χρόνου φωτισμού φόντου. 

 Auto keypad lock (Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων): Για κλείδωμα του πληκτρολογίου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 15 secs (15 δευτερόλεπτα), 30 

secs (30 δευτερόλεπτα), 1 min (1 λεπτό) και 5 mins (5 λεπτά). 

11.4. Security (Ασφάλεια) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου, τον κωδικό της κάρτας SIM, την υποστήριξη PIN2 (4-8 ψηφία) κ.ά. Ο εργοστασιακός κωδικός 

κλειδώματος του τηλεφώνου είναι 0000. Ο κωδικός και οι κάρτες PIN2 και SIM παρέχονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Αν πληκτρολογήσετε λάθος 

κωδικό PIN/ PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει. 

Απαιτείται κωδικός PUK /PUK2 για να μπορέσετε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM. Τα PUK/PUK2 παρέχονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Αν 

πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα είναι πλέον άχρηστη.  

 PIN: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος PIN. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία, θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό 

PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. 

 Modify PIN (Αλλαγή PIN): Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία κλειδώματος PIN. Για ν’ αλλάξετε τον κωδικό PIN. 

 Modify PIN2 (Αλλαγή PIN2): Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN 2. Στη συνέχεια μπορείτε να τον αλλάξετε. (Οι ρυθμίσεις ασφάλειας SIM2 είναι ίδιες με 

αυτές της SIM1). 

 Phone locked (Κλείδωμα τηλεφώνου): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος τηλεφώνου. Όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη 

λειτουργία, θα πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό κλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.  

 Modify the cell phone password (Αλλαγή του κωδικού κλειδώματος του τηλεφώνου): Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος του 
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τηλεφώνου. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι: 1234. 

 Privacy (Ιδιωτικότητα) (Θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό τηλεφώνου για να μπορέσετε να μπείτε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις). 

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις ιδιωτικότητας. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις: Call history (Ιστορικό κλήσεων), 

Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος), Messages (Μηνύματα), Video player (Αναπαραγωγή Βίντεο), File manager (Διαχείριση αρχείων) κ.ά. 

Για να δείτε αυτές τις ρυθμίσεις, θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό. 

 Lock screen by end-key (Κλείδωμα της οθόνης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσεων): Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 

θα μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσεων. 

 Blacklist (Λίστα ανεπιθύμητων): Μπορείτε να δείτε τη λίστα ανεπιθύμητων και να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους κλήσεων ή μηνυμάτων. 

 Fixed dialing (Πάγια κλήση): Προσθήκη αριθμών πάγιας κλήσης. 

11.5. Network selection (Επιλογή δικτύου) (Μπορείτε να επιλέξετε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας αυτή τη 
λειτουργία).  

 Network account (Λογαριασμός δεδομένων κινητής τηλεφωνίας): Επιλογή των ρυθμίσεων που αφορούν το λογαριασμό δεδομένων που 

χρησιμοποιείται για πλοήγηση στο Internet. 

 GPRS Service (Υπηρεσία GPRS): Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του δικτύου GPRS. 

 Data connection settings (Ρυθμίσεις λογαριασμού δεδομένων): Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο πρόσβασης στο Internet σε “always connect” 

(πάντα σύνδεση) ή “Connect when needed” (Σύνδεση όταν απαιτείται). 

 Network selection (Επιλογή δικτύου κινητής τηλεφωνίας): Μέθοδος επιλογής του δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Auto (Αυτόματη) ή Manual 

(Χειροκίνητη). 

12. User profiles (Προφίλ χρηστών) 

Μέσω αυτών των ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό προφίλ μεταξύ των: Normal (Κανονικό), Silent (Αθόρυβο), Meeting (Συνάντηση), 

Indoor (Εσωτερικός χώρος), Outdoor (Εξωτερικός χώρος), Driving mode (Κατάσταση οδήγησης). Επιλέξτε κάποιο προφίλ και μπείτε στις ρυθμίσεις 

του:  

 Activate (Ενεργοποίηση): Πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποίηση του προφίλ.  

 Settings (Ρυθμίσεις): Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ ως εξής: 

 Rename (Μετονομασία): Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του προφίλ. 

 Ring settings (Ρυθμίσεις ήχου κλήσεων): 

1. SIM1/2 Incoming Call (Εισερχόμενη κλήση SIM1/2): Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο εισερχόμενων κλήσεων SIM1/2. Μπορείτε επίσης 

να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσεων από την κάρτα μνήμης. 

     2. SIM1/2 message (Μήνυμα SIM1/2): Επιλέξτε ήχο για τα μηνύματα της SIM1/2. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον ήχο μηνυμάτων από 

την κάρτα μνήμης. 

 Adjust volume (Ρύθμιση έντασης): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τα εξής: Caller Volume (Ένταση ήχου κλήσεων), Message 

Volume (Ένταση ήχου μηνυμάτων), Alarm & calendar ringtone (Ήχος κλήσης αφύπνισης και ημερολογίου), Call volume (Ήχος 

κλήσης), Power ringtone (Ήχος ενεργοποίησης). 
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 Ring Type (Είδος ήχου κλήσης): Μπορείτε να επιλέξετε το είδος ήχου κλήσης σε: Repeat (Επανάληψη), Ascending. (Σταδιακή αύξηση έντασης), 

Beep once (Μπιπ μία φορά). 

 Other alert rings (Άλλα είδη ειδοποίησης): Επιλέξτε key tone (ήχος πλήκτρων), battery low alert (ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας), 

power ringtone (ήχος ενεργοποίησης), dial tone (ήχος κλήσης). 

 

Σημείωση: Αφού συνδέσετε ακουστικά handsfree, θα ακουστεί ένας ειδοποιητικός ήχος από τα ακουστικά και από το τηλέφωνο σε περίπτωση εισερχόμενης 

κλήσης ή μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε Flight mode (Κατάσταση πτήσεων)>Activate (Ενεργοποίηση) για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων σημάτων. 

13. Camera (Κάμερα) 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο OK Key για να τραβήξετε φωτογραφία. Αν μπείτε στις 

ρυθμίσεις της κάμερας, θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές: 

 Image viewer (Προβολή φωτογραφιών): Είσοδος στο φάκελο φωτογραφιών. 

 DV mode (Κατάσταση βιντεοκάμερας): Είσοδος στην κατάσταση βιντεοκάμερας. 

 Effect (Εφέ): Μπορείτε να επιλέξτε διάφορα εφέ όπως: Normal (Κανονικό), B&W (Ασπρόμαυρο), Blue (Μπλε) κ.ά.  

 Contrast (Αντίθεση): Αλλαγή της αντίθεσης. 

 Brightness (Φωτεινότητα): Αλλαγή της φωτεινότητας.  

 White Balance (Ισορροπία του λευκού): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία του λευκού της φωτογραφίας. 

 Settings (Ρυθμίσεις): Μπορείτε να επιλέξετε Size (Μέγεθος), Quality (Ποιότητα), Banding και άλλες ρυθμίσεις. 

14. Audio Player (Αναπαραγωγή ήχου) 

Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να απολαύσετε μουσική μέσω του κινητού τηλεφώνου σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα για 

αναπαραγωγή.  

Πλήκτρο Λειτουργία  

Πλήκτρο Αριστερά Πιέστε για επιλογή του προηγούμενου τραγουδιού χρησιμοποιώντας τον κέρσορα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο: Πίσω 

Πλήκτρο Δεξιά Πιέστε για επιλογή του επόμενου τραγουδιού χρησιμοποιώντας τον κέρσορα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο: Μπροστά 

Πλήκτρο Πάνω Πιέστε για να σταματήσετε την αναπαραγωγή 

Πλήκτρο Κάτω Πιέστε για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής 

Πιέστε το πλήκτρο LSK (Αριστερό πλήκτρο SOFT) για να δείτε τη λίστα αναπαραγωγής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:  

 Music list (Λίστα μουσικής): Προβολή της λίστας αναπαραγωγής. 

 Refresh list (Ανανέωση λίστας): Ανανέωση της λίστας μουσικής. 

 Add (Προσθήκη): Προσθήκη του επιλεγμένου αρχείου μουσικής στη λίστα αναπαραγωγής ή σε νέα λίστα αναπαραγωγής. 

 Set as ringtone (Ορισμός ως ήχος κλήσης): Για ρύθμιση του επιλεγμένου μουσικού κομματιού ως ήχο κλήσης. 

 Shuffle (Τυχαία αναπαραγωγή): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

 Repeat (Επανάληψη): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να 
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επιλέξετε μεταξύ repeat Once (Επανάληψη ενός) ή repeat All (Επανάληψη όλων). 

 Settings (Ρυθμίσεις): Ρυθμίσεις αναπαραγωγής μουσικής.  

 Equalizer (Ισοστάθμιση): Ρύθμιση της επιθυμητής διαμόρφωσης του ήχου. 

 BT stereo output (Στερεοφωνική Έξοδος BT): Αφού συνδέσετε ακουστικά BT, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την έξοδο BT. 

 BT stereo headset (Στερεοφωνικά ακουστικά BT): Σύνδεση ακουστικού BT. 

 Open review (Προεπισκόπηση) : Προεπισκόπηση των τραγουδιών.  

 Exit (Έξοδος): Διακοπή και έξοδος.  

15. Παράρτημα 

15.1. Συχνές ερωτήσεις 

Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται: Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το τηλέφωνο ενδέχεται να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί. Να 

φορτίσετε τη μπαταρία. 

Οι κλήσεις μου προωθούνται σε άλλο τηλέφωνο: Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία προώθησης κλήσεων. Αν την έχετε επιλέξει, οι κλήσεις 

προωθούνται σε άλλους αριθμούς ή συσκευές. 

15.2. Μηνύματα σφάλματος 

Παρακαλώ τοποθετήστε την κάρτα SIM  

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM. Εάν έχετε τοποθετήσει, αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές της κάρτας SIM 

χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Δεν υπάρχει υπηρεσία 

Αν είστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από το δίκτυό σας, ή εάν υπάρχει κάποιο φυσικό εμπόδιο, όπως π.χ. σε κλειστό χώρο, το μήνυμα "No service" (Δεν 

υπάρχει υπηρεσία) θα εμφανιστεί στην οθόνη σας σε κατάσταση αναμονής και δεν θα είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. Μπορείτε να 

μεταβείτε κοντά σε κάποιο παράθυρο για καλύτερη λήψη.  

Μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης: Όταν βρίσκεστε εκτός κάλυψης του δικτύου σας, αλλά εντός κάλυψης άλλου δικτύου, θα μπορείτε να κάνετε μόνο 

κλήσεις έκτακτης ανάγκης.  

Η κάρτα SIM δεν είναι έγκυρη: Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη ή έχει υποστεί βλάβη. Παρακαλώ τοποθετήστε έγκυρη κάρτα SIM ή επικοινωνήστε με τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Πληκτρολογήστε κωδικό PUK 

Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και θα χρειαστείτε τον κωδικό PUK για να ξεκλειδώσει. 

Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας. Μετά από επτά εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PUK, η κάρτα SIM καθίσταται άχρηστη. 

Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας για ν’ αγοράσετε νέα κάρτα SIM. 

15.3. Φροντίδα και συντήρηση 

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του τηλεφώνου μας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπό μας ή με εξουσιοδοτημένο service.  

Το τηλέφωνό σας είναι ένα τέλεια σχεδιασμένο και κατασκευασμένο προϊόν. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα σας 
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βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους όρους της εγγύησης και να απολαύσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια: 

 Κρατήστε το τηλέφωνο και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του μακριά από παιδιά. 

 Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Όλα τα είδη υγρών θα διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

 Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένο μέρος, για ν’ αποφύγετε βλάβες στα αφαιρούμενα εξαρτήματα. 

 Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από ζεστά μέρη. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να περιορίσει το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να παραμορφώσει 

ή να λιώσει ορισμένα πλαστικά και να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία. 

 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο. Τέτοιες επεμβάσεις από μη εξειδικευμένους τεχνικούς μπορεί να το καταστρέψουν. 

 Μη ρίχνετε κάτω, χτυπάτε δυνατά ή τραντάζετε το τηλέφωνο, για ν’ αποφευχθεί η βλάβη στα εσωτερικά κυκλώματα. 

 Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. 

 Μη βάφετε το τηλέφωνο γιατί το χρώμα μπορεί να φράξει τα κινητά εξαρτήματα και να επηρεάσει τη λειτουργία. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο. Μην κρατάτε την εξωτερική κεραία όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Αν κρατάτε την εξωτερική κεραία επηρεάζεται 

η ποιότητα κλήσης και μπορεί το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που απαιτείται. Επιπλέον, η χρήση μη εγκεκριμένων 

κεραιών μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς εκπομπής ραδιοκυμάτων της χώρας σας. 

Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν για το τηλέφωνό σας, τη μπαταρία, τον φορτιστή και άλλα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από αυτά δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να το 

αποστείλετε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

 

 

 

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 G28  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. 

 

1. 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. 

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

0700 

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

τη σχετική ένδειξη  CE 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 

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

 

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. 
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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 
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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: 

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

3. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 

4. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 

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

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

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

συσκευής. 

8. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 

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

10. 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. 
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