Smartphone G320
GSM/GPRS Οδηγίες Χρήσης
Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις
οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από
τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.
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1.1

Βασικά

Επισκόπηση

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του τηλεφώνου. Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας
άνετα, εύκολα και με ασφάλεια.
Το νέο σας smartphone, σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες κλήσεων αλλά και
πολλές άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες ώστε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας στη δουλειά, καθώς
και να διασκεδάσετε με παιχνίδια και άλλες εφαρμογές.
Η διαθεσιμότητα κάποιων λειτουργιών και υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο εξαρτάται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τις
υπηρεσίες που σας παρέχει. Ανάλογα με τη σύνδεσή
σας, κάποια αντικείμενα του μενού μπορεί να μην είναι
διαθέσιμα στο κινητό τηλέφωνό σας. Επίσης οι συντομεύσεις στα μενού, οι ενδείξεις και οι διάφορες
λειτουργίες μπορεί να ποικίλουν από τηλέφωνο σε
τηλέφωνο.
5

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης
του παρόντος χωρίς προειδοποίηση.
1.2






Οδηγίες ασφάλειας

Αν το τηλέφωνό σας κλαπεί ή χαθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας για να εντοπίσει το
τηλέφωνό σας. Έτσι θα αποφύγετε χρεώσεις από
μη εξουσιοδοτημένες κλήσεις.
Κατά την επικοινωνία σας με τον πάροχο θα
χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό IMEI του κινητού τηλεφώνου σας (αφαιρέστε τη μπαταρία για
να δείτε τον αριθμό IMEI στο πίσω μέρος του τηλεφώνου). Παρακαλούμε αντιγράψτε αυτό τον
αριθμό και φυλάξτε τον για πιθανή μελλοντική
χρήση.
Για να αποφύγετε κακόβουλη χρήση του κινητού
τηλεφώνου σας, λάβετε τα παρακάτω προληπτικά
μέτρα:
- Καθορίστε κωδικό για την κάρτα SIM του κινητού τηλεφώνου σας και αλλάξτε τον άμεσα
αν τον μάθει άλλος.
- Παρακαλούμε να μην αφήνετε το τηλέφωνο
σε ορατό σημείο σε αυτοκίνητο. Καλύτερα να
6

-

το πάρετε μαζί σας ή να το αφήσετε στο
πορτ-μπαγκάζ.
Να ορίσετε τις επιθυμητές φραγές κλήσεων.

1.3
Προειδοποιήσεις ασφάλειας και ειδοποιήσεις
Πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας,
διαβάστε και κατανοήστε τις παρακάτω οδηγίες για
ασφαλή και σωστή χρήση.
1.3.1 Προσοχή
 Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία και το φορτιστή που σας παρασχέθηκαν
με τη συσκευή. Η χρήση διαφορετικών μπορεί
να οδηγήσει σε διαρροή υγρών, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά.
 Για να αποφύγετε βλάβη του τηλεφώνου ή
φωτιά, παρακαλούμε μην το πετάξετε, χτυπήσετε ή τραντάξετε απότομα.
 Παρακαλούμε μην τοποθετήσετε τη μπαταρία,
το τηλέφωνο ή το φορτιστή σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε περιβάλλον με υψηλή πίεση,
γιατί μπορεί να προκληθεί ατύχημα όπως
βλάβη στα κυκλώματα ή πυρκαγιά.
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το
7

τηλέφωνό σας κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά
αέρια γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή πυρκαγιά.
 Παρακαλούμε να μην εκθέσετε το τηλέφωνο
σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή σκόνη
γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά. Το τηλέφωνο δεν είναι παιχνίδι και τα μικρά παιδιά μπορεί να τραυματιστούν.
 Να μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε ασταθείς
ή ανισόπεδες επιφάνειες για να μην πέσει
κάτω και υποστεί βλάβη.
1.3.2 Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου
 Να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στα
μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση του όπως
σε αεροδρόμια ή νοσοκομεία. Αν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε τέτοια μέρη,
μπορεί να προκληθεί παρεμβολή στις ηλεκτρονικές ή ιατρικές συσκευές. Να ακολουθείτε τους σχετικούς κανονισμούς κατά τη
χρήση σε τέτοια μέρη. Το κινητό τηλέφωνο
διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Ρυθμίστε το ξυπνητήρι ώστε να μην
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ενεργοποιηθεί αυτόματα το κινητό τηλέφωνο
κατά τη διάρκεια πτήσης.
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το
κινητό τηλέφωνο κοντά σε ασθενή σήματα ή
ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας. Οι
ράδιο-παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν
βλάβη και άλλα προβλήματα σε τέτοιες συσκευές. Θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε: βοηθήματα ακοής, βηματοδότες και άλλες ιατρικές
συσκευές, αισθητήρες πυρκαγιάς, αυτόματες
πόρτες και άλλες συσκευές αυτοματισμού.
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με την επίπτωση στις ιατρικές συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους.
 Παρακαλούμε να μην εκθέσετε την οθόνη
LCD σε χτυπήματα και να μην την χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο για να χτυπήσετε κάτι,
γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στην πλακέτα LCD και διαρροή υγρών κρυστάλλων.
Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης αν οι υγροί
κρύσταλλοι πέσουν στα μάτια σας. Αν συμβεί
αυτό, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με
καθαρό νερό (σε καμία περίπτωση να μην τα
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τρίψετε) και μεταβείτε αμέσως σε νοσοκομείο
για θεραπεία.
Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε
το κινητό τηλέφωνό σας γιατί μπορεί να
προκληθεί βλάβη στα κυκλώματα ή απώλεια
υγρών μπαταριάς.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η χρήση του
κινητού τηλεφώνου σε κάποια μοντέλα αυτοκινήτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο.
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε καρφίτσες, μύτες στυλό ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο πεδίο αφής γιατί μπορεί να προκληθεί
βλάβη.
Σε περίπτωση βλάβης της κεραίας να μην
χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο γιατί μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα στο ανθρώπινο
σώμα.
Αποφύγετε την επαφή του τηλεφώνου με
μαγνητικά αντικείμενα όπως μαγνητικές κάρτες γιατί μπορεί να προκληθεί απομαγνητισμός. Αυτό ισχύει για αντικείμενα όπως δι10

σκέτες floppy, πιστωτικές κάρτες και κάρτες
ανάληψης.
 Παρακαλούμε να κρατάτε τα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα – όπως πινέζες – μακριά από τη
συσκευή. Όταν λειτουργεί η συσκευή μπορεί
να προσελκύσει μαγνητικά τα αντικείμενα
αυτά προκαλώντας βλάβη ή τραυματισμό.
 Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή το τηλέφωνο με νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη, διαρροή υγρών ή βραχυκύκλωμα.
1.3.3 Σημειώσεις σχετικά με τη μπαταρία
 Η μπαταρία έχει πεπερασμένη διάρκεια ζωής.
Αν η μπαταρία δεν διατηρεί επαρκές φορτίο
μετά από φόρτιση, αυτό σημαίνει πως έχει
φτάσει στο τέλος της ζωής της και θα πρέπει
να προμηθευτείτε νέα μπαταρία ίδιου τύπου.
 Να μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την τοπική νομοθεσία ανακύκλωσης
και διαχείρισης απορριμμάτων.
 Παρακαλούμε να μην πετάτε τις μπαταρίες σε
φωτιά γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή
έκρηξη.
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 Κατά την τοποθέτηση μπαταρίας, μην χρησιμοποιήσετε βία ή υπερβολική πίεση γιατί
μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών, υπερθέρμανση, σπάσιμο ή πυρκαγιά.
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε καλώδια, καρφίτσες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα
για να βραχυκυκλώσετε τη μπαταρία. Επίσης
να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία κοντά σε
περιδέραια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα γιατί
μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, σπάσιμο ή πυρκαγιά.
 Παρακαλούμε να μην πραγματοποιείτε κολλήσεις στις επαφές της μπαταρίας γιατί
μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, σπάσιμο ή πυρκαγιά.
 Αν πέσει υγρό μπαταρίας στο μάτια σας υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αν συμβεί αυτό,
μην τρίψετε τα μάτια σας αλλά να τα ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και να μεταβείτε
σε νοσοκομείο για θεραπεία.
 Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογήσετε
ή τροποποιήσετε τη μπαταρία γιατί μπορεί να
προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, σπάσιμο
ή πυρκαγιά.
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 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε ή
τοποθετήσετε τη μπαταρία σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες όπως κοντά σε φωτιά ή
συσκευές θερμότητας γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, σπάσιμο ή
πυρκαγιά.
 Αν η μπαταρία υπερθερμανθεί, αλλάξει
χρώμα ή αλλοιωθεί κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση, παρακαλούμενα να
σταματήσετε τη χρήση της και να την αντικαταστήσετε αμέσως με νέα μπαταρία.
 Αν πέσει υγρό μπαταρίας στο δέρμα σας ή
στα ρούχα σας μπορεί να προκληθεί κάψιμο.
Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να ξεπλύνετε και αναζητήστε ιατρική περίθαλψη εφόσον απαιτείται.
 Αν η μπαταρία χάνει υγρά ή παράγει περίεργη οσμή, παρακαλούμε να την αφαιρέσετε
και να την απομακρύνετε για να αποφύγετε
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
 Παρακαλούμε να μην αφήσετε τη μπαταρία
να βραχεί γιατί θα προκληθεί υπερθέρμανση,
καπνός και διάβρωση.
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε ή
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τοποθετήσετε τη μπαταρία σε μέρος όπου θα
είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, καθώς μπορεί να
προκληθεί διαρροή υγρών και υπερθέρμανση, μείωση της απόδοσης και της διάρκειας
ζωής της μπαταρίας.
 Παρακαλούμε να μην φορτίζετε το τηλέφωνο
συνεχόμενα για περισσότερες από 24 ώρες.
1.3.4 Φόρτιση του τηλεφώνου




Συνδέστε το βύσμα φόρτισης στην αντίστοιχη
υποδοχή του κινητού τηλεφώνου. Η ένδειξη της
στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη.
Ακόμη κι αν έχει απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, η
ένδειξη φόρτισης θα εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται φόρτιση. Αν η μπαταρία είχε εξαντληθεί
εντελώς πριν τη φόρτιση, μπορεί να απαιτηθεί
περισσότερος χρόνος για να εμφανιστεί η ένδειξη
φόρτισης στην οθόνη.
Αν η ένδειξη της στάθμης μπαταρίας δεν αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει γεμίσει και η φόρτιση έχει
ολοκληρωθεί. Ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης,
θα εμφανιστεί η ένδειξη ολοκλήρωσης φόρτισης
στην οθόνη. Η φόρτιση διαρκεί 3 με 4 ώρες. Κατά
τη διάρκεια της φόρτισης η συσκευή και η μπατα14











ρία μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το κινητό
τηλέφωνο.
Σημειώσεις:
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο
πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον με θερμοκρασίες ＋5οC ~ ＋40 οC. Πάντα
να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Αν
χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο φορτιστή μπορεί να
προκληθεί κίνδυνος και να ακυρωθεί η εγγύηση.
Ο χρόνος αναμονής και κλήσης που αναφέρει ο
κατασκευαστής είναι ενδεικτικός. Ο πραγματικός
χρόνος διαμορφώνεται από παράγοντες όπως οι
συνθήκες του δικτύου, το περιβάλλον λειτουργίας
και ο τρόπος χρήσης.
Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη η μπαταρία
πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. Να μην αποσυνδέσετε τη μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το
φορτιστή από το τηλέφωνο και την τροφοδοσία.
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Αν δεν έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από το κινητό τηλέφωνο και την τροφοδοσία, ο φορτιστής θα
συνεχίσει να φορτίζει την μπαταρία μέχρι και 5 έως 8
ώρες μετά. Στη συνέχεια η στάθμη της μπαταρίας
μειώνεται. Σας συμβουλεύουμε να μην αφήνετε το
κινητό στο φορτιστή αφού φορτίσει γιατί έτσι μειώνεται
η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σημειώσεις σχετικά με το φορτιστή
 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πρίζα με
τάση AC 220 volt. Η χρήση άλλης τάσης
μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών, φωτιά
και βλάβη στο κινητό τηλέφωνο και στο φορτιστή.
 Μην βραχυκυκλώσετε το φορτιστή γιατί
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, καπνός
και βλάβη.
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το
φορτιστή αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
 Παρακαλούμε να καθαρίζετε αμέσως τυχόν
σκόνη που έχει συσσωρευτεί στα βύσματα.
 Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε βάζα με
νερό κοντά στο φορτιστή για να αποφύγετε
16















πιτσιλιές που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, διαρροή ή άλλη βλάβη.
Αν ο φορτιστής έρθει σε επαφή με νερό ή
άλλο υγρό, θα πρέπει να τον απενεργοποιήσετε αμέσως για να αποφευχθεί πιθανή ηλεκτροπληξία, φωτιά ή βλάβη στο φορτιστή.
Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογείτε ή
τροποποιείτε το φορτιστή καθώς θα υπάρξει
κίνδυνος τραυματισμού, φωτιά ή βλάβης.
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή στο μπάνιο ή σε πολύ υγρά περιβάλλοντα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή βλάβη.
Παρακαλούμε να μην αγγίζετε το φορτιστή, το
καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα με βρεγμένα
χέρια γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο
καλώδιο ρεύματος γιατί μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φορτιστή από
την πρίζα.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή να μην τρα17

βάτε από το καλώδιο αλλά να κρατάτε από το
σώμα του φορτιστή καθώς διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
1.3.5 Καθαρισμός και συντήρηση
 Το κινητό τηλέφωνο, η μπαταρία και ο φορτιστής δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Παρακαλούμε να μην τα χρησιμοποιήσετε σε μπάνιο ή άλλο πολύ υγρό περιβάλλον και προσέξτε να μην εκτεθούν σε βροχή.
 Να χρησιμοποιείτε ένα απαλό, καθαρό πανί
για να καθαρίζετε το κινητό τηλέφωνο, τη
μπαταρία και το φορτιστή.
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά για να καθαρίσετε το κινητό τηλέφωνο.
 Αν παρατηρείται απώλεια ενέργειας, αδυναμία φόρτισης ή κακή επαφή, απαιτείται καθαρισμός. Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά
το κινητό τηλέφωνο.
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2 Για να ξεκινήσετε
2.1 Ονομασία εξαρτημάτων και επεξήγηση

2.1.1

Εικονίδια

Σε κατάσταση αναμονής μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:
Εικον.

Περιγραφή
Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας
Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εντοπισμός θέσης μέσω δορυφόρων

Λήψη νέου μηνύματος

Γίνεται λήψη κάποιας εφαρμογής
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Η λήψη ολοκληρώθηκε
Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί
Κάποια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη
Το τηλέφωνο αναπαράγει κάποιο τραγούδι

Προβολή στάθμης μπαταρίας

Ενεργοποίηση USB

Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Ενεργοποίηση του Bluetooth
Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM στη συσκευή
20

Η σύνδεση δεδομένων GPRS είναι ενεργή

2.2

Επεξήγηση πλήκτρων

Πλήκτρο

Επεξήγηση

Πλήκτρο
επιστροφής
(Return)

● Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού.

Πλήκτρο
μενού
(Menu)

● Προβολή περισσότερων επιλογών στο τρέχον μενού.

Πλήκτρο
αρχικής οθόνης
(Home)

● Πιέστε οποιαδήποτε στιγμή για
επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Πλήκτρο
τροφοδοσίας
(Power)

● Κρατήστε πατημένο αυτό το
πλήκτρο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου.
● Πιέστε σύντομα για ενεργοποί21

ηση/ απενεργοποίηση της οθόνης
(κλείδωμα της οθόνης).
Πλευρικά
πλήκτρα
έντασης

● Κατά τη διάρκεια συνομιλίας,
πιέστε αυτά τα δύο πλήκτρα για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
● Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείου ήχου, πιέστε για να
ρυθμίσετε την ένταση ακρόασης.

Σημείωση: Στο παρόν εγχειρίδιο, η φράση “πιέστε το πλήκτρο” σημαίνει να πιέσετε το πλήκτρο
και στη συνέχεια να το αφήσετε. Η φράση “κρατήστε πατημένο το πλήκτρο” σημαίνει να πιέσετε
το πλήκτρο και να μην το αφήσετε για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Οι περιγραφές και οι λειτουργίες των πλήκτρων εξαρτώνται από το μοντέλο του κινητού
τηλεφώνου σας.
2.3

Χρήση της οθόνης αφής

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλά πλήκτρα αφής
στην αρχική οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτά τα πλήκτρα, να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής (βλ. Βαθμονόμηση) εκ των προτέρων.
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Να έχετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:
■ Να μην αγγίζετε την οθόνη αφής με βρεγμένα χέρια.
■ Να μην αγγίζετε την οθόνη αφής με υπερβολική δύναμη.
■ Να μην αγγίζετε την οθόνη αφής με μεταλλικά ή αγώγιμα αντικείμενα.
2.4

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφω-

νίας
2.4.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας
SIM
 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Αφαιρέστε τη
μπαταρία και αποσυνδέστε το τηλέφωνο από
εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Τοποθετήστε
την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM
που υπάρχει στο τηλέφωνο.
 Αν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM,
απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε τη
μπαταρία και στη συνέχεια αποσυνδέστε την
κάρτα SIM από την υποδοχή της.
Προειδοποίηση: Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε
το κινητό τηλέφωνο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Ποτέ να μην τοποθετείτε ή
αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν το τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένο σε εξωτερική τροφοδοσία, γιατί
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μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα SIM.
2.4.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του τηλεφώνου
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας
(power) στο πάνω μέρος. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο τροφοδοσίας (power).
Αν έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνό σας
χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα σας προτρέψει να τοποθετήσετε κάρτα
SIM. Αν έχετε τοποθετήσει ήδη κάρτα SIM, το τηλέφωνό σας θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη της
κάρτας SIM.
Στη συνέχεια η οθόνη θα δείξει τα ακόλουθα
με τη σειρά:
Enter
PIN1
(Πληκτρολογήστε
κωδικό
PIN1)—αν η SIM έχει κωδικό.
Enter phone password (Πληκτρολογήστε
κωδικό τηλεφώνου) — Αν έχετε ορίσει κωδικό
τηλεφώνου
Search for network (Αναζήτηση δικτύου) —
Το τηλέφωνο αναζητά
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το δίκτυο κινητής.
Σημειώσεις:
Αν κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου
εμφανίζεται ένα θαυμαστικό στην οθόνη και δεν
εξαφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι κάνατε κάποια
λανθασμένη ενέργεια – π.χ. πατήσατε ταυτόχρονα το πλήκτρο τροφοδοσίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης. Τέτοια λανθασμένη ενέργεια ενεργοποιεί την κατάσταση recovery (επαναφοράς)
και γι αυτό εμφανίζεται το θαυμαστικό. Αν απενεργοποιήσετε το κινητό και το ενεργοποιήσετε
ξανά, θα είναι και πάλι σε κατάσταση recovery
(επαναφοράς) όταν το ενεργοποιήσετε ξανά.
Λύση: Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης (home)
όταν εμφανιστεί το θαυμαστικό και ένα ρομποτάκι.
Θα εμφανιστεί ένα μενού. Χρησιμοποιήστε το
πλήκτρο μενού (menu) και επιλέξτε “reboot system now” (Επανεκκίνηση τηλεφώνου τώρα) για να
πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου.
2.4.3 Ξεκλείδωμα της κάρτας SIM
Ο κωδικός PIN 1 ασφαλίζει την κάρτα SIM από
μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αν έχετε επιλέξει αυτή
τη λειτουργία, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό PIN1 κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέ25

φωνο ώστε να ξεκλειδώσετε την κάρτα και να
μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (βλ. “Ρυθμίσεις -- ασφάλεια”). Σ’ αυτή την
περίπτωση δεν θα έχετε την πρόσθετη ασφάλεια
που παρέχει ο κωδικός της κάρτας SIM.
 Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN1. Αν κάνετε
λάθος, διαγράψτε το χρησιμοποιώντας το
αντίστοιχο πλήκτρο στην οθόνη και πιέστε
ΟΚ για επιβεβαίωση. Για παράδειγμα, αν ο
κωδικός PIN1 είναι1234, παρακαλούμε πληκτρολογήστε:
1234
Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και το
τηλέφωνο θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε
τον κωδικό PUK 1. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό
PUK 1, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό
σας πάροχο. Βλ. “Ρυθμίσεις -- ασφάλεια”.
Σημείωση: Ο πάροχος θα σας δώσει συνηθισμένο
κωδικό PIN 1 (4 ως 8 ψηφία) για την κάρτα SIM.
Θα πρέπει να αλλάξετε αυτό τον αριθμό αμέσως.
Βλ. “Ρυθμίσεις -- ασφάλεια”.
2.4.4 Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου
Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση,
μπορείτε να ορίσετε προστασία για το ξεκλείδωμα
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του τηλεφώνου. Αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη
λειτουργία, θα πρέπει να σχηματίσετε ένα σχέδιο
ξεκλειδώματος στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ώστε να ξεκλειδώσει και να
μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε
σε κλήσεις. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή
τη λειτουργία (βλ. Ρυθμίσεις -- ασφάλεια), αλλά το
τηλέφωνό σας δεν θα προστατεύεται ενάντια σε
μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Αν ξεχάσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος, θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή
με εξουσιοδοτημένο service για ξεκλείδωμα του
τηλεφώνου.
2.4.5 Σύνδεση σε δίκτυο
 Μόλις ξεκλειδώσει η κάρτα SIM, το τηλέφωνό
σας θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση
για διαθέσιμα δίκτυα (η οθόνη θα δείξει ότι
πραγματοποιείται αναζήτηση). Αν το τηλέφωνό
σας βρει διαθέσιμο δίκτυο, το όνομά του θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης.
Σημείωση: Αν εμφανιστεί η ένδειξη “only for
emergency calls” (μόνο επείγουσες κλήσεις),
σημαίνει ότι δεν βρίσκεστε εντός κάλυψης του
δικτύου κινητής και μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο επείγουσες κλήσεις (ανάλογα με την
ισχύ των διαθέσιμων σημάτων).
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2.4.6 Πραγματοποίηση κλήσης
Όταν εμφανιστεί το λογότυπο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, θα μπορείτε να πραγματοποιήσει ή να απαντήσετε σε κλήσεις. Οι μπάρες
πάνω αριστερά στην οθόνη δείχνουν την ισχύ του
σήματος.
Η ποιότητα των συνομιλιών σας επηρεάζεται
σημαντικά από εμπόδια, οπότε δοκιμάστε να αλλάξετε ελαφρώς θέση αν δεν υπάρχει καλή
ποιότητα συνομιλίας.
2.4.7 Πραγματοποίηση εθνικής κλήσης
Στην οθόνη κλήσης, πληκτρολογήστε τον
επιθυμητό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο
κλήσης για να πραγματοποιήσετε κλήση. Για
να αλλάξετε τον αριθμό, διαγράψετε τα ψηφία
που πληκτρολογήσατε. Κατά τη διάρκεια
κάποιας κλήσης, θα εμφανιστούν τα σχετικά
γραφικά στην οθόνη. Αφού απαντήσει ο συνομιλητής, η οθόνη θα δείχνει τις πληροφορίες κατάστασης κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τον ήχο ειδοποίησης, το κινητό τηλέφωνό σας θα παράγει το σχετικό ήχο ειδοποίησης (ανάλογα με το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας σας).
Για να ολοκληρώσετε την κλήση, πιέστε το
πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
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Κωδικός ζώνης Αριθμός τηλεφώνου Πλήκτρο κλήσης

2.4.8 Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Για να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση,
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 στην οθόνη
κλήσεων μέχρι να εμφανιστεί το πρόθεμα διεθνών
κλήσεων "+”. Έτσι θα μπορείτε κάνετε εύκολα
διεθνείς κλήσεις χρησιμοποιώντας το σωστό
πρόθεμα (π.χ. 00 για Κίνα).
Μετά το διεθνές πρόθεμα, πληκτρολογήστε
τον κωδικό χώρας και τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς
χωρών από διάφορες πηγές (π.χ. 49 για Γερμανία, 44 για Ηνωμένο Βασίλειο και 46 για Σουηδία).
Όταν κάνετε διεθνή κλήση, εξαιρέστε το “0”
στην αρχή του κωδικού χώρας.
+Κωδικός χώρας Πλήρης αριθμός τηλεφώνου Πλήκτρο
κλήσης

2.4.9 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα
κλήσεων
Όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται σε μια λίστα στο τηλέφωνό
σας. Οι πιο πρόσφατες είναι στο πάνω μέρος της
λίστας (βλ. “Ιστορικό κλήσεων”). Όλοι οι αριθμοί
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είναι κατηγοριοποιημένοι σε Dialed Calls (Εξερχόμενες Κλήσεις), Received Calls (Ληφθείσες
κλήσεις) και Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις).
Το κινητό τηλέφωνό σας παρέχει επιλογές για
προβολή όλων των κλήσεων. Αν γεμίσει το ιστορικό πρόσφατων κλήσεων, οι παλιοί αριθμοί διαγράφονται αυτόματα. Για να δείτε τη λίστα, κάντε
τα εξής:
 Για προβολή των εξερχόμενων κλήσεων,
πιέστε το πλήκτρο κλήσης
 Μπορείτε να κάνετε κλήση σε οποιοδήποτε
αριθμό από τη λίστα πιέζοντας το πλήκτρο
κλήσης.
 Όταν εμφανιστεί η λίστα κλήσεων, μπορείτε
να πιέσετε OK για προβολή των λεπτομερειών ή να μπείτε στις επιλογές για να αποθηκεύσετε τον επιθυμητό αριθμό στο
Phonebook (Επαφές).
2.4.10 Πραγματοποίηση επείγουσα κλήσης
Αν βρίσκεστε εκτός κάλυψης δικτύου (βλ. τη
μπάρα ισχύος σήματος πάνω αριστερά στην οθόνη) θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο
επείγουσες κλήσεις. Αν ο πάροχός σας δεν παρέχει roaming στην περιοχή που βρίσκεστε, θα
δείτε την ένδειξη “only for emergency calls” (μόνο
επείγουσες κλήσεις) για να σας πληροφορήσει ότι
μπορείτε να κάνετε μόνο επείγουσες κλήσεις. Αν
βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου, μπορείτε να
κάνετε επείγουσες κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα
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SIM.
2.4.11 Μενού κλήσεων
Το μενού κλήσεων εμφανίζεται κατά τη διάρκεια
κάποιας ενεργούς κλήσης και διαθέτει διάφορες
λειτουργίες όπως Call Waiting (Αναμονή κλήσεων), Call Diverting (Προώθηση κλήσεων), και
Multiple-party Call (Ομαδική κλήση) οι οποίες εξαρτώνται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.
Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για πληροφορίες. Οι επιλογές κλήσεων περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες:
 Mute (Σιγή)
Δεν θα ακούγεται η φωνή σας στο συνομιλητή.


Handsfree
Ενεργοποίηση του ηχείου για ανοιχτή ακρόαση.
Hold (Αναμονή)
Για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή ή για να ανακτήσετε κάποια κλήση από αναμονή.




End a call (Τερματισμός κλήσης).
Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
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More (Περισσότερα)

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

3 Μενού Εφαρμογών
（※ Η ύπαρξη των ακόλουθων εφαρμογών στο
τηλέφωνό σας εξαρτάται από το μοντέλο του）
3.1

File Management (Εξερεύνηση αρ-

χείων)
Η εφαρμογή αυτή απαρτίζεται από δύο επιλογές: sdcard και Phone Storage. Sdcard είναι η
εξωτερική κάρτα SD και Phone Storage η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Χάρη σ’ αυτή την
εφαρμογή μπορείτε να αναζητήσετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αρχεία σας εύκολα
και γρήγορα.
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3.2

Αποστολή Email

Μπορείτε να στείλετε Email σε οποιονδήποτε
διαθέτει διεύθυνση Email.
Μπείτε στην εφαρμογή Email, δημιουργήστε
ένα λογαριασμό και επιλέξτε τον για λήψη και
αποστολή email. Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Email όπως κάνετε μέσω του υπολογιστή
σας. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται
από το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι.

3.3

Dialing (Κλήσεις)

Κατά τη διάρκεια κλήσεων, μπορείτε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων, στις
επαφές και στο ψηφιακό πληκτρολόγιο αριθμών
(για χειροκίνητη πληκτρολόγηση αριθμών).

3.4

3G video call (Βιντεοκλήση 3G)

Πιέστε στον επιθυμητό αριθμό επαφής και θα
μπορείτε να κάνετε εύκολα τα εξής: Κλήση, αποστολή μηνύματος και κλήση βίντεο. Κατά τη
διάρκεια κλήσης βίντεο, μπορείτε να κάνετε διά33

φορες επιλογές όπως σιγή, προβολή φόντου
ρομπότ, απενεργοποίηση φωνής και λήψη στιγμιότυπων στην κάρτα SD.

3.5

Calculator (Αριθμομηχανή)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει αριθμομηχανή με 4
βασικές λειτουργίες για ευκολία στους υπολογισμούς.
Πιέστε το πλήκτρο

, για διαγραφή των

αριθμών που πληκτρολογήσατε.
Σημείωση: Η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται
να παρουσιάσει κάποιες φορές αποκλίνοντα αποτελέσματα.

3.6

Browser (Πλοήγηση στο Internet)

Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στο Internet και να προβάλλετε τις διάφορες
σελίδες όπως κάνετε στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες και να
τους συγχρονίσετε με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στους σελιδοδείκτες σας μέσω της κεντρικής οθόνης της ε34

φαρμογής.
Μπορείτε να προβάλλετε ιστοσελίδες με οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό. Περιστρέψτε
το τηλέφωνο και ο προσανατολισμός θα αλλάξει
ανάλογα.

3.7

Voice Recorder (Ηχογράφηση)

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για ηχογράφηση.
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Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση: Πιέστε
Για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση: Πιέστε

Για αναπαραγωγή ηχογράφησης: Πιέστε
Τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται αυτόματα στο
τηλέφωνο. Πιέστε το πλήκτρο μενού (Menu) για
να δείτε περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να
μεταφέρετε το επιθυμητό αρχείο σε άλλη συσκευή
36

ώστε να το χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε.
3.8

Calendar (Ημερολόγιο)

Το ημερολόγιο σας δείχνει και σας επιτρέπει
να οργανώσετε το καθημερινό σας πρόγραμμα
και τις εργασίες σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε
να δείτε τις εργασίες σας (συμβάντα) ένα – ένα ή
πολλά ταυτόχρονα.
Επιλέξτε προβολή ημερολογίου ανά ημέρα,
εβδομάδα ή μήνα. Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να προσθέσετε και να δείτε τις εργασίες σας
(συμβάντα)..
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3.9

Settings (Ρυθμίσεις)

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. SIM
card management (Διαχείριση κάρτας SIM):
Μπορείτε να διαχειριστείτε την κάρτα SIM και να
πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
WLAN: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο WLAN
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και να πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές
ρυθμίσεις.
Bluetooth: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το Bluetooth και να πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
The information flow usage (Χρήση δεδομένων): Σας πληροφορεί σχετικά με τη χρήση
δεδομένων στο τηλέφωνό σας.
More (Περισσότερα): Πιέστε για να ρυθμίσετε την κατάσταση πτήσεων, το VPN και
άλλα.
Audio profiles (Προφίλ ήχου): General (Γενικό), silent (Αθόρυβο), meeting (Συνάντηση) και
outdoor (Εξωτερικός χώρος). Επιπλέον μπορείτε
να δημιουργήσετε κάποιο προσαρμοσμένο προφίλ βάσει των προτιμήσεών σας.
Επιλέξτε κάποιο προφίλ και μπείτε στην
επιλογή προσαρμογής του. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι vibration (Δόνηση), volume (Ένταση),
ring tones (Ήχος), notifications (Ειδοποιήσεις),
key beep (Ήχοι πλήκτρων), κ.ά.
Display (Οθόνη): Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα, την ταπετσαρία, το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης σε περίπτωση αδράνειας
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και το μέγεθος των γραμματοσειρών.
Storage (Αποθηκευτικός χώρος): Εμφανίζεται η χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης
και της κάρτας μνήμης.
Battery (Μπαταρία): Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες χρήσης της μπαταρίας.
Applications (Εφαρμογές): Προβολή, διαχείριση και διαγραφή εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνό σας.
Account and synchronization (Λογαριασμοί
και συγχρονισμός): Για να ρυθμίσετε το συγχρονισμό του κινητού τηλεφώνου σας με το λογαριασμό σας.
Location service (Τοποθεσία): Για να επιτρέπεται ο προσδιορισμός της θέσης σας.
Safety (Ασφάλεια): Για να ορίσετε το σχήμα
ξεκλειδώματος, να κλειδώσετε την κάρτα SIM, να
ρυθμίσετε την κάρτα SD κ.ά.
Language and keypad (Γλώσσα και πληκτρολόγιο): Επιλογή γλώσσας και μεθόδου πληκτρολόγησης.
Backup and reset (Δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας και επαναφορά): Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του τηλεφώ40

νου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
Date and time (Ημερομηνία και ώρα): Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.
Schedule power on/off (Προγραμματισμένη
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση): Για προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του
τηλεφώνου σας.
Auxiliary function (Βοηθητικές λειτουργίες):
Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποιες βοηθητικές λειτουργίες.
Developers’ options (Επιλογές για προγραμματιστές): Κάποιες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από developers λογισμικού.
About phone (Σχετικά με το τηλέφωνο):
Προβολή του μοντέλου, της κατάστασης, της έκδοσης του λογισμικού, του hardware κ.ά.
3.10

Clock (Ρολόι)



Ρολόι
Προβολή της τρέχουσας ημερομηνίας και
ώρας.



Alarms (Αφυπνίσεις)
Μπορείτε να ορίσετε διάφορες ομάδες αφυ41

πνίσεων. Επιλέξτε κάποια από τις επιθυμητές
αφυπνίσεις για επεξεργασία και προσαρμογή.

Radio (Ραδιόφωνο)

3.11

Συνδέστε ακουστικά πριν χρησιμοποιήσετε
το ραδιόφωνο για να εντοπίσετε τον επιθυμητό
σταθμό.

Επεξήγηση:
Channel list (Λίστα σταθμών): Απεικονίζεται η λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών FM.
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον για ακρόαση (το
πολύ 20 σταθμοί αποθηκεύονται στη λίστα)
Search (Αναζήτηση): Κάντε αυτή την επιλογή για αυτόματη αναζήτηση καναλιών και δημιουργία λίστας καναλιών.
Loudspeaker (Ηχείο): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.
και

: Πιέστε για μετάβαση σε άλλο

σταθμό.
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► και : Πιέστε για ακρόαση και παύση.

3.13

Contacts (Επαφές)

Μέσω των επαφών μπορείτε εύκολα να καλέσετε σας, να στείλετε emails ή SMS στους φίλους σας. Μπορείτε να προσθέσετε επαφές από
την εφαρμογή κλήσεων ή να πραγματοποιήσετε
συγχρονισμό των επαφών με τον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να επιλέξετε τις επαφές από την αρχική
οθόνη ή μέσω της εφαρμογής κλήσεων.
Για να προσθέσετε κάποια επαφή:
Για να προσθέσετε κάποια επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου ή
εισάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου από
την κάρτα SIM. (Ο αριθμός των επαφών περιορίζεται από τη μνήμη του τηλεφώνου σας)
Αναζήτηση επαφής:
Για να αναζητήσετε κάποια επαφή, πιέστε το
πλήκτρο αναζήτησης και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο αναζήτησης. Στο πεδίο αναζήτησης,
πληκτρολογήστε το επιθυμητό στοιχείο όπως
όνομα, επίθετο ή όνομα εταιρείας. Ενώ πλη43

κτρολογείτε θα εμφανίζονται άμεσα και τα σχετικά
αποτελέσματα.
Επεξεργασία επαφής:
Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες κάποιας
επαφής, επιλέξτε “Edit a contact” (Επεξεργασία
επαφής).
Διαγραφή επαφής:
Για να διαγράψετε την τρέχουσα επαφή, επιλέξτε “Delete a contact” (Διαγραφή επαφής).
Από το μενού, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό ή να διαμοιραστείτε
κάποια επαφή.
3.14

Gallery (Γκαλερί)

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε αρχεία φωτογραφιών, να αποθηκεύσετε τις
επιθυμητές φωτογραφίες, να επιλέξετε ταπετσαρία και να διαμοιραστείτε τις φωτογραφίες σας.

3.15

Camera (Κάμερα)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει κάμερα για λήψη
φωτογραφιών και βίντεο οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Επίσης διαθέτει άλλες λειτουργίες όπως
σταθεροποίηση εικόνας, καλλωπισμός προσώ44

που, λήψη πανοραμικής φωτογραφίας, υψηλό
δυναμικό εύρος και κλείστρο χωρίς καθυστέρηση.

3.16

Messaging (Μηνύματα)

Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να αποστέλλετε μηνύματα SMS και MMS στις επαφές
σας που μπορούν να τα λάβουν. Τα MMS περιλαμβάνουν και φωτογραφίες, βίντεο (για iPhone
3GS ή άλλα σύγχρονα τηλέφωνα), πληροφορίες
επαφών και φωνητικές σημειώσεις. Επιπλέον,
μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε πολλές επαφές
ταυτόχρονα.
Σημείωση: Η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων εξαρτάται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
σας και συνεπάγεται χρεώσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία,
θα πρέπει να βρίσκεστε εντός δικτύου. Οι χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας.
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Αποστολή μηνύματος: Πιέστε για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό και όνομα επαφής από
τις “Επαφές”. Πιέστε στο κενό πάνω από το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και
στη συνέχεια πιέστε “Send” (Αποστολή).
Αφού επιλέξετε αριθμό, μπορείτε να κάνετε
επιλογές όπως: Call (Κλήση), Add subject (Προσθήκη αντικειμένου), Attach (Επισύναψη), Insert
facial expression (Εισαγωγή Smiley) κ.ά.
Πιέστε Settings (Ρυθμίσεις) για να ορίσετε
ringtone (Ήχο κλήσης), Delivery reports (Αναφορές παράδοσης) και maximum quantity of messages (μέγιστος αριθμός μηνυμάτων.
3.17

Μενού ειδοποιήσεων

Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας από
πάνω προς τα κάτω στην αρχική οθόνη για να
δείτε τις διάφορες ειδοποιήσεις και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση WIFI, Bluetooth, GPS, κατάσταση
πτήσεων. Όταν έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση
δεδομένων (μέσω του δικτύου κινητής) μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα κάρτα SIM για
χρήση δεδομένων GPRS. Επίσης μπορείτε να
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σύρετε δεξιά/ αριστερά για να δείτε περισσότερες
ρυθμίσεις.

3.18

Λήψεις

Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων μέσω Internet (Browser) και να τα δείτε στο μενού
Download Content (Λήψεις).

3.19

Music (Μουσική)

Η εφαρμογή μουσικής χρησιμοποιείται για ακρόαση των αποθηκευμένων αρχείων μουσικής.
Μπορείτε να δείτε τα αρχεία ταξινομημένα ανά
“ List of played songs” (Λίστα αναπαραγωγής),
“Songs” (Τραγούδια), “Artists” (Καλλιτέχνης) κ.ά.
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Για παύση

Πιέστε 

Για συνέχεια αναπαρα-

Πιέστε ►

γωγής
Για μετάβαση στο επόΠιέστε

μενο τραγούδι ή κομμάτι
Για μετάβαση στο προηγούμενο

τραγούδι

Πιέστε

ή

κομμάτι
Πιέστε και κρατήστε πατημένο
Για γρήγορη μετάβαση
προς την αρχή ή προς το

το

ή

. Όσο πε-

τέλος

ρισσότερο το κρατάτε πατημένο, τόσο περισσότερα αρχεία
παραλείπονται.

Για να μεταβείτε στο επι-

Σύρετε τη μπάρα προόδου

θυμητό σημείο της αναπαραγωγής

3.20

Call Records (Ιστορικό κλήσεων)

Μπορείτε να μπείτε στο ιστορικό κλήσεων για
να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, τις ληφθείσες
και τις εξερχόμενες κλήσεις. Ο χρόνος κλήσης
προβάλλεται σε κάθε καταχώρηση μαζί με επιλογές όπως: Κλήση, αποστολή μηνυμάτων,
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προσθήκη στις επαφές κ.ά. Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρήσεις και να ορίσετε αριθμούς ταχείας κλήσης μέσω αυτού του μενού.
3.21

Widget

Τα widget βρίσκονται στην δεξιά καρτέλα του
μενού εφαρμογών. Μπορείτε να προσθέσετε το
επιθυμητό widget στην οθόνη (κρατώντας πατημένο και σύροντας) για εύκολη πρόσβαση σ’
αυτό.
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3.22

Wallpaper (Ταπετσαρία)

Κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας στην αρχική οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές ταπετσαρίας όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιθυμητές
ταπετσαρίες.
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4.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο μέσω
του εικονικού πληκτρολογίου. Για παράδειγμα,
μπορείτε να πληκτρολογήσετε ονόματα επαφών,
email, SMS και ιστοσελίδων. Το πληκτρολόγιο
διαθέτει λειτουργία αυτόματης διόρθωσης, ορθογραφικού ελέγχου και εκμάθησης κατά τη χρήση.
Το πληκτρολόγιο σας βοηθά στην ορθογραφία, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
Πληκτρολόγηση κειμένου:
1 Πιέστε σε κάποιο πεδίο κειμένου (μήνυμα,
νέα επαφή κλπ.) για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο.
2 Πιέστε τα επιθυμητά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
Αρχικά μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα χρησιμοποιώντας τους δείκτες σας αλλά καθώς εξοικειώνεστε με το πληκτρολόγιο, θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους αντίχειρές σας.
Όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο, θα εμφανίζεται
το αντίστοιχο γράμμα πάνω από το δάχτυλό σας.
Αν πιέσατε λάθος πλήκτρο, σύρετε το δάχτυλό
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σας προς το σωστό. Μόνο όταν ανασηκώσετε το
δάχτυλό σας το αντίστοιχο γράμμα θα γραφεί
στην οθόνη.

Για να διαγράψετε
κάποιο χαρακτήρα

Πιέστε

。

Για να πληκτρολογήΠιέστε

σετε κεφαλαία

και στη

συνέχεια πιέστε το επι52

θυμητό γράμμα.
Για να πληκτρολογήσετε κάποιο ψηφίο

Πιέστε

και στη συ-

νέχεια πιέστε στο επιθυμητό ψηφίο
Για να πληκτρολογήσετε κάποιο σύμβολο

Πιέστε

και στη συ-

νέχεια στο επιθυμητό
σύμβολο.
Για να αφήσετε κενό

Πιέστε το space δύο φορές διαδοχικά

Για αλλαγή μεθόδου

Κρατήστε πατημένο το

πληκτρολόγησης
για να εμφανίσετε τα
διαθέσιμα πληκτρολόγια.

5

Πληροφορίες κάρτας SD

Το κινητό τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτα
SD ώστε να μπορείτε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο της. Συνδέστε την κάρτα SD στην
αντίστοιχη υποδοχή στο τηλέφωνο.
Η κάρτα SD θεωρείται ως ο προεπιλεγμένος
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χώρος αποθήκευσης της συσκευής. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την κάρτα SD χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις.
Χρήση ως δίσκος flash: Αν συνδέσετε το
τηλέφωνο με PC μέσω καλωδίου, θα εμφανιστεί η
ένδειξη “New hardware is found” (Εντοπίστηκε
νέα συσκευή υλικού) και η ένδειξη “MT65xx Android Phone requires to be installed”.
Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένα τα σχετικά μενού στο τηλέφωνο:
Main Menu (Κεντρικό μενού)- Settings (Ρυθμίσεις) – Application (Εφαρμογές) – Development
(Επιλογές ανάπτυξης) - USB debugging (Εντοπισμών σφαλμάτων μέσω USB). Ακυρώστε την
επιλογή “USB debugging”.
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Στη συνέχεια συνδέστε ξανά το τηλέφωνο με
τον υπολογιστή και εμφανίστε το μενού ειδοποιήσεων:

55

Επιλέξτε “used as USB storage device” (Χρήση
ως συσκευή αποθήκευσης USB) και θα εμφανιστεί η
ακόλουθη οθόνη.
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Επιλέξτε “USB storage device”.
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από και προς τον
υπολογιστή και τη συσκευή.
Επιλέξτε “MTP storage” για να λειτουργία ως U-disk.
Αν ο υπολογιστής δεν έχει WIN7, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα MTP drive (μπορείτε εναλλακτικά
να χρησιμοποιήσετε τον Windows Media Player 11
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που διαθέτει ενσωματωμένο MTP drive).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη ώστε να μεταφέρετε τα επιθυμητά αρχεία από
και προς τη συσκευή και τον υπολογιστή.
Επιλέξτε “Camera PTP”, για εξαγωγή φωτογραφιών από το τηλέφωνο στον υπολογιστή.
Σημειώσεις: Το κινητό τηλέφωνό σας υποστηρίζει λειτουργία plug and play. Γενικά σας συμβουλεύουμε να μην συνδέετε και αποσυνδέετε την
κάρτα SD συχνά.
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6

Συχνές ερωτήσεις και λύσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το
τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Πρόβλημα
Κακή λήψη

Αιτία
Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό
σας σε μέρη με
κακή λήψη – για
παράδειγμα σε
μέρη με υψηλά
κτίρια ή σε υπόγεια – τα σήματα
εξασθενούν.
Αν χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε ώρες
αιχμής του δικτύου κινητής –
π.χ. εργάσιμες
ώρες – μπορεί να
υπάρχει κακή
επικοινωνία.
Παίζει ρόλο η
απόσταση από
τον αναμεταδότη.
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Λύση
Μεταβείτε σε ανοιχτό χώρο.

Όσο μπορείτε
αποφύγετε τις
ώρες αιχμής.

Μπορείτε να
προμηθευτείτε το
σχετικό χάρτη
κάλυψης από τον
πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας.

Ηχώ ή θόρυβος

Μικρότερος
χρόνος αναμονής

Αποτυχία ενεργοποίησης του
τηλεφώνου
Σφάλμα κάρτας
SIM

Η γραμμή δεν
είναι καλή. Είναι
τοπικό πρόβλημα.
Σε κάποιες περιοχές η γραμμή
δεν είναι καλή.
Ο χρόνος αναμονής σχετίζεται
με τις ρυθμίσεις
σας.
Αντικαταστήστε
τις μπαταρίες.
Αν δεν λαμβάνεται σήμα, το τηλέφωνο θα αναζητά συνεχώς
αναμεταδότες
καταναλώνοντας
περισσότερη
ενέργεια με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος
αναμονής.
Η μπαταρία έχει
αδειάσει.
Η κάρτα SIM έχει
πάθει βλάβη.
Η κάρτα SIM δεν
έχει τοποθετηθεί
σωστά.
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Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε
ξανά.

Σε περιοχές με
κακή λήψη, απενεργοποιήστε
προσωρινά το
τηλέφωνο.
Αλλάξτε μπαταρία.
Χρησιμοποιήστε
το τηλέφωνο σε
περιοχές με καλή
λήψη. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τηλέφωνο.

Ελέγξτε τη στάθμη
της μπαταρίας και
φορτίστε.
Επικοινωνήστε με
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.
Βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει
σωστά την κάρτα
SIM.

Αποτυχία σύνδεσης σε δίκτυο

Οι μεταλλικές
επαφές της κάρτας SIM έχουν
διαβρωθεί.
Η κάρτα SIM είναι
άκυρη.
Εκτός κάλυψης
δικτύου GSM.

Το σήμα δεν είναι
καλό.
Αποτυχία πραγματοποίησης
κλήσης

Σφάλμα κωδικού
PIN
Αποτυχία φόρτισης της μπαταρίας

Έχει ενεργοποιηθεί φραγή κλήσεων.
Χρησιμοποιείτε
λειτουργία κλήσης μόνο σταθερών αριθμών.
Πληκτρολογήσατε λάθος κωδικό
PIN τρεις φορές
συνεχόμενα.
Η μπαταρία ή ο
φορτιστής έχουν
πάθει βλάβη.
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Σκουπίστε με
καθαρό πανί.
Επικοινωνήστε με
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.
Επικοινωνήστε με
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο
για να σας πληροφορήσει σχετικά με τις περιοχές
κάλυψης.
Προσπαθήστε σε
μέρος με περισσότερο σήμα.
Ακυρώστε τη
φραγή κλήσεων.
Ακυρώστε τη λειτουργία.
Επικοινωνήστε με
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.
Αλλάξτε μπαταρία
ή φορτιστή.

Προσπαθείτε

να

φορτίσετε

τη

μπαταρία

σε

Επιλέξτε μέρος με
μεγαλύτερη/ χαμηλότερη θερμοκρασία.

θερμοκρασία
περιβάλλοντος
κάτω από -10 ℃
ή

πάνω

από

55℃.
Κακή επαφή.
Αποτυχία προσθήκης επαφών
στο τηλέφωνο
Αποτυχία πραγματοποίησης
ορισμένων ρυθμίσεων

Ο χώρος αποθήκευσης είναι γεμάτος.
Ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος δεν παρέχει
αυτή την υπηρεσία ή δεν έχετε
εγγραφεί σε αυτή
την υπηρεσία.
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Ελέγξτε τις συνδέσεις.
Διαγράψτε ορισμένες επαφές.
Επικοινωνήστε με
τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

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 Smartphone G320

συμμορφώνεται με τις α-

παιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της
εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ή

στην

ιστοσελίδα

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartp
hones/smartphone.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
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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
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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 Σκληρί, Μαγούλα Αττικής,
για τη σχετική ένδειξη

CE ή στην ιστοσελίδα

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartp
hones/smartphone.htm
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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
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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.
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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 μπατα-
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ριών 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.
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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,
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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 προμή77

θευσε 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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