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Cat® B35 
Εγχειρίδιο χρήσης
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• Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις συνιστώμενες προφυλάξεις ασφαλείας, για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτής της 
συσκευής.

• Παρά τη στιβαρή κατασκευή της τη συσκευής, αποφεύγετε να την χτυπάτε, πετάτε, πιέζετε, τρυπάτε ή λυγίζετε.

• Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση συσκευών ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν οδηγείτε.

• Πάντα να τηρείτε τυχόν κανόνες χρήσης της συσκευής σε νοσοκομεία και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, και να την απενεργοποιείτε κοντά σε ιατρικές 
συσκευές.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή ενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης όταν είστε μέσα σε αεροσκάφος, καθώς μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον 
εξοπλισμό ελέγχου του σκάφους.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους.

• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας ή τα αξεσουάρ της - μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να πραγματοποιήσει σέρβις ή 
επισκευή, αν χρειάζεται.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε χώρους με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

• Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων κοντά στη συσκευή. Η ακτινοβολία από τη συσκευή ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που 
περιέχει το μέσο.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με εύφλεκτο αέριο, όπως σε πρατήριο βενζίνης, και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή 
θερμοκρασία.

• Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς καθοδήγηση.

• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές, για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.

• Τηρείτε τυχόν νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα και τα νομικά δικαιώματα των άλλων.

• Για ασθενείς με ιατρικά εμφυτεύματα (καρδιάς, αρθρώσεων κλπ.), κρατάτε τη συσκευή 15 εκατοστά μακριά από το εμφύτευμα και στην απέναντι πλευρά 
από το εμφύτευμα.

• Τηρείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή ή το PC 
σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
© 2018 Caterpillar.

Τα CAT, CATERPILLAR, τα αντίστοιχα λογότυπα τους, το “Caterpillar Yellow”, η παρουσίαση “Power Edge” καθώς και η εταιρική ταυτότητα και ταυτότητα 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν, αποτελούν εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια.
www.cat.com / www.caterpillar.com 

Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

Τα εμπορικά σήματα BULLITT και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την γραπτή 
άδεια της Caterpillar Inc.

Το προϊόν που περιγράφει το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει πνευματικά δικαιώματα λογισμικού και πιθανούς αδειοδότες. Οι πελάτες, 
δεν επιτρέπεται, με κανένα τρόπο να αναπαραγάγουν, διανείμουν, τροποποιήσουν, αποσυμπιλήσουν, αποσυναρμολογήσουν, αποκρυπτογραφήσουν, 
εξαγάγουν, επαναδημιουργήσουν με αντεστραμμένη μηχανική, ενοικιάσουν, αναθέσουν ή παραχωρήσουν περαιτέρω άδεια για το εν λόγω λογισμικό 
ή υλισμικό, εκτός αν οι προαναφερθέντες περιορισμοί απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία ή εάν τέτοιες ενέργειες έχουν την έγκριση από 
αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδειών.

Η λέξη-σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων 
από την Bullitt Group Ltd είναι κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το Wi-Fi® είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος προϊόντος και των αξεσουάρ του που περιγράφονται στο παρόν, βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό, στις 
δυνατότητες και στις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και ενδέχεται να μην ενεργοποιηθούν ή ενδέχεται να μην επιτρέπονται από τους φορείς του τοπικού 
δικτύου ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Συνεπώς, οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν που 
αγοράσατε ή στα αξεσουάρ του.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή χαρακτηριστικά περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αξιοπιστία και την ποιότητα προϊόντων που μεταφορτώνετε ή λαμβάνετε μέσω της 
συσκευής αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, της μουσικής, των ταινιών και μη προεγκατεστημένου λογισμικού με προστασία 
πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση των προαναφερθέντων προϊόντων στην παρούσα 
συσκευή θα βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλη την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές. Οι πελάτες πρέπει 
να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κρατικές ειδικές και γενικές άδειες για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο 
παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών πληροφοριών που περιέχει.
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ CAT® B35
Το πραγματικά στιβαρό κινητό τηλέφωνο Cat B35 έχει κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζετε καθημερινά σε ζωή και 
παιχνίδι. Προικισμένο με πολύ σκληρά χαρακτηριστικά και μια μπαταρία που διαρκεί περισσότερο, το Cat B35 δεν θα σας απογοητεύσει.

Το νέο σας κινητό τηλέφωνο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο του κλάδου για στιβαρότητα, ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη.
Είναι ανθεκτικό σε πτώση πάνω σε σκυρόδεμα από ένα εντυπωσιακό ύψος 1,8 m. Ανθεκτικό σε νερό έως βάθος 1,2 μέτρων για έως 35 λεπτά και αρκετά σκληρό για 
να αντέχει σε θερμικά σοκ και στο επιβαρυντικό σπρέι αλμυρού νερού. Είναι εξοπλισμένο με χρήσιμες δυνατότητες για να σας βοηθά να αξιοποιείτε στο μέγιστο την 
κάθε μέρα σας, ενώ η υψηλής χωρητικότητας μπαταρία και o επεκτεινόμενος ως τα 32 GB αποθηκευτικός χώρος εξασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις του θα αξιοποιηθούν 
όπως πρέπει.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ:

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ύψος έως 1,8 μέτρων - είναι ανθεκτική σε πτώσεις σε αυτό το εύρος ύψους.

• Μην: Πετάξετε τη συσκευή σας με δύναμη, ή μη σας πέσει από ύψος άνω των 1,8 μέτρων – είναι ανθεκτική, αλλά όχι άφθαρτη.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ:

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε συνθήκες με υγρασία ή νερό. Διασφαλίζετε ότι όλα τα εξαρτήματα και καλύμματα είναι καλά κλεισμένα, πριν 
τη χρησιμοποιήσετε μέσα σε νερό. Η συσκευή μπορεί να αντέξει σε βάθος έως 1,2 μέτρων, για έως 35 λεπτά.

• Μην: Επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από 35 λεπτά σε βάθος 1,2 μέτρων ή σε βάθος μεγαλύτερο από 1,2 μέτρα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ:

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε βρώμικο και σκονισμένο περιβάλλον. Το Cat B35 είναι πιστοποιημένο για IP68, ένα μέτρο ανθεκτικότητας 
βάσει βιομηχανικού προτύπου.

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ:

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εύρος θερμοκρασίας από -25 ºC έως + 55 ºC. Μπορεί επίσης να αντέξει σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας: 
πολύ γρήγορη αλλαγή από ψυχρές σε ζεστές συνθήκες ή αντίστροφα.

• Μην: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκτός του εύρους θερμοκρασίας από -25 ºC έως + 55 ºC.
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ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Συσκευή
• Σύντομος οδηγός έναρξης χρήσης
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB και φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ανοίξετε τις επιλογές για Απενεργοποίηση (Απενεργοποίηση/ Επανεκκίνηση) όταν η συσκευή είναι 

ενεργοποιημένη.
• Πατήστε μία φορά για να αφυπνίσετε την οθόνη όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αδράνειας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
• Χρησιμοποιήστε το πολλαπλών κατευθύνσεων Πλήκτρο πλοήγησης για να κινηθείτε στα μενού.
• Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω)  για 3 δευτερόλεπτα για να ανάψετε/ σβήσετε τον φακό.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
• Αυτά τα κουμπιά αντιστοιχούν στις επιλογές που παρουσιάζονται στο κάτω μέρος της οθόνης (αριστερά και δεξιά).
• Η λειτουργία αυτών των κουμπιών θα αλλάζει ανάλογα με το μενού.

ΠΛΗΚΤΡΟ OK
• Πατήστε το για να κάνετε μια επιλογή.
• Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να αφυπνίσετε τον Βοηθό Google.

1. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
2. ΦΑΚΟΣ
3. ΚΑΛΥΜΜΑ SIM/SD
4. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
6. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
7. ΔΕΞΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
8. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ/ΦΑΚΟΣ ON/OFF
9. ΠΛΗΚΤΡΟ OK/ΒΟΗΘΟΥ GOOGLE*
10. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ- 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΙΣΩ/ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΛΗΣΗΣ

11. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHIFT
12. ΗΧΕΙΟ
13. ΚΑΜΕΡΑ
14. ΘΥΡΑ USB
15. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
16. ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΡΑΚΙ*

*Εξαρτάται από την παραλλαγή, ορισμένες 
συσκευές ίσως δεν έχουν το εικονίδιο 
μικροφώνου.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ NANO SIM
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα SD/SIM, και κατόπιν με το ακροδάκτυλό σας τραβήξτε έξω το συρτάρι SIM/SD.
3. Τοποθετήστε τη Nano SIM πάνω στο συρτάρι SIM 1/ SIM 2, με τους χρυσούς ακροδέκτες στραμμένους προς τα πάνω.
4. Εισάγετε προσεκτικά το συρτάρι SIM/SD πάλι μέσα στην υποδοχή καρτών SIM/SD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σταθερά στο συρτάρι SIM πριν το κλείσετε.
• Σπρώξτε το συρτάρι SIM πάλι μέσα έως ότου έχει στερεωθεί με ασφάλεια και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας SIM έχει κλείσει τελείως.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΙΑ SIM: 
Υποστηρίζει 1 κάρτα SIM και 1 κάρτα microSD.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΥΟ SIM:
Υποστηρίζει 1 κάρτα SIM και 1 κάρτα microSD ή 2 κάρτες SIM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν χρησιμοποιούνται 2 κάρτες SIM, η πρωτεύουσα κάρτα SIM υποστηρίζει συνδέσεις 4G, 3G και 2G, ενώ η δευτερεύουσα κάρτα SIM υποστηρίζει μόνο 
συνδέσεις 2G.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα SD/SIM, και κατόπιν με το ακροδάκτυλό σας τραβήξτε έξω το συρτάρι SIM/SD.
3. Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD μέσα στο συρτάρι SD με τους χρυσούς ακροδέκτες στραμμένους προς τα πάνω.
4. Εισάγετε προσεκτικά το συρτάρι SIM/SD πάλι μέσα στην υποδοχή καρτών SIM/SD.

               

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μην ασκήσετε βία στην κάρτα microSD γιατί θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στην κάρτα μνήμης ή στην υποδοχή.
• Όταν εισάγετε την κάρτα microSD, η θέση της SIM 2 θα είναι κατειλημμένη και δεν θα μπορείτε να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM 2.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να φορτίσετε την μπαταρίας της.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος USB στον φορτιστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια εγκεκριμένα από την Cat®. Ο μη εγκεκριμένος εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή να 
προκαλέσει έκρηξη των μπαταριών.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος USB στη θύρα USB.
Προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη όταν συνδέετε το καλώδιο USB. Οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί επιχειρώντας να εισάγετε 
το σύνδεσμο με λανθασμένο τρόπο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα ρεύματος AC.
 
4. Όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος. 

Κλείστε το κάλυμμα της θύρας USB στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
• Αποφεύγετε να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο φορτιστή αφού έχει φορτίσει πλήρως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, η συσκευή σας ενδέχεται να μην ενεργοποιείται αμέσως μετά την έναρξη της φόρτισης. Αφήστε την αποφορτισμένη 
μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η κινούμενη εικόνα φόρτισης στην οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται 
κατά την περίοδο αυτή.

Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, η συσκευή σας θα εμφανίσει ένα μήνυμα. Όταν η ισχύς της μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί, η συσκευή σας 
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από την ηλικία της και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης  . 

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα δείτε μια Οθόνη καλωσορίσματος. Επιλέξτε την γλώσσα προτίμησής σας για να συνεχίσετε με τη διαδικασία 
αρχικής ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Απαιτείται σύνδεση σε Wi-Fi ή σε Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Μπορείτε να παρακάμψετε τη διαδικασία αρχικής 

ρύθμισης και να την ολοκληρώσετε κάποια άλλη στιγμή. Απαιτείται λογαριασμός KaiOS για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών KaiOS στη συσκευή αυτή.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης  .
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.
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ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Η Αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για την πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας. Από εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ειδοποιήσεις, Επαφές, 
Μενού Εφαρμογών και τον Βοηθό Google.

Η Αρχική οθόνη φαίνεται ως εξής:

ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Από την Αρχική οθόνη, πιέστε OK για να εμφανίσετε το Μενού Εφαρμογών   . Χρησιμοποιήστε το πολλαπλών κατευθύνσεων Πλήκτρο πλοήγησης για να 
επιλέξτε την εφαρμογή που προτιμάτε.

Μπορείτε να πατήσετε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) για να επιλέξετε από:

• Μετακίνηση: Σας επιτρέπει να μετακινείτε ελεύθερα τα εικονίδια εφαρμογών. Επιλέξτε μια εφαρμογή, πιέστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές), 
επιλέξτε ‘Μετακίνηση” και κατόπιν χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης για να αλλάξετε τη θέση του. Επιλέξτε SET για να σταθεροποιήσετε τη θέση.

• Προβολή σε λίστα: Επιλέξτε το για να προβάλετε τα εικονίδια σε λίστα.
• Μία προβολή: Επιλέξτε το για να βλέπετε μεγάλα εικονίδια εφαρμογών.
• Προβολή πλέγματος: Επιλέξτε το για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη προβολή πλέγματος για τα εικονίδια εφαρμογών.

Ο ΒΟΗΘΟΣ GOOGLE
Στη συσκευή πατήστε παρατεταμένα OK για 3 δευτερόλεπτα. Ο Βοηθός Google θα απαντήσει και θα σας επιτρέψει την αναζήτηση στον Ιστό.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. Αν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε την οθόνη. Θα μπορείτε να 
λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις ακόμα κι αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

2. Αν η συσκευή παραμείνει σε κατάσταση αδράνειας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα.
• Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις. 
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να κινηθείτε στις καρτέλες Ρυθμίσεων.
• Επιλέξτε την καρτέλα Εξατομίκευση > Οθόνη > Λήξη χρόνου οθόνης για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα.
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ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης για να αφυπνίσετε την οθόνη. Εάν έχετε ρυθμίσει κλείδωμα οθόνης, θα σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ‘Προστασία συσκευής με κλείδωμα οθόνης’ στη σελίδα 23.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αν έχει απενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείδωμα οθόνης, πατήστε παρατεταμένα  για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ KAIOS
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας KaiOS για να ρυθμίσετε την αντικλεπτική λειτουργία – η οποία σας επιτρέπει να κλειδώσετε και να διαγράψετε τα δεδομένα 
στο τηλέφωνό σας εξ αποστάσεως, σε περίπτωση που αυτό χαθεί ή κλαπεί.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Χρησιμοποιήστε τα μηνύματα στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό KaiOS, ή συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό.

1.        Επιλέξτε   > Ρυθμίσεις   > καρτέλα Λογαριασμός > Λογαριασμός KaiOS > Δημιουργία Λογαριασμού.
2.        Αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις για το λογαριασμό KaiOS και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται να αποκτήσετε τα στοιχεία των λογαριασμών από την υποστήριξη του διαχειριστή δικτύου σας. Για 

παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωρίζετε τον τομέα του λογαριασμού ή τη διεύθυνση διακομιστή του λογαριασμού.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “KAI”
To Κατάστημα Kai σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων και να πραγματοποιήσετε λήψη τους.
Χρειάζεται να διαμορφώσετε το λογαριασμό σας KaiOS για να έχετε πρόσβαση στο Κατάστημα εφαρμογών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Προβάλλει εικονίδια ειδοποιήσεων, όπως αναπάντητες κλήσεις ή ληφθέντα μηνύματα (στα 
αριστερά) και εικονίδια κατάστασης του τηλεφώνου, όπως η κατάσταση της μπαταρίας (στα δεξιά), μαζί με την τρέχουσα ώρα.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εικονίδια ειδοποιήσεων Εικονίδια κατάστασης
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

4G Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G Λειτουργία δόνησης

H Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G Ένδειξη μπαταρίας, μπαταρία πλήρης

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GPRS Η μπαταρία φορτίζεται

Περιαγωγή Λειτουργία Πτήσης

Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM1 Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi

Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM2 VoWifi ενεργοποιημένο

Ασθενές σήμα δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM1 VoLTE ενεργοποιημένο

Ασθενές σήμα δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM2 Bluetooth ενεργοποιημένο

USB συνδεδεμένο

Νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Αναπάντητη κλήση

Νέο μήνυμα κειμένου Λειτουργία Μεγαφώνου

Επερχόμενο συμβάν Λειτουργία Συσκευής χειρός

Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί Έχουν συνδεθεί ακουστικά

Πραγματοποιείται συγχρονισμός δεδομένων
Το μικρόφωνο του τηλεφώνου είναι 
απενεργοποιημένο

Πρόβλημα σύνδεσης ή συγχρονισμού Γίνεται λήψη δεδομένων

Υπενθύμιση για ειδοποίηση
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο πίνακας ειδοποιήσεων θα εμφανίζει ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που δεν απαντήσετε κλήσεις, λάβετε νέα μηνύματα ή υπάρχουν επικείμενα συμβάντα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Ειδοποιήσεις).
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για κύλιση και επισήμανση μιας ειδοποίησης.
3. Επιλέξτε ΟΚ για να προβάλετε λεπτομέρειες.

ΦΟΝΤΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΝΤΟΥ ΣΑΣ

1.        Επιλέξτε    > Ρυθμίσεις  >καρτέλα Εξατομίκευση > Οθόνη > Φόντο.
2.        Πατήστε OK και επιλέξτε εικόνες από την κάμερα, τα φόντα ή τη συλλογή φωτογραφιών για να ορίσετε φόντο.
3.        Επιλέξτε εικόνα και κατόπιν πατήστε Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Αποθήκευση).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
Μεταφέρετε την αγαπημένη σας μουσική και τις φωτογραφίες ανάμεσα στη συσκευή και PC.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας USB.
2.        Επιλέξτε    > Ρυθμίσεις  > Χώρος αποθήκευσης > Χώρος αποθήκευσης USB > και επιλέξτε ‘Ενεργοποιημένος’.

Η συσκευή σας θα εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή που δείχνει τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Αν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης, 
θα είναι ορατά και στοιχεία για την κάρτα microSD. Αντιγράψτε τα επιλεγμένα αρχεία στη συσκευή (για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ στη σελ. 20)

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΗΣΗΣ
Σε κάποιες τοποθεσίες μπορεί να απαιτείται να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων. Αντί να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να τη θέσετε σε 
Λειτουργία Πτήσης.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) για να εμφανίσετε το μενού Λειτουργίας Πτήσης.
2. Πατήστε OK για να επιλέξετε μενού.
3. Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) ή (Κάτω) για να επιλέξετε ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, πατήστε OK για να επιλέξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η λειτουργία πτήσης θα αποσυνδέσει όλες τις συνδέσεις σας δεδομένων δικτύου, Wi-Fi και συνδεσιμότητας.
• Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της επιλογής    > Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Συνδεσιμότητα > Λειτουργία Πτήσης.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ
Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος για να κάνετε μια κλήση. Μπορείτε είτε να:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Από την Αρχική οθόνη, σχηματίστε έναν αριθμό τηλεφώνου με το πληκτρολόγιο και κατόπιν επιλέξτε ΚΛΗΣΗ ή πατήστε Κλήση  .

Συμβουλή: Η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial. Καθώς πληκτρολογείτε ένα νούμερο στο πληκτρολόγιο, αναζητά αυτόματα τις επαφές σας και 
καταγράφει επιλογές για τις εφαρμογές που αντιστοιχούν στο νούμερο.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

1.        Επιλέξτε    > Επαφές  για να δείτε τη λίστα επαφών.
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.
4. Επιλέξτε ΚΛΗΣΗ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. Επιλέξτε   > Αρχείο κλήσεων .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Δεξιά) και (Αριστερά) για να αλλάξετε καρτέλες και να προβάλετε τις τελευταίες κλήσεις που έχετε 

πραγματοποιήσει, λάβει και αφήσει αναπάντητες.
3. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Κάτω) και (Πάνω) για να επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα.
4. Επιλέξτε Κλήση  για να καλέσετε αυτή την επαφή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν λάβετε μια τηλεφωνική κλήση, η οθόνη εισερχόμενων κλήσεων θα δείξει το αναγνωριστικό καλούντα αν είναι διαθέσιμο.

1. Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε Απάντηση , ή το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Απάντηση).
2. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε Τερματισμός κλήσης  , ή το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Απόρριψη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πατήστε  για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να δημιουργήσετε μια τρίτη σύνδεση κλήσης.

1. Κατά τη διάρκεια της κλήσης σας με τον πρώτο συμμετέχοντα, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > επιλέξτε Προσθήκη κλήσης.
2. Μπορείτε είτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του τρίτου συμμετέχοντα ή να πατήσετε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επαφές) ια να επιλέξετε μια 

επαφή από τη λίστα επαφών σας. Η πρώτη κλήση θα τοποθετηθεί αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να δημιουργήσετε μια κλήση διάσκεψης, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Συγχώνευση κλήσεων
4. Για να τερματίσετε μια κλήση διάσκεψης, πατήστε  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο.
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αν λάβετε νέα κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που είναι ήδη σε εξέλιξη, μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στις κλήσεις.

1. Όταν είστε σε μια κλήση και έρθει άλλη κλήση, θα ακούσετε ένα διπλό ήχο μπιπ και θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό του καλούντος στο πάνω μέρος της 
οθόνης. Για να απαντήσετε αυτή την κλήση, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Απάντηση.  

2. Η τρέχουσα κλήση θα τεθεί σε αναμονή και θα συνδεθείτε στην άλλη κλήση.
3. Για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Εναλλαγή κλήσεων.
4. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τον καλούντα που είναι σε αναμονή επιλέγοντας Τερματισμός κλήσης σε αναμονή στο ίδιο μενού.

ΕΠΑΦΕΣ
Η εφαρμογή Επαφές σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΦΕΣ

Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά τη συσκευή, η εφαρμογή Επαφές θα εμφανίσει ένα μήνυμα στο οποίο θα υποδεικνύει τον τρόπο προσθήκης επαφών. Για να 
ανοίξετε την εφαρμογή:
  
•      Επιλέξτε   > Επαφές  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι επαφές σας εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά σε μια κυλιόμενη λίστα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΦΩΝ

Για να εισαγάγετε τις επαφές σας:

1. Ανοίξτε τις Επαφές.
2. Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Κάτω), και κατόπιν πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές).
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Εισαγωγή επαφών.
4. Επιλέξτε πηγή (Κάρτα μνήμης/ Gmail ή Outlook).

Για να εξαγάγετε τις επαφές σας:

1. Ανοίξτε τις Επαφές.
2. Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Κάτω), και κατόπιν πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές).
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Εξαγωγή επαφών.
4. Επιλέξτε προορισμό (Κάρτα μνήμης/ Bluetooth).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ

1. Στη λίστα επαφών σας, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Νέο).
2. Εισάγετε το όνομα της επαφής, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και την προσωπική διεύθυνση e-mail (προαιρετικό).
3. Επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Οι νέες επαφές αποθηκεύονται από προεπιλογή στη μνήμη του κινητού σας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

1. Επισημάνετε στη λίστα την επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε στα Αγαπημένα.
2. Επιλέξτε το, και κατόπιν πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές).
3. Επιλέξτε Προσθήκη ως αγαπημένο (θα εμφανιστεί το σύμβολο  δίπλα στο όνομα της επαφής).
4. Τώρα έχει δημιουργηθεί η λίστα Αγαπημένες επαφές στις Επαφές.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε το πλαίσιο Αναζήτηση.
2. Αν ξεκινήσετε το όνομα μιας επαφής, θα εμφανιστούν παρακάτω οι επαφές με ονόματα που ταιριάζουν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Μπορείτε πάντοτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει για μια επαφή.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Επεξεργασία.
3. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις πληροφορίες επαφής και κατόπιν επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε αλλαγές, επιλέξτε Αριστερό 

Πλήκτρο Λογισμικού (Ακύρωση) .

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΗΣ

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2.       Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Διαγραφή > Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Διαγραφή) για επιβεβαίωση.

SMS ΚΑΙ MMS
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα, είτε:
• Επιλέξτε   > Μηνύματα  .
• Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων.

1. Από τα Μηνύματα, πιέστε το Αριστερό πλήκτρο λογισμικού (Νέο) για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα κειμένου.
2. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή ένα όνομα επαφής στο πεδίο Προς, ή πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Προσθήκη) για να προσθέσετε έναν 

αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών. Καθώς πληκτρολογείτε, η λειτουργία SmartDial θα επιχειρήσει να βρει αντιστοιχίες με τις επαφές της συσκευής. 
Είτε επιλέξτε έναν από τους προτεινόμενους παραλήπτες ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε.

3. Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Κάτω) για να μετακινηθείτε στο πεδίο SMS και να συντάξετε το μήνυμά σας.
4. Όταν το μήνυμά σας είναι έτοιμο για αποστολή, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Αποστολή).
5. Αν θέλετε να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων, επιλέξτε το και πατήστε OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Καθώς προβάλλετε και αποστέλλετε και άλλα μηνύματα, θα δημιουργηθεί ένα νήμα μηνυμάτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

1. Από τα Μηνύματα, πιέστε το Αριστερό πλήκτρο λογισμικού (Νέο) για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα κειμένου.
2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου στο όνομα πεδίου Προς, ή πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Προσθήκη) για να προσθέσετε 

έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών.
3. Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Κάτω) για να μετακινηθείτε στο πεδίο SMS και να συντάξετε το μήνυμά σας.
4. Πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Προσθήκη συνημμένου για να επιλέξετε τον τύπο του αρχείου πολυμέσων που θέλετε να 

επισυνάψετε στο μήνυμα..
5. Επιλέξτε το αρχείο προς επισύναψη και κατόπιν πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Αποστολή).
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ

1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε ένα νήμα μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων για να το ανοίξετε.
2. Συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο SMS.
3. Αφού τελειώσετε, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Αποστολή).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Ρυθμίσεις. 

Επιλέξτε από:
• SMS: Ρύθμιση Αναφοράς παράδοσης (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση).
• MMS: Ρύθμιση Αυτόματης ανάκτησης μηνυμάτων (Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση με περιαγωγή/ Ενεργοποίηση χωρίς περιαγωγή).
• Μηνύματα WAP: Ρύθμιση WAP push (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση).
• Αριθμός κέντρου SMS: Ρύθμιση αριθμού κέντρου SMS.
• Ασύρματες ειδοποιήσεις ανάγκης: Ρύθμιση των ασύρματων ειδοποιήσεων ανάγκης.

WI-FI®

Απαιτείται πρόσβαση σε ασύρματα σημεία πρόσβασης (hotspot) για τη χρήση του Wi-Fi στη συσκευή σας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WI-FI ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Επιλέξτε    > Ρυθμίσεις  > καρτέλα Δίκτυο & Συνδεσιμότητα.
2. Επιλέξτε Wi-Fi > Ενεργοποιημένο. 
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη λίστα Available Networks και επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
4. Αν επιλέξετε ένα ανοικτό δίκτυο, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα. Αν επιλέξετε για πρώτη φορά ένα προστατευόμενο δίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε τον 

κωδικό πρόσβασής του και κατόπιν να πατήσετε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Σύνδεση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Δεν θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για το προστατευμένο δίκτυο όταν επανασυνδέεστε σε αυτό, εκτός αν έχει γίνει επαναφορά της 

συσκευής στις αρχικές της ρυθμίσεις, ή αν έχει αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
• Εμπόδια στο σήμα Wi-Fi ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ του.

BLUETOOTH®

Το Bluetooth δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με τους φίλους σας, να μιλήσετε 
με hands-free με ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή ακόμα και να μεταφέρετε φωτογραφίες από το κινητό σας σε ένα PC.

Αν χρησιμοποιείτε Bluetooth, να θυμάστε να είστε εντός 10 μέτρων από τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Να ξέρετε ότι εμπόδια όπως τοίχοι 
ή άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενδέχεται να παρεμβληθούν στη σύνδεση Bluetooth.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BLUETOOTH

1. Επιλέξτε    > Ρυθμίσεις  .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Δεξιά) και (Αριστερά) για να βρείτε την καρτέλα Δίκτυο & Συνδεσιμότητα.
3. Επιλέξτε Bluetooth > Ενεργοποιημένο. Το εικονίδιο Bluetooth  θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH

Το Bluetooth σας επιτρέπει:
• Να χρησιμοποιείτε μια συσκευή hands-free Bluetooth.
• Να χρησιμοποιείτε ένα μονοφωνικό ή στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.
• Να ελέγχετε εξ αποστάσεως τι αναπαράγεται μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth.
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Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, πρέπει να συζεύξετε το κινητό σας τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth:

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε την επιλογή Ορατή σε όλους.
2. Επιλέξτε Κοντινές συσκευές. Το Cat B35 θα αναζητήσει συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
3. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή που θέλετε να συζευχθεί με τη συσκευή σας.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μόλις έχει δημιουργηθεί μια σύζευξη, δεν θα σας ζητηθεί πάλι να εισάγετε πάλι κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με αυτή τη συσκευή.
• Μπορείτε να πατήσετε το Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Νέα σάρωση) για να ανανεώσετε την αναζήτηση για κοντινές συσκευές.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ BLUETOOTH

Με το Bluetooth, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής με οικογένεια και φίλους.

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να αποστείλετε.
2.        Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Κοινή χρήση > Bluetooth > επιλέξτε μια συζευγμένη συσκευή.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Η ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH

Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth:

1. Επιλέξτε   > Ρυθμίσεις  .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Δεξιά) και (Αριστερά) για να βρείτε την καρτέλα Δίκτυο & Συνδεσιμότητα.
3.        Bluetooth > Απενεργοποίηση.

Για να καταργήσετε μια σύζευξη συσκευής Bluetooth:

1. Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις  .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Δεξιά) και (Αριστερά) για να βρείτε την καρτέλα Δίκτυο & Συνδεσιμότητα.
3. Bluetooth > Συζευγμένες συσκευές > επιλέξτε τη συσκευή της οποίας θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη > Δεξιό πλήκτρο λογισμικού 

(Forget) > Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Κατάργηση απομνημόνευσης) πάλι.

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Cat B35 για τη λήψη και κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΑΣ

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα, είτε:
 
• Επιλέξτε  > Κάμερα  .
• Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Δεξιά).
 
Πατήστε Πίσω   για να κλείσετε την εφαρμογή Κάμερα.

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

1. Επιλέξτε  > Κάμερα  .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφιών και βίντεο.
3. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για να μεγέθυνση και σμίκρυνση.
4. Επιλέξτε  για να τραβήξετε μια φωτογραφία, ή  για την εγγραφή βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές), κατόπιν χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για εναλλαγή μεταξύ των 
ρυθμίσεων Κάμερα και Βίντεο. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όταν είστε στη λειτουργία Φωτογραφιών, προβάλετε τις φωτογραφίες σας εντός της εφαρμογής Κάμερα πατώντας το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) 
> καρτέλα Συλλογή > ΤΕΛΟΣ.

• Επιλέξτε μια φωτογραφία για να την προβάλετε σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το  Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να προβάλετε 
κάθε φωτογραφία.

• Για τη λειτουργία ζουμ, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Ζουμ), και κατόπιν το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Μεγέθυνση). Για 
σμίκρυνση, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Σμίκρυνση).

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας επιλέγοντας  > Συλλογή  .

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

Όταν είστε στη λειτουργία Βίντεο, προβάλετε τα βίντεό σας εντός της εφαρμογής Κάμερα πατώντας το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > καρτέλα Βίντεο > ΤΕΛΟΣ.

• Επιλέξτε ένα βίντεο, και κατόπιν πατήστε  για να αναπαραχθεί.
• Πατήστε Πίσω  για να επιστρέψετε στη λίστα Βίντεο και το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Κάμερα) για να επιστρέψετε στην προβολή Κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να προβάλετε τα βίντεό σας επιλέγοντας  > Βίντεο  .

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία στη Συλλογή, πατήστε τοΔεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Επιλογές) > Επεξεργασία >  .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
3. Πατήστε ΤΕΛΟΣ για αποθήκευση.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία στη Συλλογή, πατήστε τοΔεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Επιλογές) > Επεξεργασία >  .
2.        Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Περιστροφή) για να περιστρέψετε την εικόνα.
3.        Πατήστε ΤΕΛΟΣ για αποθήκευση.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία στη Συλλογή, πατήστε τοΔεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Επιλογές) > Επεξεργασία >  .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να επιλέξετε τις αναλογίες και κατόπιν επιλέξτε OK.
3. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά), (Δεξιά), (Πάνω) ή (Κάτω) για να επιλέξετε το τμήμα της φωτογραφίας προς περικοπή και 

πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε την περικομμένη σας φωτογραφία.
5. Για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε αλλαγές, επιλέξτε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Ακύρωση) > Απόρριψη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία στη Συλλογή, πατήστε τοΔεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Επιλογές) > Επεξεργασία > .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να επιλέξετε το επιθυμητό φίλτρο.
3. Πατήστε ΤΕΛΟΣ για αποθήκευση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία στη Συλλογή, πατήστε τοΔεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Επιλογές) > Επεξεργασία > .
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να επιλέξετε μεταξύ Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση.
3. Πατήστε ΤΕΛΟΣ για αποθήκευση.
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ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Επιλέξτε μια φωτογραφία για κοινή χρήση, και κατόπιν χρησιμοποιήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Διαμοιρασμός για να επιλέξετε την 
εφαρμογή διαμοιρασμού που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μπορούν να μεταφερθούν αρχεία μουσικής από ένα PC στη συσκευή σας Cat B35, για να μπορείτε να ακούτε μουσική οπουδήποτε βρίσκεστε.
Πρώτα διασφαλίστε ότι ο χώρος αποθήκευσης USB έχει ενεργοποιηθεί (Ρυθμίσεις > καρτέλα Χώρος αποθήκευσης > Χώρος αποθήκευσης USB > 
Ενεργοποιημένος).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Στον υπολογιστή, περιηγηθείτε στη συσκευή USB και ανοίξτε την.
3. Δημιουργήστε ένα φάκελο στον ριζικό φάκελο της συσκευής σας (για παράδειγμα, Music).
4. Αντιγράψτε τη μουσική σας από το PC στο νέο φάκελο.
5. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή σας από το PC με ασφάλεια, περιμένετε έως να ολοκληρωθεί η αντιγραφή της μουσικής και κατόπιν αφαιρέστε τη μονάδα όπως 

απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα του PC σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM
Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στην εφαρμογή Ραδιόφωνο FM.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

• Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή ήχου πριν ανοίξετε την εφαρμογή.
• Επιλέξτε   > Ραδιόφωνο FM  >  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .
• Πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Σάρωση) όταν σας ζητηθεί, για να πραγματοποιήσετε σάρωση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς.

Χειροκίνητη και αυτόματη σάρωση:

• Από την αρχική οθόνη Ραδιόφωνο FM, χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για χειροκίνητο συντονισμό σε μια συχνότητα.
• Πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Σταθμοί) > Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Σάρωση Σταθμών για αυτόματη σάρωση 

ραδιοφωνικών σταθμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Σταθμοί).
• Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στους αγαπημένους σας, επιλέξτε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Προσθήκη στα αγαπημένα. 
• Στις Επιλογές, μπορείτε να ρυθμίσετε και την Ένταση ήχου και τη Μετάβαση σε ηχείο.
• Για να απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM Πίσω  > ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

E-MAIL
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τον λογαριασμό e-mail σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
 
1. Επιλέξτε  > E-mail   .
2. Πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Ρυθμίσεις.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL

1. Επιλέξτε  > E-mail   .
2. Πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Σύνθεση).
3. Πληκτρολογήστε χειροκίνητα τη διεύθυνση e-mail του συμμετέχοντος, ή πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Προσθήκη Επαφής) για να προσθέσετε 

μια διεύθυνση e-mail από τη λίστα επαφών σας. Για να αποστείλετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, διαχωρίστε τις διευθύνσεις e-mail 
με διαστήματα.

4. Για κοινοποίηση (Cc) ή κρυφή κοινοποίηση (Bcc) προς άλλους παραλήπτες, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο Θέμα ή Μήνυμα και πατήστε το Δεξιό 
πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Προσθήκη Κοιν. ή Προσθήκη Κρ.Κοιν.

5. Για να προσθέσετε συνημμένο, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Προσθήκη Συνημμένου.
6. Πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Αποστολή) για να αποστείλετε το e-mail σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ E-MAIL

1. Επιλέξτε το e-mail στην οθόνη Εισερχόμενα.
2. Για να απαντήσετε στο e-mail, πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Απάντηση).
3. Για να προωθήσετε το e-mail, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Προώθηση.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ E-MAIL

Από την οθόνη Εισερχόμενα, επιλέξτε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Αναζήτηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET
1. Για να ανοίξετε το πρόγραμμά σας περιήγησης στο Internet, επιλέξτε  > Πρόγραμμα περιήγησης  .
2. Πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Αναζήτηση), πληκτρολογήστε τη διαδικτυακή διεύθυνση και πατήστε ΜΕΤΑΒΑΣΗ.
3. Για να κλείσετε τον Περιηγητή, πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επιλογές) > Έξοδος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο για να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα, συναντήσεις και ραντεβού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σας, το 
ημερολόγιο της συσκευής σας παραμένει συγχρονισμένο με το ημερολόγιό σας στο διαδίκτυο.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Επιλέξτε   > Ημερολόγιο  .
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

1. Επιλέξτε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, και μετά πατήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Προσθήκη) για να ξεκινήσετε την προσθήκη ενός συμβάντος.
2. Εισάγετε τον τίτλο και την τοποθεσία του συμβάντος.
3. Αν υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο για το συμβάν, αγγίξτε την ημερομηνία έναρξης και λήξης και τις αντίστοιχες ώρες.
4. Εάν είναι ειδική περίσταση όπως γενέθλια ή ένα ολοήμερο συμβάν, τσεκάρετε το πλαίσιο Ολοήμερο συμβάν.
5. Ρυθμίστε την ώρα του συμβάντος και ορίστε μια υπενθύμισης, κατόπιν προσθέστε προαιρετικές σημειώσεις.
6. Αφού καταχωρίσετε όλες τις πληροφορίες, πατήστε το Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Αποθήκευση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος, ή να ορίσετε μια νέα υπενθύμιση επιλέγοντάς το αντίστοιχο στοιχείο και πατώντας το Δεξιό 

Πλήκτρο Λογισμικού (Επεξεργασία). Κατόπιν αποθηκεύστε τις αλλαγές σας με το Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Αποθήκευση).

ΡΟΛΟΪ
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα νέο ξυπνητήρι ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον ξυπνητήρι, να χρησιμοποιήσετε χρονόμετρο ή χρονομετρητή:

• Επιλέξτε  > Ρολόι >  για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω.
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ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ
Το Cat B35 είναι εξοπλισμένο με αριθμομηχανή στάνταρ λειτουργίας.

Επιλέξτε   > Αριθμομηχανή  για να ανοίξετε την εφαρμογή.

• Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε δεδομένα και το πληκτρολόγιο λειτουργιών για να επιλέξετε σύμβολα αριθμητικών πράξεων.
• Χρησιμοποιήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Διαγραφή) για να διαγράψετε έναν αριθμό, ή το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Διαγραφή 

όλων) για να καταργήσετε όλους τους αριθμούς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε   > Ρυθμίσεις  .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, υπάρχει μια επιλογή αυτόματης ενημέρωσης της ημερομηνίας και ώρας με χρήση της ώρας που παρέχει 
το δίκτυό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δεν μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας αν χρησιμοποιείτε την αυτόματη επιλογή.
Για χειροκίνητη προσαρμογή των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας:

1.        Ρυθμίσεις > καρτέλα Εξατομίκευση > Ημερομηνία & Ώρα.
2. Επιλέξτε Ημερομηνία, προσθέστε τη σωστή ημερομηνία και επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
3. Επιλέξτε Ώρα, προσθέστε τη σωστή ώρα και επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
4. Επιλέξτε Ζώνης ώρας, επιλέξτε τη σωστή ζώνη ώρας από την λίστα και κατόπιν ΕΠΙΛΟΓΗ.
5. Επιλέξτε Μορφή Ώρας, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 12/24-ωρης μορφής ώρας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις  > καρτέλα Εξατομίκευση > Οθόνη > Φωτεινότητα.
Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Οι ρυθμίσεις φωτεινότητας αποθηκεύονται αυτόματα καθώς φεύγετε από την επιλογή.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Αν η συσκευή σας έχει παραμείνει αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, η οθόνη θα σβήσει για να εξοικονομηθεί μπαταρία. Για να ρυθμίσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
διάστημα αδράνειας:

1. Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις  > καρτέλα Εξατομίκευση > Οθόνη > Λήξη χρόνου οθόνης.
2. Επιλέξτε τη διάρκεια που επιθυμείτε να φωτίζεται η οθόνη σας πριν σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν η συσκευή σας έχει αδρανοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης για να αφυπνίσετε την οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

1. Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ήχος > Ήχοι > Ήχοι κλήσης.
2. Μια προεπισκόπηση κάθε ήχου κλήσης θα αναπαράγεται καθώς χρησιμοποιείτε το Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για να πλοηγηθείτε.
3. Χρησιμοποιήστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που προτιμάτε. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης στις Ρυθμίσεις.

1. Επιλέξτε   > Ρυθμίσεις  > καρτέλα Εξατομίκευση > Ήχος > Ένταση ήχου.
2. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να επιλέξετε τις εντάσεις ήχου που απαιτούνται για τα στοιχεία Πολυμέσα, 

Ήχοι κλήσης & Ειδοποιήσεις και your Ξυπνητήρι σας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο αν είναι αδρανοποιημένο.
2. Πατήστε παρατεταμένα Αθόρυβη λειτουργία  για να απενεργοποιήσετε όλους του ήχους, εκτός από πολυμέσων και ξυπνητηριών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤHS ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

• Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε την καρτέλα Εξατομίκευση > Ήχος > Ήχοι > Δόνηση για να επιλέξετε Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ
Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα συντόμευσης για να μεταβαίνετε εύκολα σε ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες:
 
Πατήστε παρατεταμένα:
• Αριθμητικά πλήκτρα  Πρόσβαση σε προ-προγραμματισμένους αριθμούς τηλεφώνου
• Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω)  ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση φακού
•   Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου
•   Σίγαση των ήχων

Πατήστε μία φορά:
• Πλήκτρο πλοήγησης (Αριστερά) - Άνοιγμα εφαρμογής Μηνύματα
• Πλήκτρο πλοήγησης (Δεξιά) - Άνοιγμα εφαρμογής Κάμερα
• Πλήκτρο πλοήγησης (Πάνω) - Άνοιγμα Ρυθμίσεων
• Πλήκτρο πλοήγησης (Κάτω) - Άνοιγμα Ρυθμίσεων

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > καρτέλα Δίκτυο & Συνδεσιμότητα > Δίκτυο & δεδομένα κινητής > Περιαγωγή δεδομένων.
2. Ενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Να θυμάστε ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές επιπρόσθετες χρεώσεις. Ρωτήστε τον πάροχο 
υπηρεσιών δικτύου σας για τον πίνακα τιμών της περιαγωγής δεδομένων.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > καρτέλα Δίκτυο & Συνδεσιμότητα > Δίκτυο & δεδομένα κινητής > Data Connection. 
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

Διατηρήστε πιο ασφαλή τα δεδομένα στη συσκευή σας Cat B35, επιλέγοντας μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
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• Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου –  όταν αδρανοποιηθεί η οθόνη, θα κλειδωθεί (Πατήστε παρατεταμένα  για απασφάλιση).
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > καρτέλα Εξατομίκευση > Οθόνη > Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου για να επιλέξετε ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.

• Κλείδωμα οθόνης – αν αδρανοποιηθεί η οθόνη, θα χρειαστεί 4-ψήφιος κωδικός πρόσβασης για ξεκλείδωμα.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > καρτέλα Απόρρητο & Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης για να επιλέξτε από τις επιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν καταχωρίσετε τρεις φορές λανθασμένα τον κωδικό πρόσβασης, θα προκληθεί κλείδωμα της κάρτας SIM.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν επαναφέρετε τα εργοστασιακά δεδομένα, η συσκευή σας θα επιστρέψει στις ρυθμίσεις που είχαν διαμορφωθεί εργοστασιακά. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα 
από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής θα διαγραφούν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του λογαριασμού, του συστήματος και των 
ρυθμίσεων των εφαρμογών, καθώς και όσες εφαρμογές έχουν ληφθεί.

Η επαναφορά της συσκευής σας δεν διαγράφει τις ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχει κατεβάσει ή οποιαδήποτε αρχεία στην κάρτα microSD σας, 
όπως μουσική ή φωτογραφίες.

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > καρτέλα Συσκευή > Πληροφορίες συσκευής > Επαναφορά τηλεφώνου.
2. Πατήστε το Δεξιό πλήκτρο λογισμικού (Επαναφορά) για να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε 

επανεκκίνηση. Χρησιμοποιήστε το Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Ακύρωση) για να ακυρώσετε.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ

Το Cat B35 έχει μια εσωτερική μπαταρία, επομένως η επαναφορά υλισμικού μπορεί να γίνει απλά με αφαίρεση της μπαταρίας. Μπορεί να χρειαστεί επαναφορά 
υλισμικού αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται όταν έχει συνδεθεί σε πρίζα τοίχου.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης  έως ότου η συσκευή σας απενεργοποιηθεί (15 δευτερόλεπτα). Αγνοήστε το μενού 
Απενεργοποίηση. Το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει αυτόματα επανεκκίνηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Επίσης περιέχει πληροφορίες για τον ασφαλή τρόπο χρήσης της 
συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
Τα καλύμματα USB και υποδοχής ακουστικών πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένα για εξασφάλιση αδιάβροχης προστασίας.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αν βρίσκεστε σε κάποια κατάσταση όπου απαγορεύεται η χρήση της, για παράδειγμα:

• Νοσοκομεία και κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας – για την αποτροπή ενδεχόμενων παρεμβολών σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

• Ιατρικές συσκευές - συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να επηρεάσει τη 
λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας. Ακολουθήστε τους κανόνες και τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει τα νοσοκομεία και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας.

• Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν ότι πρέπει να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 cm ανάμεσα σε μια συσκευή και τον βηματοδότη για την 
αποφυγή ενδεχόμενων παρεμβολών στο βηματοδότη. Αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή από την αντίθετη πλευρά αυτής του 
βηματοδότη και μη μεταφέρετε τη συσκευή στην μπροστινή σας τσέπη.

• Αεροσκάφη – συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών πάνω στο αεροσκάφος. Αν η συσκευή 
σας διαθέτει «λειτουργία πτήσης», πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος.

• Αυτοκίνητα – λόγω της πιθανότητας παρεμβολών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ορισμένοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών 
τηλεφώνων, εκτός αν περιλαμβάνεται εξωτερική κεραία στην εγκατάσταση.

• Άλλες συσκευές – μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρος όπου θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ή παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

• Περιοχές ‘ανατινάξεων’ – απενεργοποιήστε τη συσκευή σας ή ασύρματη συσκευή όταν βρίσκεστε σε περιοχή ανατινάξεων ή σε περιοχές με σήμανση περί 
απενεργοποίησης εξοπλισμού ‘αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας’ ή ‘ηλεκτρονικών συσκευών’ για την αποφυγή παρεμβολών στις εργασίες ανατινάξεων.

• Δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα – απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή με δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλες 
τις πινακίδες και οδηγίες. Οι περιοχές που ενδέχεται να περιλαμβάνουν δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα περιλαμβάνουν τις περιοχές στις οποίες συνιστάται 
να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματος σας. Η δημιουργία σπινθήρων στις περιοχές αυτές ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα 
σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων όπως τα πρατήρια καυσίμων. Συμμορφωθείτε 
με τους περιορισμούς χρήσης εξοπλισμού ραδιοκυμάτων σε πρατήρια, αποθηκευτικούς χώρους και περιοχές διανομής καυσίμων, και σε χημικά εργοστάσια. 
Επιπλέον, συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς σε περιοχές όπου διενεργούνται εργασίες ανατινάξεων. Πριν τη χρήση της συσκευής, προσέξτε για περιοχές 
που έχουν ενδεχομένως εκρηκτική ατμόσφαιρα που είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, σαφώς επισημασμένες. Οι τοποθεσίες αυτές περιλαμβάνουν περιοχές 
κάτω από το κατάστρωμα σε σκάφη, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως 
δημητριακών, σκόνης ή σκόνης μετάλλων. Ρωτήστε τους κατασκευαστές των οχημάτων που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως προπάνιο 
ή βουτάνιο) αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια η συσκευή κοντά στα οχήματα αυτά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ οδηγείτε κάποιο 
όχημα, συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

• Συγκεντρωθείτε στην οδήγηση. Η πρώτη ευθύνη είναι η ασφαλής οδήγηση.

• Μη συνομιλείτε στη συσκευή ενώ οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ hands-free.

• Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταθμεύστε το όχημα στην άκρη του δρόμου πριν τη χρήση της συσκευής.

• Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του οχήματος.
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• Μέσα σε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στον αερόσακο ή στην περιοχή όπου ανοίγει ο αερόσακος. Σε περίπτωση που ο 
αερόσακος ανοίξει, η μεγάλη δύναμη ανοίγματος με τη συσκευή σας από πάνω μέρος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

• Αν ταξιδεύετε με αεροσκάφος, θέστε τη συσκευή σας σε λειτουργία Πτήσης. Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφος ενδέχεται να προκαλέσει 
κίνδυνο στη λειτουργία του αεροσκάφους και να διαταράξει το ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να θεωρηθεί παράνομο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Μη χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε αυτή τη συσκευή σε σημεία με σκόνη, υγρασία ή ακαθαρσίες ή σε σημεία με μαγνητικά πεδία. Ειδάλλως, ενδέχεται να 
προκληθεί βραχυκύκλωμα.

• Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση 1,0 cm από το σώμα 
σας. Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ της συσκευής, όπως η θήκη της συσκευής και η συσκευασία μεταφοράς δεν αποτελούνται από μεταλλικά μέρη. Διατηρείτε 
τη συσκευή 1,0 cm μακριά από το σώμα σας για να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

• Κατά τη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας με κεραυνούς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζεται, για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί 
να προκληθεί από τους κεραυνούς.

• Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, μην αγγίζετε την κεραία. Αν αγγίζετε την κεραία, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης και να αυξηθεί η 
κατανάλωση ισχύος. Ως αποτέλεσμα, μειώνονται οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής.

• Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους και σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και τα νομικά δικαιώματα των άλλων.

• Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε 0 °C και 40 °C ενώ φορτίζετε τη συσκευή. Διατηρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε 
-25 °C και 55 °C ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή που χρησιμοποιεί τη μπαταρία.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ

Η χρήση ενός ακουστικού με υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας, 
χαμηλώστε την ένταση του ακουστικού σε ασφαλές και άνετο επίπεδο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Συμμορφωθείτε με όλες τις προφυλάξεις αναφορικά με την ασφάλεια παιδιών. Επιτρέποντας σε ένα παιδί να παίξει με αυτή τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, που 
μπορεί να περιλαμβάνουν μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν από τη συσκευή, ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, καθώς ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος κατάποσης. 
Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά παιδιά μένουν μακριά από τη συσκευή και τα αξεσουάρ της.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επιλέξτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν την έγκριση του κατασκευαστή της συσκευής για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση 
οποιουδήποτε άλλου τύπου φορτιστή ή αξεσουάρ μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση για τη συσκευή, μπορεί να παραβιάζει τοπικούς κανόνες ή νόμους 
και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της συσκευής σας για πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες μπαταρίες, 
τους φορτιστές και τα αξεσουάρ στην περιοχή σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

• Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν να εξασθενήσει.

• Χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος AC που ορίζεται στις προδιαγραφές του φορτιστή. Ακατάλληλη τάση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή 
δυσλειτουργία του φορτιστή.

• Αν διαρρεύσει ηλεκτρολύτης μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρολύτης δεν θα έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας. Αν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε 
επαφή με το δέρμα ή πέσει στα μάτια σας, πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό αμέσως και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

• Αν υπάρχει παραμόρφωση του περιβλήματος της μπαταρίας, αλλαγή χρωματισμού ή μη φυσιολογική θέρμανση κατά τη φόρτιση, σταματήστε αμέσως τη 
χρήση της συσκευής. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά στη μπαταρία.
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• Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά (για παράδειγμα, το καλώδιο είναι εκτεθειμένο ή σπασμένο) ή έχει χαλαρώσει η πρίζα, σταματήστε να 
χρησιμοποιείτε το καλώδιο αμέσως. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα του φορτιστή, ή πυρκαγιά.

• Μην πετάξετε αυτή τη συσκευή σε φωτιά γιατί μπορεί να εκραγεί. Οι μπαταρίες ενδέχεται και να εκραγούν αν υποστούν ζημιά

• Μην τροποποιήσετε ή ανακατασκευάσετε τη συσκευή, μην επιχειρήσετε να εισάγετε στη συσκευή ξένα αντικείμενα, μην τη βυθίσετε ή την εκθέσετε σε νερό 
ή σε άλλα υγρά, μην την εκθέσετε σε φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.

• Αποφύγετε πτώσεις της συσκευής. Αν σας πέσει η συσκευή, ειδικά πάνω σε σκληρή επιφάνεια, και υποψιαστείτε ότι έχει υποστεί ζημιά, παραδώστε τη σε ένα 
πιστοποιημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.

• Απορρίπτετε άμεσα τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

• Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται μόνο με προϊόντα που φέρουν το λογότυπο USB-IF ή που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα συμμόρφωσης με USB-IF.

• Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ρεύματος AC που βρίσκεται κοντά στη συσκευή. Ο φορτιστής πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμος.

• Το καλώδιο USB θεωρείται ξεχωριστή συσκευή ως προς τον φορτιστή.

• Η ονομαστική έξοδος του φορτιστή είναι DC 5 V 1 A.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Ο φορτιστής δεν είναι ανθεκτικός σε νερό. Διατηρείτε τον στεγνό. Προστατεύετε το φορτιστή από νερό ή ατμούς. Μην αγγίζετε το φορτιστή με υγρά χέρια, 
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία της συσκευής και ηλεκτροπληξία του χρήστη.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας και το φορτιστή σε μέρη όπου μπορούν να υποστούν ζημιά λόγω σύγκρουσης. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή 
της μπαταρίας, δυσλειτουργία της συσκευής, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

• Μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή μαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όπως μαγνητικές κάρτες και δισκέτες. Η ακτινοβολία από τη συσκευή 
ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που περιέχουν.

• Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή και το φορτιστή της σε μέρος με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Ειδάλλως, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά 
και να οδηγήσουν σε φωτιά ή έκρηξη. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 °C, θα επηρεαστεί η απόδοση της μπαταρίας.

• Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό. Το ακουστικό μπορεί να τραβήξει κοντά του τέτοια αντικείμενα και 
να σας τραυματίσει.

• Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε αυτή τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το φορτιστή.

• Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, σκόνες ή άλλους χημικούς παράγοντες (όπως αλκοόλ και βενζίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή και το φορτιστή. 
Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε μέρη της συσκευής ή να προκληθεί πυρκαγιά. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα απαλό αντιστατικό 
ύφασμα.

• Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της. Ειδάλλως, θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής και των αξεσουάρ της και ο κατασκευαστής δεν 
υποχρεούται να πληρώσει για τις ζημιές.

• Αν η οθόνη της συσκευής σπάσει από σύγκρουση με κάποιο σκληρό αντικείμενο, μην αγγίξετε ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο μέρος. Σε αυτήν 
την περίπτωση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα πιστοποιημένο κέντρο σέρβις.
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Για να ελαττώσετε το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολία, κάντε τα ακόλουθα:
• Χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε καλές συνθήκες λήψης
• Χρησιμοποιείτε σετ hands-free
• Για εγκύους, κρατάτε τη συσκευή μακριά από το στομάχι
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από τα γεννητικά όργανα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
  Για να αποφύγετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής, μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με σε υψηλή ένταση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ SAR CE
Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ (1999/519/ΕΚ) αναφορικά με τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ως 
μέσο προστασίας της υγείας του.

Τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων συστάσεων για την προστασία του γενικού κοινού. Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους 
επιστημονικούς οργανισμούς μέσω τακτικών και ενδελεχών αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το συνιστώμενο όριο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τις κινητές συσκευές είναι ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) και το όριο του SAR είναι 2,0 W/kg ως μέσος όρος σε 10 γραμμάρια ιστού. Πληροί 
τις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP).

Για λειτουργία από το σώμα, η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης της ICNIRP και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62209-2 
για τη χρήση εξειδικευμένων εξαρτημάτων. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων που περιέχουν μέταλλα μπορεί να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες έκθεσης της ICNIRP.

Ο SAR μετράται με τη συσκευή σε απόσταση 5 mm από το σώμα, ενώ εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της 
συσκευής.

Οι μέγιστες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο αναφέρονται παρακάτω:
SAR κεφαλής: 0,955 W/kg, SAR σώματος: 1,880 W/kg

Για να μειώσετε την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιείτε ένα αξεσουάρ hands-free ή κάποιον άλλο παρόμοιο προαιρετικό εξοπλισμό, ώστε να 
διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας. Αυτή η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί σε απόσταση 5 mm από το σώμα σας για να διασφαλίζετε 
ότι τα επίπεδα έκθεσης παραμένουν στα επίπεδα των δοκιμών ή κάτω από αυτά. Επιλέγετε κλιπ ζώνης, θήκες ή άλλα αξεσουάρ μεταφοράς πάνω στο σώμα που 
δεν περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα, για υποστήριξη της λειτουργίας με αυτό τον τρόπο. Οι θήκες με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να αλλάξουν τη συμπεριφορά 
σχετικά με τις απαιτήσεις περί ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσής της με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, με τρόπο 
που δεν έχει δοκιμαστεί ή πιστοποιηθεί. Επομένως πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τέτοιων αξεσουάρ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή (και σε τυχόν συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες) υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα 
κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες ως γενικά δημόσια απορρίμματα. Η συσκευή (και οι μπαταρίες) θα 
πρέπει να παραδίδονται σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη, στο τέλος της ζωής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την υπηρεσία συλλογής 
απορριμάτων ή το κατάστημα στο οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Η απόρριψη της συσκευής υπόκειται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ο λόγος 
του διαχωρισμού των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των μπαταριών από τα υπόλοιπα απόβλητα είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, οποιωνδήποτε επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να υπάρχουν.
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η συσκευή συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την καταχώριση, την εκτίμηση, τη χορήγηση αδείας και τον περιορισμό των χημικών ουσιών 
(REACH) (Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και την Οδηγία για της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Περιορισμό των 
Επικίνδυνων Ουσιών (Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συμμόρφωση της 
συσκευής με το REACH, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.catphones.com/certification. Συνίσταται να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα τακτικά για ενημερωμένες 
πληροφορίες.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για τη δήλωση 
συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.catphones.com/support/b35-support/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Λάβετε υπόψη τους εθνικούς, τοπικούς κανονισμούς στην τοποθεσία όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Η χρήση της συσκευής ενδέχεται να περιορίζεται σε 
ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:

Κατάσταση λειτουργίας Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας
Μέγιστη ισχύς εκπομπής (με αγωγή) 

dBm

GSM900 880-915 925-960 MHz 33.5

GSM1800 1710-1785 1805-1880 MHz 31

WDMA Ζώνη I 1920-1980 2110-2170 MHz 23

WDMA Ζώνη V 824-829 869-894 MHz 24

WDMA Ζώνη VIII 880-915 925-960 MHz 24

LTE Ζώνη I 1920-1980 2110-2170 MHz 23.5

LTE Ζώνη III 1710-1785 1805-1880 MHz 23.5

LTE Ζώνη VII 2500-2570 2620-2690 MHz 21.5

LTE Ζώνη VIII 880-915 925-960 MHz 23.5

LTE Ζώνη XX 832-862 791-821 MHz 23.5

Κατάσταση λειτουργίας Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας Μέγιστη ισχύς εκπομπής (EIRP) dBm

WLAN b 2,4-2,48 GHZ 17,62

WLAN g 2,4-2,48 GHZ 14,13

WLAN n 2,4-2,48 GHZ 13,21

Bluetooth 2,4-2,48 GHZ 8,93

Κατάσταση λειτουργίας Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας Υποστήριξη

GLONASS 1559-1610 MHZ ΝΑΙ

GPS 1559-1610 MHZ ΝΑΙ

FM 87,5-108 MHZ ΝΑΙ

Ορισμένες ζώνες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή όλες τις περιοχές. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό πάροχο για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:
Η μέγιστη ισχύς για όλες τις ζώνες συχνοτήτων είναι μικρότερη από τη μέγιστη οριακή τιμή που καθορίζεται στο σχετικό Εναρμονισμένο πρότυπο.

Οι ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια ισχύος εκπομπής που έχουν εφαρμογή σε αυτόν το ραδιοεξοπλισμό έχουν ως εξής:
 

Σέρβις Επίπεδο ισχύος

GSM 900 33.5 dB
GSM 1800 31 dB
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λειτουργικό σύστημα KaiOS V2.5

Επεξεργαστής Qualcomm MSM8905 Διπλού πυρήνα

Μνήμη
512MB RAM
4GB ROM
(Επεκτάσιμη μέσω κάρτας microSD έως τα 32 GB)

Κινητό δίκτυο

Μπάντες ROW SKU:

• Ζώνες LTE: 1,3,7,8,20
• Ζώνες 3G: 1,2,5,8
• Ζώνες GSM: 850,900,1800,1900
• LTE Κατ. 4 (DL 150 Mbps / UL 50 Mbps)
• HSPA Κατ. 24 (DL 42 Mbps / UL 11 Mbps)
• GSM/GPRS/EDGE
• VoLTE, VoWiFi

Οθόνη 2.4’ TFT,  240*320, QVGA

Κάμερα 2M πίσω κάμερα μόνο

Συνδεσιμότητα

Υποδοχή ήχου: 3,5 mm
Bluetooth: 4,1
Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 GHz)
USB: micro-USB 2.0
Τύπος SIM: Η έκδοση διπλής SIM είναι Nano SIM+Nano SIM
 Η έκδοση μονής SIM είναι Nano SIM+micro SD
GPS: GLONASS,GPS, aGPS

Μπαταρία Μπαταρία ιόντων λιθίου-πολυμερούς 2300 mAh

Άλλα
Προστασία από είσοδο ξένων υλικών: IP68
Πτώση: 1,8 m

Διαστάσεις 139x60.6x13.9 mm

Βάρος 125g

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ B35

* Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Όνομα:      Bullitt Mobile Limited
Διεύθυνση:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Μοντέλο:      B35
Περιγραφή: :    Κινητό τηλέφωνο
Έκδοση υλισμικού σχετικού με ραδιοεξοπλισμό: 1.0
Έκδοση λογισμικού σχετικού με ραδιοεξοπλισμό: LTE_0208120.0_B35
Παρεχόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα:  Καλώδιο USB, αντάπτορας, μπαταρία, ακουστικά

Εμείς, η Bullitt Mobile Limited, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφηκε παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθεσίες εναρμόνισης της ΕΕ:

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (RE) (2014/53/ΕΕ), ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ROHS) (2011/65/
ΕΕ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/863

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και/ή άλλα σχετικά πρότυπα:

1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 3.1(A) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ RE)
• EN 62311:2008
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 50360:2017/EN 62209-1 :2016
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (ΑΡΘΡΟ 3.1 (Β) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ RE)
• Προσχέδιο ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
• Τελικό προσχέδιο ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
• Προσχέδιο ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
• Προσχέδιο ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
• Προσχέδιο ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

3. ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3.2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ RE)
• ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
• ETSI EN 300 328 V2.1.1
• ETSI EN 301 511 V12.5.1
• ETSI EN 303 413 V1.1.1
• Τελικό προσχέδιο ETSI EN 303 345 V1.1.7

Ο κοινοποιημένος φορέας (Επωνυμία: CETECOM GMBH, Αναγνωριστικό: 0680) εκτέλεσε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ (Αριθ. αναφ.: M18-0546-01-TEC).

Υπογεγραμμένη για λογαριασμό της: Bullitt Mobile Limited
Τόπος: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2018

Όνομα: Wayne Huang, Θέση:  Διευθυντής Διαχείρισης ODM

Υπογραφή: 
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