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Διαβάστε πριν προχωρήσετε

Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν για να διασφαλίσετε τη σωστή 
χρήση του κινητού σας τηλεφώνου.

Παρότι αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να είναι πολύ ανθεκτική, αποφύγετε να 
χτυπήσει, να πεταχτεί, να πέσει, να συνθλιβεί, να λυγίσει και να τρυπηθεί.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε περιβάλλον με υγρασία, όπως το μπάνιο. 
Αποτρέψτε το ενδεχόμενο να εμβαπτιστεί ή να πλυθεί σκόπιμα σε υγρό το κινητό σας τηλέφωνο.

Μην ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών 
τηλεφώνων ή σε χώρους όπου η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να είναι 
επικίνδυνη.

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας όταν οδηγείτε.

Ακολουθήστε τους κανόνες ή τους κανονισμούς που ισχύουν σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε 
ιατρικές συσκευές.

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Το τηλέφωνο μπορεί να 
προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό ελέγχου του αεροσκάφους.

Απενεργοποιείτε το κινητό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας. Το 
τηλέφωνο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των συσκευών αυτών.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Μόνο 
εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να κάνει σέρβις ή να επισκευάζει το τηλέφωνο.

Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε περιέκτες με ισχυρό 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο. Η ακτινοβολία από 
το τηλέφωνο μπορεί να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι υψηλή και μην το 
χρησιμοποιείτε σε χώρους με εύφλεκτα αέρια, όπως σε πρατήρια βενζίνης.

Κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά. Μην αφήνετε τα 
παιδιά να χρησιμοποιούν το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς επίβλεψη.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης.

Τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Σεβαστείτε την 
ιδιωτική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων κατά τη χρήση της ασύρματης συσκευής σας.

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε αεροπλάνα, νοσοκομεία, πρατήρια βενζίνης ή 
επαγγελματικά συνεργεία.

Τα άτομα που φέρουν ιατρικά εμφυτεύματα (βηματοδότη, αντλία ινσουλίνης κ.λπ.), συνιστάται να 
μεταφέρουν το κινητό τηλέφωνο σε απόσταση 15 εκατοστών από το εμφύτευμα και, όταν καλούν, να 
κρατούν το τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος.

Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, ακολουθείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται 
στο παρόν εγχειρίδιο. Διαφορετικά, το κινητό σας τηλέφωνο ή ο υπολογιστής σας μπορεί να υποστούν 
βλάβη.



Νομική επισήμανση
© 2014 Caterpillar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Τα CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, τα αντίστοιχα λογότυπα, το «Caterpillar Yellow», η εμπορική μορφή 
παρουσίασης «Power Edge», καθώς και η εταιρική και προϊοντική ταυτότητα που χρησιμοποιούνται στο 
παρόν εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς 
άδεια.

Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τα εμπορικά σήματα τρίτων αποτελούν ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατόχων τους.

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί, σε καμία μορφή και με 
κανένα μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Caterpillar Inc.

Το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που προστατεύεται 
από πνευματικά δικαιώματα και πιθανούς δικαιοπαρόχους. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε 
αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, 
αποσυμπίληση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση επιμέρους άδειας του εν λόγω λογισμικού ή υλικού 
με κανένα τρόπο, εκτός εάν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή 
εάν αυτές οι ενέργειες έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει 
αδείας.

Επισήμανση

Ορισμένες λειτουργίες του προϊόντος και των αξεσουάρ του που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου, και 
επομένως ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες ή να είναι περιορισμένες από τις τοπικές εταιρείες δικτύου 
ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
ενδέχεται να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή τα αξεσουάρ του προϊόντος που αγοράσατε.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών 
που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ποιότητα κανενός προϊόντος που θα 
αποστείλετε ή θα λάβετε μέσω αυτού του κινητού τηλεφώνου, όπως, μεταξύ άλλων, κείμενα, φωτογραφίες, 
μουσική, ταινίες και μη ενσωματωμένο λογισμικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε συνέπεια 
που ενδέχεται να προκύψει από την εγκατάσταση ή τη χρήση των παραπάνω προϊόντων σε αυτό το κινητό 
τηλέφωνο βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου παρέχεται «ως έχει». Με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς 
περιορισμό κάθε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, σε 
σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής δεν φέρει σε καμία 
περίπτωση ευθύνη για ειδικές, συμπτωματικές, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες κανενός είδους, ούτε και για 
διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα επιχειρηματικά έσοδα, απώλεια δεδομένων, άυλων περιουσιακών στοιχείων 
ή προσδοκώμενων κερδών.

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών
Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση κάθε απαραίτητης επίσημης 
άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, 
περιλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.
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Συγχαρητήρια για την αγορά του Cat® S50 Smartphone
Το S50 4G smartphone έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικό χώρο, με χαρακτηριστικά που το καθιστούν 
κατάλληλο για σκληρές συνθήκες. Έχει πιστοποίηση IP67, το υψηλότερο πρότυπο του κλάδου όσον αφορά 
την αντοχή και την προστασία, δηλαδή είναι αδιάβροχο και η οθόνη του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη 
και με βρεγμένα χέρια. Διαθέτει οθόνη από γυαλί εξαιρετικά ανθεκτικό σε γρατσουνιές, είναι αδιαπέραστο 
από τη σκόνη και είναι ανθεκτικό σε πτώσεις από ύψος 1,22 μ. Διαθέτει επεξεργαστή quad core (1,2 Ghz) που 
τρέχει την τελευταία έκδοση του Android (KitKat) με πρόσβαση στο Google Play, γεγονός που σημαίνει ότι 
ο υψηλός βαθμός προστασίας της συσκευής συμβαδίζει με την υψηλή απόδοση. Εκτός από τον ανθεκτικό 
σχεδιασμό, το S50 περιλαμβάνει προηγμένες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, 
να ανταλλάξετε μηνύματα, να ακούσετε μουσική και πολλά άλλα, χάρη στην υψηλή αυτονομία της 
μπαταρίας και την επεκτάσιμη μνήμη έως 64 GB.

Γνωρίστε το κινητό σας τηλέφωνο 

Το τηλέφωνο με μια ματιά

Οι λειτουργίες των πλήκτρων με μια ματιά
Κουμπί 
ενεργοποίησης 

• Πιέστε το για να ενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.   
• Πιέστε το παρατεταμένα για να ανοίξετε το μενού Επιλογές τηλεφώνου.  
• Πιέστε το για να κλειδώσετε το τηλέφωνο ή να ανοίξετε την οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι 

ενεργοποιημένο.

Πλήκτρο Αρχικής 
οθόνης  
( - πλήκτρο 
συντόμευσης)

• Αγγίξτε το οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανιστεί η Αρχική οθόνη. 
• Αν αγγίξετε παρατεταμένα το πλήκτρο Αρχικής οθόνης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο Google. Σύρετε 

προς τα πάνω για να αγγίξετε το εικονίδιο και να ξεκινήσει η αναζήτηση Google ή η εφαρμογή Google 
Now. 

Πλήκτρο Πρόσφατων 
εφαρμογών  
( - πλήκτρο 
συντόμευσης)

Αγγίξτε το για να εμφανιστούν οι εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα.

Πλήκτρο Πίσω  
( - πλήκτρο 
συντόμευσης)

• Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως. 
• Χρησιμοποιήστε το για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Πλήκτρο Κάμερας Ενόσω είστε στην εφαρμογή κάμερας, πιέστε το πλήκτρο της κάμερας για να τραβήξετε φωτογραφίες. 
Το πλήκτρο Κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες λειτουργίες όταν η εφαρμογή κάμερας δεν 
χρησιμοποιείται.
• Google Music Player – Όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη, αν πιέσετε δύο φορές στιγμιαία το πλήκτρο 

Κάμερας θα ξεκινήσει το Google Music Player.
• Φακός – Πιέστε παρατεταμένα (2 δευτερόλεπτα) το πλήκτρο Κάμερας και θα ενεργοποιηθεί ο φακός, 

ακόμη και αν η συσκευή είναι κλειδωμένη. Πατώντας ξανά παρατεταμένα το πλήκτρο Κάμερας, θα 
απενεργοποιηθεί ο φακός.

1. Αισθητήρας φωτισμού 
περιβάλλοντος και 
εγγύτητας

2. Θύρα ακουστικών
3. Ακουστικό
4. Μπροστινή κάμερα
5. Πίσω κάμερα
6. Μικρόφωνο
7. Φλας LED
8. Πλήκτρο Κάμερας
9. Ηχείο
10. Κουμπιά έντασης ήχου
11. Υποδοχή κάρτας SIM
12. Υποδοχή κάρτας microSD
13. Κουμπί ενεργοποίησης
14. Θύρα USB
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Προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας

Εισαγωγή κάρτας μνήμης

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης/SIM.

2. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD όπως εικονίζεται.

 
Σημείωση: 

 ∙ Τοποθετήστε την κάρτα microSD με τις χρυσές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω και σπρώξτε την τελείως 
μέσα, μέχρι να την ακούσετε να κλειδώνει. 

 ∙ Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πιέστε την άκρη της κάρτας και απελευθερώστε την.

 ∙ Μην πιέζετε και μην σπρώχνετε με δύναμη την κάρτα microSD, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά η κάρτα ή η 
υποδοχή της.

Εισαγωγή κάρτας micro SIM

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης/SIM.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως εικονίζεται.

Σημείωση: 

 ∙ Οι χρυσές επαφές της κάρτας micro SIM πρέπει να βλέπουν προς τα κάτω και η κομμένη γωνία να βρίσκεται 
πάνω αριστερά. Σπρώξτε την κάρτα micro SIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να την ακούσετε να κλειδώνει.

 ∙ Για να αφαιρέσετε την κάρτα micro SIM, πιέστε προς τα μέσα την κάρτα και αμέσως μετά απελευθερώστε την. 
Ύστερα τραβήξτε την κάρτα προς τα έξω για να την αφαιρέσετε.

 ∙ Μην πιέζετε και μην σπρώχνετε με δύναμη την κάρτα micro SIM, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά η κάρτα ή η 
υποδοχή της.

 ∙ Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει κάρτες Nano SIM.
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Φόρτιση της μπαταρίας 

Το S50 διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την φορτίσετε, κάντε τα εξής: 

1.  Συνδέστε το καλώδιο USB που παραλάβατε με το κινητό σας τηλέφωνο στο φορτιστή. 
Σημείωση: 

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές και καλώδια Cat®. Η χρήση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη της μπαταρίας.

2.  Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του τηλεφώνου σας.
Σημείωση: 

Μην πιέζετε με δύναμη το καλώδιο USB για να το συνδέσετε στη θύρα.

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει το σωστό προσανατολισμό. Αν προσπαθήσετε να συνδέσετε το βύσμα με 
λάθος τρόπο, μπορεί να προκληθεί ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

MIL 
SPEC

3.  Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στο φορτιστή τοίχου και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα. 

4.  Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το βύσμα από τη συσκευή και μετά βγάλτε το φορτιστή από την 
πρίζα. 

Σημείωση: 

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο 
φόρτισης.

Φόρτιση Qi 

Το Qi είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο ασύρματης φόρτισης. Αυτή η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση WPC. 
Τοποθετήστε τη συσκευή στην ασύρματη βάση φόρτισης για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Σημείωση: 

 ∙ Η Cat® διαθέτει ασύρματη βάση φόρτισης για χρήση με το S50. Για να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί 
αποτελεσματική φόρτιση με την ασύρματη βάση, ευθυγραμμίστε το λογότυπο ασύρματης φόρτισης στο πίσω 
μέρος της συσκευής με το λογότυπο ασύρματης φόρτισης στην ασύρματη βάση φόρτισης Cat.

 ∙ Η ασύρματη βάση φόρτισης πωλείται ξεχωριστά.

Σημαντικές πληροφορίες για την μπαταρία 

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε το κινητό σας αμέσως μόλις ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Αφήστε την μπαταρία 
να φορτιστεί για μερικά λεπτά με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο και μετά προσπαθήστε να το 
ενεργοποιήσετε. Η εικονίδιο φόρτισης σε εξέλιξη ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη κατά το αρχικό 
αυτό διάστημα.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
και την ηλικία της μπαταρίας. 

Όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί ηχητικά και εμφανίζει σχετικό 
μήνυμα. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας 

Ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης. 
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, θα εμφανιστεί μια οθόνη καλωσορίσματος. Επιλέξτε 
γλώσσα προτίμησης και αγγίξτε το εικονίδιο Έναρξη για να περάσετε στη διαδικασία ρύθμισης.

Σημείωση: 

Αν έχει ενεργοποιηθεί προστασία με προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN) στην κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε τον αριθμό PIN πριν εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ρύθμισης, απαιτείται σύνδεση Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων. 

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google ή να δημιουργήσετε 
νέο λογαριασμό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Σημείωση: 

Μπορείτε να παραλείψετε τη δημιουργία λογαριασμού και να την πραγματοποιήσετε κάποια άλλη στιγμή.  
Ο λογαριασμός Google απαιτείται για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες της Google που 
προσφέρονται μέσω της συσκευής. 

Απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας 

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ανοίξετε το μενού Επιλογές τηλεφώνου.

2. Αγγίξτε το Απενεργοποίηση. 

3. Αγγίξτε το OK.

Η Αρχική οθόνη

Μόλις συνδεθείτε ή μόλις ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ανοίγει η Αρχική οθόνη. Η Αρχική οθόνη είναι 
η αρχική οθόνη πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Εμφανίζει εικονίδια εφαρμογών, 
μικροεφαρμογές (widgets), συντομεύσεις και άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να ορίσετε ποια στοιχεία θα 
εμφανίζονται στην Αρχική οθόνη και να επιλέξετε την ταπετσαρία που προτιμάτε.

Στην Αρχική οθόνη υπάρχει το εικονίδιο Εκκίνηση ( ). Αγγίξτε το για να δείτε τις εγκατεστημένες 
εφαρμογές και να εκκινήσετε αυτές που θέλετε.

Σημείωση: 

Αν πιέσετε παρατεταμένα σε έναν κενό χώρο της Αρχικής οθόνης, θα περάσετε απευθείας στην οθόνη 
διαμόρφωσης ταπετσαρίας, widgets και ρυθμίσεων.
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Χρήση της οθόνης αφής 

Ενέργειες στην οθόνη αφής 

Αγγίξτε: Αγγίξτε με το δάχτυλό σας ένα στοιχείο για να το επιλέξετε, να επιβεβαιώσετε μια επιλογή ή να 
ξεκινήσετε μια εφαρμογή. 

Αγγίξτε παρατεταμένα: Αγγίξτε με το δάχτυλό σας ένα στοιχείο και μην το αφήσετε μέχρι να ανταποκριθεί 
το τηλέφωνο. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το μενού επιλογών για την εκάστοτε ενεργή οθόνη, αγγίξτε 
παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί το μενού. 

Σαρώστε: Μετακινήστε το δάκτυλό σας οριζόντια ή κατακόρυφα πάνω στην οθόνη. Για παράδειγμα, 
σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να περάσετε από τη μία φωτογραφία στην άλλη. 

Σύρετε: Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε με το δάχτυλό σας. Σύρετε το στοιχείο προς 
οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Μπορείτε να σύρετε ένα εικονίδιο για να το μετακινήσετε ή να το 
καταργήσετε. 

Περιστροφή της οθόνης του κινητού τηλεφώνου σας

Ο προσανατολισμός των περισσότερων οθονών αλλάζει σε οριζόντια ή κατακόρυφη προβολή όταν γυρίζετε 
το τηλέφωνο στο πλάι και το αντίστροφο. Βλ. «Αυτόματη περιστροφής οθόνης» στη σελίδα 32.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης 

Κλείδωμα οθόνης 

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να κλειδώσετε την οθόνη. 
Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις. 
Εάν το τηλέφωνο παραμείνει αδρανές για ένα διάστημα, η οθόνη κλειδώνει αυτόματα. 

Ξεκλείδωμα οθόνης 

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ανοίξετε την οθόνη. Κατόπιν σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος  
( ) προς το εικονίδιο ξεκλειδώματος ( ) για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
Για να χρησιμοποιήσετε την Κάμερα ενώ είναι κλειδωμένη η οθόνη, πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της 
κάμερας που βρίσκεται κάτω δεξιά και σαρώστε την οθόνη προς τα αριστερά για να ξεκινήσει η εφαρμογή 
Κάμερα.

Σημείωση: 

Αν έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, θα σας ζητηθεί για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Προστασία του κινητού τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης» στη σελίδα 34.
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Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Ειδοποιήσεις και πληροφορίες κατάστασης 

Στο επάνω μέρος κάθε οθόνης εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης. Περιλαμβάνει εικονίδια ειδοποιήσεων, 
όπως αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα (στα αριστερά) και εικονίδια κατάστασης του τηλεφώνου, όπως 
κατάσταση μπαταρίας (στα δεξιά) και τρέχουσα ώρα.

Εικονίδια ειδοποιήσεων Εικονίδια κατάστασης

Εικονίδια κατάστασης

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής 3G Λειτουργία δόνησης

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής GPRS Σίγαση ήχου ειδοποίησης

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής EDGE Τοποθεσία εντοπίστηκε

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής HSDPA Φορτίο μπαταρίας πολύ χαμηλό

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής HSDPA+ Φορτίο μπαταρίας χαμηλό

Σύνδεση σε δίκτυο κινητής 4G Μπαταρία μερικώς αποφορτισμένη

Περιαγωγή Μπαταρία πλήρης

Ισχύς σήματος δικτύου κινητής Φόρτιση μπαταρίας σε εξέλιξη

Δεν υπάρχει σήμα Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi Λειτουργία πτήσης

Σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Εικονίδια ειδοποιήσεων

Νέο email Εισερχόμενη κλήση

Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων Αναπάντητη κλήση

Έχει οριστεί ξυπνητήρι Έχει ενεργοποιηθεί ανοικτή ακρόαση

Επερχόμενο συμβάν Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου

Συγχρονισμός δεδομένων σε εξέλιξη Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη

Πρόβλημα σύνδεσης ή συγχρονισμού
Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου 
USB

Λήφθηκε το στιγμιότυπο οθόνης
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Πλαίσιο ειδοποιήσεων 

Το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή όταν υπάρχει επερχόμενο συμβάν. 
Το πλαίσιο ειδοποιήσεων σάς ενημερώνει επίσης για ειδοποιήσεις και ρυθμίσεις — π.χ., όταν έχει 
ενεργοποιηθεί ξυπνητήρι. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για να δείτε τον πάροχο υπηρεσιών 
ασύρματου δικτύου ή για να δείτε ένα μήνυμα, μια υπενθύμιση ή μια ειδοποίηση συμβάντος. 

Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων 

1.  Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο μιας νέας ειδοποίησης στη γραμμή ειδοποιήσεων, αγγίξτε τη γραμμή 
ειδοποιήσεων και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. 

2.  Αγγίξτε μια συγκεκριμένη ειδοποίηση για να ανοίξετε τη σχετική εφαρμογή. 
 

Κλείσιμο του πλαισίου ειδοποιήσεων

Για να κλείσετε απευθείας μια ειδοποίηση (χωρίς να τη δείτε), απλώς αγγίξτε παρατεταμένα την ειδοποίηση 
και σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά της οθόνης. 

Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω.

Εικονίδια συντομεύσεων

Προσθήκη νέου στοιχείου στην Αρχική οθόνη 

1.  Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το  για να εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές.

2.  Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στην Αρχική οθόνη, σύρετε το εικονίδιο της αντίστοιχης εφαρμογής σε 
μια συγκεκριμένη θέση στην Αρχική οθόνη.

Μετακίνηση στοιχείου στην Αρχική οθόνη 

1.  Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί.

2.  Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση πάνω στην οθόνη και 
αφήστε το. 

Σημείωση: 

Πρέπει να υπάρχει χώρος για να μπορεί να τοποθετηθεί το εικονίδιο στην επιλεγμένη θέση της Αρχικής οθόνης.

Κατάργηση στοιχείου από την Αρχική οθόνη 

1.  Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί.

2.  Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το στοιχείο προς το Κατάργηση. 

3.  Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, απομακρύνετε το δάχτυλό σας για να καταργηθεί από την Αρχική οθόνη. 
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Widgets (Μικροεφαρμογές)

Τα widgets παρέχουν μια προεπισκόπηση ή ανοίγουν την αντίστοιχη πλήρη εφαρμογή. Μπορείτε 
να τοποθετήσετε widgets στην Αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας ως εικονίδια ή ως παράθυρα 
προεπισκόπησης. Το τηλέφωνό σας διαθέτει αρκετά widgets από προεπιλογή. Μπορείτε να κατεβάσετε 
περισσότερα widgets από το Google Play Store. Για να προσθέσετε ένα widget σε μία από τις οθόνες:

1.  Περάστε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε παρατεταμένα ένα σημείο μέσα στην οθόνη. 

2.  Αγγίξτε το WIDGETS για να εμφανιστούν τα διαθέσιμα widgets.

2.  Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στην Αρχική οθόνη, σύρετε το widget σε μία από τις καθορισμένες θέσεις 
της Αρχικής οθόνης.

Φάκελοι

Δημιουργία φακέλου

Σύρετε το εικονίδιο ή τη συντόμευση της εφαρμογής και αφήστε το πάνω σε μια παρόμοια εφαρμογή.

Μετονομασία φακέλου

1.  Αγγίξτε ένα φάκελο για να τον ανοίξετε.

2.  Στη γραμμή τίτλου του φακέλου, εισαγάγετε το νέο όνομα του φακέλου.

3.  Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω.

Ταπετσαρίες

Αλλαγή της ταπετσαρίας

1.  Περάστε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε παρατεταμένα ένα σημείο μέσα στην οθόνη.

2.  Αγγίξτε το ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ.

3.  Διατρέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για να ορίσετε την ταπετσαρία που θέλετε.

4.  Αγγίξτε το Ορισμός ταπετσαρίας για να ορίσετε την ταπετσαρία που επιλέξατε ως ταπετσαρία για την 
Αρχική οθόνη.

Μεταφορά αρχείων πολυμέσων προς και από το κινητό σας τηλέφωνο

Μεταφέρετε όλη την αγαπημένη σας μουσική και τις φωτογραφίες σας από το κινητό στον υπολογιστή σας 
και το αντίστροφο με τη λειτουργία συσκευής πολυμέσων (MTP).

1.  Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή με το καλώδιο USB και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία MTP.

2.  Το τηλέφωνό σας θα πρέπει να εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή. Θα εμφανίζεται ο χώρος 
αποθήκευσης του τηλεφώνου και, αν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, θα φαίνεται επίσης και η κάρτα SD.

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε MAC, θα πρέπει να κατεβάσετε τα προγράμματα οδήγησης (drivers) από τη διεύθυνση:  
http://www.android.com/filetransfer/
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Χρήση της λειτουργίας πτήσης

Σε ορισμένους χώρους, ενδέχεται να πρέπει να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου 
σας. Αντί να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να το θέσετε σε Λειτουργία πτήσης.

1.  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης.

2.  Αγγίξτε το Λειτουργία πτήσης στο μενού επιλογών.

Ή από την εφαρμογή Ρυθμίσεις, περάστε στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ για να ενεργοποιήσετε τη 
Λειτουργία πτήσης.

Τηλέφωνο
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον 
αριθμό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα των επαφών σας, ή από μια 
ιστοσελίδα ή από ένα έγγραφο που περιέχει έναν αριθμό τηλεφώνου. Όταν είστε σε κλήση, μπορείτε είτε 
να απαντήσετε σε άλλες εισερχόμενες κλήσεις ή να τις αναδρομολογήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή. 
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε κλήσεις συνδιάσκεψης με πολλούς συμμετέχοντες.

Σημείωση:

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για να μάθετε αν υποστηρίζει κλήσεις συνδιάσκεψης και, αν 
ναι, πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν.

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο ή να επιλέξετε 
έναν αριθμό από την εφαρμογή Άτομα ή από το Αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Ενώ βρίσκεστε σε κλήση, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο Αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην 
Αρχική οθόνη και να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες. Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, σύρετε τη 
γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και αγγίξτε την Τρέχουσα κλήση.

Σημείωση:

Προσέξτε να μην παρεμποδίζετε το μικρόφωνο στο κάτω μέρος του τηλεφώνου με τα δάχτυλά σας.

Πραγματοποίηση κλήσης με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

1.  Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το . Μετά αγγίξτε το  για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή του τηλεφώνου αγγίζοντας το  και μετά το Τηλέφωνο ( ). 

2.  Αγγίξτε τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου. 

Συμβουλή: Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial, δηλαδή, καθώς αγγίζετε αριθμούς στο 
αριθμητικό πληκτρολόγιο, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα τηλεφωνικούς αριθμούς μέσα στις επαφές σας και 
εμφανίζει τα πλησιέστερα αποτελέσματα. Κλείστε το πληκτρολόγιο για να δείτε περισσότερες αντιστοιχίες.

3.  Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό ή επιλέξετε μια επαφή, αγγίξτε το . 

Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές

1.  Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το  για να εμφανιστεί η λίστα επαφών. Αν βρίσκεστε ήδη στο αριθμητικό 
πληκτρολόγιο, αγγίξτε το Όλες οι επαφές για να εμφανιστεί η λίστα επαφών.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να περάσετε στην εφαρμογή Άτομα, αγγίζοντας το  και μετά το Άτομα ( ).
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2.  Στη λίστα, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

3. Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου για να καλέσετε την επαφή. 

Πραγματοποίηση κλήσης από το Αρχείο καταγραφής κλήσεων

1.  Αγγίξτε  > Τηλέφωνο ( ) >  (κάτω αριστερή γωνία της οθόνης) για να εμφανιστεί το ιστορικό 
κλήσεων.

2.  Αγγίξτε το  δίπλα από την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, ανοίγει η οθόνη εισερχόμενης κλήσης με την ταυτότητα του 
καλούντα και κάθε πρόσθετη πληροφορία για τον καλούντα που έχετε καταχωρίσει στην εφαρμογή Άτομα.

•  Για να απαντήσετε σε μια κλήση, αγγίξτε το  και σύρετε προς τα δεξιά ( ).

•  Για να απορρίψετε μια κλήση, αγγίξτε το  και σύρετε προς τα αριστερά ( ).
•  Για να απορρίψετε μια κλήση και να στείλετε απευθείας μήνυμα στον καλούντα, αγγίξτε το  και σύρετε 

προς τα πάνω ( ) και επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα μηνυμάτων ή αγγίξτε το Συντάξτε το δικό 
σας… για να γράψετε το μήνυμά σας.

Σημείωση:

Όταν αγγίζετε το , αλλάζει αυτόματα σε .

Τερματισμός κλήσης

Ενώ βρίσκεστε σε κλήση, αγγίξτε το  για να την τερματίσετε.

Άλλες λειτουργίες στη διάρκεια της κλήσης

Κλήση συνδιάσκεψης

Αν λάβετε μια νέα κλήση ενώ βρίσκεστε ήδη σε κλήση, μπορείτε να προσθέσετε τη δεύτερη κλήση στην 
κλήση στην οποία ήδη βρίσκεστε. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται κλήση συνδιάσκεψης. Μπορείτε επίσης να 
δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με πολλούς συνομιλητές.
Σημείωση:

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για να μάθετε αν υποστηρίζει κλήσεις συνδιάσκεψης και, αν 
ναι, πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν.

1.  Για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, καλέστε τον αριθμό του πρώτου συμμετέχοντα. Αφού 
συνδεθείτε με τον πρώτο συμμετέχοντα, αγγίξτε το .

2.  Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε στη συνομιλία και αγγίξτε το 
, ή επιλέξτε κάποιο άτομο από το Αρχείο καταγραφής κλήσεων ή από την εφαρμογή Άτομα. Η πρώτη 

κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

3.  Αφού συνδεθείτε με το δεύτερο άτομο, αγγίξτε το  για να ξεκινήσει η κλήση συνδιάσκεψης.

4.  Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα, αγγίξτε το  και επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

5.  Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους συνομιλητές, αγγίξτε 
το .
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Εναλλαγή κλήσεων

Εάν λάβετε μια νέα κλήση ενώ βρίσκεστε ήδη σε κλήση, μπορείτε να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη.

1. Ενόσω είστε σε δύο κλήσεις, αγγίξτε το .

2. Η τρέχουσα κλήση θα τεθεί σε αναμονή και θα συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

Χρήση του Αρχείου καταγραφής κλήσεων

Το Αρχείο καταγραφής κλήσεων περιέχει μια λίστα εξερχόμενων, ληφθέντων και αναπάντητων κλήσεων. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο καταγραφής κλήσεων για να βρείτε γρήγορα έναν αριθμό που 
καλέσατε πρόσφατα ή να προσθέσετε έναν νέο αριθμό στη λίστα με τις επαφές σας.

Προσθήκη καταχώρισης στα Άτομα

1.  Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη και μετά το .

2.  Αγγίξτε την καταχώριση που θέλετε να προσθέσετε.

3.  Αγγίξτε το Προσθήκη στις επαφές.

4.  Προσθέστε την καταχώριση σε μια από τις επαφές που ήδη έχετε ή αγγίξτε το ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ 
ΕΠΑΦΗΣ.

Αφαίρεση καταχώρισης από τη λίστα

1.  Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη και μετά το .

2.  Επιλέξτε την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε.

3.  Αγγίξτε  > Κατάργηση από το αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων

1.  Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη και μετά το .

2.  Αγγίξτε  > Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής κλήσεων.
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Άτομα
Η εφαρμογή Άτομα σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες όπως αριθμούς 
τηλεφώνων και διευθύνσεις επαφών. Αποθηκεύοντας τα στοιχεία των επαφών σας στο τηλέφωνο, έχετε 
εύκολη πρόσβαση στα άτομα με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Άνοιγμα της εφαρμογής Άτομα

Αν το τηλέφωνο είναι καινούριο και δεν έχετε ακόμα προσθέσει επαφές, η εφαρμογή Επαφές εμφανίζει
ένα μήνυμα με συμβουλές για το πώς θα προσθέσετε επαφές στο τηλέφωνό σας. 

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη.

• Αγγίξτε το  και μετά το Άτομα ( ) για να εμφανιστεί η λίστα επαφών.

• Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη και μετά το Όλες οι επαφές.

Όλες οι επαφές σας εμφανίζονται αλφαβητικά σε μια λίστα την οποία μπορείτε να διατρέξετε προς τα κάτω.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM ή από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

1.  Στη λίστα επαφών, αγγίξτε  > Εισαγωγή/Εξαγωγή. 

2.  Κάντε ένα από τα εξής:

• Για εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM:
Αγγίξτε το Διαχείριση επαφών κάρτας SIM και επιλέξτε επαφές για εισαγωγή.

• Για εισαγωγή επαφών από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης:
Αγγίξτε Εισαγωγή από χώρο αποθήκευσης > επιλέξτε τύπο επιλογής αρχείων vCard > επιλέξτε 
αρχείο vCard για εισαγωγή > OK.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές στην κάρτα SIM ή στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

1.  Στη λίστα επαφών, αγγίξτε  > Εισαγωγή/Εξαγωγή. 

2.  Κάντε ένα από τα εξής:

• Για εξαγωγή επαφών στην κάρτα SIM:
Αγγίξτε Εξαγωγή στην κάρτα SIM > OK.

• Για εξαγωγή επαφών στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης:
Αγγίξτε το Εξαγωγή στο χώρο αποθήκευσης. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, αγγίξτε το OK 
για να προχωρήσετε.

Προσθήκη επαφής

1.  Στη λίστα επαφών, αγγίξτε το  για να προσθέσετε μια νέα επαφή.

2.  Εισαγάγετε το όνομα της επαφής και μετά προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου ή 
διεύθυνση.

3.  Όταν τελειώσετε, αγγίξτε ΤΕΛΟΣ για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της επαφής.

Προσθήκη επαφής στα Αγαπημένα

1.  Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στα Αγαπημένα. 
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2. Αγγίξτε το  δίπλα από το όνομα. Το εικονίδιο γίνεται γκρίζο ( ).

Αναζήτηση επαφής

1.  Στη λίστα επαφών, αγγίξτε το  για να αναζητήσετε μια επαφή.

2.  Εισαγάγετε το όνομα της επαφής που ψάχνετε. Καθώς πληκτρολογείτε το όνομα, εμφανίζονται επαφές με 
αντίστοιχα ονόματα κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.

Επεξεργασία επαφής

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει για μια επαφή.

1.  Στη λίστα επαφών, αγγίξτε την επαφή της οποίας θέλετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.

2.  Αγγίξτε  > Επεξεργασία.

3.  Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές στα στοιχεία της επαφής και μετά αγγίξτε ΤΕΛΟΣ. Για να ακυρώσετε όλες τις 
αλλαγές που κάνατε στα στοιχεία της επαφής, αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω.

Επικοινωνία με τις Επαφές σας

Από την καρτέλα Επαφές ή Αγαπημένα, μπορείτε άμεσα να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα κειμένου (SMS) 
ή πολυμέσων (MMS) στον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε 
τις λεπτομέρειες για να δείτε μια λίστα με όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
συγκεκριμένη επαφή. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι τρόποι επικοινωνίας με μια επαφή μέσα από τη 
λίστα επαφών σας.

Επικοινωνία με Επαφή

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε την επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

2. Στην οθόνη με τα στοιχεία της επαφής, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

• Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε κλήση.
• Αγγίξτε το  για να στείλετε μήνυμα.

Διαγραφή επαφής

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.

2. Αγγίξτε  > Διαγραφή.

3. Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε την επαφή.
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Πώς χρησιμοποιείται το πληκτρολόγιο οθόνης

Εμφάνιση του πληκτρολογίου

Για να εισάγετε κείμενο, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης. Ορισμένες εφαρμογές ανοίγουν το 
πληκτρολόγιο αυτόματα. Σε άλλες, πρέπει να αγγίξετε ένα πεδίο κειμένου για να ανοίξει το πληκτρολόγιο. 
Για να ανοίξει το πληκτρολόγιο, αγγίξτε το χώρο στον οποίο θέλετε να γράψετε το κείμενο. Αγγίξτε το 
πλήκτρο Πίσω για απόκρυψη του πληκτρολογίου.

Χρήση του οριζόντιου πληκτρολογίου

Αν το πληκτρολόγιο σάς φαίνεται άβολο ή δύσκολο στη χρήση, γυρίστε το κινητό σας στο πλάι. Στην οθόνη 
θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο σε οριζόντιο προσανατολισμό με πιο ευρεία διάταξη των πλήκτρων.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου

1.  Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ) > Γλώσσα και εισαγωγή. 

2.  Στην επιλογή Πληκτρολόγιο Google, αγγίξτε το  για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του 
πληκτρολογίου Google.

Ανταλλαγή μηνυμάτων
Η εφαρμογή Μηνύματα σάς δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε μηνύματα κειμένου (SMS) και μηνύματα 
πολυμέσων (MMS) με οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τηλέφωνο που υποστηρίζει SMS ή MMS. Με την 
εφαρμογή Email μπορείτε να διαβάζετε και να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μηνύματα SMS και MMS

Άνοιγμα της εφαρμογής Μηνύματα

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη. 

• Αγγίξτε  > Μηνύματα ( ).

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου

Ανοίγει το παράθυρο Μηνύματα απ' όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα
νήμα μηνυμάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

1.  Αγγίξτε το  για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων, ή αγγίξτε ένα υπάρχον νήμα 
μηνυμάτων για να το ανοίξετε.

2.  Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο Προς. Καθώς εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, το 
τηλέφωνο εμφανίζει αντίστοιχες επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε μια προτεινόμενη επαφή ή να συνεχίσετε 
να πληκτρολογείτε τον αριθμό.

3.  Αγγίξτε το πεδίο σύνθεσης κειμένου για να αρχίσετε να γράφετε το μήνυμά σας.
Εάν αγγίξετε το πλήκτρο Πίσω κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, το μήνυμα θα αποθηκευτεί ως πρόχειρο 
στη λίστα μηνυμάτων σας. Αγγίξτε το μήνυμα για να συνεχίσετε να το συντάσσετε.

4.  Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το . 

Σημείωση: 

Οι απαντήσεις εμφανίζονται στο παράθυρο. Καθώς ανοίγετε και αποστέλλετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται 
ένα νήμα μηνυμάτων.
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Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων

1.  Στην οθόνη Μηνύματα, αγγίξτε το .

2.  Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο Προς.

3.  Αγγίξτε το πεδίο σύνθεσης κειμένου για να αρχίσετε να γράφετε το μήνυμά σας.

4.  Αγγίξτε  > Προσθήκη θέματος για να προσθέσετε το θέμα του μηνύματος.

5.  Εισαγάγετε ένα θέμα. 
Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων.

6.  Αγγίξτε το  και επιλέξτε τον τύπο αρχείου πολυμέσων που θέλετε να επισυνάψετε στο μήνυμα.

7.  Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το . 

 

Άνοιγμα και προβολή μηνύματος πολυμέσων

1.  Στη λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε το νήμα μηνυμάτων για να το ανοίξετε.

2.  Αγγίξτε το μήνυμα πολυμέσων για να το δείτε.

3.  Ξεφυλλίστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη διαφάνεια.

Απάντηση σε μήνυμα

1.  Στη λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε ένα νήμα μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων για να το ανοίξετε.

2.  Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να συντάξετε το μήνυμά σας.

3.  Αγγίξτε το . 

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μηνυμάτων

Στη λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων.
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Email

Αυτό το κινητό τηλέφωνο σάς παρέχει επίσης πολύ εύκολη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. 
Μέσω της εφαρμογής Email, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να λειτουργεί με τις ευρύτερα 
διαδεδομένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτοί οι τύποι λογαριασμών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου είναι γνωστοί ως POP3, IMAP ή Exchange.

Άνοιγμα Email

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, αγγίξτε  > Email ( ).

Προσθήκη λογαριασμού Email

Όταν θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Email για πρώτη φορά, θα πρέπει να ορίσετε ένα λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο οδηγός ρύθμισης email θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του 
λογαριασμού σας για πολλά ευρέως διαδεδομένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να 
μπορείτε να διαβάζετε μηνύματα και να εργάζεστε με τον ίδιο λογαριασμό email που χρησιμοποιείτε στον 
υπολογιστή σας, είτε μέσα από πρόγραμμα περιήγησης είτε μέσω άλλης εφαρμογής email.

1.  Ανοίξτε την εφαρμογή Email. Βλ. «Άνοιγμα Email».

2.  Εισαγάγετε τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον προσωπικό σας Κωδικό πρόσβασης. 

3.  Αγγίξτε το Επόμενο. Η συσκευή θα ανακτήσει αυτόματα τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για να ρυθμίσετε το email μη αυτόματα, αγγίξτε Μη αυτόματη ρύθμιση. 

Σημείωση: 

Εάν αγγίξετε την επιλογή Μη αυτόματη ρύθμιση, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών email για τις 
παραμέτρους που απαιτούνται για τον λογαριασμό σας, εάν δεν ξέρετε ποιες είναι.

4.  Επιλέξτε το πρωτόκολλο σύνδεσης email που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας. Ακολουθήστε τα 
βήματα επί της οθόνης για να εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες του διακομιστή, τομέα, όνομα χρήστη, 
κωδικό πρόσβασης και άλλες σχετικές πληροφορίες. Αγγίξτε το Επόμενο για να συνεχίσετε.

Σημείωση: 

Οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας email που 
χρησιμοποιείτε για το λογαριασμό σας. Για τις παραμέτρους ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον πάροχο 
υπηρεσιών.

5.  Ορίστε τις ρυθμίσεις συχνότητας ελέγχου εισερχομένων και αγγίξτε Επόμενο. 

6.  Εισαγάγετε Όνομα και Όνομα λογαριασμού.

Σημείωση: 

Το Όνομα λογαριασμού είναι το όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη Email.

7.  Αγγίξτε το Επόμενο.
Μετά την αρχική ρύθμιση, η εφαρμογή email ανοίγει και εμφανίζει το περιεχόμενο των Εισερχομένων 
σας.

Προσθήκη άλλων λογαριασμών Email

1.  Αφού δημιουργήσετε τον αρχικό λογαριασμό email, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις.

2.  Αγγίξτε το ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για να δημιουργήσετε έναν άλλο λογαριασμό email. 

3.  Επαναλάβετε τα βήματα 2~6 που περιγράφονται στην ενότητα «Προσθήκη λογαριασμού Email».
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Προβολή μηνύματος Email

1.  Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε ένα email για να το ανοίξετε.

2.  Για να ανοίξετε ένα φάκελο που ανήκει σε έναν λογαριασμό email, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής 
λογαριασμών πάνω αριστερά στην οθόνη. Ο φάκελος του επιλεγμένου λογαριασμού θα εμφανιστεί κάτω 
από το στοιχείο ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος Email

1.  Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε .
Σημείωση: 

Για να περάσετε σε άλλο λογαριασμό email, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής λογαριασμών πάνω αριστερά στην 
οθόνη και μετά αγγίξτε τον λογαριασμό που θέλετε να δείτε.

2.  Στο πεδίο Προς εισαγάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.

3.  Εισαγάγετε το θέμα και συντάξτε το μήνυμά σας. 

4.  Για να προσθέσετε μια επισύναψη στο μήνυμα, αγγίξτε  > Επισύναψη εικόνας ή Επισύναψη βίντεο και 
μετά επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε.

5.  Όταν τελειώσετε, αγγίξτε . 
Εάν αγγίξετε το πλήκτρο Πίσω κατά τη σύνταξη του μηνύματος, το μήνυμα αποθηκεύεται ως πρόχειρο.

Απάντηση σε μήνυμα Email

1.  Αγγίξτε το μήνυμα email που θέλετε να διαβάσετε και να απαντήσετε.

2.  Αγγίξτε το  ή αγγίξτε  > Απάντηση σε όλους για να απαντήσετε στο μήνυμα email.

Διαγραφή λογαριασμού Email

1.  Αγγίξτε το πλήκτρο Αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις  
( ).

2.  Διατρέξτε την οθόνη προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και επιλέξτε IMAP. 

3.  Αγγίξτε το λογαριασμό email που θέλετε να διαγράψετε.

4.  Αγγίξτε  > Κατάργηση λογαριασμού. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, αγγίξτε Κατάργηση 
λογαριασμού για να προχωρήσετε.

Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού Email

Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις ενός λογαριασμού, όπως πόσο συχνά θα γίνεται έλεγχος για νέα 
email, πώς θα ειδοποιείστε για νέο μήνυμα, καθώς και τα στοιχεία των διακομιστών που χρησιμοποιεί ο 
λογαριασμός για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων.

1.  Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων.

2.  Αγγίξτε το Γενικές ρυθμίσεις ή έναν λογαριασμό email.

3.  Αγγίξτε μια επιλογή και αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις εισερχομένων και εξερχομένων του λογαριασμού σας εξαρτώνται από το είδος της υπηρεσίας email 
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που χρησιμοποιείτε για το λογαριασμό σας: POP3, IMAP ή Exchange. Μπορείτε να καταχωρίσετε τα απαραίτητα 
στοιχεία μη αυτόματα, αν και, κατά πάσαν πιθανότητα, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο της 
υπηρεσίας email για να πληροφορηθείτε τα σωστά στοιχεία για το λογαριασμό.

Wi-Fi
Το Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικό Internet. Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi στο κινητό 
σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ασύρματα σημεία πρόσβασης (hotspot). Αν υπάρχουν εμπόδια που 
παρεμποδίζουν το σήμα του Wi-Fi, η ισχύς του σήματος θα είναι μειωμένη.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

1.  Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2.  Στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, αγγίξτε το Wi-Fi και ρυθμίστε το στο ΕΝΕΡΓΟ.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1.  Αφού το ενεργοποιήσετε, αγγίξτε το Wi-Fi.

2.  Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα δίκτυα Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί. Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να 
συνδεθείτε σε αυτό.

3.  Εάν επιλέξετε ένα ανοιχτό δίκτυο, θα συνδεθείτε αυτόματα σε αυτό. Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο και 
συνδέεστε σε αυτό για πρώτη φορά, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και μετά αγγίξτε το Σύνδεση. 
Σημείωση:

Αν συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, δεν θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης, εκτός αν έχετε επαναφέρει το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

Συμβουλή: Στην οθόνη Ρυθμίσεις Wi-Fi, αγγίξτε το  για να προσθέσετε ένα νέο δίκτυο Wi-Fi.

Πρόγραμμα περιήγησης
Το Google Chrome είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνό σας. Το Chrome είναι ένα 
απλό και εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης για γρήγορη πλοήγηση, που σας επιτρέπει να ανοίγετε και να 
προβάλλετε απεριόριστες καρτέλες. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Chrome, θα 
εμφανιστεί η επιλογή «Ρίξτε μια ματιά», για να ανακαλύψετε νέους, βελτιωμένους τρόπους περιήγησης.

Άνοιγμα του Chrome

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, αγγίξτε  > Chrome ( ).
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Bluetooth
Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, 
ώστε να μπορείτε να ανταλλάσσετε αρχεία με τους φίλους σας, να συνομιλείτε με hands-free ακουστικό 
Bluetooth, ή και να μεταφέρετε φωτογραφίες από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή.
Όταν χρησιμοποιείτε το Bluetooth, να θυμάστε ότι πρέπει να βρίσκεστε μέσα σε απόσταση 10 μέτρων από 
τις άλλες συσκευές Bluetooth . Να έχετε υπόψη ότι η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να επηρεάζεται από 
εμπόδια όπως είναι οι τοίχοι ή άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Ενεργοποίηση Bluetooth

1.  Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2.  Στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, αγγίξτε Bluetooth και ρυθμίστε το στο ΕΝΕΡΓΟ.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth, το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στη γραμμή 
ειδοποιήσεων.

Σημείωση:

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth, το τηλέφωνό σας εντοπίζει άλλες συσκευές Bluetooth, 
αλλά οι άλλες συσκευές δεν μπορούν να δουν το τηλέφωνό σας. 

3.  Αν θέλετε να βλέπουν το τηλέφωνό σας οι άλλες συσκευές, αγγίξτε το όνομα μοντέλου του τηλεφώνου 
σας για να το κάνετε ορατό από τις άλλες συσκευές Bluetooth.

Σύζευξη και σύνδεση συσκευής Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth στο κινητό σας περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Hands Free Profile (HFP): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συσκευή Bluetooth hands-free.
• Headset Profile (HSP): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μονοφωνικό ακουστικό Bluetooth.
• Object Push Profile (OPP): σας επιτρέπει να μεταφέρετε αρχεία μέσω σύνδεσης Bluetooth.
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε στερεοφωνικό 

ακουστικό Bluetooth.
• A/V Remote Control Profile (AVRCP): σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή ήχου μέσω του 

ακουστικού Bluetooth από απόσταση.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, πρέπει να συζεύξετε το κινητό σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth ως 
εξής:

1.  Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας.

2.  Το κινητό θα αναζητήσει τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας (ή αγγίξτε το 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ).

3.  Αγγίξτε τη συσκευή που θέλετε να συζεύξετε με το κινητό σας.

4.  Εισαγάγετε τον κωδικό σύζευξης για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Σημείωση:

Από τη στιγμή που θα γίνει σύζευξη, δεν θα χρειάζεται πλέον εισαγωγή του κωδικού για να ξανασυνδεθείτε με 
αυτή τη συσκευή Bluetooth.
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Αποστολή αρχείων μέσω Bluetooth

Με το Bluetooth, μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες, βίντεο ή μουσική με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Για να στείλετε αρχεία μέσω Bluetooth:

1.  Αγγίξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.

2.  Αγγίξτε  > Bluetooth, και επιλέξτε μια συζευγμένη συσκευή.

Αποσύνδεση ή αποσύζευξη συσκευής Bluetooth

1.  Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2.  Στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, αγγίξτε Bluetooth.

3.  Στην επιλογή συνδεδεμένης συσκευής, αγγίξτε το  και μετά το Διακοπή σύζευξης για να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Ψυχαγωγία
Εκτός από συσκευή επικοινωνίας και προσωπικός βοηθός, το κινητό σας τηλέφωνο περιλαμβάνει επίσης 
πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες, να δημιουργήσετε βίντεο και 
ηχητικά κομμάτια, αλλά και να κατεβάσετε και να ακούσετε μουσική.

Λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση
Η κάμερα συνδυάζει φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λήψη και 
κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο.

Άνοιγμα της Κάμερας

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Αγγίξτε το  στην Αρχική οθόνη. 

• Αγγίξτε  > Κάμερα ( ).

Αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω ή το πλήκτρο Αρχικής οθόνης για να κλείσετε την κάμερα.

Λήψη φωτογραφίας

1.  Αγγίξτε  > Κάμερα ( ). 
Από προεπιλογή, η εφαρμογή βρίσκεται στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Εάν όχι, σαρώστε από 
αριστερά προς τα δεξιά και αγγίξτε το  για να περάσετε στη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση: 

Για να περάσετε από την μπροστινή στην πίσω κάμερα και το αντίστροφο, αγγίξτε  > .

2.  Καδράρετε τη φωτογραφία σας μέσα στην οθόνη λήψης της φωτογραφίας.

• Αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε σε συγκεκριμένη περιοχή στην οθόνη.
• Πλησιάστε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του 

θέματος.

• Αγγίξτε το  για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας. Η προεπισκόπηση αλλάζει καθώς αλλάζετε 
τις ρυθμίσεις.

3. Αγγίξτε το  για να βγάλετε τη φωτογραφία.
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Σημείωση: 

Όταν βρίσκεστε στην εφαρμογή Κάμερα, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και πατώντας το πλήκτρο Κάμερα 
(ανατρέξτε στη σελίδα 1).

Προβολή των φωτογραφιών σας

Για να δείτε τις φωτογραφίες σας, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

• Από την προβολή Κάμερας, σαρώστε προς τα αριστερά για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.
Σημείωση: 

Για να επιστρέψετε στην προβολή Κάμερας, πιέστε το πλήκτρο Πίσω ( ) ή σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να 
επανεμφανιστεί η οθόνη λήψης φωτογραφίας.

• Αγγίξτε  > Φωτογραφίες ( ), για να δείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

• Αγγίξτε  > Συλλογή ( ), για να δείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Επεξεργασία και κοινή χρήση των φωτογραφιών σας

Όταν βλέπετε τις φωτογραφίες σας, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

• Επεξεργασία: Αγγίξτε το  και επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 
επιλογές.

• Κοινή χρήση: Αγγίξτε το  και μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις διάφορες 
εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

• Διαγραφή: Αγγίξτε το  για να διαγράψετε φωτογραφίες που δεν χρειάζεστε πια.

Βιντεοσκόπηση

1.  Αγγίξτε  > Κάμερα ( ).

2.  Σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά και αγγίξτε το  για να περάσετε στη λειτουργία Βίντεο.

Σημείωση: 

Για να περάσετε από την μπροστινή στην πίσω κάμερα και το αντίστροφο, αγγίξτε  > .

3.  Αγγίξτε το  για να ξεκινήσει η βιντεοσκόπηση.

4.  Κατά τη βιντεοσκόπηση, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Πλησιάστε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του 
θέματος.

• Αγγίξτε την οθόνη για να τραβήξετε φωτογραφία.

5.  Αγγίξτε το  για να διακόψετε τη λήψη.

Προβολή των βίντεο

Αφού τραβήξετε ένα βίντεο, σαρώστε από δεξιά προς τα αριστερά για να δείτε το τελευταίο βίντεο που 
τραβήξατε. Αγγίξτε για αναπαραγωγή του βίντεο.

Λήψη φωτογραφίας Lens Blur

1.  Αγγίξτε  > Κάμερα ( ). 

2.  Σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά και αγγίξτε το  για να περάσετε στη λειτουργία Lens Blur 
(φλουτάρισμα φόντου). 

3.  Αγγίξτε το  για να ξεκινήσετε και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι κεντραρισμένη στο θέμα και μην μετακινείτε τη συσκευή πολύ γρήγορα.
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Σημείωση: 

Εάν η συσκευή δεν τραβήξει τη φωτογραφία, αγγίξτε το 5 για να ξαναπροσπαθήσετε.

4.  Μόλις τραβήξετε τη φωτογραφία, εμφανίζεται το εικονίδιο 3 στην οθόνη και η φωτογραφία 
αποθηκεύεται αυτόματα.

Χρήση της Συλλογής

Η εφαρμογή Συλλογή μπορεί να αναζητήσει αυτόματα εικόνες και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στο 
Τηλέφωνο ή στο χώρο αποθήκευσης της κάρτας SD. Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και δείτε το ως προβολή 
διαφανειών ή επιλέξτε στοιχεία για κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές.

Άνοιγμα της Συλλογής

Αγγίξτε  > Συλλογή ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή. Η Συλλογή ομαδοποιεί τις φωτογραφίες και τα 
βίντεο ανάλογα με τη θέση αποθήκευσης και διατηρεί τα αρχεία σε φακέλους. Αγγίξτε ένα φάκελο για να 
δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που περιέχει.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη Συλλογή, αγγίξτε το φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε.

2. Αγγίξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη. Ενώ βλέπετε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, 
σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη.

3. Για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, τοποθετήστε το δείκτη και τον αντίχειρα στο σημείο της οθόνης που 
θέλετε να μεγεθύνετε και απομακρύνετε τα δάχτυλα σας. Στη μεγεθυμένη προβολή, σαρώστε προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω και προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινήσετε την εικόνα.

Συμβουλή: Το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής. Όταν 
περιστρέφετε το κινητό σας, η εικόνα προσαρμόζεται αυτόματα στην περιστροφή.

Περικοπή φωτογραφίας

1.  Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε  > Περικοπή. 

2.  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο περικοπής για να επιλέξετε το τμήμα της εικόνας που θα περικόψετε.

• Σύρετε μέσα από το εργαλείο περικοπής για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής.
• Σύρετε τις πλευρές ή τις γωνίες του εργαλείου περικοπής για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

3.  Αγγίξτε το ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εικόνα που έχετε περικόψει. Αγγίξτε το πλήκτρο 
Πίσω για να απορρίψετε τις αλλαγές.
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Μουσική
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, για να ακούτε 
μουσική από το κινητό σας.

Αντιγραφή μουσικής στην κάρτα microSD

1.  Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με καλώδιο USB και τοποθετήστε την κάρτα microSD.

2.  Στον υπολογιστή, βρείτε τη μονάδα USB και ανοίξτε την.

3.  Δημιουργήστε ένα φάκελο στον ριζικό κατάλογο της κάρτας microSD (π.χ., Μουσική).

4.  Αντιγράψτε τη μουσική από τον υπολογιστή στο φάκελο που δημιουργήσατε.

5.  Αφού αντιγράψετε τη μουσική, αφαιρέστε τη μονάδα όπως απαιτεί το λειτουργικό σύστημα του 
υπολογιστή σας, ώστε να αφαιρέσετε με ασφάλεια το κινητό σας.

6.  Αποσυνδέστε το βύσμα του τηλεφώνου από τον υπολογιστή.

Άνοιγμα της βιβλιοθήκης πολυμέσων

Για να εμφανιστεί η βιβλιοθήκη πολυμέσων, αγγίξτε  > Αναπαραγωγή μουσικής ( ) > αγγίξτε το 
πλαίσιο επιλογής κατηγοριών μουσικής πάνω αριστερά στην οθόνη > Η βιβλιοθήκη μου. Περιλαμβάνει 
τέσσερις καρτέλες: ΕΙΔΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΑΛΜΠΟΥΜ και ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.

Αναπαραγωγή μουσικής

1.  Αγγίξτε μια κατηγορία στην οθόνη της βιβλιοθήκης μουσικής.

2.  Αγγίξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.

Συμβουλή: Ενώ ακούτε μουσική, αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω για να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη εφαρμογή.  
Η μουσική θα συνεχίσει να παίζει. Για να επιστρέψετε στα πλήκτρα ελέγχου της αναπαραγωγής μουσικής, ανοίξτε 
το πλαίσιο ειδοποιήσεων και αγγίξτε το τραγούδι.

Προσθήκη μουσικής σε λίστα αναπαραγωγής

1.  Αγγίξτε μια κατηγορία στην οθόνη της βιβλιοθήκης μουσικής.

2.  Αγγίξτε το  δίπλα στο τραγούδι που θέλετε να προσθέσετε σε λίστα αναπαραγωγής. Μετά αγγίξτε το 
Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής στο μενού επιλογών.

3.  Επιλέξτε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή αγγίξτε το Νέα λίστα αναπαραγωγής για να προσθέσετε 
το τραγούδι σε μια νέα λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικής από λίστα αναπαραγωγής

1.  Αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής κατηγοριών μουσικής επάνω αριστερά στην οθόνη. Μετά αγγίξτε το Λίστες 
αναπαραγωγής.

2.  Αγγίξτε παρατεταμένα τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να ανοίξετε.

3.  Αγγίξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
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Ραδιόφωνο FM

Το Ραδιόφωνο FM σάς επιτρέπει να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM από το κινητό σας. Πριν ανοίξετε 
την εφαρμογή, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ήχου του τηλεφώνου.

Αγγίξτε  > Ραδιόφωνο FM ( ) για να ξεκινήσει η εφαρμογή.

Άνοιγμα του Ραδιοφώνου FM

Σημείωση:

Για να συντονιστείτε με όλους τους αγαπημένους σας σταθμούς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά 
η τοπική ζώνη συχνοτήτων. Για να αλλάξετε την περιοχή, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις > Τοπική ζώνη συχνοτήτων, 
διατρέξτε τη λίστα και επιλέξτε την Περιοχή σας. 

Κάντε ένα από τα εξής:

• Για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε, αγγίξτε  ή .
• Για να συντονιστείτε σε μια συχνότητα μη αυτόματα, προχωρήστε το κουμπί συντονισμού για να 

επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.
• Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα Αγαπημένα, αγγίξτε παρατεταμένα 

το  (στο κάτω μέρος της οθόνης). Ο τρέχων ραδιοφωνικός σταθμός θα εμφανιστεί στη γραμμή της 
λίστας Αγαπημένα.

• Για σίγαση του ραδιοφώνου FM, αγγίξτε το .

• Για να πραγματοποιήσετε σάρωση για όλα τα διαθέσιμα κανάλια, αγγίξτε  > Σάρωση > Όλοι οι 

σταθμοί. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, αγγίξτε  > Όλα τα κανάλια.

• Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, αγγίξτε το και μετά το πλήκτρο Πίσω για να βγείτε από την 
εφαρμογή. 

Ηχογράφηση από το Ραδιόφωνο FM

Για ηχογράφηση από το ραδιόφωνο, κάντε τα εξής:

• Για έναρξη της ηχογράφησης, αγγίξτε το  ή αγγίξτε  > Έναρξη ηχογράφησης.

• Για να διακόψετε την ηχογράφηση, αγγίξτε το  ή αγγίξτε  > Διακοπή ηχογράφησης. Το 
ηχογραφημένο αρχείο θα αποθηκευτεί αυτόματα.
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Υπηρεσίες Google
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Gmail, Ημερολόγιο Google και άλλες εφαρμογές της 
Google, πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό Google. Για να κατεβάσετε εφαρμογές από το Play Store, θα 
σας ζητηθεί επίσης να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google.

Σημείωση:

Εάν η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας για φωνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων. Μπορείτε όμως να συνδεθείτε σε δίκτυο  
Wi-Fi, για να μπείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του 
τηλεφώνου, εκτός από πραγματοποίηση κλήσης.

Αν ενεργοποιήσετε ένα τηλέφωνο Android πρώτη φορά χωρίς κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να αγγίξετε το 
Σύνδεση σε Wi-Fi για να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi (αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας), ώστε να ρυθμίσετε το 
τηλέφωνό σας. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Google, αγγίξτε το Σύνδεση και εισαγάγετε όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης.

Δημιουργία λογαριασμού Google

Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν:

1.  Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2.  Στην οθόνη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού.

3.  Αγγίξτε το Google για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google.

4.  Αγγίξτε το Νέος για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

5.  Πληκτρολογήστε το όνομά σας και αγγίξτε το .

6.  Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και αγγίξτε το .

Το τηλέφωνο θα συνδεθεί στο διακομιστή Google για να ελέγξει αν το όνομα χρήστη είναι διαθέσιμο.  
Αν το όνομα χρήστη που καταχωρίσατε χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλο.

7.  Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό Google. Μετά αγγίξτε το  για να 
συνεχίσετε.

8.  Ρυθμίστε τις πληροφορίες ανάκτησης του κωδικού (δηλ., αριθμό τηλεφώνου και εναλλακτικό 
λογαριασμού email) και αγγίξτε το .

9.  Τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ή την επιλογή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

10.  Διαβάστε το συμφωνητικό και πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού.

11.  Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και αγγίξτε το .

12.  Αγγίξτε το Ξεκινήστε αν θέλετε να συνδεθείτε στο Google+, ή το Όχι τώρα αν θέλετε να παραλείψετε 
αυτό το βήμα. 

13.  Εισαγάγετε τα στοιχεία χρέωσης, για να μπορείτε να κάνετε αγορές από το Google Play Store, και αγγίξτε 
το Συνέχεια. Ή αγγίξτε ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ για να παραλείψετε αυτό το βήμα. 

Χρήση του Gmail

Το Gmail είναι η υπηρεσία email μέσω web που προσφέρει η Google. Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε το 
τηλέφωνό σας, μπορείτε να το διαμορφώσετε ώστε να χρησιμοποιεί έναν υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή να 
δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Gmail στο τηλέφωνο 
σας, στα Εισερχόμενα θα υπάρχουν τα μηνύματα από τον Gmail λογαριασμό σας στο web.
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Άνοιγμα του Gmail

Αγγίξτε  > Gmail ( ). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των μηνυμάτων στα Εισερχόμενα. Όλα τα email 
που αποφασίζετε να διατηρήσετε στο κινητό σας θα μεταφέρονται στο φάκελο Εισερχόμενα.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών

Για να περάσετε σε άλλο λογαριασμό email, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής λογαριασμών πάνω αριστερά στην 
οθόνη και μετά αγγίξτε τον λογαριασμό που θέλετε να δείτε.

Δημιουργία και αποστολή Email

1.  Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε το .

2.  Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη του μηνύματος στο πεδίο Προς. 
• Εάν θέλετε να στείλετε το email σε περισσότερους παραλήπτες, διαχωρίστε τις διευθύνσεις email με 

κόμμα.
• Εάν θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο (Cc) ή ένα αντίγραφο με απόκρυψη (Bcc) του email σε άλλους 

παραλήπτες, αγγίξτε  > Προσθήκη Κοιν./Κρυφ.κοιν.

3.  Εισαγάγετε το θέμα του email και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. 

Εάν θέλετε να επισυνάψετε μια εικόνα, αγγίξτε  > Επισύναψη αρχείου για να επιλέξετε την εικόνα που 
θα επισυνάψετε.

4.  Αφού γράψετε το μήνυμά σας, αγγίξτε το .

Απάντηση ή προώθηση Email

1.  Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θέλετε να 
απαντήσετε ή το οποίο θέλετε να προωθήσετε.

2.  Αγγίξτε Απάντηση ( ), Απάντηση σε όλους (  > Απάντηση σε όλους), ή Προώθηση (  > Προώθηση).

3.  Κάντε ένα από τα εξής:

• Εάν επιλέξετε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
• Εάν επιλέξετε Προώθηση, καθορίστε τους παραλήπτες του μηνύματος και προσθέστε, εάν θέλετε, 

επιπλέον κείμενο που θα συμπεριληφθεί στο προωθημένο μήνυμα.

4.  Αγγίξτε το .

Αναζήτηση μηνύματος Email

1.  Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε το .

2.  Εισαγάγετε τις λέξεις-κλειδί προς αναζήτηση στο πεδίο και μετά αγγίξτε το .

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Gmail

1.  Στην οθόνη κατηγορίας φακέλου, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων.

2.  Επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις ή έναν λογαριασμό email.

3.  Αγγίξτε μια επιλογή και αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.



Cat® S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης 27

Χάρτες
Η εφαρμογή Χάρτες σάς επιτρέπει να εντοπίσετε τη θέση που βρίσκεστε, να δείτε τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες σε πραγματικό χρόνο (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας), και να λάβετε αναλυτικές 
οδηγίες για διάφορους προορισμούς σε δορυφορικό χάρτη, χάρτη οδικής κυκλοφορίας ή σε άλλο τύπο 
χάρτη.

Ενεργοποίηση εντοπισμού τοποθεσίας

Πριν ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες για να βρείτε την τοποθεσία σας ή να αναζητήσετε ενδιαφέροντες 
προορισμούς, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον «εντοπισμό τοποθεσίας».

1.  Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2.  Αγγίξτε το Τοποθεσία.

3.  Ρυθμίστε την Τοποθεσία στο ΕΝΕΡΓΟ. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα συγκατάθεσης εντοπισμού τοποθεσίας, 
αγγίξτε Συμφωνώ για να συνεχίσετε.

4.  Αγγίξτε το Λειτουργία για να επιλέξετε τη σχετική επιλογή.
Σημείωση: 

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης, η Λειτουργία θα πρέπει να οριστεί σε Υψηλή ακρίβεια ή 
Μόνο στη συσκευή.

Για να ανοίξετε τους Χάρτες

Αγγίξτε  > Χάρτες ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Σημείωση: 

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια οθόνη καλωσορίσματος. Αγγίξτε Αποδοχή 
& συνέχεια για να συνεχίσετε, και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να διαμορφώσετε τις αρχικές 
ρυθμίσεις.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος

1.  Ενώ βλέπετε το χάρτη, αγγίξτε το .

2.  Εισαγάγετε την τοποθεσία που ψάχνετε στο πεδίο αναζήτησης και μετά αγγίξτε το .
Σημείωση: 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα των προτεινόμενων.

3.  Θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης. Αγγίξτε το δείκτη ( ) και θα εμφανιστεί το όνομα της 
τοποθεσίας.

4.  Αγγίξτε τα κουμπιά επί της οθόνης για να δείτε την τοποθεσία στον χάρτη, οδηγίες για μετάβαση εκεί και 
πολλά άλλα.

Οδηγίες μετάβασης στον προορισμό σας

1.  Ενώ βλέπετε το χάρτη, αγγίξτε το .

2.  Αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο για οδηγίες μετάβασης με το αυτοκίνητο, με μέσα μαζικής μεταφοράς ή με 
τα πόδια.

3.  Αγγίξτε Η τοποθεσία μου για να εισαγάγετε το σημείο εκκίνησης στο πρώτο πεδίο κειμένου. Μετά αγγίξτε 
το Επιλογή προορισμού και εισαγάγετε τον προορισμό σας στο δεύτερο πεδίο κειμένου. 

4.  Αγγίξτε Έναρξη πλοήγησης. 
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5.  Εάν οδηγείτε ή περπατάτε, αγγίξτε  > Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία φωνητικής πλοήγησης.

6.  Αφού δείτε ή ακολουθήσετε τις οδηγίες, αγγίξτε το  δύο φορές για να επαναφέρετε το χάρτη.

Χρήση του YouTube
Το YouTube είναι η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία αναμετάδοσης βίντεο της Google για να βλέπετε, να 
ψάχνετε και να ανεβάζετε βίντεο.

Άνοιγμα του YouTube

Αγγίξτε  > YouTube ( ). Τα βίντεο είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, όπως «Τι να δω», «Οι συνδρομές 
μου», «Ανεβασμένα», «Ιστορικό», «Να δω αργότερα» και πολλές άλλες.

Αναζήτηση βίντεο

1.  Στην οθόνη του YouTube, αγγίξτε το .

2.  Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση και μετά αγγίξτε το .

3.  Διατρέξτε προς τα κάτω τα αποτελέσματα και αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Έχετε επίσης την επιλογή να δείτε αποτελέσματα για βίντεο που ανέβηκαν πρόσφατα. Αγγίξτε το 
Από την αρχή, και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Κοινή χρήση βίντεο

1.  Ενώ βλέπετε ένα βίντεο, αγγίξτε την οθόνη αναπαραγωγής και μετά αγγίξτε το .

2.  Αγγίξτε μία από τις διαθέσιμες εφαρμογές για κοινή χρήση του συνδέσμου βίντεο.

Χρήση του Play Store
Το Play Store παρέχει άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και παιχνίδια που μπορείτε να κατεβάσετε και να 
εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.

Άνοιγμα της εφαρμογής

1.  Αγγίξτε  > Play Store ( ).

2.  Όταν ανοίξετε το Play Store για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί το παράθυρο Όροι παροχής της υπηρεσίας. 
Αγγίξτε Αποδοχή για να συνεχίσετε.

Αναζήτηση εφαρμογών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναζήτησης εφαρμογών στην αρχική οθόνη του Play Store όπως:

• Λίστα εφαρμογών ανά κατηγορία: Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε και μετακινηθείτε προς τα κάτω 
για να δείτε περισσότερα.

• Λειτουργία αναζήτησης: Αγγίξτε το .

Για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής βασικών κατηγοριών επάνω 
αριστερά στην οθόνη και μετά αγγίξτε Οι εφαρμογές μου.
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Εγκατάσταση εφαρμογής

Σημείωση:

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή εκτός Android Market, αγγίξτε Ρυθμίσεις ( ) > Ασφάλεια, και 
μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άγνωστες πηγές για να επιτρέψετε την εγκατάσταση της εφαρμογής που δεν 
ανήκει στο Android Market.

1.  Αγγίξτε  > Play Store ( ).

2.  Αγγίξτε μια κατηγορία και μετά αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να κατεβάσετε.
Στην οθόνη λεπτομερειών της εφαρμογής, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την 
εφαρμογή, όπως το κόστος, τη συνολική βαθμολογία και τα σχόλια των χρηστών. Αν διατρέξετε την 
οθόνη προς τα κάτω, στην ενότητα πληροφοριών για τον προγραμματιστή, μπορείτε να δείτε άλλες 
εφαρμογές του ίδιου προγραμματιστή ή να συνδεθείτε στον ιστότοπο του προγραμματιστή.

3.  Για να εγκαταστήσετε το στοιχείο, αγγίξτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι απαιτούμενες 
άδειες. Αγγίξτε ΑΠΟΔΟΧΗ.

Σημείωση:

Για να δείτε την πρόοδο της λήψης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Η διάρκεια της εγκατάστασης θα εξαρτηθεί 
από το μέγεθος της εφαρμογής και την ταχύτητα της σύνδεσης δεδομένων σας. 

Απεγκατάσταση εφαρμογής

1.  Στην οθόνη του Play Store, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής βασικών κατηγοριών επάνω αριστερά στην 
οθόνη και μετά αγγίξτε Οι εφαρμογές μου.

2.  Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και μετά αγγίξτε ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

3.  Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε OK για να καταργήσετε την εφαρμογή από το κινητό σας τηλέφωνο.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις εφαρμογές, αγγίζοντας Ρυθμίσεις ( ) > Εφαρμογές.

Συγχρονισμός πληροφοριών
Ορισμένες εφαρμογές στο κινητό σας (π.χ. Gmail) σάς παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες προσωπικές 
πληροφορίες που μπορείτε να προσθέσετε, να δείτε και να επεξεργαστείτε στον υπολογιστή σας. Όταν 
προσθέτετε, αλλάζετε ή διαγράφετε τις πληροφορίες σας σε οποιαδήποτε από αυτές τις εφαρμογές στο 
διαδίκτυο, οι ενημερωμένες πληροφορίες εμφανίζονται και στο κινητό σας τηλέφωνο.
Αυτό είναι εφικτό μέσω του συγχρονισμού δεδομένων «over-the-air». Η διαδικασία εκτελείται στο 
παρασκήνιο και δεν επηρεάζει τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου. Όταν το τηλέφωνο εκτελεί 
συγχρονισμό, εμφανίζεται ένα εικονίδιο συγχρονισμού δεδομένων στη γραμμή ειδοποιήσεων.

Διαχείριση των λογαριασμών σας
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας, τα email και άλλες πληροφορίες στο κινητό σας με πολλούς 
λογαριασμούς Google, ή άλλους λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο 
κινητό σας.
Μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε προσθέτοντας τον προσωπικό σας λογαριασμό Google, ώστε τα 
email σας, οι επαφές και το ημερολόγιό σας να είναι πάντα διαθέσιμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε 
ένα λογαριασμό εργασίας, ώστε να έχετε πρόσβαση στα email και τις επαφές που έχουν σχέση με την 
εργασία σας.

Προσθήκη λογαριασμού

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).
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2.  Στην οθόνη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρέχουσες 
ρυθμίσεις συγχρονισμού και μια λίστα με τους τρέχοντες λογαριασμούς σας.

Σημείωση: 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να πληροφορηθείτε τα στοιχεία του λογαριασμού από το τμήμα 
υποστήριξης του διαχειριστή δικτύου. Για παράδειγμα, ίσως χρειάζεται να μάθετε τον τομέα του λογαριασμού 
ή τη διεύθυνση του διακομιστή.

3.  Αγγίξτε το είδος λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε.

4.  Ακολουθήστε τα βήματα επί της οθόνης για να εισαγάγετε τις απαιτούμενες και τις προαιρετικές 
πληροφορίες για το λογαριασμό. Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν ένα όνομα χρήστη και έναν 
κωδικό πρόσβασης, αλλά οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από το είδος του λογαριασμού και τη διαμόρφωση 
της υπηρεσίας με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

5.  Ρυθμίστε το λογαριασμό. Ανάλογα με το είδος λογαριασμού, μπορεί να σας ζητηθεί να ορίσετε το είδος 
των δεδομένων που θέλετε να συγχρονίσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, το όνομα του λογαριασμού και 
άλλα στοιχεία. Όταν τελειώσετε, ο λογαριασμός θα προστεθεί στη λίστα της οθόνης ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

Κατάργηση λογαριασμού
Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό από το κινητό σας τηλέφωνο, μαζί με όλες τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με αυτόν, όπως είναι τα email, οι επαφές, οι ρυθμίσεις κ.ο.κ. Ωστόσο, δεν μπορείτε να 
καταργήσετε ορισμένους λογαριασμούς, όπως τον πρώτο λογαριασμό με τον οποίο συνδεθήκατε στο 
κινητό τηλέφωνο. Εάν επιχειρήσετε να καταργήσετε ορισμένους λογαριασμούς, να έχετε υπόψη ότι όλες οι 
προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τους λογαριασμούς αυτούς θα διαγραφούν.

1. Στην οθόνη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, αγγίξτε τον τύπο του λογαριασμού.

2. Αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

3. Αγγίξτε  > Κατάργηση λογαριασμού.

4. Αγγίξτε Κατάργηση λογαριασμού για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργηθεί ο λογαριασμός.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συγχρονισμού του λογαριασμού σας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρήση δεδομένων στο παρασκήνιο και τις επιλογές συγχρονισμού για όλες 
τις εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τι είδους δεδομένα θα συγχρονίζονται 
για κάθε λογαριασμό. Ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Επαφές και το Gmail, μπορούν να συγχρονίσουν 
δεδομένα από πολλές εφαρμογές. Άλλες, όπως το Ημερολόγιο, συγχρονίζουν δεδομένα μόνο από τον 
πρώτο λογαριασμό Google που συνδέσατε στο τηλέφωνό σας ή από λογαριασμό που αφορά ειδικά 
τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Για ορισμένους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος, δηλ. οι 
αλλαγές που κάνετε στις πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο εφαρμόζονται και στα αντίγραφα αυτών 
των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ορισμένοι λογαριασμοί υποστηρίζουν συγχρονισμό μόνο προς μία 
κατεύθυνση, δηλ. οι πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο είναι μόνο για ανάγνωση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων συγχρονισμού ενός λογαριασμού

1.  Στην οθόνη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, αγγίξτε τον τύπο του λογαριασμού. 

2.  Αγγίξτε το λογαριασμό του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Θα ανοίξει η οθόνη 
δεδομένων και συγχρονισμού και θα εμφανιστεί μια λίστα με τα είδη των πληροφοριών που μπορεί να 
συγχρονίσει ο λογαριασμός.

3.  Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε στο 
κινητό σας τηλέφωνο.
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Χρήση άλλων εφαρμογών

Χρήση του Ημερολογίου
Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε συμβάντα, συνεδριάσεις και 
ραντεβού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, το ημερολόγιο στο τηλέφωνό σας μπορεί να είναι 
συγχρονισμένο με το ημερολόγιό σας στο διαδίκτυο.

Άνοιγμα του Ημερολογίου

Αγγίξτε  > Ημερολόγιο ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή. Αγγίξτε το  για να δείτε διάφορες επιλογές 
προβολής και ρυθμίσεων.

Δημιουργία συμβάντος

1.  Σε οποιαδήποτε προβολή του ημερολογίου, αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη και αγγίξτε την επιλογή Νέο 
συμβάν.

2. Εισαγάγετε το όνομα και την τοποθεσία του συμβάντος.
• Εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για το συμβάν, αγγίξτε τα ΑΠΟ και ΕΩΣ, για να ορίσετε τη 

διάρκεια του συμβάντος.
• Εάν πρόκειται για ειδική περίσταση όπως γενέθλια ή κάποια ολοήμερη δραστηριότητα, αγγίξτε το 

κουτάκι ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

3. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας.

4. Εισαγάγετε διευθύνσεις email και περιγραφή για να προσκαλέσετε άτομα στο συμβάν.

5. Στην επιλογή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ καθορίστε αν το συμβάν θα επαναλαμβάνεται και, εάν ναι, τη συχνότητα 
επανάληψης.

6. Ρυθμίστε την ώρα για την ειδοποίηση συμβάντος στην επιλογή ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ, και μετά ορίστε τη δική 
σας κατάσταση και την κατάσταση απορρήτου του συμβάντος.

7. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, αγγίξτε ΤΕΛΟΣ.

Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος

1.  Σε οποιαδήποτε προβολή του ημερολογίου, αγγίξτε ένα συμβάν για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του ή 
μια συνοπτική παρουσίαση.

2.  Αγγίξτε Προσθήκη υπενθύμισης για να προσθέσετε μια υπενθύμιση. Ή αγγίξτε το  για να την 
διαγράψετε.

3.   Αγγίξτε την ώρα υπενθύμισης και μετά αγγίξτε το χρονικό διάστημα πριν το συμβάν εντός του οποίου 
θέλετε να ειδοποιηθείτε. Όταν έρθει η ώρα, θα ειδοποιηθείτε για το συμβάν.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του Ημερολογίου

Σε οποιαδήποτε προβολή του ημερολογίου, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις. Επιλέξτε από τα 
εξής:

• Απόκρυψη συμβάντων που έχουν απορριφθεί: Αγγίξτε το τετραγωνάκι για να μην εμφανίζονται τα 
συμβάντα για τα οποία έχετε απορρίψει τις προσκλήσεις.

• Εμφάνιση αριθμού εβδομάδας: Αγγίξτε το τετραγωνάκι για να εμφανίζεται ο αριθμός της εβδομάδας.
• Η εβδομάδα ξεκινά την: Προσδιορίστε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
• Χρήση οικείας ζώνης ώρας: Αγγίξτε το τετραγωνάκι ώστε τα ημερολόγια και οι ώρες των συμβάντων να 

εμφανίζονται στη δική σας ζώνη ώρας όταν ταξιδεύετε.
• Οικεία ζώνη ώρας: Προσδιορίστε τη ζώνη ώρας στην τρέχουσα τοποθεσία.
• Εκκαθάριση ιστορικού αναζήτησης: Εκκαθάριση όλων των αναζητήσεων που έχετε κάνει.
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• Ειδοποιήσεις: Αγγίξτε το τετραγωνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις συμβάντων.
• Ήχος: Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση συμβάντος.
• Δόνηση: Αγγίξτε το τετραγωνάκι για να δονείται το τηλέφωνο όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση 

συμβάντος.
• Αναδυόμενη ειδοποίηση: Αγγίξτε το τετραγωνάκι για να ορίσετε μια υπενθύμιση συμβάντος.
• Προεπιλεγμένη ώρα υπενθύμισης: Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ώρα πριν από το συμβάν για να 

λαμβάνετε υπενθυμίσεις συμβάντων.
• Γρήγορες απαντήσεις: Επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες απαντήσεις για την αποστολή email με 

πληροφορίες για το συμβάν στους αντίστοιχους καλεσμένους.

Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση αφύπνισης ή να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα ειδοποίηση.

Άνοιγμα της εφαρμογής Ξυπνητήρι

Αγγίξτε  > Ρολόι ( ) >  για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι του κινητού σας τηλεφώνου. Θα 
εμφανιστεί μια λίστα με τις τρέχουσες ειδοποιήσεις αφύπνισης.

Προσθήκη αφύπνισης

1. Στην οθόνη με τη λίστα ειδοποιήσεων αφύπνισης, αγγίξτε το  για να προσθέσετε μια ειδοποίηση 
αφύπνισης.

2. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση αφύπνισης, κάντε τα εξής:

• Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά και αγγίξτε Τέλος.
• Για να δώσετε ένα όνομα στην αφύπνιση, αγγίξτε το Ετικέτα. Εισαγάγετε το όνομα και αγγίξτε το OK.
• Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης, αγγίξτε το Επανάληψη. Αγγίξτε μία ή περισσότερες 

επιλογές.
• Για να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού, αγγίξτε το . Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε και αγγίξτε το 

OK.
• Για να δονείται το κινητό σας όταν ηχεί το ξυπνητήρι, αγγίξτε το τετραγωνάκι Δόνηση.

Σημείωση:

Το ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόματα από προεπιλογή.

Αριθμομηχανή

Χρησιμοποιήστε την Αριθμομηχανή για να λύσετε απλές αριθμητικές πράξεις ή χρησιμοποιήστε τις σύνθετες 
συναρτήσεις της για να λύσετε πιο πολύπλοκες εξισώσεις.

Άνοιγμα Αριθμομηχανής

Αγγίξτε  > Αριθμομηχανή ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Μετάβαση στον πίνακα σύνθετων συναρτήσεων

Στην οθόνη Αριθμομηχανή, αγγίξτε  > Πίνακας σύνθετων συναρτήσεων.
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Διαχείριση του κινητού σας τηλεφώνου
Για να ρυθμίσετε το κινητό σας τηλέφωνο, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Όταν θα ενεργοποιήσετε πρώτη φορά το τηλέφωνο, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενημερώνεται αυτόματα η 
ώρα και η ημερομηνία από την ώρα που λαμβάνεται από το δίκτυο.
Σημείωση:

Αν το κινητό σας χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας που λαμβάνει αυτόματα από το δίκτυο, δεν 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας μη αυτόματα.

1.  Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε το Ημερομηνία και ώρα.

2.  Αποεπιλέξτε το τετραγωνάκι Αυτόματη ημερομηνία και ώρα. 

3.  Αποεπιλέξτε το τετραγωνάκι Αυτόματη ζώνη ώρας.

4.  Αγγίξτε Ορισμός ημερομηνίας. Στην οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας, αγγίξτε το επιθυμητό πεδίο 
και κινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Αγγίξτε Τέλος όταν 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

5.  Αγγίξτε Ρύθμιση ώρας. Στην οθόνη ρύθμισης ώρας, αγγίξτε το επιθυμητό πεδίο και κινηθείτε προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα. Αγγίξτε Τέλος όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

6.  Αγγίξτε Επιλογή ζώνης ώρας, και επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας από τη λίστα. Μετακινηθείτε προς 
τα κάτω στη λίστα για να δείτε περισσότερες ζώνες ώρας.

7.  Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το τετραγωνάκι Χρήση 24ωρης μορφής για να εναλλαγή μεταξύ 24ωρης και 
12ωρης μορφής.

8.  Αγγίξτε Επιλογή μορφής ημερομηνίας για να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζεται η ημερομηνία στο 
κινητό σας.

Ρύθμιση της οθόνης

Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οθόνη > Φωτεινότητα.

2. Σύρετε το ρυθμιστικό αριστερά για να γίνει πιο σκοτεινή η οθόνη ή δεξιά για να γίνει πιο φωτεινή.

3. Μόλις απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το ρυθμιστικό, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Σημείωση:

Αγγίξτε το ΑΥΤΟΜΑΤΟ, αν θέλετε η συσκευή να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με 
το φωτισμό του περιβάλλοντος.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Τσεκάρετε αυτό το τετραγωνάκι αν θέλετε να αλλάζει προσανατολισμό η οθόνη, οριζόντιο ή κάθετο, όταν 
γυρίζετε το τηλέφωνο στο πλάι και το αντίστροφο.
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Ρύθμιση χρόνου πριν σβήσει η οθόνη

Εάν το τηλέφωνό σας μείνει αδρανές για μερικά λεπτά, η οθόνη σβήνει για να εξοικονομηθεί μπαταρία. Για 
να ρυθμίσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο χρόνο αδράνειας πριν σβήσει η οθόνη:

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οθόνη > Αδράνεια.

2. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να είναι φωτισμένη η οθόνη.

Ρύθμιση του ήχου κλήσης τηλεφώνου

Ενεργοποίηση λειτουργίας σίγασης

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης.

2.  Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Όλοι οι ήχοι, εκτός από τα πολυμέσα και το 
ξυπνητήρι, θα σιγαστούν.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης από την Αρχική οθόνη ή από οποιαδήποτε οθόνη 
εφαρμογής (εκτός εάν βρίσκεστε σε κλήση ή αναπαράγεται μουσική ή βίντεο). Πιέστε τα πλήκτρα έντασης 
ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την 
ένταση του ήχου από την οθόνη ρυθμίσεων.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ήχος, και μετά αγγίξτε Ρυθμίσεις έντασης.

2. Σύρετε το ρυθμιστικό αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή δεξιά για να την αυξήσετε.

3. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Αλλαγή του ήχου κλήσης του τηλεφώνου

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ήχος, και μετά αγγίξτε Ήχος κλήσης τηλεφώνου.

2.  Αγγίξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείται και μετά αγγίξτε OK. Θα ακούσετε τον ήχο κλήσης 
που επιλέξατε.

Ρύθμιση δόνησης τηλεφώνου για εισερχόμενες κλήσεις

Επιλέξτε το τετραγωνάκι Δόνηση κατά το κουδούνισμα για να δονείται το τηλέφωνο όταν λαμβάνει 
κλήσεις.

Ρύθμιση των υπηρεσιών τηλεφώνου

Ενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων

Στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, επιλέξτε Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > επιλέξτε το 
τετραγωνάκι Περιαγωγή δεδομένων για να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.

Σημείωση:

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή μπορεί να επιφέρει σημαντικές πρόσθετες χρεώσεις. 
Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

Απενεργοποίηση υπηρεσίας δεδομένων

Στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, επιλέξτε Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > αποεπιλέξτε 
το τετραγωνάκι Ενεργοποίηση δεδομένων.
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Προστασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ενεργοποίηση PIN κάρτας SIM

1.  Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ασφάλεια > Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM/RUIM.

2.  Επιλέξτε το τετραγωνάκι Κλείδωμα κάρτας SIM.

3.  Εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM και αγγίξτε OK.

Για να αλλάξετε το PIN οποιαδήποτε στιγμή, αγγίξτε Αλλαγή αριθμού PIN κάρτας SIM.

Σημείωση:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το κινητό σας τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή.

Προστασία του κινητού τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης

Για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας, κλειδώστε την οθόνη και/ή ρυθμίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος 
κάθε φορά που ενεργοποιείται το κινητό σας τηλέφωνο ή επανέρχεται από λειτουργία αδράνειας.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης.

2. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

• Κανένα: Η συσκευή δεν προστατεύεται.
• Ολίσθηση: Σύρετε το δάκτυλό σας προς το εικονίδιο με το λουκέτο για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.
• Face Unlock: Χρησιμοποιήστε ανίχνευση προσώπου για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.
• Μοτίβο: Σχεδιάστε το σωστό μοτίβο ξεκλειδώματος στην οθόνη για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.
• PIN: Εισαγάγετε έναν αριθμό PIN για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.
• Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

3. Ακολουθήστε οδηγίες για την επιλεγμένη μέθοδο για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

Χρήση του NFC

Το NFC επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 2 συσκευών με δυνατότητα  
NFC, όταν και οι δύο συσκευές βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους είτε σε  
απόσταση λίγων εκατοστών.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC

1.  Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2.  Στην οθόνη ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, επιλέξτε Περισσότερα... και επιλέξτε το  
τετραγωνάκι NFC για να ενεργοποιήσετε το NFC. Η λειτουργία Android Beam  
θα ενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα.

Αποστολή περιεχομένου μέσω NFC

1.  Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC και Android Beam.

2.  Ανοίξτε το περιεχόμενο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση. Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο 
ιστοσελίδων, βίντεο από το YouTube, επαφές και πολλά άλλα.

3.  Τοποθετήστε τις συσκευές τη μία κοντά στην άλλη (συνήθως πλάτη με πλάτη) και μετά αγγίξτε την οθόνη 
του τηλεφώνου σας. Η εφαρμογή καθορίζει τι θα μεταδοθεί.

MIL SPEC
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Διαχείριση εφαρμογών

Προβολή εγκατεστημένης εφαρμογής

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε το Εφαρμογές.

2. Στη λίστα εφαρμογών, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε  > Ταξινόμηση κατά μέγεθος. Μετά αγγίξτε μια εφαρμογή για να δείτε τις πληροφορίες της.
• Επιλέξτε την καρτέλα ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ή ΟΛΕΣ στο επάνω μέρος της οθόνης. Μετά αγγίξτε 

μια εφαρμογή για να δείτε τις πληροφορίες της.
• Αγγίξτε μια εφαρμογή για να δείτε απευθείας τις πληροφορίες της.

Κατάργηση εγκατεστημένης εφαρμογής

1.  Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Εφαρμογές.

2.  Αγγίξτε μια εφαρμογή και μετά αγγίξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK για να διαγράψετε την 
εφαρμογή από το κινητό σας τηλέφωνο.

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες.

Μέθοδοι αποδέσμευσης μνήμης στο κινητό σας τηλέφωνο

• Μεταφέρετε αρχεία και συνημμένα email στην κάρτα microSD.
• Απεγκαταστήστε προγράμματα που έχετε κατεβάσει αλλά δεν χρησιμοποιείτε πια
• Επαναφέρετε το κινητό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων πριν επαναφέρετε το τηλέφωνό 
σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τις ρυθμίσεις μου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό Google για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των 
ρυθμίσεων του κινητού σας στους διακομιστές της Google. Εάν αλλάξετε κινητό, οι ρυθμίσεις για τις οποίες 
έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας θα αποθηκευτούν στο νέο σας τηλέφωνο μόλις συνδεθείτε για 
πρώτη φορά στο λογαριασμό Google από το νέο τηλέφωνο.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.

2. Επιλέξτε το τετραγωνάκι Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου.

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Εάν επαναφέρετε το κινητό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από την 
εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Google, κάθε άλλος λογαριασμός, 
οι ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών, καθώς και κάθε εφαρμογή που έχετε κατεβάσει θα διαγραφούν. 
Η επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου δεν διαγράφει τις αναβαθμίσεις λογισμικού του συστήματος 
που έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, ούτε και αρχεία από την κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή 
φωτογραφίες.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών 
δεδομένων.
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2. Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε Επαναφορά τηλεφώνου, και μετά αγγίξτε Διαγραφή όλων. Το τηλέφωνο θα 
επαναφέρει τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις και μετά θα κάνει επανεκκίνηση.

Επαναφορά μέσω υλικού (hard reset) της συσκευής σας

Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική μπαταρία, συνεπώς δεν μπορεί να γίνει επαναφορά του υλικού 
(hardware) αφαιρώντας την μπαταρία. Αν χρειαστεί να γίνει επαναφορά μέσω υλικού, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιηθεί, αν διαπιστώσετε ότι η 
συσκευή δεν φορτίζει ακόμη κι αν συνδεθεί απευθείας στο φορτιστή τοίχου.

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου και το πλήκτρο ενεργοποίησης ταυτόχρονα 
για 10 δευτερόλεπτα.

2.  Η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εμφανιστεί η αρχική οθόνη με το λογότυπο. 

Σήμανση Ε

Για να δείτε νομικές πληροφορίες που αφορούν το κινητό σας τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

1. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστημα Android 4.4 KIT KAT

Πλατφόρμα Qualcomm MSM8926-2 Quad Core A7 1,2 GHz

Μνήμη 8GB eMMC / 2GB RAM LPDDR3

Ζώνη συχνοτήτων EU
LTE Cat 4: 800 (b20) (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ.), 2600 (b7) (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ.), 1800 (b3) 
(ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ.), 900 (b8), 2100 (b1), HSPA+ 850/900/2100

GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900

Ζώνη συχνοτήτων NA

LTE Cat 4: 700 (b17) (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ.), AWS (b4) (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ.), 2600 (b7) 
(ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ.), 850 (b5), 1900 (b2), 2100 (b1), 1800 (b3)

HSPA+ 850/1900/AWS (1700/2100) RxD 

GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900

Οθόνη 4,7” HD χωρητικού τύπου (Capacitive) 4 σημείων αφής

Κάμερα 8M AF, ανάλυσης VGA, με φλας τεχνολογίας LED

Αισθητήρας Αισθητήρας φωτισμού+εγγύτητας (P+L), αισθητήρας βαρύτητας (G), 
ηλεκτρονική πυξίδα (E-compass)

Συνδεσιμότητα BT4.0 (LE), 802.11 a/b/g/n, GPS/ aGPS με GLONASS, E911, FM RX, WiFi Direct, 
NFC

Μπαταρία 2630 mAh

Λοιπά IP67, ασύρματη φόρτιση (WPC  / PMA)

Διαστάσεις 77 x 144,5 x 12,66 mm

Βάρος 185 g

Κατάταξη HAC M4/T4

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Παράρτημα

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας. 
Επίσης, περιέχει πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή. Διαβάστε 
προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αδιάβροχο περίβλημα

Τα καλύμματα για τη θύρα USB και τη θύρα των ακουστικών πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους και το 
πίσω κάλυμμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά και να είναι ασφαλισμένο, ώστε να διασφαλίζεται αυτό το 
επίπεδο προστασίας της συσκευής.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
αν η χρήση της ενέχει κίνδυνο ή προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ιατρικές συσκευές

Ακολουθήστε τους κανονισμούς που ισχύουν σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν απαγορεύεται η χρήση της.

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών ανάμεσα 
στη συσκευή και το βηματοδότη, ώστε να αποφευχθούν πιθανές παρεμβολές στο βηματοδότη. Αν 
φοράτε βηματοδότη, κρατήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του βηματοδότη όταν τη 
χρησιμοποιείτε, και μην την τοποθετείτε στην μπροστινή σας τσέπη.

Δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε περιοχές με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε 
με όλες τις σημάνσεις και τις οδηγίες. Χώροι με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα είναι οι χώροι όπου 
συνήθως σας δίνεται η οδηγία να σβήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας. Η δημιουργία σπινθήρων 
σε αυτούς τους χώρους μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και 
θάνατο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως είναι τα πρατήρια 
βενζίνης. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς για τη χρήση ασύρματου εξοπλισμού σε δεξαμενές, χώρους 
αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, καθώς και σε εργοστάσια χημικών. Επίσης, τηρείτε τους ισχύοντες 
περιορισμούς σε χώρους όπου διεξάγονται εργασίες ανατινάξεων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, 
ελέγξτε εάν βρίσκεστε κοντά σε χώρους με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα, οι οποίοι συχνά, αλλά όχι 
πάντα, φέρουν σαφή σήμανση. Τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να είναι οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα 
των πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά 
ή σωματίδια όπως σκόνη σιτηρών, σκόνη ή μεταλλικές κόνες. Ρωτήστε τους κατασκευαστές οχημάτων που 
χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια κοντά σε αυτά τα οχήματα.

Ασφάλεια κατά την οδική κυκλοφορία

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, αν 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενόσω οδηγείτε, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω οδηγίες:

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

Μην μιλάτε στη συσκευή ενόσω οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα hands-free.

Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταθμεύστε πρώτα το όχημα στην άκρη του 
δρόμου και μετά χρησιμοποιήστε τη συσκευή.

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του οχήματος.

Σε οχήματα Ι.Χ., μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που ανοίγει ο 
αερόσακος. Ειδάλλως, η συσκευή μπορεί να σας χτυπήσει λόγω της ισχυρής δύναμης με την οποία 
φουσκώνει ο αερόσακος.
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Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή 
πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφος μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του αεροσκάφους και να προκαλέσει παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο τηλεφωνίας. 
Μπορεί επίσης να είναι παράνομη.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη, υγρασία και ακαθαρσίες, 
ή σε χώρους με μαγνητικά πεδία. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στο κύκλωμα.

Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή 
σε απόσταση 1,5 εκατοστού από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ της συσκευής, όπως η θήκη ή η 
βάση της, δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 1,5 εκατοστού από το σώμα 
σας, ώστε να πληροί την προαναφερόμενη απαίτηση.

Σε περίπτωση καταιγίδας με κεραυνούς, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν φορτίζεται, ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος λόγω των αστραπών.

Όταν βρίσκεστε σε κλήση, μην αγγίζετε την κεραία. Όταν αγγίζετε την κεραία, επηρεάζεται η ποιότητα της 
κλήσης και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας και η 
αυτονομία της συσκευής.

Κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και σεβαστείτε το ιδιωτικό 
απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων ατόμων.

Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι μεταξύ 0 °C και 40 °C ενόσω η συσκευή φορτίζεται. 
Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι μεταξύ –10 °C και 55 °C κατά τη χρήση της συσκευής 
με τροφοδοσία από την μπαταρία.

Αποτροπή βλάβης της ακοής

Η χρήση της συσκευής σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για να μειώσετε τον 
κίνδυνο βλάβης της ακοής, χαμηλώστε την ένταση ήχου της συσκευής σε ένα ασφαλές και άνετο επίπεδο.

Ασφάλεια παιδιών

Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν 
με τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, διότι ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, καθώς η συσκευή μπορεί να περιέχει 
εξαρτήματα που μπορούν να αποσπαστούν και να προκαλέσουν πνιγμό. Φροντίστε ώστε τόσο η συσκευή 
όσο και τα αξεσουάρ της να βρίσκονται μακριά από μικρά παιδιά.

Αξεσουάρ

Επιλέξτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο 
μοντέλο από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση άλλου τύπου μπαταρίας, φορτιστή ή αξεσουάρ 
μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση της συσκευής, να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς ή την τοπική 
νομοθεσία, και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο για πληροφορίες 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων μπαταριών, φορτιστών και αξεσουάρ στην περιοχή σας.

Μπαταρία και φορτιστής

Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν από την τελική φθορά της.

Χρησιμοποιήστε την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που ορίζεται στις προδιαγραφές του φορτιστή.  
Η ακατάλληλη τάση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή δυσλειτουργία του φορτιστή.

Αν παρουσιαστεί διαρροή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας, φροντίστε ώστε ο ηλεκτρολύτης να μην έρθει σε 
επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας. Εάν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή με τα μάτια σας, 
ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και επικοινωνήστε με ένα γιατρό.
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Εάν παρατηρήσετε ότι η μπαταρία έχει παραμορφωθεί, έχει αλλάξει χρώμα ή θερμαίνεται υπερβολικά κατά 
τη φόρτιση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί διαρροή 
των υγρών της μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά.

Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί (π.χ., εάν είναι εκτεθειμένοι ή έχουν κοπεί οι αγωγοί στο εσωτερικό του 
καλωδίου), ή εάν το βύσμα είναι χαλαρό, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το καλώδιο. Διαφορετικά, 
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα του φορτιστή ή φωτιά.

Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά διότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να 
εκραγούν αν έχουν υποστεί ζημιά.

Μην τροποποιείτε και μην ανακατασκευάζετε τη συσκευή, μην εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, 
μην τη βυθίζετε και μην την εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά, και μην την εκθέτετε σε φωτιά, έκρηξη ή άλλο 
κίνδυνο.

Αποφύγετε την πτώση της συσκευής. Εάν σας πέσει η συσκευή, ιδιαίτερα σε σκληρή επιφάνεια, και 
υποπτεύεστε ότι έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.

Απορρίψτε το ταχύτερο δυνατόν κάθε χρησιμοποιημένη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

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

Ισχύς εξόδου φορτιστή 5V 1A DC.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. 
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Καθαρισμός και συντήρηση

Ο φορτιστής δεν είναι αδιάβροχος. Πρέπει να διατηρείται στεγνός. Προστατεύστε το φορτιστή από 
νερό ή υδρατμούς. Μην αγγίζετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία της συσκευής, και ηλεκτροπληξία.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή και το φορτιστή σε θέσεις όπου μπορεί να υποστούν ζημιά λόγω πρόσκρουσης 
με άλλα αντικείμενα. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί διαρροή των υγρών της μπαταρίας, δυσλειτουργία της 
συσκευής, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, όπως μαγνητικές κάρτες και δισκέτες, κοντά στη συσκευή.  
Η ακτινοβολία από τη συσκευή μπορεί να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

Μην αφήνετε τη συσκευή και το φορτιστή σε χώρους με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. 
Ειδάλλως, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη. Όταν η 
θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 °C, επηρεάζεται η απόδοση της μπαταρίας.

Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό. Το ακουστικό 
μπορεί να έλξει αυτά τα αντικείμενα και να τραυματιστείτε όταν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το 
φορτιστή.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά, σκόνες ή άλλους χημικούς παράγοντες (όπως αλκοόλη 
και βενζίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή και το φορτιστή. Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί βλάβη σε 
εξαρτήματα της συσκευής ή φωτιά. Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή και το φορτιστή με ένα υγρό και 
μαλακό αντιστατικό πανί.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ. Ειδάλλως, η εγγύηση της συσκευής και των αξεσουάρ 
είναι άκυρη και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος να πληρώσει για τη βλάβη.

Αν η οθόνη της συσκευής σπάσει λόγω πρόσκρουσης σε σκληρό αντικείμενο, μην την ακουμπάτε και 
μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο κομμάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σταματήστε αμέσως να 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή και με την πρώτη ευκαιρία επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο 
σέρβις.
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Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής (HAC)

Κανονισμοί για ασύρματες συσκευές

Αυτό το τηλέφωνο έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει αξιολογηθεί για χρήση με βοηθήματα ακοής σε 
σχέση με ορισμένες από τις ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν 
κάποιες νεότερες ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το τηλέφωνο οι οποίες δεν έχουν 
δοκιμαστεί ακόμη για χρήση με βοηθήματα ακοής. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τις διάφορες δυνατότητες 
αυτού του τηλεφώνου διεξοδικά και σε διαφορετικές τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας το βοήθημα ακοής ή το 
κοχλιακό εμφύτευμα, ώστε να διαπιστώσετε αν ακούτε θορύβους παρεμβολής. Απευθυνθείτε στον πάροχο 
υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ή στον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου για πληροφορίες σχετικά με τη 
συμβατότητα του τηλεφώνου με βοηθήματα ακοής. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική επιστροφών 
ή ανταλλαγής, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ή στο κατάστημα από το οποίο 
αγοράσατε το τηλέφωνο.
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) έχει θεσπίσει προδιαγραφές για τις ψηφιακές 
ασύρματες κινητές συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται συμβατές με βοηθήματα ακοής και άλλες 
συσκευές υποβοήθησης ακοής.
Η βιομηχανία ασύρματης τηλεφωνίας έχει αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης για τις ασύρματες κινητές 
συσκευές, ώστε να διευκολύνει τους χρήστες βοηθημάτων ακοής να βρουν κινητές συσκευές που μπορεί να 
είναι συμβατές με τα βοηθήματα ακοής που χρησιμοποιούν. 
Οι αξιολογήσεις αυτές δεν συνιστούν εγγύηση. Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με το βοήθημα 
ακοής και το βαθμό απώλειας ακοής του χρήστη. Αν το βοήθημα ακοής που χρησιμοποιείτε είναι ευαίσθητο 
σε παρεμβολές, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ικανοποιητικά ένα τηλέφωνο ακόμα κι αν 
έχει αξιολογηθεί για σχετική χρήση. Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσετε αν μια κινητή συσκευή είναι 
κατάλληλη για τις προσωπικές σας ανάγκες είναι να δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη συσκευή με το βοήθημα 
ακοής σας.
Κατάταξη M: Τα τηλέφωνα με κατάταξη M3 ή M4 πληρούν τις απαιτήσεις της FCC και είναι πιθανότερο 
να δημιουργούν μικρότερες παρεμβολές σε βοηθήματα ακοής σε σύγκριση με τηλέφωνα χωρίς αυτή τη 
σήμανση. Η κατάταξη M4 είναι η καλύτερη/υψηλότερη από τις δύο κατατάξεις.
Κατάταξη T: Τα τηλέφωνα με κατάταξη Τ3 ή Τ4 πληρούν τις απαιτήσεις της FCC και είναι πιθανότερο να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα με ακουστικά βαρηκοΐας τεχνολογίας Telecoil (με «διακόπτη Τ»  
ή «διακόπτη τηλεφώνου») σε σύγκριση με τηλέφωνα που δεν ανήκουν σε αυτή την κατάταξη. Η κατάταξη 
Τ4 είναι η καλύτερη/υψηλότερη από τις δύο κατατάξεις. (Ας σημειωθεί ότι δεν διαθέτουν όλα τα βοηθήματα 
ακοής τεχνολογία telecoil.) 
Η συγκεκριμένη συσκευή έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί (FCC ID: ZL5S50) για συμβατότητα M4 και T4.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή κάλυψης. Ωστόσο, 
η σύνδεση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες. Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη 
συσκευή για σημαντικές επικοινωνίες.

Δήλωση FCC

Αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία του 
επιτρέπεται εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται κάθε ληφθείσα παρεμβολή, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Η κεραία (ή οι κεραίες) που χρησιμοποιούνται για αυτό τον πομπό δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο 
ή να λειτουργούν μαζί με καμία άλλη κεραία ή πομπό.
Σημείωση: Η δυνατότητα επιλογής κωδικού χώρας αφορά μόνο τα μοντέλα που διατίθενται εκτός 
ΗΠΑ και δεν είναι διαθέσιμη για κανένα μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά των ΗΠΑ. Σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της FCC, όλα τα προϊόντα WiFi που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ πρέπει να λειτουργούν 
αποκλειστικά σε κανάλια WiFi των ΗΠΑ.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που 
έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με την ενότητα 15 των κανονισμών της FCC. 
Τα όρια αυτά έχουν θεσπιστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από επιζήμιες παρεμβολές 
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σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν είναι εγκατεστημένος και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί 
να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα 
παρουσιαστούν παρεμβολές σε κάθε επιμέρους εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες 
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας 
και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης παροτρύνεται να διορθώσει τις παρεμβολές με έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
- Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή μετακινώντας την κεραία λήψης.

- Αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.

- Συνδέοντας τον εξοπλισμό σε διαφορετική πρίζα ή σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτά που είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης.

-  Επικοινωνώντας με τον επίσημο αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για 
βοήθεια.

Η λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5,15 - 5,25 GHz περιορίζεται σε εσωτερική χρήση μόνο.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να 
ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Δήλωση του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά (Industry Canada)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς υποχρέωση αδείας του Υπουργείου 
Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία του επιτρέπεται εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις: 
(1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και 
(2) αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που 
μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο CAN ICES-3(B).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS-310 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.  
Η λειτουργία αυτής της συσκευής επιτρέπεται με την προϋπόθεση να μην προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές.

Δήλωση για την έκθεση σε ακτινοβολία:
Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες για φορητές συσκευές που έχει 
ορίσει η καναδική κυβέρνηση για μη ελεγχόμενο περιβάλλον, και είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη 
λειτουργία, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μπορείτε να μειώσετε περισσότερο την έκθεση στις 
ραδιοσυχνότητες, εάν κρατάτε το προϊόν όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σώμα σας ή εάν το ρυθμίσετε να 
εκπέμπει σε χαμηλότερη ισχύ εξόδου, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη σχετική λειτουργία.

Αυτή η συσκευή και η κεραία (ή οι κεραίες) της δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργούν 
μαζί με καμία άλλη κεραία ή πομπό, εκτός από τα δοκιμασμένα ενσωματωμένα ραδιόφωνα. Η δυνατότητα 
επιλογής κωδικού χώρας είναι απενεργοποιημένη για προϊόντα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ / τον Καναδά.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de 
sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Η συσκευή μπορεί να διακόψει αυτόματα τη μετάδοση, σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών προς 
μετάδοση ή λειτουργικής βλάβης. Σημειώστε ότι αυτό δεν έχει ως σκοπό να παρεμποδίσει τη μετάδοση 
πληροφοριών ελέγχου ή σήμανσης, ή τη χρήση επαναλαμβανόμενων κωδικών όπου απαιτείται από την 
τεχνολογία.

 -  η συσκευή που προορίζεται για λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων των 5150–5250 MHz είναι κατάλληλη 
για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα επιζήμιας παρεμβολής σε 
δορυφορικά συστήματα κινητής επικοινωνίας στο ίδιο κανάλι.

 -  η μέγιστη επιτρεπόμενη απολαβή της κεραίας για συσκευές που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 
5250–5350 MHz και 5470–5725 MHz πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο e.i.r.p. (ενεργός ισοτροπική 
ακτινοβολούµενη ισχύς), και
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 -  η μέγιστη επιτρεπόμενη απολαβή της κεραίας για συσκευές που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων  
5725–5825 MHz πρέπει να συμμορφώνεται με τα όρια e.i.r.p. που έχουν οριστεί για διασύνδεση από 
τερματικό προς τερματικό και μη, ανάλογα με την περίπτωση.

Επιπλέον, δηλώνεται ότι τα ραντάρ υψηλής ισχύος θεωρούνται οι βασικοί χρήστες (δηλ. χρήστες 
προτεραιότητας) των ζωνών συχνοτήτων 5250–5350 MHz και 5650–5850 MHz και μπορεί να προκαλέσουν 
παρεμβολές και/ή βλάβη σε συσκευές LE-LAN.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (SAR)

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις κρατικές απαιτήσεις που αφορούν την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για έκθεση σε 
ραδιοσυχνότητες (RF) που έχει ορίσει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).

Για χρήση πάνω στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της FCC σχετικά με την έκθεση σε RF για χρήση με αξεσουάρ που δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά και με το 
ακουστικό σε απόσταση 1 εκατοστού τουλάχιστον από το σώμα. Η χρήση άλλων αξεσουάρ ενδέχεται να μην 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC σχετικά με την έκθεση σε RF.

Το όριο SAR που ορίζει η FCC είναι 1,6 W/kg.

Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC για το τηλέφωνο δίνονται 
παρακάτω:
Τιμή SAR για το κεφάλι: 0,76 W/kg
Τιμή SAR για το σώμα: 1,13 W/kg

Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο δίνονται 
παρακάτω:
Τιμή SAR για το κεφάλι: 0,400 W/kg
Τιμή SAR για το σώμα: 0,417 W/kg

Για να μειώσετε το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολία, κάντε τα εξής:
(i) χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε συνθήκες καλής λήψης,
(ii) χρησιμοποιείτε κιτ hands free,
(iii) οι έγκυες γυναίκες συνιστάται να κρατούν το κινητό τηλέφωνο μακριά από την κοιλιά τους,
(iv) μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.
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Οι συσκευές που πληρούν το πρότυπο EN60950-1: 2006 κατόπιν δοκιμής, πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβάλλονται σε δοκιμές ήχου σύμφωνα με το πρότυπο EN50332. 

Αυτή η συσκευή πληροί κατόπιν δοκιμής τις απαιτήσεις περί στάθμης ηχητικής πίεσης, όπως ορίζονται 
στα εφαρμοστέα πρότυπα EN 50332-1 και/ή EN 50332-2. Εάν τα ακουστικά ή τα ακουστικά κεφαλής 
χρησιμοποιηθούν σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη 
απώλεια ακοής.

Αποτροπή βλάβης της ακοής 

Απαίτηση προειδοποιητικής δήλωσης σύμφωνα με το EN 60950-1:A12.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

           

Σημείωση:  Για τη Γαλλία, τα ακουστικά κεφαλής/ακουστικά που προορίζονται για χρήση με αυτή τη 
συσκευή συμμορφώνονται με την απαίτηση που αφορά τη στάθμη ηχητικής πίεσης που 
ορίζεται στα εφαρμοστέα πρότυπα EN 50332-1: 2000 και/ή EN50332-2: 2003, όπως απαιτείται 
από το άρθρο L.5232-1 της γαλλικής νομοθεσίας.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις χώρες που ακολουθούν:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

ΝΟ PL PT RO SE SI SK TR
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Δήλωση συμμόρφωσης
Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 της οδηγίας R&TTE 1999/5 /ΕΚ, εφόσον χρησιμοποιείται 
για την ενδεδειγμένη χρήση και εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρότυπα:

1. Περί υγείας (άρθρο 3.1(α) της οδηγίας R&TTE)

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. Περί ασφάλειας (άρθρο 3.1(α) της οδηγίας R&TTE)

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2000 50332-2:2003

3. Περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1 (β) της οδηγίας R&TTE)

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

4. Περί χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (άρθρο 3.2 της οδηγίας R&TTE)

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
• EN 301 908-2 V5.4.1, EN 301 908-13 V5.2.1
• EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.7.1 300 330-2 V1.5.1

5. Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)

• EN 50581: 2012 
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Συμμόρφωση SAR κατά CE

Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/5/ΕΚ) που αφορούν τον περιορισμό της έκθεσης του 
γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για λόγους προστασίας της υγείας. 

Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων συστάσεων για την προστασία του γενικού πληθυσμού. 
Οι συστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς, 
μέσω τακτικής και ενδελεχούς αξιολόγησης βάσει επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το 
συνιστώμενο όριο για κινητές συσκευές που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ο «ειδικός ρυθμός 
απορρόφησης» (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/ kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. Πληροί τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP). 

Για χρήση πάνω στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ICNIRP που αφορούν την έκθεση σε ακτινοβολία, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 62311 και EN 
62209-2, για χρήση με αξεσουάρ εγκεκριμένα για τη συσκευή. Η χρήση άλλων αξεσουάρ που περιέχουν 
μεταλλικά υλικά ενδέχεται να μην διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ICNIRP 
που αφορούν την έκθεση σε ακτινοβολία.

Η τιμή SAR μετριέται με τη συσκευή σε απόσταση 1,5 εκατοστού από το σώμα, ενόσω η συσκευή εκπέμπει 
στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος εξόδου σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της κινητής συσκευής.

Η απόσταση του 1,5 εκατοστού είναι η απόσταση που πρέπει να διατηρείται μεταξύ του σώματος και της 
συσκευής.

Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή (και στις μπαταρίες που περιλαμβάνει) υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να 
απορρίπτεται ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ούτε τις μπαταρίες μαζί με τα 
αταξινόμητα αστικά απορρίμματα. Η συσκευή (και οι μπαταρίες) πρέπει να παραδίδονται σε πιστοποιημένο 
σημείο συλλογής στο τέλος της διάρκειας ζωής τους για ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, επικοινωνήστε 
με τις κατά τόπους δημοτικές υπηρεσίες, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το 
κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Η απόρριψη αυτής της συσκευής υπόκειται στην οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος διαχωρισμού των ΑΗΗΕ και των μπαταριών από άλλα 
απορρίμματα είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από 
επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να είναι παρούσες.

Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της ΕΕ για την καταγραφή, εκτίμηση, έγκριση και τον 
περιορισμό των χημικών (REACH) (κανονισμός υπ' αρ. 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και με την οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 
(οδηγία 2011/65/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της συσκευής με τον κανονισμό REACH, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.catphones.com/certification. Συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο για ενημερωμένες 
πληροφορίες.
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Συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ

Με τον παρόν, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
Για τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.catphones.com/certification.
0678
Σημείωση: Τηρείτε τους εθνικούς τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή όπου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Μπορεί να ισχύει περιορισμός στη χρήση αυτής της συσκευής σε ορισμένα ή όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ).

Σημείωση: Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γαλλία: Η εξωτερική χρήση περιορίζεται στο όριο e.i.r.p. των 10 mW εντός της ζώνης συχνοτήτων  
2454–2483,5 MHz. Ιταλία: Για ιδιωτική χρήση, απαιτείται γενική άδεια αν γίνεται χρήση WAS/RLAN εκτός 
ιδιόκτητων χώρων.
Για δημόσια χρήση, απαιτείται γενική άδεια. Λουξεμβούργο: Απαιτείται γενική άδεια για την παροχή δικτύου 
και υπηρεσιών.
Νορβηγία: Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή εντός ακτίνας 20 χλμ. από το κέντρο 
του Ny-Ålesund.
V100R001B03_01

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής μόνο σε εσωτερικό χώρο όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5150 
έως 5350 MHz.
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