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Παρακαλείστε να το διαβάσετε πριν προχωρήσετε
Προφυλάξεις ασφαλείας

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας προσεκτικά για να διασφαλίσετε 
την ορθή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου.

Παρά τη φύση αυτής της γερής συσκευής, αποφύγετε να χτυπήσετε, πετάξετε, ρίξετε, 
πιέσετε, λυγίσετε και τρυπήσετε το κινητό σας τηλέφωνο.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο σε υγρό περιβάλλον, όπως στο 
μπάνιο.

Αποφύγετε να βρέξετε ή να πλύνετε με υγρό εσκεμμένα το κινητό σας τηλέφωνο.

Μην ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου ή όταν 
το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν οδηγείτε.

Ακολουθήστε τους κανόνες και τους κανονισμούς σε νοσοκομεία και κέντρα παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Απενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά σε ιατρικές συσκευές.

Απενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο εν ώρα πτήσης. Το τηλέφωνο σας ενδέχεται να 
προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό ελέγχου του αεροσκάφους.

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής 
ακρίβειας. Το τηλέφωνο ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση αυτών των συσκευών.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον κινητό σας τηλέφωνο ή τα εξαρτήματα 
του. Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να κάνει σέρβις ή να επισκευάσει το 
τηλέφωνο σας.

Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα εξαρτήματα του σε δοχεία με ισχυρό 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο. Η 
ακτινοβολία του τηλεφώνου ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί 
μέσα τους.

Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία και μη το 
χρησιμοποιείτε σε μέρη με εύφλεκτα αέρια όπως σε κάποιο πρατήριο καυσίμων.

Φυλάσσετε το κινητό σας τηλέφωνο και τα εξαρτήματα του μακριά από μικρά παιδιά. Μην 
επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς καθοδήγηση.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις πιστοποιημένες μπαταρίες και φορτιστές για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο έκρηξης.

Προσέξτε οποιουσδήποτε νόμους και κανονισμούς για τη χρήση ασύρματων συσκευών. 
Σεβαστείτε τα νομικά δικαιώματα και το απόρρητο των άλλων όταν χρησιμοποιείτε την 
ασύρματη συσκευή σας.

Μη χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε αεροπλάνα, νοσοκομεία, πρατήρια καυσίμων ή 
επαγγελματικά συνεργεία.

Για ασθενείς με ιατρικά εμφυτεύματα (καρδιάς, ινσουλίνης, κλπ.), διατηρήστε το τηλέφωνο 
15 εκατοστά μακριά από το εμφύτευμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων, κρατήστε το 
τηλέφωνο αντίθετα από την πλευρά του εμφυτεύματος.

Ακολουθήστε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε το 
καλώδιο USB.

Αλλιώς το κινητό τηλέφωνο ή ο υπολογιστή σας ενδέχεται να υποστούν ζημιά.



Νομική ειδοποίηση
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εταιρείας και ενός προϊόντος που περιέχεται στο παρόν κείμενο είναι εμπορική επωνυμία της 
Caterpillar και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια.
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Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε 
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την γραπτή άδεια της Caterpillar Inc.

Το προϊόν που περιγράφει το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει πνευματικά 
δικαιώματα λογισμικού και πιθανούς αδειοδότες. Οι πελάτες, υπό οποιαδήποτε 
μορφή, δε θα αναπαράγουν, τροποποιήσουν, αποσυναρμολογήσουν, αποσυνδέσουν, 
αποκρυπτογραφήσουν, εξάγουν, επαναδημιουργήσουν με αντεστραμμένη μηχανική, 
ενοικιάσουν, αναθέσουν, υπενοικιάσουν το εν λόγω λογισμικό ή μηχανικό μέρος, εκτός εάν 
οι προαναφερθέντες περιορισμοί απαγορεύονται από την τρέχουσα νομοθεσία ή εάν τέτοιες 
δράσεις έχουν την έγκριση από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδοποίηση
Ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος προϊόντος και των εξαρτημάτων του που 
περιγράφονται στο παρόν κείμενο, βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό, τα 
χαρακτηριστικά και τις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και ενδέχεται να μην ενεργοποιηθούν 
ή ενδέχεται να περιορίζονται από τους χειριστές του τοπικού δικτύου ή των παρόχων 
υπηρεσιών δικτύου. Συνεπώς, οι περιγραφές εντός ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς 
στο προϊόν ή τα εξαρτήματα που αγοράζετε.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία 
ή χαρακτηριστικά περιέχονται στο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αξιοπιστία και την ποιότητα 
προϊόντων που μεταφορτώνετε ή λαμβάνετε μέσω του κινητού τηλεφώνου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμένο, των κειμένων, των εικόνων, της μουσικής, 
των ταινιών και του μη προεγκατεστημένου λογισμικού με προστασία πνευματικών 
δικαιωμάτων. Οποιεσδήποτε συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση των 
προαναφερθέντων προϊόντων στο παρόν κινητό τηλέφωνο θα βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου παρέχονται “ως έχουν”. Εκτός και σε περίπτωση 
που απαιτείται από την τρέχουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται εγγυήσεις οποιουδήποτε 
είδους, είτε άμεσα ή έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων των εννοουμένων εγγυήσεων 
εμπορικότητας και καλής κατάστασης για συγκεκριμένο σκοπό, αναφορικά με την ακρίβεια, 
την αξιοπιστία ή τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου.

Στη μέγιστη έκταση που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής δε θα θεωρηθεί 
υπαίτιος σε καμία περίπτωση για κάθε ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, ή απολεσθέντα 
κέρδη, εμπορικές συναλλαγές, έσοδα, δεδομένα, εύνοια ή αναμενόμενη εξοικονόμηση.

Κανονισμοί εισαγωγής και εξαγωγής
Οι πελάτες θα συμμορφωθούν με όλους τους τρέχοντες νόμους για την εισαγωγή και 
εξαγωγή και θα λάβουν όλες τις απαραίτητες κρατικές άδειες για την εξαγωγή, επανεξαγωγή 
ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού και των τεχνικών πληροφοριών που περιέχει.
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Καλωσορίσατε στο Cat® S60 Smartphone
Το smartphone S60 έχει σχεδιαστεί για υπαίθριες δραστηριότητες, με χαρακτηριστικά που το κάνουν 
ανθεκτικό σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Το S60, που είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα FLIR, σας 
προσφέρει καθαρές θερμικές απεικονίσεις και πολλαπλούς σημειακούς μετρητές που σας επιτρέπουν 
να εντοπίσετε εκ των υστέρων μια θερμοκρασία στην εικόνα σας. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου για στιβαρότητα, IP68, ώστε να μπορεί να αντέξει σε βάθος έως 
5 μέτρων για 60 λεπτά και επιπλέον μπορεί να λαμβάνει υποβρύχιες φωτογραφίες και βίντεο. Επίσης 
υποστηρίζει οθόνη αφής συμβατή με χρήση με γάντια και υγρά δάκτυλα. Διαθέτει τζάμι ανθεκτικό στις 
γρατσουνιές, είναι ανθεκτικό στη σκόνη και μπορεί να αντέξει πτώση από ύψος 1,8m.

Βασικές λειτουργίες
Το τηλέφωνο με μια ματιά
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1. Μπροστινή κάμερα
2. Ακουστικό
3. Διακόπτης νερού 5m
4. Ηχείο
5. Πλήκτρο Πρόσφατων 

εφαρμογών
6. Πλήκτρο Μενού
7. Πλήκτρο Επιστροφής
8. Υποδοχή εξωτερικών 

ακουστικών
9. Θύρα USB
10. Πλήκτρο SOS
11. Προγραμματιζόμενο 

πλήκτρο
12. Πλήκτρο Ενεργοποίησης
13. Κάμερα 13 MP
14. Θερμική κάμερα
15. Μικρόφωνο
16. Ασφάλιση πόρτας SIM/

SD
17. Ασφάλιση καλύμματος 

κάρτας
18. Φλας
19. Πλήκτρο Αύξησης/ 

Μείωσης έντασης ήχου

5

Σημείωση:

Κατά την κανονική χρήση, ο διακόπτης νερού 5m (3) πρέπει να είναι 
ρυθμισμένος στα 2m και όχι στα 5m γιατί διαφορετικά θα επηρεάζεται 
η ηχητική απόδοση.

10
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Λειτουργίες των πλήκτρων
Πλήκτρο 
Ενεργοποίησης

• Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο.
• Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ανοίξετε το μενού επιλογών του 

τηλεφώνου.
• Πατήστε το για να κλειδώσετε ή να αφυπνίσετε την οθόνη όταν το κινητό είναι 

σε κατάσταση αδράνειας.
Πλήκτρο Μενού • Πατήστε το οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

• Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Μενού θα εμφανιστεί το εικονίδιο 
Google™. Αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη για να ξεκινήσετε την αναζήτηση 
Google ή την εφαρμογή Google Now™.

• Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να την αφυπνίσετε όταν το τηλέφωνό σας 
είναι σε κατάσταση αδράνειας.

Πλήκτρο 
Πρόσφατων 
εφαρμογών

Πατήστε το για να εμφανιστούν σε λίστα οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε 
πρόσφατα.

Πλήκτρο 
Επιστροφής

• Πατήστε το για να εμφανίσετε την προηγούμενη οθόνη.
• Χρησιμοποιήστε το για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Πλήκτρο Αύξησης/
Μείωσης έντασης 
ήχου

• Ένταση ήχου – Πατήστε το πλήκτρο Αύξησης έντασης ήχου για να αυξήσετε 
την ένταση του ήχου ή το πλήκτρο Μείωσης έντασης ήχου για να μειώσετε 
την ένταση του ήχου.

• Στιγμιότυπο οθόνης – Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα 
Ενεργοποίησης και Μείωσης έντασης ήχου.

•  Όταν είστε στην εφαρμογή κάμερας, πιέστε το πλήκτρο Αύξησης/Μείωσης 
έντασης ήχου για να βγάλετε άμεσα φωτογραφίες. Το πλήκτρο Αύξησης/
Μείωσης έντασης ήχου έχει και άλλες λειτουργίες όταν δεν είναι σε χρήση η 
εφαρμογή κάμερας.
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Τα πρώτα βήματα

Εγκατάσταση κάρτας (καρτών) nano SIM

1. Χρησιμοποιώντας την άκρη του δακτύλου σας, τραβήξτε την ασφάλιση της πόρτας SIM/SD προς τα πίσω 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υποδοχές των καρτών SIM/SD.

2. Εισάγετε μια κάρτα nano SIM σε μία από τις υποδοχές κάρτας SIM, με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

Υποδοχή κάρτας SIM1

reset

Υποδοχή κάρτας SIM2

Σημείωση: 

 ∙ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο κάρτες SIM, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να εγκαταστήσετε 
άλλη μία κάρτα nano SIM.

 ∙ Πριν αφαιρέσετε την κάρτα nano SIM από την υποδοχή κάρτας SIM2, συνιστάται να αφαιρέσετε 
οπωσδήποτε πρώτα την κάρτα μνήμης, για εύκολη πρόσβαση στην υποδοχή κάρτας SIM2. Προσέξτε το 
μοχλό για την αφαίρεση της SIM 2.

Εγκατάσταση μιας κάρτας μνήμης

1. Χρησιμοποιώντας την άκρη του δακτύλου σας, τραβήξτε την ασφάλιση της πόρτας SIM/SD προς τα 
πίσω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υποδοχές των καρτών SIM/SD.
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Ασφάλιση καλύμματος κάρτας

2. Εισάγετε μια κάρτα microSD στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

reset
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Σημείωση: 

 ∙ Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, τραβήξτε την άκρη της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την 
από την υποδοχή της.

 ∙ Μην ασκήσετε βία στην κάρτα microSD γιατί θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στην κάρτα μνήμης 
ή στην υποδοχή της.

Φόρτιση της μπαταρίας
Το S60 έχει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να φορτίσετε την μπαταρία:

1. Συνδέστε στο φορτιστή το καλώδιο USB που λάβατε μαζί με το κινητό σας τηλέφωνο.
Σημείωση: 
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές και καλώδια Cat®. Ο μη εγκεκριμένος εξοπλισμός 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή να προκαλέσει έκρηξη των μπαταριών.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του τηλεφώνου σας.
Σημείωση: 
Προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη όταν συνδέετε το καλώδιο USB.

Προσέξτε να είναι σωστά προσανατολισμένο το καλώδιο. Μπορεί να προκληθούν ζημιές που δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση, αν επιχειρήσετε να εισάγετε το σύνδεσμο με λανθασμένο τρόπο.

SOS

3. Συνδέστε το φορτιστή USB στην κατάλληλη πρίζα ρεύματος δικτύου AC και συνδέστε τον με 
ασφάλεια στην παροχή ρεύματος δικτύου.

4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το σύνδεσμο από τη συσκευή και στη συνέχεια 
αποσυνδέστε το φορτιστή.

Σημαντικές πληροφορίες για την μπαταρία

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, ίσως να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο 
αμέσως μετά την έναρξη φόρτισης της μπαταρίας. Αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί για λίγα 
λεπτά με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πριν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Η 
κινούμενη εικόνα φόρτισης στην οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται κατά την περίοδο αυτή.

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

Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο αναπαράγει μια ειδοποίηση και 
εμφανίζει ένα μήνυμα. Όταν η ισχύς της μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί, το τηλέφωνό σας θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
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Ενεργοποίηση του κινητού σας τηλεφώνου
Ενεργοποίηση του κινητού σας τηλεφώνου
Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης ( ). 
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας, θα δείτε μια οθόνη υποδοχής. Επιλέξτε την 
γλώσσα προτίμησής σας και αγγίξτε το εικονίδιο Έναρξης ( ) για να συνεχίσετε με τη διαδικασία 
ρύθμισης.

Σημείωση: 

Εάν είναι ενεργοποιημένη η προστασία με προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (PIN) στην κάρτα SIM, 
θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN σας πριν την οθόνη υποδοχής. Απαιτείται σύνδεση μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης.
Θα σας ζητηθεί τώρα να συνδεθείτε με λογαριασμό Google που ήδη έχετε ή να δημιουργήσετε ένα 
νέο λογαριασμό και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Σημείωση: 
Μπορείτε να παρακάμψετε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και να την ολοκληρώσετε κάποια 
άλλη στιγμή. Απαιτείται λογαριασμός Google για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών Google που 
προσφέρονται μέσω της συσκευής.

Απενεργοποίηση του κινητού σας τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ανοίξετε το μενού επιλογών 
του τηλεφώνου.

2. Αγγίξτε Απενεργοποίηση.

Οθόνη αφής
Ενέργειες οθόνης αφής

Άγγιγμα: Αγγίξτε χρησιμοποιώντας το ακροδάκτυλό σας για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, να 
επιβεβαιώσετε μια επιλογή ή να εκκινήσετε μια εφαρμογή.

Άγγιγμα και κράτημα: Αγγίξτε ένα αντικείμενο με το ακροδάκτυλό σας και συνεχίστε να το πατάτε μέχρι 
να ανταποκριθεί το κινητό σας τηλέφωνο. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το μενού επιλογών από την 
ενεργή οθόνη, αγγίξτε την οθόνη και κρατήστε το δάκτυλο πατημένο μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Κύλιση: Μετακινήστε το δάκτυλο σας κατά μήκος της οθόνης, οριζόντια ή κάθετα. Για παράδειγμα, 
πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε εικόνες.

Σύρσιμο: Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο με το δάκτυλο σας το επιθυμητό αντικείμενο. Σύρετε το 
αντικείμενο σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

Μπορείτε να σύρετε ένα εικονίδιο για να το μετακινήσετε ή να το διαγράψετε.

Αρχική οθόνη

Μετά τη σύνδεσή σας ή όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, ανοίγει η Αρχική οθόνη. Η Αρχική οθόνη 
είναι το αρχικό σημείο πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Εμφανίζει τα εικονίδια 
εφαρμογών, γραφικά στοιχεία - widget, συντομεύσεις και άλλα. Μπορείτε να προσαρμόσετε την 
Αρχική οθόνη ώστε να έχει διαφορετική ταπετσαρία και να εμφανίζει τα αντικείμενα που επιθυμείτε.

Η Αρχική οθόνη περιέχει το εικονίδιο Εκκίνηση ( ). Αγγίξτε το για προβολή και εκκίνηση των 
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εγκατεστημένων εφαρμογών (εφαρμογές).

Σημείωση: 
Ένα παρατεταμένο πάτημα σε ένα κενό χώρο στην Αρχική οθόνη θα εκκινήσει τη συντόμευση προς 
Ταπετσαρίες, Widget και Ρυθμίσεις.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης
Κλείδωμα της οθόνης
Όταν το κινητό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να 
κλειδώσετε την οθόνη. Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη μπορείτε ακόμα να λάβετε μηνύματα και 
κλήσεις.

Εάν αφήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ανενεργό για λίγο, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα.

Ξεκλείδωμα της οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Στη συνέχεια σύρετε το 
εικονίδιο κλειδαριάς ( ) προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Καταχωρίστε μοτίβο 
ξεκλειδώματος ή κωδικό PIN αν απαιτείται.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κάμερας απευθείας από την κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το 
εικονίδιο κάμερας ( ) προς τα πάνω για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Κάμερας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητικής αναζήτησης Google απευθείας από την κλειδωμένη 
οθόνη, σύρετε το εικονίδιο φωνητικής αναζήτησης ( ) προς τα πάνω για να ξεκινήσετε την εφαρμογή 
Φωνητική αναζήτηση Google.

Σημείωση: 
Εάν έχετε ρυθμίσει κλείδωμα οθόνης, θα σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στο “Προστασία του κινητού σας τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης” στη σελίδα 39.
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Οθόνη
Διάταξη οθόνης

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

Εικονίδιο ειδοποίησης Εικονίδια κατάστασης

Εικονίδια κατάστασης

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας 4G Δεν υπάρχει σήμα

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας LTE Λειτουργία δόνησης

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας 3G Η θέση βρέθηκε

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας GPRS Η μπαταρία είναι πλήρης

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας EDGE Η μπαταρία φορτίζεται

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας HSDPA

Το ραδιόφωνο FM είναι 
ενεργοποιημένο

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας HSPA+ Λειτουργία πτήσης

Περιαγωγή Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi

Ισχύς σήματος δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας Συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth

Εικονίδια ειδοποιήσεων

Νέο μήνυμα e-mail Αναπάντητη κλήση

Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο

Επερχόμενο συμβάν Το μικρόφωνο του τηλεφώνου είναι 
απενεργοποιημένο

Πραγματοποιείται συγχρονισμός 
δεδομένων Λήψη δεδομένων

Πρόβλημα σύνδεσης ή συγχρονισμού Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω 
καλωδίου USB

Λήφθηκε στιγμιότυπο οθόνης Νέο μήνυμα κειμένου

Έχουν συνδεθεί ακουστικά
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Πίνακας ειδοποιήσεων
Το κινητό σας τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα ή επίκειται κάποιο 
συμβάν. Ο πίνακας ειδοποιήσεων πληροφορεί και σχετικά με ξυπνητήρια και ρυθμίσεις. Ανοίξτε 
τον πίνακα ειδοποιήσεων για να δείτε ποιος είναι ο πάροχος του ασύρματου δικτύου ή για να δείτε 
κάποια ειδοποίηση για μήνυμα, υπενθύμιση ή συμβάν.

Άνοιγμα του Πίνακα ειδοποιήσεων

1. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο νέας ειδοποίησης στη γραμμή ειδοποιήσεων, αγγίξτε τη γραμμή 
ειδοποιήσεων και στη συνέχεια σύρτε τη προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2. Αγγίξτε μια ειδοποίηση για να ανοίξετε τη σχετιζόμενη εφαρμογή.

Κλείσιμο του Πίνακα ειδοποιήσεων

Για να κλείσετε απευθείας μια ειδοποίηση (χωρίς προβολή), απλώς αγγίξτε και κρατήστε πατημένη 
την ειδοποίηση και σύρτε στα αριστερά/δεξιά της οθόνης.

Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, κυλήστε το κάτω μέρος του πίνακα προς τα πάνω.

Εικονίδια συντομεύσεων
Προσθήκη νέου αντικειμένου στην οθόνη

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε  για προβολή όλων των εφαρμογών.

2. Για προσθήκη ενός αντικειμένου, σύρτε το εικονίδιο της εφαρμογής σε μια συγκεκριμένη Αρχική 
οθόνη.

Μετακίνηση ενός αντικειμένου οθόνης

1. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί 
το εικονίδιο.

2. Χωρίς να σηκώσετε το δάκτυλο σας, σύρτε το εικονίδιο στην επιθυμητή τοποθεσία της οθόνης και 
στη συνέχεια αφήστε το.

Σημείωση: 
Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για το εικονίδιο στην τρέχουσα Αρχική οθόνη.

Αφαίρεση ενός αντικειμένου οθόνης

1. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί 
το εικονίδιο.

2. Χωρίς να σηκώσετε το δάκτυλό σας, σύρτε το αντικείμενο στο Αφαίρεση. Κατόπιν αφήστε το 
δάκτυλο σας για να το αφαιρέσετε από την Αρχική οθόνη.

3. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε εφαρμογές ακολουθώντας τα βήματα 1 και 2 και σύροντας 
την εφαρμογή στην ένδειξη Απεγκατάσταση στο πάνω μέρος της οθόνης.
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Widgety
Τα Widget (γραφικά στοιχεία) σας επιτρέπουν να προεπισκοπήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια 
εφαρμογή. Μπορείτε να τοποθετήσετε widget στην Αρχική σας οθόνη ως εικονίδια ή παράθυρα 
προεπισκόπησης. Αρκετά widget είναι προεγκατεστημένα στο τηλέφωνο σας. Μπορείτε να 
κατεβάσετε περισσότερα widget από το Google Play.
 
Προσθήκη ενός widget

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε πατημένη την Αρχική οθόνη.

2. Στη συνέχεια πατήστε το WIDGETS για προβολή όλων των διαθέσιμων widget.

3. Για προσθήκη ενός αντικειμένου, σύρτε το widget που επιθυμείτε στη συγκεκριμένη Αρχική οθόνη.

Αφαίρεση ενός widget

1. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο widget στην Αρχική οθόνη μέχρι να μεγεθυνθεί το 
εικονίδιο.

2. Χωρίς να σηκώσετε το δάκτυλό σας, σύρτε το αντικείμενο στο Αφαίρεση. Κατόπιν αφήστε το 
δάκτυλο σας για να το αφαιρέσετε από την Αρχική οθόνη.

Φάκελοι
Δημιουργία ενός φακέλου

Σύρτε το εικονίδιο ή τη συντόμευση της εφαρμογής και αφήστε το πάνω σε άλλες εφαρμογές.

Μετονομασία ενός φακέλου

1. Αγγίξτε τον φάκελο για να τον ανοίξετε.

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

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής.

Ταπετσαρίες
Αλλαγή της ταπετσαρίας

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε πατημένη την Αρχική οθόνη.

2. Αγγίξτε ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ.

3. Ολισθήστε τις διαθέσιμες επιλογές για να ρυθμίσετε την ταπετσαρία της επιλογής σας.

4. Αγγίξτε Ορισμός ταπετσαρίας για να ορίσετε την επιθυμητή ταπετσαρία ως την ταπετσαρία 
Αρχικής οθόνης.
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Μεταφορά πολυμέσων από και προς το κινητό σας τηλέφωνο
Μεταφέρετε όλη την αγαπημένη σας μουσική και τις εικόνες ανάμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο και 
τον υπολογιστή στη λειτουργία Συσκευή πολυμέσων MTP.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας, με το καλώδιο USB.

2. Σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και εμφανίζονται οι επιλογές 
σύνδεσης USB. Κατόπιν αγγίξτε Μεταφορές αρχείων για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MTP.

3. Το τηλέφωνο σας θα πρέπει να εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή και να εμφανίζεται ο 
εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος του τηλεφώνου και αν έχει εισαχθεί η κάρτα μνήμης, θα είναι 
ορατή και η κάρτα microSD. Αντιγράψτε στο τηλέφωνό σας τα αρχεία που επιθυμείτε.

Σημείωση:
Εάν χρησιμοποιείτε MAC, θα πρέπει να κατεβάσετε τους οδηγούς από το:  
http://www.android.com/filetransfer/

Χρήση της λειτουργίας Πτήσης
Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να απαιτούν την απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης του 
τηλεφώνου σας. Αντί να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να το ρυθμίσετε σε Λειτουργία 
πτήσης.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης.

2. Αγγίξτε Λειτουργία πτήσης στο μενού επιλογών.

Ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ρυθμίσεις, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Περισσότερα και 
σύρετε το διακόπτη Λειτουργία πτήσης προς τα δεξιά ( ).
Από την Αρχική οθόνη τραβώντας προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων, επίσης αποκτάτε 
πρόσβαση στη λειτουργία Πτήσης.
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Τηλέφωνο
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 
τον αριθμό, να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών σας, από μια ιστοσελίδα ή από ένα 
έγγραφο που περιέχει κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Όταν είστε ήδη σε μια κλήση, μπορείτε είτε να 
απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις ή να τις στείλετε στον τηλεφωνητή σας. Μπορείτε επίσης να 
πραγματοποιήσετε κλήσεις διάσκεψης, με περισσότερους από έναν συμμετέχοντες.

Σημείωση:
Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να μάθετε αν η συνδρομή σας υποστηρίζει κλήσεις 
διάσκεψης και πόσους συμμετέχοντες μπορείτε να προσθέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο ή να 
επιλέξετε έναν αριθμό από τις Επαφές ή το Αρχείο κλήσεων.
Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Μενού για να επιστρέψετε στην 
Αρχική οθόνη και να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες. Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, 
σύρτε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και αγγίξτε Τρέχουσα κλήση.

Πραγματοποίησης κλήσης με το πληκτρολόγιο

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε . Κατόπιν αγγίξτε  για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο κλήσης.

2. Αγγίξτε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

Συμβουλή: Το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial, δηλαδή, όταν αγγίζετε 
τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο, το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση στις επαφές 
και στις λίστες σας για τα αντίστοιχα αποτελέσματα, βάσει ακρίβειας. Κλείστε το πληκτρολόγιο για 
προβολή περισσότερων αποτελεσμάτων.

3. Μετά την εισαγωγή του αριθμού ή την επιλογή της επαφής, αγγίξτε . 

Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε  > Επαφές ( ) για να εμφανίσετε τη λίστα επαφών. Αν είστε 
ήδη μέσα στο πληκτρολόγιο κλήσης, αγγίξτε την καρτέλα  για να εμφανίσετε τη λίστα επαφών.

2. Στη λίστα αυτή, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

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

Πραγματοποίηση κλήσης από το αρχείο κλήσεων

1. Αγγίξτε  > Τηλέφωνο ( ) > καρτέλα . Θα δείτε τη λίστα των πιο πρόσφατων κλήσεων. Αν 
δεν μπορείτε να βρείτε την επαφή που επιθυμείτε, αγγίξτε Προβολή πλήρους ιστορικού κλήσεων 
για να εμφανίσετε όλο το ιστορικό κλήσεων.

2. Αγγίξτε την επαφή στη λίστα και αγγίξτε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
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Απάντηση και απόρριψη κλήσης
Όταν λάβετε μια τηλεφωνική κλήση, ανοίγει η οθόνη εισερχόμενης κλήσης με το αναγνωριστικό του 
καλούντα και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία έχετε εισάγει στις Επαφές για τον καλούντα.

• Για να απαντήσετε μια κλήση, αγγίξτε το  και σύρτε το δεξιά ( ).

• Για να απορρίψετε την κλήση, αγγίξτε το  και σύρτε το αριστερά ( ).
• Για να απορρίψετε την κλήση και να αποστείλετε ένα μήνυμα απευθείας στον καλούντα, αγγίξτε το (

) και επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές πρότυπου μηνύματος ή αγγίξτε Γράψτε το δικό 
σας... για να συντάξετε το μήνυμά σας.

Σημείωση:
Όταν αγγίξετε το , παύει να εμφανίζεται στην οθόνη.

Τερματισμός κλήσης
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, αγγίξτε  για τερματισμό.

Άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης
Εάν λάβετε μια νέα κλήση ενώ ήδη πραγματοποιείτε κλήση, μπορείτε να συνδέσετε τη δεύτερη κλήση 
στην τρέχουσα κλήση σας. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή ως κλήση διάσκεψης. Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε μια κλήση διάσκεψης με πολλαπλούς καλούντες.

Σημείωση:
Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να μάθετε αν η συνδρομή σας υποστηρίζει κλήσεις 
διάσκεψης και πόσους συμμετέχοντες μπορείτε να προσθέσετε.

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση διάσκεψης, πληκτρολογήστε τον αριθμό του πρώτου ατόμου που θα 
συμμετάσχει και αγγίξτε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

2. Όταν είστε σε αυτή την κλήση, αγγίξτε  και καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που 
θέλετε να συμμετάσχει στη συζήτηση.

3. Αγγίξτε , ή επιλέξτε κάποιον από το Αρχείο κλήσεων ή τις Επαφές σας. Η πρώτη κλήση 
τοποθετείται αυτόματα σε αναμονή.

4. Αφού έχει συνδεθεί η πρόσθετη κλήση, αγγίξτε .

5. Για την προσθήκη περισσότερων ατόμων, αγγίξτε  και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

6. Για να τερματίσετε την κλήση διάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους συμμετέχοντες, αγγίξτε 
.

Αλλαγή ανάμεσα σε κλήσεις
Εάν λάβετε μια νέα κλήση ενώ πραγματοποιείτε μια κλήση, μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στις 
κλήσεις.

1. Όταν είστε σε δύο κλήσεις, αγγίξτε στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης για να εμφανίσετε το 
όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.

2. Η τρέχουσα κλήση τοποθετείται σε αναμονή και συνδέεστε στην άλλη κλήση.
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Επαφές
Η εφαρμογή Επαφές σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες όπως 
τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τις διευθύνσεις των επαφών σας. Μετά την αποθήκευση των 
πληροφοριών επικοινωνίας στο κινητό σας τηλέφωνο, έχετε εύκολη πρόσβαση σε άτομα με τα οποία 
θέλετε να επικοινωνείτε.

Άνοιγμα της εφαρμογής Επαφές
Εάν έχετε ένα νέο κινητό τηλέφωνο και δεν έχετε ακόμα προσθέσει επαφές, το Επαφές προβάλει ένα 
μήνυμα με συμβουλές για το πώς θα αρχίσετε να προσθέτετε επαφές στο κινητό σας τηλέφωνο.

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

• Αγγίξτε  και κατόπιν Επαφές ( ). Αγγίξτε την καρτέλα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ για να εμφανίσετε 
τη λίστα επαφών.

• Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη και κατόπιν αγγίξτε την καρτέλα  για να εμφανίσετε τη λίστα 
επαφών. 

Όλες οι επαφές σας εμφανίζονται αλφαβητικά στην κυλιόμενη λίστα.

Αντιγραφή επαφών
Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM ή από εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο.

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

2. Κάντε ένα από τα εξής:

• Για εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM:

Αγγίξτε Διαχείριση επαφών κάρτας SIM >  > Εισαγωγή όλων για να εισαγάγετε όλες τις 
επαφές.

• Για εισαγωγή επαφών από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο: 
Αγγίξτε Εισαγωγή από αρχείο .vcf. Επιλέξτε τη θέση όπου θα εισαχθούν οι επαφές και αγγίξτε 
το αρχείο *.vcf για να εισαγάγετε τις επαφές.

Αντιγραφή ασφαλείας επαφών
Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές στην κάρτα SIM ή στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο.

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

2. Κάντε ένα από τα εξής:

• Για εξαγωγή επαφών στην κάρτα SIM:

Αγγίξτε Εξαγωγή σε κάρτα SIM για να αντιγράψετε όλες τις επαφές.

• Για εξαγωγή επαφών στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο:

Αγγίξτε Εξαγωγή σε αρχείο .vcf. Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης των επαφών και αγγίξτε 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Προσθήκη επαφής

1. Στη λίστα επαφών αγγίξτε  για προσθήκη νέας επαφής.

2. Εισάγετε το όνομα της επαφής και στη συνέχεια κάθε πρόσθετη πληροφορία, όπως τον τηλεφωνικό 
αριθμό ή τη διεύθυνση.

3. Όταν τελειώσετε, αγγίξτ  για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της επαφής.



Εγχειρίδιο χρήσης του Cat® S60 Smartphone14

Προσθήκη επαφής στα αγαπημένα

1. Αγγίξτε την επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε στα Αγαπημένα.

2. Αγγίξτε  δίπλα στο όνομα και το εικονίδιο θα γίνει λευκό ( ).

Αναζήτηση μιας επαφής

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε  για αναζήτηση επαφής.

2. Εισάγετε το όνομα της επαφής την οποία αναζητάτε. Καθώς πληκτρολογείτε, οι επαφές με όνομα 
που ταιριάζει θα εμφανίζονται στο πλαίσιο αναζήτησης.

Επεξεργασία επαφής
Μπορείτε πάντοτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις πληροφορίες μίας επαφής που έχετε 
αποθηκεύσει.

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε την επαφή της οποίας τα στοιχεία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.

2. Αγγίξτε .

3. Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές στις πληροφορίες της επαφής και στη συνέχεια αγγίξτε  
. Για ακύρωση όλων των αλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει στις πληροφορίες της επαφής, 

αγγίξτε το πλήκτρο Επιστροφής.

Επικοινωνία με τις επαφές σας
Από την καρτέλα Όλες οι επαφές ή Αγαπημένα μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορες κλήσεις ή 
να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS) στον προεπιλεγμένο τηλεφωνικό αριθμό 
μιας επαφής. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις λεπτομέρειες για να δείτε μια λίστα από όλους τους 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συγκεκριμένη επαφή. Η ενότητα αυτή 
περιγράφει πώς να επικοινωνήσετε με μια επαφή όταν βλέπετε τη λίστα επαφών σας.

Επικοινωνία με επαφή

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

2. Στην οθόνη λεπτομερειών της επαφής, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

• Να αγγίξετε τον τηλεφωνικό αριθμό για την πραγματοποίηση κλήσης.

• Να αγγίξετε  για να αποστείλετε μήνυμα.

Διαγραφή επαφής

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

2. Αγγίξτε  > Διαγραφή.

3. Αγγίξτε OK για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να διαγράψετε την επαφή.
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Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης
Εμφάνιση του πληκτρολογίου
Για να εισαγάγετε κείμενο, χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Ορισμένες εφαρμογές ανοίγουν 
το πληκτρολόγιο αυτόματα.
Σε άλλες, το πληκτρολόγιο ανοίγει μέσω αγγίγματος σε ένα πλαίσιο κειμένου.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, αγγίξτε το σημείο στο οποία επιθυμείτε να γράψετε κάτι. Αγγίξτε το 
πλήκτρο Επιστροφής για απόκρυψη του πληκτρολογίου.

Χρήση του πληκτρολογίου σε οριζόντιο προσανατολισμό
Εάν βρίσκετε το πληκτρολόγιο άβολο ή δύσκολο στη χρήση, περιστρέψτε το κινητό σας τηλέφωνο 
στο πλάι. Η οθόνη θα εμφανίσει το πληκτρολόγιο σε οριζόντιο προσανατολισμό, παρέχοντας σας 
μεγαλύτερη διάταξη πληκτρολογίου.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ) > Γλώσσα & εισαγ.

2. Κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

• Αγγίξτε Πληκτρολόγιο Google για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Google.

• Αγγίξτε Φωνητική πληκτρολόγηση Google για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της φωνητικής 
πληκτρολόγησης Google.

Wi-Fi
Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi στο κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να έχετε πρόσβαση σε σημεία 
ασύρματης πρόσβασης (hotspot). Εμπόδια στο σήμα Wi-Fi ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ του.

Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Στο Ασύρματο & δίκτυα, αγγίξτε Wi-Fi και σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά ( ) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3. Θα εμφανιστεί μια λίστα των ανιχνευμένων δικτύων Wi-Fi. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο 
θέλετε να συνδεθείτε.

4. Αν επιλέξετε ένα ανοικτό δίκτυο, θα συνδεθείτε αυτόματα στο δίκτυο. Αν επιλέξετε ένα 
προστατευόμενο δίκτυο και συνδέεστε σε αυτό για πρώτη φορά, εισάγετε τον κωδικό και στη 
συνέχεια αγγίξτε ΣΥΝΔΕΣΗ.

Σημείωση:
Αν συνδεθείτε σε κάποιο ασφαλές ασύρματο δίκτυο το οποίο έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, δεν θα σας 
ζητηθεί να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό σας εκτός και αν πραγματοποιήσατε επαναφορά του κινητού 
σας τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ή αν έχει αλλάξει ο κωδικός Wi-Fi.

Συμβουλή: Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, αγγίξτε  > Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε ένα 
νέο δίκτυο Wi-Fi.
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SMS και MMS

Άνοιγμα μηνυμάτων
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη.

• Αγγίξτε  > Μηνύματα ( ).

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου
Ανοίγει το παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα 
υπάρχον νήμα μηνυμάτων.

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

2.Εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στο πεδίο Προς. Καθώς εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό, θα 
εμφανιστεί η σχετική επαφή. Μπορείτε να αγγίξετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη ή να συνεχίσετε 
να εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. 

3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για να ξεκινήσετε να εισάγετε το μήνυμά σας.

 Αν αγγίξετε το πλήκτρο Επιστροφής κατά τη διάρκεια της σύνταξης ενός μηνύματος, θα 
αποθηκευθεί ως πρόχειρο στη λίστα μηνυμάτων σας. Αγγίξτε το μήνυμα για να επαναφέρετε τη 
σύνταξη.

4. Όταν έχετε τελειώσει, αγγίξτε . 

Σημείωση: 
Οι απαντήσεις εμφανίζονται σε ένα παράθυρο. Καθώς βλέπετε και στέλνετε επιπλέον μηνύματα, θα 
δημιουργηθεί ένα νήμα μηνυμάτων.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην οθόνη μηνυμάτων, αγγίξτε .

2. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο Προς ή αγγίξτε  για να προσθέσετε έναν αριθμό 
τηλεφώνου από τη λίστα ΕΠΑΦΕΣ.

3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για να ξεκινήσετε να εισάγετε το μήνυμά σας.

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

5. Εισάγετε θέμα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλέον σε λειτουργία μηνύματος πολυμέσων.

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

7. Όταν έχετε τελειώσει, αγγίξτε . 
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Άνοιγμα ενός μηνύματος και απάντηση σε αυτό

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

2. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για να συντάξετε το μήνυμα σας.

3. Αγγίξτε . 

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μηνυμάτων
Στη λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Επιλέξτε 
από:
• SMS ενεργοποιημένα: Καθορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για SMS.
• Διαγραφή παλιών μηνυμάτων: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να διαγράψετε τα παλιά μηνύματα καθώς 

αρχίζουν να συμπληρώνονται τα όρια.
• Όριο μηνυμάτων κειμένου: Ρυθμίστε το μέγιστο όριο μηνυμάτων κειμένου ανά συζήτηση.
• Όριο μηνυμάτων πολυμέσων: Ρυθμίστε το μέγιστο όριο μηνυμάτων MMS ανά συζήτηση.
• Αναφορές παράδοσης για SIM1/SIM2: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ζητήσετε μια αναφορά 

παράδοσης για κάθε μήνυμα που αποστέλλετε από την (τις) SIM.
• Πρότυπο μηνύματος: Επεξεργαστείτε το πρότυπο μηνύματος.
• Διαχείριση μηνυμάτων κάρτας SIM1: Διαχείριση των μηνυμάτων της κάρτας SIM1.
• Περίοδος ισχύος SMS για SIM1/SIM2: Ρυθμίστε την περίοδο ισχύος SMS για την κάρτα (τις κάρτες) 

SIM.
• Υπογραφή SMS: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να περιλαμβάνεται η προσαρμοσμένη υπογραφή σας 

για κάθε μήνυμα που αποστέλλετε από την (τις) SIM.
• Επεξεργασία υπογραφής SMS: Επεξεργαστείτε την προσαρμοσμένη σας υπογραφή.
• Ομαδικά μηνύματα: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να χρησιμοποιήσετε MMS για να αποστείλετε ένα 

μόνο μήνυμα όταν υπάρχουν πολλοί αποδέκτες.
• Αναφορές παράδοσης: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ζητήσετε μια αναφορά παράδοσης για κάθε 

μήνυμα που αποστέλλετε.
• Αναφορές ανάγνωσης: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ζητήσετε μια αναφορά ανάγνωσης για κάθε 

μήνυμα που αποστέλλετε.
• Αυτόματη ανάκτηση: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ανακτάτε μηνύματα αυτόματα.
• Αυτόματη ανάκτηση σε περιαγωγή: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ανακτάτε μηνύματα αυτόματα σε 

περιαγωγή.
• Περίοδος ισχύος MMS για SIM1/SIM2: Ρυθμίστε την περίοδο ισχύος MMS για την κάρτα (τις 

κάρτες) SIM.
• Ειδοποιήσεις: Τσεκάρετε το πλαίσιο αν θέλετε να εμφανίζεται ειδοποίηση για νέο μήνυμα στη 

γραμμή κατάστασης.
• Ήχος: Καθορίστε έναν ήχο κουδουνίσματος για νέα μηνύματα.
• Δόνηση: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να επιτρέψετε να δονείται η συσκευή για νέα μηνύματα.
• Ορισμός αριθμού SMSC της SIM1/SIM2: Ρυθμίστε τον αριθμό SMSC για την κάρτα (τις κάρτες) 

SIM.
• Ενεργοποίηση υπηρεσίας WAP PUSH: Τσεκάρετε το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη λήψη 

μηνύματα υπηρεσιών.
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Bluetooth
Το κινητό σας τηλέφωνο έχει Bluetooth που επιτρέπει τη δημιουργία μίας ασύρματης σύνδεσης με 
άλλες συσκευές Bluetooth ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία με τους φίλους σας, να μιλήσετε 
με hands-free με ένα ακουστικό Bluetooth ή ακόμα και να μεταφέρετε φωτογραφίες από το κινητό σας 
στον υπολογιστή σας.
Εάν χρησιμοποιείτε Bluetooth, να θυμάστε να είστε εντός 10 μέτρων από τις άλλες συσκευές 
Bluetooth. Να ξέρετε ότι εμπόδια όπως τοίχοι ή άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενδέχεται να 
παρεμβληθούν στη σύνδεση Bluetooth σας.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Στο Ασύρματο & δίκτυα, αγγίξτε Bluetooth και σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά ( ) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth, εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή 
ειδοποιήσεων.

Σύζευξη και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth
Το Bluetooth σας επιτρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

• Να χρησιμοποιείτε μια συσκευή hands-free Bluetooth.

• Να χρησιμοποιείτε ένα μονοφωνικό ή στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.

• Να ελέγχετε εξ αποστάσεως τι αναπαράγεται, μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του κινητού σας με μια 
άλλη συσκευή Bluetooth, ως ακολούθως:

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth του κινητού σας.

2. Το κινητό σας τότε θα αναζητήσει συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας (ή αγγίξτε  > Ανανέωση).

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

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Σημείωση:
Μόλις δημιουργηθεί η σύζευξη, δεν θα χρειάζεται πλέον η εισαγωγή του κωδικού για τη σύνδεση με 
αυτή τη συσκευή Bluetooth.

Αποστολή αρχείων μέσω Bluetooth
Με το Bluetooth, μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής με την οικογένεια 
και τους φίλους σας.
Για να στείλετε αρχεία μέσω Bluetooth, κάντε τα εξής:

1. Αγγίξτε το αρχείο προς αποστολή.

2. Αγγίξτε  > Bluetooth Αγγίξτε το αρχείο προς αποστολή.
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Αποσύνδεση ή αποσύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Στο Ασύρματο & δίκτυα, αγγίξτε Bluetooth.

3. Στις επιλογές της συνδεδεμένης συσκευής, αγγίξτε  και στη συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ για να 
επιβεβαιώσετε την αποσύνδεση.

Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο
Η κάμερα είναι συνδυασμός φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας, ώστε να μπορείτε να 
τραβήξετε και να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο.

Άνοιγμα της κάμερας
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη.

• Αγγίξτε   > Κάμερα ( ).

Για να κλείσετε την κάμερα, αγγίξτε το πλήκτρο Επιστροφή ή Μενού.

Λήψη φωτογραφίας

1. Αγγίξτε  > Κάμερα ( ). 
Από προεπιλογή είναι σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Διαφορετικά, αγγίξτε  για να 
μεταβείτε σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.

Σημείωση: 
Για να αλλάξετε ανάμεσα στην μπροστινή κάμερα και την οπίσθια κάμερα 13MP, αγγίξτε  και  
αντίστοιχα.

2. Συνθέστε τη φωτογραφία μέσω της οθόνης λήψης φωτογραφιών.

• Αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε στη συγκεκριμένη περιοχή στην οθόνη.

• Τσιμπήστε για μεγέθυνση ή σμίκρυνση με ζουμ στο αντικείμενο σας.

• Αγγίξτε  για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας.

3. Αγγίξτε  για λήψη της φωτογραφίας.

Σημείωση: 
Όταν βρίσκεστε στην εφαρμογή φωτογραφικής μηχανής, μπορείτε να πατήσετε και τα πλήκτρα 
Αύξησης έντασης ήχου και Μείωσης έντασης ήχου για να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας.

Προβολή των φωτογραφιών σας
Για να προβάλετε τις φωτογραφίες σας, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

• Όταν είστε σε προβολή φωτογραφικής μηχανής, αγγίξτε τη μικρογραφίας της πιο πρόσφατης 
φωτογραφίας που τραβήξατε, δίπλα στο .
Σημείωση: 
Για να επιστρέψετε στην προβολή φωτογραφική μηχανής, πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής ή 
κυλήστε προς τα αριστερά έως ότου εμφανιστεί πάλι η οθόνη λήψης.

• Αγγίξτε  > Φωτογραφίες ( ), για να προβάλετε όλες τις Φωτογραφίες και τα Βίντεο.
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Επεξεργασία και κοινή χρήση των φωτογραφιών σας
Καθώς πλοηγείστε στις φωτογραφίες σας, γίνονται διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

• Επεξεργασία: Αγγίξτε  και επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας με το μεγάλο διαθέσιμο εύρος 
επιλογών.

• Κοινή χρήση: Αγγίξτε  και μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας μέσω διάφορων εφαρμογών που 
είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

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

Λήψη ενός βίντεο

1. Αγγίξτε  > Κάμερα ( ).

2. Αγγίξτε  και επιλέξτε  για να μεταβείτε στη λειτουργία Βίντεο.

Σημείωση: 
Για να αλλάξετε ανάμεσα στην μπροστινή κάμερα και την οπίσθια κάμερα 13MP, αγγίξτε  και  
αντίστοιχα.

3. Αγγίξτε  για να αρχίσετε την εγγραφή.

4. Κατά την εγγραφή, κάντε ένα από τα εξής:

• Κατά την εγγραφή, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε  για παύση της εγγραφής. Για συνέχιση, αγγίξτε .

• Αγγίξτε την οθόνη για λήψη μιας φωτογραφίας.

5. Αγγίξτε  για να σταματήσετε την εγγραφή.

Προβολή των βίντεό σας
Μετά την εγγραφή ενός βίντεο, αγγίξτε τη μικρογραφία του τελευταίου βίντεο που εγγράψατε, δίπλα 
στο  . Αγγίξτε  για αναπαραγωγή του βίντεο.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

1. Αγγίξτε  > Κάμερα ( ).

2. Αγγίξτε  και επιλέξτε  για να μεταβείτε στη λειτουργία Πανόραμα.

3. Αγγίξτε  για να ξεκινήσετε τη λήψη της φωτογραφίας.

4. Καθορίστε την κατεύθυνση κίνησης. Κατόπιν, μετακινήστε αργά τη συσκευή προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση (αριστερά ή δεξιά).

5. Όταν ο οδηγός λήψης φθάσει το τελικό σημείο, η λήψης τελειώνει. Για να σταματήσετε χειροκίνητα 
τη λήψη της φωτογραφίας, αγγίξτε .
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Χρήση των φωτογραφιών
Η εφαρμογή Φωτογραφίες μπορεί να αναζητήσει αυτόματα φωτογραφίες και βίντεο που έχουν 
αποθηκευτεί στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης. Επιλέξτε το άλμπουμ/φάκελο και αναπαράγετε ως 
προβολή διαφανειών ή επιλέξτε αντικείμενα για κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές.

Άνοιγμα φωτογραφιών
Αγγίξτε  > Φωτογραφίες ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή. Η εφαρμογή Φωτογραφίες 
κατηγοριοποιεί τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας ανά τοποθεσία αποθήκευσης και αποθηκεύει αυτά 
τα αρχεία σε φακέλους. Αγγίξτε έναν φάκελο για προβολή των φωτογραφιών και των βίντεο που 
περιέχει.

Προβολή μιας φωτογραφίας

1. Στις Φωτογραφίες, αγγίξτε το φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες που επιθυμείτε να προβάλετε.

2. Αγγίξτε την εικόνα για προβολή σε πλήρη οθόνη. Όταν προβάλετε μια φωτογραφία σε λειτουργία 
πλήρους οθόνης, τινάξτε ελαφρά την εικόνα προς τα αριστερά ή δεξιά για προβολή της 
προηγούμενης ή της επόμενης εικόνας.

3. Για ζουμ στην εικόνα, απομακρύνετε τα δύο σας δάκτυλα στην τοποθεσία της οθόνης που 
επιθυμείτε να κάνετε ζουμ. Σε λειτουργία ζουμ, ολισθήστε το δάκτυλο σας πάνω ή κάτω και 
αριστερά ή δεξιά.

Συμβουλή: Η προβολή εικόνων υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής. Όταν 
περιστρέφετε το κινητό σας τηλέφωνο, η εικόνα προσαρμόζεται στην περιστροφή.

Περικοπή μιας φωτογραφίας

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, αγγίξτε  > . 

2. Αγγίξτε Περικοπή και χρησιμοποιήστε το εργαλείο περικοπής για να επιλέξετε το κομμάτι της 
φωτογραφίας προς περικοπή.

• Σύρετε από το εσωτερικό του εργαλείου περικοπής για να το μετακινήσετε.

• Σύρετε μια πλευρά ή μια γωνία του εργαλείου περικοπής για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

3. Αγγίξτε  > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την περικομμένη φωτογραφία.

• Για να απορρίψετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής και κατόπιν ΑΠΟΡΡΙΨΗ.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τις αλλαγές και αγγίζοντας  > ΑΠΟΡΡΙΨΗ.
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Χρήση της θερμικής κάμερας
Σημείωση:
Η θερμοκρασία που υποδεικνύεται από το Cat S60 είναι πάντα μια υπολογιζόμενη εκτίμηση και δεν 
πρέπει να εκλαμβάνεται ως ακριβής μέτρηση.

Η θερμοκρασία που υποδεικνύεται επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και ειδικά από το 
συντελεστή εκπομπής του παρατηρούμενου αντικειμένου και από την απόσταση από το αντικείμενο. 
Η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάζεται από την ώρα της ημέρας, από τις καιρικές συνθήκες ή από 
άλλα γειτονικά θερμά ή ψυχρά αντικείμενα που μπορούν να επηρεάζουν μέσω θερμικής ακτινοβολίας 
το αντικείμενο που ενδιαφέρει.

Άνοιγμα της θερμικής κάμερας
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη.

• Αγγίξτε  > MyFLIR ( ).

Για να κλείσετε την κάμερα, αγγίξτε το πλήκτρο Επιστροφή ή Μενού.

Λήψη φωτογραφίας

1. Αγγίξτε  > MyFLIR ( ). 

Από προεπιλογή είναι σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Διαφορετικά, αγγίξτε  και επιλέξτε 
 για να μεταβείτε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.

2. Συνθέστε τη φωτογραφία μέσω της οθόνης λήψης φωτογραφιών.

• Αγγίξτε  για να αλλάξετε τη χρωματική παλέτα.

• Αγγίξτε  για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας.

• Αγγίξτε  για να προσθέσετε τη λειτουργία σημειακού μετρητή.

• Αγγίξτε   για να βαθμονομήσετε την εικόνα χειροκίνητα.

3. Αγγίξτε  για λήψη της φωτογραφίας.

Λήψη ενός βίντεο

1. Αγγίξτε  > MyFLIR ( ).

2. Αγγίξτε  και επιλέξτε  για να μεταβείτε στη λειτουργία Βίντεο.

3. Αγγίξτε  για να αρχίσετε την εγγραφή. Για να σταματήσετε τη λήψη, αγγίξτε .

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

1. Αγγίξτε  > MyFLIR ( ).

2. Αγγίξτε  και επιλέξτε  για να μεταβείτε στη λειτουργία Πανόραμα.

3. Αγγίξτε  για να ξεκινήσετε τη λήψη της φωτογραφίας.

4. Καθορίστε την κατεύθυνση κίνησης. Κατόπιν, μετακινήστε αργά τη συσκευή προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση (αριστερά ή δεξιά).

5. Όταν ο οδηγός λήψης φθάσει το τελικό σημείο, η λήψης τελειώνει. Για να σταματήσετε χειροκίνητα 
τη λήψη της φωτογραφίας, αγγίξτε .
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Δημιουργία ενός βίντεο time-lapse

1. Αγγίξτε  > MyFLIR ( ).

2. Αγγίξτε  και επιλέξτε  για να μεταβείτε στη λειτουργία Time-lapse.

3. Αγγίξτε  για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων time-lapse. Κατόπιν διαμορφώστε τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις.

4. Αγγίξτε  για να αρχίσετε την εγγραφή. Για να σταματήσετε τη λήψη, αγγίξτε .

Προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που λήφθηκαν
Για να ανοίξετε την τελευταία φωτογραφία ή βίντεο που λάβατε, αγγίξτε τη μικρογραφία στην κάτω 
δεξιά γωνία της οθόνης.
• Αγγίξτε  για να μεταβείτε στην προβολή Βιβλιοθήκη.

• Κάνετε κύλιση δεξιά/αριστερά για να προβάλετε το επόμενο/προηγούμενο αρχείο.

• Αγγίξτε  για αναπαραγωγή του βίντεο.

• Αγγίξτε  για επεξεργασία της φωτογραφίας. Κατόπιν αγγίξτε  zγια να αλλάξετε τη λειτουργία 
σημειακού μετρητή ή αγγίξτε  για να αλλάξετε τη χρωματική παλέτα. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε  
για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

• Αγγίξτε  και μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο μέσω διάφορων εφαρμογών που είναι διαθέσιμες 
στη συσκευή σας.

• Αγγίξτε  για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο. Κατόπιν πατήστε ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τη 
διαγραφή.

• Αγγίξτε  για να προβάλετε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αρχείο που εγγράφηκε, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών ημερομηνίας, ώρας, χρωματικής παλέτας, θερμοκρασίας, 
συντελεστή εκπομπής και τοποθεσίας.

• Αγγίξτε  για να προβάλετε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αρχείο που εγγράφηκε, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών ημερομηνίας, ώρας, χρωματικής παλέτας, θερμοκρασίας, 
συντελεστή εκπομπής και τοποθεσίας.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
Η κάμερα διαθέτει στο εσωτερικό της ένα μηχανικό διάφραγμα το οποίο περιοδικά ενεργοποιείται και 
επιτρέπει στη θερμική κάμερα να πραγματοποιήσει μια βαθμονόμηση ή ανανέωση της εικόνας.
Όταν ενεργοποιείται το διάφραγμα, η εικόνα θα παγώνει για ένα σύντομο διάστημα.
Ο σκοπός του διαφράγματος είναι να επιτρέπει στην κάμερα να παρέχει μια βελτιωμένη εικόνα. Το 
S60 πραγματοποιεί τη διαδικασία βαθμονόμησης αυτόματα σε περιοδική βάση. Σημειώστε ότι θα 
γίνεται πιο συχνά βαθμονόμηση αν είναι ενεργοποιημένος ο Σημειακός μετρητής.
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Απολαμβάνοντας μουσική
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD ή στη μνήμη 
του τηλεφώνου ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική στο κινητό σας.

Αντιγραφή μουσικής στην κάρτα microSD

1. Συνδέστε το τηλέφωνο σας στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USD και συνδέστε την κάρτα 
microSD.

2. Στον υπολογιστή, περιηγηθείτε στη συσκευή USB και ανοίξτε την.

3. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον αρχικό φάκελο της κάρτας microSD (για παράδειγμα, Μουσική).

4. Αντιγράψτε τη μουσική από τον υπολογιστή σας στον φάκελο που έχετε δημιουργήσει.

5. Μετά την αντιγραφή της μουσικής, αποσυνδέστε ή εξάγετε την μονάδα όπως απαιτείται από το 
λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, ώστε να αποσυνδέσετε με ασφάλεια το κινητό τηλέφωνο 
από τον υπολογιστή.

Άνοιγμα μουσικής από το Google Play
Για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων, αγγίξτε  > Αναπαραγωγή μουσικής ( ) > αγγίξτε το 
πλαίσιο επιλογής κατηγορίας μουσικής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης  > Η βιβλιοθήκη 
μου. Περιέχει πέντε καρτέλες: ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΔΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΑΛΜΠΟΥΜ και 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.

Αναπαραγωγή μουσικής

1. Αγγίξτε μια κατηγορία στην οθόνη της βιβλιοθήκης μουσικής.

2. Αγγίξτε το τραγούδι που επιθυμείτε να αναπαράγετε.

υμβουλή: Όταν ακούτε μουσική, πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής αν θέλετε χρήση μίας άλλης 
εφαρμογής. Η μουσική σας συνεχίζει να αναπαράγεται. Για επιστροφή στους ελέγχους μουσικής, 
ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και στη συνέχεια αγγίξτε το τραγούδι.

Προσθήκη μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής

1. Αγγίξτε μια κατηγορία στην οθόνη της βιβλιοθήκης μουσικής.

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

3. Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής για να προσθέσετε το τραγούδι σε υπάρχουσα λίστα 
αναπαραγωγής ή το ΝΕΑ λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στην οθόνη βιβλιοθήκης μουσικής, αγγίξτε Λίστες αναπαραγωγής.

2. Αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε να αναπαράγετε.

3. Αγγίξτε το τραγούδι που επιθυμείτε να αναπαράγετε.
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Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Το Ραδιόφωνο σας επιτρέπει να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στο κινητό σας τηλέφωνο. 
Συνδέστε τα ακουστικά σας στο βύσμα του τηλεφώνου πριν να ανοίξετε την εφαρμογή.

Αγγίξτε  > Ραδιόφωνο FM ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Συντονισμός του ραδιοφώνου FM
Σημείωση:
Για να λαμβάνετε όλους τους αγαπημένους σας σταθμούς πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει 
σωστά την Τοπική ζώνη συχνοτήτων. Για να αλλάξετε την περιοχή, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις > Τοπική 
ζώνη συχνοτήτων, κινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε την Περιοχή σας.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

• Για να επιλέξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε, αγγίξτε  ή .

• Για να συντονίσετε χειροκίνητα μια συχνότητα, κινήστε τον τροχό συντονισμού για να επιλέξετε 
ραδιοφωνικό σταθμό.

• Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα Αγαπημένα, αγγίξτε και κρατήστε 
 (στο κάτω μέρος της οθόνης). Ο τρέχων ραδιοσταθμός θα εμφανιστεί στη γραμμή της λίστας 

Αγαπημένα.

• Για σίγαση του ραδιοφώνου FM, αγγίξτε .

• Για να αναζητήσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς, αγγίξτε  > Σάρωση > Όλοι οι σταθμοί. 
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, αγγίξτε  > Όλα τα κανάλια.

• Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, αγγίξτε , και πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής για 
έξοδο από την εφαρμογή.

Εγγραφή ραδιοφώνου FM

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από το ραδιόφωνο, κάνετε τα ακόλουθα:

• Για να αρχίσετε την εγγραφή, αγγίξτε  ή αγγίξτε  > Έναρξη εγγραφής.

• Για να σταματήσετε την εγγραφή, αγγίξτε  ή αγγίξτε  > Διακοπή εγγραφής. Το αρχείο 
εγγραφής θα αποθηκευτεί αυτόματα.
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Υπηρεσίες Google
Πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές 
Gmail™, Ημερολόγιο Google™ και άλλες Google Apps™. Για να κατεβάσετε εφαρμογές από το 
Google Play™, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google που έχετε.

Δημιουργία ενός λογαριασμού Google
Αν δεν επιλέξατε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google κατά την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να 
δημιουργήσετε έναν:

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Αγγίξτε Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού.

3. Αγγίξτε Google για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες 
πάνω στην οθόνη.

Χρήση του Gmail
Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το τηλέφωνο σας, μπορεί να το έχετε ρυθμίσει για χρήση ενός 
υπάρχοντος λογαριασμού Gmail ή τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού. Την πρώτη φορά που 
ανοίγετε την εφαρμογή Gmail στο τηλέφωνο σας, τα Εισερχόμενα σας θα περιέχουν τα μηνύματα από 
τον διαδικτυακό λογαριασμό του Gmail σας.

Άνοιγμα του Gmail
Αγγίξτε  > Gmail ( ). Εμφανίζεται η λίστα μηνυμάτων στα Εισερχόμενα. Όλα τα email που 
αποφασίζετε να κρατήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο θα πάνε στον φάκελο Εισερχόμενα.

Αλλαγή ανάμεσα σε λογαριασμούς
Για να αλλάξετε λογαριασμό email, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής λογαριασμού στην πάνω αριστερή 
πλευρά της οθόνης και αγγίξτε το λογαριασμό που επιθυμείτε να δείτε.

Δημιουργία και αποστολή e-mail

1. Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε .

2. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη του μηνύματος στο πεδίο Προς.

• Εάν στέλνετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, διαχωρίστε τις διευθύνσεις 
e-mail με κόμματα.

• Αν θέλετε να αποστείλετε κοινοποίηση (cc) ή κρυφή κοινοποίηση (bcc) προς άλλους 
παραλήπτες, αγγίξτε  για να εμφανίσετε τα πεδία Προσθήκη Κοιν/Κρ.κοιν.

3. Εισάγετε το θέμα του email και συντάξτε το μήνυμα σας.

Αν θέλετε να επισυνάψετε μια φωτογραφία, αγγίξτε  για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε 
να επισυνάψετε.

4. Μετά τη σύνταξη του e-mail σας, αγγίξτε .
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Απάντηση ή Προώθηση ενός e-mail

1. Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε το email που επιθυμείτε να απαντήσετε ή να προωθήσετε.

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

3. Κάντε ένα από τα εξής:

• ν επιλέξατε Απάντηση ή Απάντηση προς όλους, εισάγετε το μήνυμά σας.

• Αν επιλέξατε Προώθηση, καθορίστε τους παραλήπτες του μηνύματος και προσθέστε τυχόν 
πρόσθετο κείμενο που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο προωθούμενο μήνυμα.

4. Αγγίξτε .

Αναζήτηση e-mail

1. Στην οθόνη Εισερχόμενα, αγγίξτε .

2. Εισάγετε τις λέξεις κλειδιά αναζήτησης στο πλαίσιο και στη συνέχεια αγγίξτε .

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Gmail

1. Στην οθόνη κατηγορίας φακέλου, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του 
μηνύματος.

2. Επιλέξτε τις Γενικές ρυθμίσεις ή ένα λογαριασμό e-mail.

3. Αγγίξτε μια επιλογή και αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
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Google Maps™
Η εφαρμογή Google Maps σας επιτρέπει να βρείτε την τρέχουσα θέση σας, να προβάλετε σε 
πραγματικό χρόνο τις τρέχουσες συνθήκες κυκλοφορίας (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην 
τοποθεσία σας) και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες προς διάφορους προορισμούς σε έναν 
δορυφορικό χάρτη, σε έναν χάρτη κυκλοφορίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους χάρτη.

Ενεργοποίηση εντοπισμού

Πριν ανοίξετε του Χάρτες για να βρείτε την τοποθεσία σας ή να αναζητήσετε τοποθεσίες 
ενδιαφέροντος, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον Εντοπισμό και να ρυθμίσετε Λειτουργία εντοπισμού.

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Αγγίξτε Εντοπισμός.

3. Σύρετε το διακόπτη Εντοπισμός προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

4. Αγγίξτε Λειτουργία για να επιλέξετε τη σχετική επιλογή.

Σημείωση: 
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης, στη θέση Λειτουργία, θα πρέπει να ρυθμίσετε 
την Υψηλή ακρίβεια.

Άνοιγμα Χαρτών

Αγγίξτε  > Χάρτες ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Αναζήτηση τοποθεσιών ενδιαφέροντος

1. Ενώ προβάλλετε ένα χάρτη, καταχωρίστε την τοποθεσία που αναζητάτε, στο πλαίσιο αναζήτησης 
στο πάνω μέρος της οθόνης, και κατόπιν αγγίξτε .
Σημείωση: 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επιλογή από τη λίστα προτάσεων.

2. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης. Αγγίξτε το δείκτη ( ) και θα εμφανίσει 
την ονομασία της τοποθεσίας.

3. Αγγίξτε  για να προβάλετε την τρέχουσα θέση σας πάνω στο χάρτη.

Λήψη οδηγιών

1. Ενώ προβάλετε έναν χάρτη, αγγίξτε .

2. Αγγίξτε το εικονίδιο για οδηγίες με το αυτοκίνητο, μέσο μαζικής μεταφοράς ή τα πόδια.

3. Η εφαρμογή εμφανίζει αυτόματα τη συντομότερη απόσταση από την τρέχουσα θέση σας ως τη 
θέση προορισμού.

Σημείωση: 
Αν θέλετε να καταχωρίσετε χειροκίνητα την τρέχουσα θέση σας και/ή τη θέση προορισμού, αγγίξτε 
Η θέση σας ή τη Θέση προορισμού και καταχωρίστε τις σχετικές πληροφορίες.

4. Αγγίξτε . 

Σημείωση: 
Αγγίξτε  για να αλλάξετε την τρέχουσα θέση και τη θέση προορισμού, να μοιραστείτε τις οδηγίες 
διαδρομής, να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και/ή τη δορυφορική εικόνα του 
χάρτη και να διαμορφώσετε τις επιλογές διαδρομής.
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Χρήση του καταστήματος Google Play Store
Το Play Store παρέχει άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και παιχνίδια που μπορείτε να κατεβάσετε και 
να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.

Άνοιγμα του Google Play Store

1. Αγγίξτε  > Play Store ( ).

2. Όταν ανοίξετε πρώτη φορά το Play Store θα εμφανιστεί η σελίδα Επισκόπηση. Αγγίξτε ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ για να συνεχίσετε.

Αναζήτηση εφαρμογών
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αναζητήσετε εφαρμογές στην αρχική οθόνη του Play Store, 
συμπεριλαμβανομένων:

• Λίστα εφαρμογών ανά κατηγορία: Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία και κυλήστε προς τα κάτω για 
προβολή περισσότερων.

• Λειτουργία αναζήτησης: Εισάγετε τις λέξεις κλειδιά αναζήτησης στο πλαίσιο και στη συνέχεια 
αγγίξτε .

Για να προβάλετε τις εγκατεστημένες εφαρμογές, αγγίξτε  > Οι εφαρμογές/παιχνίδια μου.

Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

Σημείωση:
Αν θέλετε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή από πηγή άλλη εκτός του Google Play store, αγγίξτε 
Ρυθμίσεις ( ) > Ασφάλεια, και σύρετε το διακόπτη Άγνωστες πηγές προς τα δεξιά ( ).

1. Αγγίξτε  > Play Store ( ).

2. Αγγίξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια αγγίξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να κατεβάσετε.

 Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
βαθμολογίας και των σχολίων του χρήστη.

 Εάν κυλήσετε προς τα κάτω την ενότητα Πληροφορίες Δημιουργού, θα δείτε άλλες εφαρμογές από 
τον ίδιο δημιουργό ή σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του δημιουργού.

3. Για να εγκαταστήσετε το αντικείμενο, αγγίξτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, η οθόνη εμφανίζει τις απαιτούμενες 
άδειες και κατόπιν αγγίξτε ΑΠΟΔΟΧΗ.

Σημείωση:
Για να ελέγξετε την πρόοδο μίας λήψης, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Η διάρκεια της εγκατάστασης 
εξαρτάται από το μέγεθος της εφαρμογής και την ταχύτητα της σύνδεσης δεδομένων σας.

Απεγκατάσταση μιας εφαρμογής

1. την αρχική οθόνη του Play Store, αγγίξτε  > Οι εφαρμογές/παιχνίδια μου.

2. Αγγίξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε να απεγκαταστήσετε και στη συνέχεια αγγίξτε ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

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

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις εφαρμογές αγγίζοντας Ρυθμίσεις ( ) > Εφαρμογές ή να τις 
απεγκαταστήσετε απευθείας κρατώντας το δάκτυλό σας πάνω στην εφαρμογής και κατόπιν σύροντάς 
τη στην επιλογή Απεγκατάσταση στο πάνω μέρος της οθόνης.
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Συγχρονισμός πληροφοριών
Ορισμένες εφαρμογές (π.χ. το Gmail) στο κινητό σας τηλέφωνο σας δίνει πρόσβαση στις ίδιες 
προσωπικές πληροφορίες που μπορείτε να προσθέσετε, προβάλετε ή επεξεργαστείτε στον 
υπολογιστή σας. Εάν προσθέσετε, αλλάξετε ή διαγράψετε τις πληροφορίες οποιωνδήποτε εφαρμογών 
στο διαδίκτυο, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν και στο κινητό σας τηλέφωνο.

Αυτό είναι εφικτό μέσω συγχρονισμού δεδομένων εξ αποστάσεως. Η διεργασία πραγματοποιείται στο 
υπόβαθρο και δεν παρεμβάλλεται με τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου. Όταν συγχρονίζεται το 
τηλέφωνο σας, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο συγχρονισμού δεδομένων στη γραμμή ειδοποιήσεων.

Διαχείριση των λογαριασμών σας
Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, e-mail και άλλες πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο με 
πολλαπλούς λογαριασμούς Google ή άλλου είδους λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που 
έχετε εγκαταστήσει στο κινητό σας τηλέφωνο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε προσθέτοντας τον προσωπικό σας λογαριασμό Google 
ώστε το προσωπικό σας email, οι επαφές και το ημερολόγιο να είναι πάντοτε διαθέσιμα. Μπορείτε 
στη συνέχεια να προσθέσετε ένα λογαριασμό εργασίας, ώστε τα e-mail σας που είναι σχετικά με την 
εργασία, οι επαφές και οι καταχωρήσεις στο ημερολόγιό σας να είναι επίσης διαθέσιμα.

Προσθήκη ενός λογαριασμού

1. Αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Αγγίξτε Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού. Η οθόνη εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις 
συγχρονισμού και μια λίστα των υπαρχόντων λογαριασμών.

Σημείωση: 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να λάβετε στοιχεία λογαριασμών από την 
υποστήριξη του διαχειριστή του δικτύου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωρίζετε το 
domain ή τη διεύθυνση διακομιστή του λογαριασμού.

3. Αγγίξτε τον τύπο λογαριασμού για προσθήκη.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισάγετε τις απαραίτητες και προαιρετικές πληροφορίες 
του λογαριασμού. Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, 
αλλά τα στοιχεία εξαρτώνται από το είδος του λογαριασμού και της ρυθμίσεις της υπηρεσίας στην 
οποία συνδέεστε.

5. Διαμορφώστε το λογαριασμό. Ανάλογα με το είδος λογαριασμού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να 
ρυθμίσετε το είδος δεδομένων που επιθυμείτε να συγχρονίσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, το όνομα 
του λογαριασμού και άλλες πληροφορίες. Όταν έχετε τελειώσει, ο λογαριασμός θα προστεθεί στη 
λίστα της οθόνης ρυθμίσεων Λογαριασμοί.

Κατάργηση λογαριασμού
Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν λογαριασμό και όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες από το κινητό σας 
τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένων των email, επαφών, ρυθμίσεων κλπ. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να 
αφαιρέσετε ορισμένους λογαριασμούς, όπως τον πρώτο λογαριασμό με τον οποίο έχετε συνδεθεί 
στο κινητό σας τηλέφωνο. Εάν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ορισμένους λογαριασμούς, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι θα διαγραφούν και οι προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς.

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων Λογαριασμοί αγγίξτε τον τύπο λογαριασμού.

2. Αγγίξτε το λογαριασμό για διαγραφή.

3. Αγγίξτε  > Κατάργηση λογαριασμού.

4. Αγγίξτε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να καταργήσετε το λογαριασμό.
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Προσαρμογή του συγχρονισμού του λογαριασμού σας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρήση δεδομένων υποβάθρου και τις επιλογές συγχρονισμού για όλες τις 
εφαρμογές στο τηλέφωνο σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το είδος δεδομένων που συγχρονίζετε 
για κάθε λογαριασμό. Ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Επαφές και το Gmail μπορούν να συγχρονίσουν 
δεδομένα από πολλαπλές εφαρμογές.
Άλλες, όπως το Ημερολόγιο, συγχρονίζουν δεδομένα μόνο από τον πρώτο λογαριασμό Google στον 
οποίο έχετε συνδεθεί από το τηλέφωνο σας ή από έναν λογαριασμό που σχετίζεται συγκεκριμένα με 
αυτήν την εφαρμογή. Για ορισμένους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Οι αλλαγές 
που πραγματοποιείτε στις πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο αντιγράφονται στις πληροφορίες 
που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ορισμένοι λογαριασμοί υποστηρίζουν μόνο μονόδρομο 
συγχρονισμό. Οι πληροφορίες στο κινητό σας τηλέφωνο είναι μόνο για ανάγνωση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων συγχρονισμού ενός λογαριασμού

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων Λογαριασμοί αγγίξτε τον τύπο λογαριασμού.

2. Αγγίξτε το λογαριασμό του οποίου τις ρυθμίσεις συγχρονισμού επιθυμείτε να αλλάξετε. Ανοίγει η 
οθόνη δεδομένων και συγχρονισμού, εμφανίζοντας μια λίστα των ειδών πληροφοριών που μπορεί 
να συγχρονίσει ο λογαριασμός.

3. Ενεργοποιήστε τα στοιχεία που θέλετε να διατηρείτε συγχρονισμένα, σύροντας το διακόπτη των 
αντίστοιχων δεδομένων προς τα δεξιά ( ). Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό 
για κάποια δεδομένα, σύρετε προς τα αριστερά τον αντίστοιχο διακόπτη δεδομένων ( ).

Χρήση άλλων εφαρμογών

Χρήση του ημερολογίου
Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε συμβάντα, συναντήσεις 
και ραντεβού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σας, το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας 
συγχρονίζεται με το ημερολόγιο σας στο διαδίκτυο.

Άνοιγμα του ημερολογίου
Αγγίξτε  > Ημερολόγιο ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή. Αγγίξτε  για να εμφανίσετε διάφορες 
επιλογές προβολών και ρυθμίσεων.

Δημιουργία ενός συμβάντος

1. Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, αγγίξτε  > Συμβάν, για να αρχίσετε την προσθήκη ενός συμβάντος.

2. Εισάγετε τον τίτλο, την τοποθεσία ή τις επαφές του συμβάντος.

• Αν υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο για το συμβάν, αγγίξτε τις γραμμές ημερομηνίας και ώρας 
έναρξης και λήξης του συμβάντος για να επιλέξετε τις αντίστοιχες ημερομηνίες και διάρκεια του 
συμβάντος.

• Αν είναι ειδική περίσταση όπως γενέθλια ή ένα ολοήμερο συμβάν, σύρετε το διακόπτη Όλη την 
ημέρα προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3. Επιλέξτε την κατάλληλη ζώνη ώρας.

4. Καθορίστε την επανάληψη του συμβάντος.

5. Καθορίστε την ώρα της υπενθύμισης για το συμβάν, προσκαλέστε άτομα, ρυθμίστε χρώμα και 
προσθέστε τυχόν σημειώσεις ή συνημμένα.

6. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων, αγγίξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.



Εγχειρίδιο χρήσης του Cat® S60 Smartphone32

Ρύθμιση μιας υπενθύμισης συμβάντος

1. Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, αγγίξτε ένα συμβάν για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ή 
την περίληψη του συμβάντος.

2. Αγγίξτε  για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του συμβάντος.

3. Αγγίξτε το τμήμα υπενθυμίσεων ( ) για να ρυθμίσετε την ώρα υπενθύμιση πριν το συμβάν για 
το οποίο θέλετε να λάβετε υπενθύμιση. Όταν έρθει η ώρα, θα λάβετε μια ειδοποίηση για αυτό το 
συμβάν.

Σημείωση: 
    Αγγίξτε Χωρίς υπενθύμιση για να διαγράψετε την υπενθύμιση για αυτό το συμβάν.

4. Αγγίξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις.

Χρήση του ξυπνητηριού
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα νέο ξυπνητήρι ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον ξυπνητήρι.

Άνοιγμα του ξυπνητηριού
Αγγίξτε  > Ρολόι ( ) >  για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι του κινητού σας τηλεφώνου. 
Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τις πληροφορίες για τα τρέχοντα ξυπνητήρια.

Προσθήκη ειδοποίησης ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη με τη λίστα ξυπνητηριών, αγγίξτε  για να προσθέσετε ένα ξυπνητήρι.

2. Για να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι, κάντε τα ακόλουθα:

• Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά στο ρολόι και αγγίξτε OK.
• Για να ρυθμίσετε τύπο επανάληψης, τσεκάρετε το πλαίσιο Επανάληψη. Αγγίξτε μια ή 

περισσότερες επιλογές.
• Για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος, αγγίξτε . Αγγίξτε μια επιλογή και στη συνέχεια το OK.
• Για δόνηση όταν ενεργοποιείται το ξυπνητήρι, αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου Δόνηση.
• Για προσθήκη ετικέτας στο ξυπνητήρι, αγγίξτε Ετικέτα. Καταχωρίστε την ετικέτα και αγγίξτε OK.

Σημείωση:
Από προεπιλογή, το ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόματα.

Αριθμομηχανή
Το S60 διαθέτει αριθμομηχανή η οποία έχει κανονική και προηγμένη λειτουργία.

Άνοιγμα της αριθμομηχανής
Αγγίξτε  > Αριθμομηχανή ( ) για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Γυρίστε το τηλέφωνο σε οριζόντιο προσανατολισμός για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προηγμένη 
λειτουργία αριθμομηχανής. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη περιστροφή (βλέπε: 
Ρύθμιση της οθόνης).
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Διαχείριση του κινητού σας τηλεφώνου
Για να ρυθμίσετε το κινητό σας τηλέφωνο, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας
Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά τη τηλέφωνο, θα ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να ενημερωθούν η 
ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την ώρα που παρέχει το δίκτυο σας.
Σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείται αυτόματα η ώρα που παρέχει το δίκτυο σας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ημερομηνία & ώρα.

2. Σύρετε το διακόπτη Αυτόματη ημερομηνία & ώρα προς τα αριστερά ( ) για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3. Σύρετε το διακόπτη Αυτόματη ζώνη ώρας προς τα αριστερά  ( ) για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία.

4. Αγγίξτε Ρύθμιση ημερομηνίας. Στην οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας, αγγίξτε την επιθυμητή 
ημερομηνία και αγγίξτε OK όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαμόρφωση.

5. Αγγίξτε Ρύθμιση ώρας. Στην οθόνη ρύθμισης ώρας, αγγίξτε το πεδίο ωρών ή λεπτών και 
μετακινήστε το δείκτη προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα. Αγγίξτε OK όταν έχει 
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση.

6. Αγγίξτε Επιλογή ζώνης ώρας, και στη συνέχεια την επιθυμητή ζώνη ώρας από τη λίστα. Κυλήστε 
τη λίστα για προβολή περισσότερων ζωνών ώρας.

7. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Χρήση μορφής 24 ωρών για να αλλάξετε 
ανάμεσα στη μορφή προβολής 24 ωρών και 12 ωρών.

Ρύθμιση της οθόνης

Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας.

2. Σύρτε τη στήλη αριστερά για να κάνετε την οθόνη πιο σκοτεινή ή δεξιά για να την κάνετε πιο 
φωτεινή.

3. Όταν σηκώσετε το δάκτυλο σας από τη στήλη, θα αποθηκευτεί η ρύθμιση σας αυτόματα.

Σημείωση:
Σύρετε το διακόπτη Προσαρμοζόμενη φωτεινότητα προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε 
την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης της συσκευής σας, ανάλογα με το φως στο 
περιβάλλον.

Αυτόματη περιστροφή της οθόνης
Αγγίξτε Όταν η συσκευή περιστρέφεται και θέστε τη ρύθμιση σε Περιστροφή των περιεχομένων 
της οθόνης για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή της οθόνης όταν γυρίζετε το τηλέφωνο μεταξύ 
οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού.
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Προσαρμογή του χρόνου πριν την απενεργοποίηση της οθόνης
Αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένα χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιήσει την οθόνη για να εξοικονομήσει 
μπαταρία. Για να ρυθμίσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα αδράνειας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οθόνη > Αδράνεια.

2. Επιλέξτε τη διάρκεια που επιθυμείτε να φωτίζεται η οθόνη σας.

Ρύθμιση του ήχου κουδουνίσματος του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης.

2. Αγγίξτε  για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Όλοι οι ήχοι απενεργοποιούνται, εκτός 
από τα πολυμέσα και τα ξυπνητήρια.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κουδουνίσματος
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος όταν βρίσκεστε στην Αρχική οθόνη 
ή σε οποιαδήποτε οθόνη εφαρμογής (εκτός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την αναπαραγωγή 
μουσικής ή βίντεο). Πατήστε τα πλήκτρα Αύξησης/Μείωσης έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση 
του ήχου κουδουνίσματος στο επίπεδο που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του 
ήχου κουδουνίσματος στην οθόνη ρυθμίσεων.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ήχος & ειδοποιήσεις.

2. Στο Ένταση ήχου κουδουνίσματος, σύρετε το ρυθμιστή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Αλλαγή του ήχου κουδουνίσματος

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ήχος & ειδοποιήσεις.

2. Αγγίξτε Ήχος κουδουνίσματος τηλεφώνου.

3. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Ο ήχος κουδουνίσματος 
αναπαράγεται όταν επιλεγεί.

4. Αγγίξτε OK.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για δόνηση κατά τις εισερχόμενες κλήσεις
Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ήχος & ειδοποιήσεις, και σύρετε το διακόπτη Δόνηση και για κλήσεις 
προς τα δεξιά( ) για να επιτρέψετε στο τηλέφωνό σας να δονείται για εισερχόμενες κλήσεις.

Σημείωση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και με το πλήκτρο Μείωσης έντασης ήχου.
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Διαμόρφωση του προγραμματιζόμενου πλήκτρου
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο Προγραμματιζόμενο πλήκτρο διάφορες λειτουργίες που θα επιτελεί 
όταν το πατήσετε. Βλ. σελίδα 1.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2. Επιλέξτε τη μέθοδο πατήματος πλήκτρου. Κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα την ενέργεια που θα 
αντιστοιχίσετε στο Προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

3. Αγγίξτε OK.

Χρήση των Οδηγιών χρήσης & επιλογών
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προβάλετε ένα εκπαιδευτικό βοήθημα σχετικά με το πώς 
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, για να αντιστοιχίσετε το πλήκτρο Μενού ώστε να αφυπνίζετε την 
οθόνη ή να ενεργοποιείτε την κινούμενη εικόνα προειδοποίησης.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οδηγίες χρήσης & επιλογές.

2. Αγγίξτε Εισαγωγή στο S60 και επιλέξτε ένα επιθυμητό θέμα για να προβάλετε το αντίστοιχο οπτικό 
βοήθημα.

3. Για να ενεργοποιήσετε την κινούμενη εικόνα προειδοποίησης, κάνετε τα ακόλουθα:

• Σύρετε το διακόπτη Αδιάβροχο προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
Αφού ενεργοποιηθεί, η κινούμενη εικόνα προειδοποίησης για την αδιάβροχη λειτουργία θα 
εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που ανοίγετε το κάλυμμα.

• Σύρετε το διακόπτη Αισθητήρας νερού προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία. Αφού ενεργοποιηθεί, το μήνυμα προειδοποίησης θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν η 
συσκευή υπερβεί το μέγιστο βάθος. Δείτε σχετικά το διακόπτη 5m νερού στη σελίδα 1.

4. Για να αφυπνίσετε την οθόνη με διπλό πάτημα του πλήκτρου Μενού, σύρετε το διακόπτη Πλήκτρο 
αρχικής προς τα δεξιά ( ).

Ρύθμιση υπηρεσιών τηλεφώνου

Ενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Περισσότερα > Δίκτυα κινητής και επιλέξτε την κάρτα SIM όπου 
θέλετε να εφαρμόσετε τη λειτουργία περιαγωγής δεδομένων.

2. Σύρετε το διακόπτη Περιαγωγή δεδομένων προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία.

Σημείωση:
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές 
περαιτέρω χρεώσεις. Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας για τον πίνακα τιμών της 
περιαγωγής δεδομένων.

Απενεργοποίηση υπηρεσίας δεδομένων

Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Χρήση δεδομένων και σύρετε το διακόπτη Δεδομένα κινητής προς 
τα αριστερά ( ) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπηρεσίας δεδομένων.



Εγχειρίδιο χρήσης του Cat® S60 Smartphone36

Προστασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ενεργοποίηση του PIN της κάρτας SIM

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM.

2. Επιλέξτε την κάρτα SIM όπου θέλετε να εφαρμόσετε τη λειτουργία κλειδώματος με PIN.

3. Σύρετε το διακόπτη Κλείδωμα κάρτας SIM προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

4. Εισάγετε το PIN της κάρτας SIM και στη συνέχεια αγγίξτε OK.

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

Σημείωση:
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό σας 
τηλέφωνο.

Προστασία του κινητού σας τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης

Για να είναι πιο ασφαλή τα δεδομένα σας, κλειδώσετε την οθόνη και/ή ζητήστε ένα μοτίβο 
ξεκλειδώματος οθόνης κάθε φορά που ενεργοποιείται το κινητό σας τηλέφωνο.

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

2. Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

• Κύλιση: Πραγματοποιήστε κύλιση του εικονιδίου κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

• Μοτίβο: Σχεδιάστε το σωστό μοτίβο ξεκλειδώματος στην οθόνη για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

• PIN: Εισάγετε έναν αριθμό PIN για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

• Κωδικός: Εισάγετε έναν κωδικό για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

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

Χρήση λειτουργίας NFC

Η λειτουργία NFC επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών που υποστηρίζουν τη 
λειτουργία NFC, όταν οι συσκευές είναι σε επαφή ή είναι σε απόσταση λίγων εκατοστών μεταξύ τους.

Ενεργοποίηση λειτουργίας NFC

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Περισσότερα.

2. Σύρετε το διακόπτη NFC προς τα δεξιά ( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

 Επίσης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και η λειτουργία Android Beam.

Αποστολή περιεχομένου μέσω NFC

1. Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC και Android Beam.

2. Ανοίξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο 
ιστότοπων, βίντεο YouTube, επαφές και πολλά περισσότερα.

3. Τοποθετήστε τις συσκευές πλάτη με πλάτη και κατόπιν αγγίξτε την 
οθόνη σας. Η συσκευή καθορίζει τι αποστέλλεται.
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Χρήση του πλήκτρου SOS
Σημείωση:
Το πλήκτρο SOS πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα για να λειτουργεί σωστά.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήκτρο SOS, απλά ανοίξτε το κάλυμμα του πλήκτρου SOS, και 
κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOS για 1,5 δευτερόλεπτο όπως δείχνουν οι 
εικόνες παρακάτω.

SOS
            

Από προεπιλογή, το πλήκτρο SOS θα σας επιτρέψει να αποστείλετε ένα προκαθορισμένο 
και προσαρμοσμένο μήνυμα SMS, που περιλαμβάνει την τρέχουσα θέση σας, σε έως τρεις 
προκαθορισμένες επαφές μέσω της εφαρμογής Location Alert που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή. 
Ωστόσο, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο για να στέλνει μηνύματα, χρειάζεται να ορίσετε το 
περιεχόμενο του προσαρμοσμένου μηνύματος και τον παραλήπτη (ή τους παραλήπτες) του μηνύματος.

Η θέση σας που μοιράζεται με την εφαρμογή θα εντοπιστεί από το κινητό σας και θα αποσταλεί μόνο 
στους παραλήπτες του μηνύματος που εσείς θα καθορίσετε. Η ακρίβεια της πληροφορίας θέσης 
σας και η δυνατότητά σας να αποστείλετε ένα SMS μέσω της εφαρμογής Location Alert θα διαφέρει 
ανάλογα με τις συνθήκες στο δίκτυο και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας 
δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Εντοπισμός (Ρυθμίσεις > Εντοπισμός) και να διασφαλίσετε ότι έχει τσεκαριστεί το 
πλαίσιο Location Alert (Ρυθμίσεις > Πλήκτρο SOS).

Για λόγους ασφάλειας, η συσκευή σας πρέπει να είναι ξεκλειδωμένη για να είναι εφικτή αυτή η 
λειτουργία. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργικότητα σε μια επικίνδυνη περιοχή, 
συνιστάται να ρυθμίσετε μεγάλης διάρκειας χρόνο Αδράνειας ώστε η συσκευή σας να παραμένει 
ξεκλείδωτη για περισσότερο χρόνο (Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αδράνεια), ή μπορείτε να επιλέξετε να 
απενεργοποιήσετε προσωρινά το κλείδωμα οθόνης (Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης).

Άνοιγμα του Location Alert
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα εξής:

• Πατήστε το πλήκτρο SOS για 1,5 δευτερόλεπτο.

• Αγγίξτε  > Location Alert ( ).
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Διαμόρφωση των ρυθμίσεων

1. Αγγίξτε  > Location Alert ( ).

2. Όταν ανοίξει το Location Alert, θα εμφανιστεί η σελίδα αποποίησης ευθυνών (Disclaimer). Αγγίξτε 
OK για να συνεχίσετε.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και κατόπιν:

• Αγγίξτε το πεδίο Περιεχόμενο μηνύματος, επεξεργαστείτε το μήνυμα που θέλετε να λάβουν οι 
παραλήπτες στην αναδυόμενη οθόνη Επεξεργασία μηνύματος, και αγγίξτε OK.

• Αγγίξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ για να καταχωρίσετε μια νέα επαφή. Καταχωρίστε το 
όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου. Κατόπιν αγγίξτε OK. Η νέα επαφή εμφανίζεται στη λίστα 
Επαφές ανάγκης.

Συμβουλή: Αγγίξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΠΑΦΗΣ για να προσθέσετε ως παραλήπτη 
μια επαφή που είναι ήδη αποθηκευμένη στη συσκευή σας.

Σημείωση:
Μπορείτε να προσθέσετε έως 3 επαφές.

• Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε  ή πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής.

4. Αγγίξτε ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης θέσης 
και να αποστείλετε ένα μήνυμα ειδοποίησης μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 
Ρυθμίστε το χρονόμετρο και αγγίξτε ΡΥΘΜΙΣΗ.

Σημείωση:
Αφού έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το μήνυμα ειδοποίησης θα αποσταλεί στους παραλήπτες 
που καθαρίσατε όταν το χρονόμετρο πέσει στο μηδέν, εκτός αν πατήστε το κουμπί διακοπής.

5. Αγγίξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΡΑ για να αποστείλετε άμεσα μηνύματα κειμένου 
στις Επαφές ανάγκης σας.

Διαχείριση εφαρμογών

Προβολή μιας εγκατεστημένης εφαρμογής

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Εφαρμογές.

2. Στη λίστα εφαρμογών, κάντε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

• Αγγίξτε  για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις εφαρμογών.

• Αγγίξτε  > Προβολή συστήματος για να εμφανίσετε εφαρμογές του συστήματος.

• Αγγίξτε  > Επαναφορά προτιμήσεων εφαρμογών > ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για να 
πραγματοποιήσετε επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.

• Αγγίξτε μια εφαρμογή για άμεση προβολή των λεπτομερειών της.

Κατάργηση μιας εγκατεστημένης εφαρμογής

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Εφαρμογές.

2. Αγγίξτε μια εφαρμογή και στη συνέχεια αγγίξτε ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ > OK για να καταργήσετε την 
εφαρμογή από το κινητό σας.

Σημείωση:
Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές δεν μπορούν να διαγραφούν.
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Επαναφορά του κινητού σας τηλεφώνου

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των ρυθμίσεών μου
Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεων του κινητού σας τηλεφώνου 
στους διακομιστές της Google, με τον λογαριασμό Google σας. Εάν αντικαταστήσετε το κινητό σας 
τηλέφωνο, οι ρυθμίσεις για τις οποίες έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, έχουν αποθηκευτεί 
στο νέο κινητό σας τηλέφωνο την πρώτη φορά που συνδέεστε με τον λογαριασμό Google σας.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά.

2. Σύρετε το διακόπτη Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων μου προς τα δεξιά  
( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων
Εάν επαναφέρετε το τηλέφωνο σας στις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο, όλα τα 
προσωπικά δεδομένα σας από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών για τον λογαριασμό Google σας, οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς, τις ρυθμίσεις 
του συστήματος και των εφαρμογών σας και κάθε ληφθείσα εφαρμογή θα διαγραφούν. Η επαναφορά 
του τηλεφώνου σας δε διαγράφει τις ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχει κατεβάσει 
ή οποιαδήποτε αρχεία στην κάρτα microSD σας, όπως μουσική ή φωτογραφίες.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά > Επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων.

2. Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και στη συνέχεια ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Το κινητό 
τηλέφωνο επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

Επαναφορά του υλικού της συσκευής σας

Αυτή η συσκευή έχει εσωτερική μπαταρία και επομένως δεν είναι εφικτή η επαναφορά του υλικού 
με την αφαίρεση της μπαταρίας. Αν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε επαναφορά του υλικού της 
συσκευής, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω.

Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να απαιτείται αν δεν βλέπετε ότι η συσκευή σας 
φορτίζει ακόμα και μετά τη σύνδεσή της στο φορτιστή από την πρίζα τοίχου.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να πραγματοποιήσετε επαναφορά στη συσκευή σας:

• Τραβήξτε την ασφάλεια καλύμματος κάρτας προς τα πίσω για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην οπή επαναφοράς (Reset). Κατόπιν εισαγάγετε ένα συνδετήρα στην οπή επαναφοράς 
για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής. Αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής 
ενεργοποιήστε το τηλέφωνο κανονικά.

Οπή επαναφοράς reset

• Πατήστε τα πλήκτρα Αύξησης έντασης ήχου και Ενεργοποίησης έως ότου απενεργοποιηθεί η 
συσκευή. Αφού γίνει επαναφορά, η συσκευή θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
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Προβολή Σήμανσης E

Για να προβάλετε τις κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με το κινητό σας τηλέφωνο, κάνετε τα εξής:

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις ( ).

2. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Σχετικά με το τηλέφωνο > Κανονιστικές πληροφορίες.
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Παράρτημα

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

Αδιάβροχο περίβλημα
Τα καλύμματα θυρών USB και ακουστικών πρέπει να είναι καλά στη θέση τους και το πίσω κάλυμμα να 
έχει εφαρμόσει καλά και να έχει ασφαλίσει, για να εξασφαλιστεί ότι η συσκευή ανταποκρίνεται στο επίπεδο 
προστασίας του σχεδιασμού της.

Ηλεκτρονική συσκευή
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας εάν απαγορεύεται η χρήση της. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
όταν η χρήση της μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ιατρικές συσκευές

Ακολουθήστε τους κανόνες και τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει νοσοκομεία και κέντρα παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν απαγορεύεται η χρήση της.

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

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

Ασφάλεια κυκλοφορίας
Λάβετε υπόψη σας τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή. 
Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε κάποιο όχημα, συμμορφωθείτε με τις 
ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

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

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα hands-free.

Όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταθμεύστε το όχημα στην άκρη 
του δρόμου πριν τη χρήση.

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του οχήματος.

Μέσα σε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στον αερόσακο ή στην 
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περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου. Ειδάλλως, η συσκευή ενδέχεται να σας κτυπήσει λόγω της 
ισχυρής δύναμης με την οποία φουσκώνει ο αερόσακος.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ πετάτε με κάποιο αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή 
σας πριν την επιβίβαση σε ένα αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφος 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο στη λειτουργία του αεροσκάφους και να διαταράξει το ασύρματο 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επίσης ενδέχεται να θεωρηθεί παράνομη.

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

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

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

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

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

Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε 0 °C και 40 °C ενώ φορτίζετε τη συσκευή. 
Διατηρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε -10 °C και 45 °C ενώ χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία.

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

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

Εξαρτήματα
Επιλέξτε μόνο μπαταρίας, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν λάβει έγκριση για χρήση με το παρόν 
μοντέλο, από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου φορτιστή 
ή αξεσουάρ μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση για τη συσκευή, μπορεί να παραβιάζει 
τοπικούς κανόνες ή νόμους και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με 
τον αντιπρόσωπο σας για πληροφορίες αναφορικά με τις εγκεκριμένες μπαταρίες, φορτιστές και 
εξαρτήματα, στην περιοχή σας.

Μπαταρία και φορτιστής
Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν να εξασθενήσει.
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Χρησιμοποιήστε την παροχή ρεύματος AC που ορίζεται από τα χαρακτηριστικά του φορτιστή. 
Ακατάλληλη τάση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή δυσλειτουργία του φορτιστή.

Εάν διαρρεύσουν οι ηλεκτρολύτες της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολύτες δεν άγγιξαν το 
δέρμα σας και τα μάτια σας. Εάν οι ηλεκτρολύτες αγγίξουν το δέρμα σας ή πέσουν στα μάτια σας, 
πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό αμέσως και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Αν υπάρχει παραμόρφωση του περιβλήματος της μπαταρίας, αλλαγή χρωματισμού ή μη φυσιολογική 
θέρμανση κατά τη φόρτιση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Ειδάλλως, ενδέχεται να 
προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά στη μπαταρία.

Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά (για παράδειγμα, το καλώδιο είναι εκτεθειμένο 
ή σπασμένο) ή έχει χαλαρώσει η πρίζα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο αμέσως. Ειδάλλως, 
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα του φορτιστή, ή πυρκαγιά.

Μην απορρίψετε τη συσκευή σε φωτιά γιατί μπορεί να εκραγεί. Οι μπαταρίας ενδέχεται να εκραγούν 
επίσης εάν υποστούν ζημιά.

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

Αποφύγετε να σας πέσει η συσκευή. Αν σας πέσει η συσκευή, ειδικά πάνω σε σκληρή επιφάνεια, και 
υποψιαστείτε ότι έχει υποστεί ζημιά, παραδώστε τη σε ένα πιστοποιημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.

Απορρίπτετε άμεσα τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

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

Η ένδειξη απόδοσης του φορτιστή είναι DC 5V 1A.

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

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

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

Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης όπως μαγνητικές κάρτες και δισκέτες κοντά στη συσκευή.

Η ακτινοβολία από τη συσκευή ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που περιέχουν.

Μην αφήνετε τη συσκευή και το φορτιστή σας σε μέρος με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.

Ειδάλλως, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά και να οδηγήσουν σε φωτιά ή έκρηξη. Όταν η 
θερμοκρασία είναι κάτω των 0 °C, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της μπαταρίας.

Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό. Το ακουστικό 
ενδέχεται να προσελκύσει τέτοια αντικείμενα και να σας βλάψει όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

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

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

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της. Ειδάλλως, θα ακυρωθεί η εγγύηση της 
συσκευής και των εξαρτημάτων της και ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να πληρώσει για τις βλάβες.



44 Εγχειρίδιο χρήσης του Cat® S60 Smartphone

Εάν η οθόνη της συσκευής σπάσει από σύγκρουση με κάποιο σκληρό αντικείμενο, μην αγγίξετε ή 
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε αμέσως να 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα πιστοποιημένο κέντρο σέρβις.

Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής (HAC)
Κανονισμοί για ασύρματες συσκευές
Αυτό το τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί για χρήση με βοηθήματα ακοής για ορισμένες από 
τις ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες νεότερες 
ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το τηλέφωνο, οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί 
ακόμα για χρήση με βοηθήματα ακοής. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τις διάφορες λειτουργίες αυτού 
του τηλεφώνου διεξοδικά και σε διαφορετικές τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας το βοήθημα ακοής ή το 
κοχλιακό σας εμφύτευμα, για να προσδιορίσετε αν ακούγεται οποιοσδήποτε ήχος λόγω παρεμβολών. 
Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε ή τον κατασκευαστή αυτού του 
τηλεφώνου, σχετικά με πληροφορίες για τη συμβατότητα βοηθημάτων ακοής. Αν έχετε ερωτήσεις 
σχετικά με τις πολιτικές επιστροφής ή αντικατάστασης, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών με τον 
οποίο συνεργάζεστε ή το κατάστημα αγοράς του τηλεφώνου.
Η Κρατική Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) έχει θέσει προϋποθέσεις για τις ψηφιακές, 
ασύρματες, κινητές συσκευές ώστε να είναι συμβατές με βοηθήματα ακοής και άλλες συσκευής 
υποβοήθησης της ακοής.
Η βιομηχανία ασύρματης τηλεφωνίας έχει αναπτύξει ένα σύστημα βαθμολόγησης για ασύρματες 
κινητές συσκευές ώστε να βοηθήσει τους χρήστες συσκευών ακοής να βρουν κινητές συσκευές που 
μπορεί να είναι συμβατές με τις συσκευής υποβοήθησης ακοής τους.
Οι βαθμοί δεν είναι εγγυημένοι. Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή ακοής 
και την απώλεια ακοής του χρήστη. Εάν οι συσκευής ακοής σας τυχαίνει να είναι ευαίσθητες στις 
παρεμβολές, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βαθμολογημένο τηλέφωνο με 
επιτυχία. Η δοκιμή του κινητού τηλεφώνου με τη συσκευή ακοής είναι ο καλύτερος τρόπος για να την 
αξιολογήσετε αναφορικά με τις προσωπικές σας ανάγκες.
Η FCC έχει υιοθετήσει τους κανόνες συμβατότητας με βοηθήματα ακοής (HAC) για ψηφιακά 
ασύρματα τηλέφωνα. Αυτοί οι κανόνες απαιτούν ορισμένα τηλέφωνα να δοκιμάζονται και να 
διαβαθμίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα συμβατότητας με βοηθήματα ακοής C63.19-2011 του 
Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων (ANSI). Το πρότυπο ANSI για τη συμβατότητα με 
βοηθήματα ακοής περιέχει δύο τύπους διαβαθμίσεων:
Διαβαθμίσεις M: Τα τηλέφωνα με διαβάθμιση Μ3 ή Μ4 πληρούν τις προϋποθέσεις της FCC 
και πιθανά θα προκαλέσουν λιγότερες παρεμβολές σε συσκευές ακοής, σε σύγκριση με μη 
διαβαθμισμένα τηλέφωνα. Η διαβάθμιση Μ4 είναι η καλύτερη/υψηλότερη από τις δύο διαβαθμίσεις.
Διαβαθμίσεις T: Τα τηλέφωνα με διαβάθμιση Τ3 ή Τ4 πληρούν τις προϋποθέσεις της FCC και έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο εύχρηστα με το telecoil μιας συσκευής ακοής (“Διακόπτης Τ” 
ή “Διακόπτης τηλεφώνου”), σε σύγκριση με τα μη διαβαθμισμένα τηλέφωνα. Το Τ4 είναι η καλύτερη/
υψηλότερη από τις δύο διαβαθμίσεις. (Σημειώστε ότι δεν έχουν όλες οι συσκευές ακοής telecoil.)
Η δοκιμασμένη διαβάθμιση Μ και διαβάθμιση Τ της συσκευής αυτής είναι (Αναγνωριστικό FCC: 
ZL5S60), M3 και T4.

Κλήση έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή 
υπηρεσιών. Η σύνδεση, ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δε θα πρέπει 
να εξαρτάστε αποκλειστικά στη συσκευή για τις απαραίτητες επικοινωνίες σας.

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις 
εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δε θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η 
συσκευή πρέπει να αποδεχθεί οποιεσδήποτε παρεμβολές λάβει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών 
που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες.
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Η κεραία (κεραίες) που χρησιμοποιείται για αυτόν τον πομπό δεν πρέπει να βρίσκεται σε τοποθεσία 
κοινής χρήσης ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με κάποια άλλη κεραία ή πομπό.

Σημείωση: Η επιλογή κωδικού χώρας είναι μόνο για τα μοντέλα εκτός ΗΠΑ και δεν είναι διαθέσιμη 
σε όλα τα μοντέλα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC, όλα τα προϊόντα Wi-Fi που 
διατίθενται στις ΗΠΑ πρέπει να είναι ρυθμισμένα σε κανάλια λειτουργίας των ΗΠΑ μόνο.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μίας Κλάσης Β 
ψηφιακής συσκευής που συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή 
εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια συχνότητας 
ραδιοκυμάτων και εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δε λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες, ενδέχεται 
να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα 
προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός αυτός πράγματι προκαλεί 
επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να προσδιοριστεί 
με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να 
διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:
- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.

- Αύξηση του διαχωρισμού ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.

- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Αναζήτηση βοήθειας από τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν σαφή έγκριση από το μέρος που είναι υπεύθυνο για 
τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση του δικαιώματος του χρήστη και 
χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό.

Δήλωση της Industry Canada
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο (τα πρότυπα) RSS εξαίρεσης από άδεια της Industry 
Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:
(1) αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει παρεμβολές και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχθεί οποιεσδήποτε παρεμβολές λάβει, συμπεριλαμβανομένων 
παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003; 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Δήλωση για την έκθεση σε ακτινοβολία:
Το προϊόν συμμορφώνεται με το Καναδικό όριο έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες από φορητή συσκευή, 
σε περιβάλλον χωρίς έλεγχο και είναι ασφαλής για την ενδεδειγμένη χρήση όπως περιγράφεται στο 
παρόν εγχειρίδιο. Περαιτέρω μείωση της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες μπορεί να επιτευχθεί εάν το 
προϊόν διατηρηθεί όσο πιο μακριά γίνεται από το σώμα του χρήστη ή εάν ρυθμίσετε τη συσκευή σε 
χαμηλότερη απόδοση ισχύος, εάν είναι διαθέσιμη η εν λόγω λειτουργία.

Για λειτουργία πάνω στο σώμα, η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες 
έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της IC, αναφορικά με τη χρήση με ένα εξάρτημα που δεν περιέχει 
μέταλλο και τοποθετεί το ακουστικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από το σώμα. Η χρήση άλλων 
εξαρτημάτων ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης σε 
ραδιοσυχνότητες της IC.
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Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et 
le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions 
RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de 
l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction 
est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. 

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de 
rayonnement et votre corps.

Αυτή η συσκευή και η κεραία (κεραίες) της δεν πρέπει να επανατοποθετούνται ή να λειτουργούν σε 
συνδυασμό με άλλες κεραίες ή πομπούς, εκτός από περιπτώσεις με δοκιμασμένα, ενσωματωμένα 
ραδιόφωνα. Η λειτουργία Επιλογής κωδικού χώρας είναι απενεργοποιημένη για προϊόντα που 
διατίθενται στις ΗΠΑ/στον 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.

Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (SAR)
Αυτή η συσκευή πληροί τις κυβερνητικές προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την 
έκθεση σε ενέργεια από ραδιοσυχνότητες (RF) που έχει καθορίσει η Κρατική Επιτροπή Επικοινωνιών 
των ΗΠΑ.
Για λειτουργία πάνω στο σώμα, η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
FCC για έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, αναφορικά με τη χρήση με ένα εξάρτημα που δεν περιέχει 
μέταλλο και τοποθετεί το ακουστικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από το σώμα. Η χρήση άλλων 
εξαρτημάτων ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC για 
έκθεση σε ραδιοσυχνότητες.
Το όριο SAR που ορίζει η FCC είναι 1,6 W/kg.
US SKU:
Οι μέγιστες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC για το τηλέφωνο 
αναφέρονται παρακάτω:
SAR κεφαλής: 0,76 W/kg
SAR σώματος: 0,90 W/kg
SAR ασύρματου δρομολογητή: 1,04 W/kg

Για να ελαττώσετε το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολίες, κάντε τα ακόλουθα:
(i) χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε καλές συνθήκες σήματος,
(ii) χρησιμοποιείτε σετ hands-free,
(iii) για εγκύους, κρατάτε το κινητό τηλέφωνο μακριά από το στομάχι.
(iv) χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μακριά από τα γεννητικά όργανα.
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Πρόληψη απώλειας της ακοής
Προϋπόθεση προειδοποιητικής δήλωσης υπό το EN 60950-1: A2.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα ήχου για 
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

           

Σημείωση: Για τη Γαλλία, τα ακουστικά κεφαλής/αυτιών για αυτή τη συσκευή συμμορφώνονται με 
τις προϋποθέσεις στάθμης ηχητικής πίεσης που ορίζονται στο εφαρμόσιμο πρότυπο EN 
50332-1:2013 και/ή EN 50332-2:2013 όπως απαιτείται από το Γαλλικό άρθρο L.5232-1.

Δήλωση συμμόρφωσης
Συμμορφώνεται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της Οδηγίας R&TTE 1999/5/
ΕΚ, εάν χρησιμοποιηθεί για την ενδεδειγμένη χρήση της και ότι τα ακόλουθα πρότυπα έχουν 
εφαρμοστεί:

1. Υγεία (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας R&TTE)
• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας R&TTE)
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (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

• EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010

• EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. Χρήση φάσματος συχνοτήτων ραδιοκυμάτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας R&TTE)
• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• 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 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
• EN 50581: 2012
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Συμμόρφωση με το SAR του CE

Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ (1999/5/ΕΚ) αναφορικά με τον περιορισμό της 
έκθεσης του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ως μέσο προστασίας της υγείας του.

Τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων συστάσεων για την προστασία του γενικού κοινού.

Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς 
μέσω τακτικών και ενδελεχών αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για 
το συνιστώμενο όριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (CE) για τις κινητές συσκευές είναι ο Ειδικός 
Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) και το όριο του SAR είναι 2,0 W/kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια 
ιστού. Πληροί τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τη μη Ιοντίζουσα 
Ακτινοβολία (ICNIRP).

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

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

Οι μέγιστες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς του CE για το τηλέφωνο 
αναφέρονται παρακάτω:

SAR κεφαλής: 0,444 W/kg

SAR σώματος: 1,080 W/kg

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

Πληροφορίες τελικής διάθεσης και ανακύκλωσης

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

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

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

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

Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της ΕΕ
Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι αυτή η συσκευή βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις 
προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.catphones.com/support/s60-
smartphone.
Σημείωση: Λάβετε υπόψη τους εθνικούς, τοπικούς κανονισμούς στην τοποθεσία όπου θα 
χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Η χρήση της συσκευής ενδέχεται να περιορίζεται σε ορισμένα ή όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Γαλλία: Η χρήση σε εξωτερικό χώρο περιορίζεται σε 10 mW e.i.r.p. εντός της ζώνης συχνοτήτων 
2454-2483,5 MHz. Ιταλία: Για προσωπική χρήση, απαιτείται γενική έγκριση εάν χρησιμοποιείται WAS/
RLAN εκτός της οικίας του χρήστη.

Για δημόσια χρήση, απαιτείται γενική έγκριση. Λουξεμβούργο: Απαιτείται γενική έγκριση για την 
παροχή υπηρεσιών και δικτύου.

Νορβηγία: Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή εντός μίας ακτίνας 20 km από το 
κέντρο του Ny-Ĺlesund.

V100R001B03_01

Νομική επισήμανση για την Google
Τα Android, Google Play, λογότυπο Google Play και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
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Προδιαγραφές MyFLIR του S60

Μονάδα κάμερας
Θερμική και οπτική κάμερα με MSX
Θερμικός αισθητήρας 17 µm μέγεθος εικονοστοιχείων, 8 – 14 mm εύρος φάσματος
Θερμική ανάλυση 80×60
Οπτική ανάλυση 640×480
HFOV / VFOV 46° ± 1° / 35° ± 1°
Ρυθμός καρέ 8,7 Hz
Εστίαση Σταθερή 15 cm - άπειρο
Ενσωματωμένο διάφραγμα Αυτόματο/Χειροκίνητο
Ραδιομετρία
Δυναμικό εύρος σκηνής -20 °C – 120 °C
Ακρίβεια ±5 °C ή ±5%

Ποσοστό της διαφοράς μεταξύ θερμοκρασίας περιβάλλοντος και 
θερμοκρασίας της σκηνής.
Έχει εφαρμογή 60 s μετά την εκκίνηση όταν η μονάδα είναι σε 
εύρος θερμοκρασίας 15 °C – 35 °C και η σκηνή εντός  
10 °C – 120 °C.

Θερμική ευαισθησία (MRDT) 150 mK
MyFLIR
Λειτουργία Στάνταρ Επαγγελμ.
Ζωντανή εικόνα Θερμική (MSX)
Αποθήκευση εικόνας Θερμική (MSX) ως jpeg Θερμική (MSX) και οπτική ως 

ραδιομετρικό jpeg
Αποθήκευση βίντεο (mpeg) Θερμικό (MSX) ως jpeg
Κύλιση σε VIS Όχι Ναι
Παλέτες Iron (Σίδηρος), Black hot 

(Μαύρο θερμό), White hot 
(Λευκό θερμό)

Iron (Σίδηρος), Black hot 
(Μαύρο θερμό), White hot 
(Λευκό θερμό), Rainbow 
(Ουράνιο τόξο), Contrast 
(Αντίθεση), Arctic (Αρκτικό), 
Lava (Λάβα), Coldest (Η πιο 
ψυχρή), Hottest (Η πιο θερμή)

Κλίμακα IR Αυτόματη, κλειδωμένο ελάχ./μέγ., επεξεργάσιμο ελάχ./μέγ.
Ανάλυση θερμικής εικόνας - Κεντρικός σημειακός 

μετρητής
- ROI (περιοχή ενδιαφέροντος) 
ολόκληρης εικόνας

- Έως τρεις κινητοί σημειακοί 
μετρητές

- ROI (περιοχή ενδιαφέροντος) 
ολόκληρης εικόνας

- Δυνατότητα επεξεργασίας σε 
αποθηκευμένες εικόνες

Ρυθμίσεις συντελεστή εκπομπή Επιφάνεια Ματ: 95%, Ημι-ματ: 80%, Ημι-στιλπνή: 60%,
Στιλπνή: 30%

Χρονοδιακόπτης Απενεργοποιημένος, 3 s, 10 s
Εγγραφή βίντεο time lapse Χρόνος καθυστέρησης, διάστημα μεταξύ καρέ, ταχύτητα 

αναπαραγωγής
Πανόραμα Όχι Ναι
Θέση μέσω GPS αποθηκεύεται 
στην εικόνα

Ναι

Εξαγωγή σε άλλο λογισμικό 
αναφορών FLIR

Όχι Ναι

Ευθυγράμμιση χρήστη Ναι
 


