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Δήλωση νομικού περιεχομένου 

© 2015 Caterpillar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Τα CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, τα αντίστοιχα λογότυπα, το «Caterpillar Yellow», η εμπορική μορφή 

παρουσίασης «Power Edge», καθώς και η εταιρική και προϊοντική ταυτότητα που χρησιμοποιούνται στο 

παρόν εγχειρίδιο, είναι εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια. 

Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc. 

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

αντίστοιχων κατόχων τους. 

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί, σε καμία μορφή και 

με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Caterpillar Inc. 

Το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που προστατεύεται 

από πνευματικά δικαιώματα και πιθανούς δικαιοπαρόχους. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε 

αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, 

εξαγωγή, αποσυμπίληση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση επιμέρους άδειας του εν λόγω 

λογισμικού ή υλικού με κανένα τρόπο, εκτός εάν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί απαγορεύονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία ή εάν αυτές οι ενέργειες έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους κατόχους των 

πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδείας. 

Δήλωση 

Ορισμένες λειτουργίες του προϊόντος και των αξεσουάρ του που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 

βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του εκάστοτε τοπικού δικτύου, 

και επομένως ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες ή να είναι περιορισμένες από τις τοπικές εταιρείες 

δικτύου ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν 

εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή τα αξεσουάρ που αγοράσατε. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών 

που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση. 

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ποιότητα κανενός προϊόντος που θα 

αποστείλετε ή θα λάβετε μέσω αυτού του κινητού τηλεφώνου, όπως, μεταξύ άλλων, κείμενα, 

φωτογραφίες, μουσική, βίντεο και μη ενσωματωμένο λογισμικό με προστασία πνευματικών 

δικαιωμάτων. Κάθε συνέπεια που ενδέχεται να προκύψει από την εγκατάσταση ή τη χρήση των 

παραπάνω προϊόντων σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βαρύνει αποκλειστικά εσάς. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου παρέχεται «ως έχει». Με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, 

συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό κάθε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και 

καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο 

του παρόντος εγχειριδίου. 

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής δεν φέρει σε καμία 

περίπτωση ευθύνη για ειδικές, συμπτωματικές, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες κανενός είδους, ούτε και 

για διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα επιχειρηματικά έσοδα, απώλεια δεδομένων, άυλων περιουσιακών 

στοιχείων ή προσδοκώμενων κερδών. 

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών 

Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν 

τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων, και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση κάθε απαραίτητης 

επίσημης άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν 

εγχειρίδιο, περιλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του. 
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1. Ασφάλεια

Επείγουσες κλήσεις 

Από οποιαδήποτε χώρα, μπορείτε να καλέσετε το 112 (ή άλλον αριθμό επείγουσας κλήσης) σε 

περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 

Σημείωση:  

 Λόγω της φύσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχή

διεκπεραίωση της επείγουσας κλήσης.

Ασφαλής χρήση 

 Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία και αεροπλάνα. Να συμμορφώνεστε με τους

ισχύοντες περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία

ιατροτεχνολογικών συσκευών και να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

 Ορισμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές, όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες, ενδέχεται να

είναι ευαίσθητες σε εξωτερικές εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές

των εν λόγω συσκευών ή τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κοντά σε αυτές τις

ιατροτεχνολογικές συσκευές.

 Αν έχετε καρδιολογικό πρόβλημα, προσέξτε ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις έντασης ήχου κλήσης και

δόνησης.

 Σε χώρους με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως είναι τα πρατήρια φυσικού αερίου, καυσίμων

ή οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, να συμμορφώνεστε με όλες τις σημάνσεις

και τις οδηγίες.

 Το τηλέφωνο εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ακόμη και σε κατάσταση αναμονής.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο εάν υπάρχει σχετική υπόδειξη.

 Τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν

οδηγείτε. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία hands-free, εάν είναι διαθέσιμη, και επικεντρωθείτε

αποκλειστικά στην οδήγηση και στο δρόμο. Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια

κλήση, σταθμεύστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής, ενημερώστε αμέσως τον πάροχο υπηρεσιών

δικτύου ώστε να ακυρώσει τη χρήση της κάρτας SIM.

 Κατά την επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, θα χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό IMEI.

Ο αριθμός ΙΜΕΙ αναγράφεται στην πίσω πλευρά της συσκευής (κάτω από την μπαταρία). Αλλιώς,

καλέστε το *#06# για να εμφανιστεί ο αριθμός IMEI στην οθόνη του κινητού σας. Αντιγράψτε αυτό

τον αριθμό και φυλάξτε τον για μελλοντική ανάγκη.

 Για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου, κλειδώνετε την κάρτα SIM ή το

τηλέφωνο και αλλάζετε τους κωδικούς πρόσβασης όποτε χρειάζεται.

 Μην αφαιρείτε την μπαταρία χωρίς να απενεργοποιήσετε πρώτα το τηλέφωνο. Αν δεν τηρηθεί αυτή

η οδηγία, μπορεί να χαθούν δεδομένα.

 Φεύγοντας από το αυτοκίνητο, πάρτε μαζί σας το τηλέφωνο ή φυλάξτε το στο ντουλαπάκι του

συνοδηγού για να μην κλαπεί.

 Φυλάσσετε το τηλέφωνο, την μπαταρία και το φορτιστή σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Επισημάνσεις για τη χρήση του τηλεφώνου 

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο κοντά σε μαγνητικές κάρτες και άλλα αντικείμενα με μαγνητισμό. Ο

μαγνητισμός του τηλεφώνου ενδέχεται να διαγράψει πληροφορίες αποθηκευμένες σε δισκέτες,

προπληρωμένες κάρτες τηλεφωνίας και πιστωτικές κάρτες.
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 Η χρήση του τηλεφώνου κοντά σε σταθερό τηλέφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και αυτόματες

συσκευές γραφείου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές και να επηρεάσει τη λειτουργία του κινητού

τηλεφώνου.

 Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Εάν εισέλθουν υγρά στη συσκευή, μπορεί να διαβρωθεί το

ηλεκτρονικό κύκλωμα.

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε χώρους με ακραίες θερμοκρασίες.

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε θερμά μέρη, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τους 60C,

όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου, το πρεβάζι παραθύρου, κοντά σε φωτιά ή σε αναμμένο τσιγάρο.

 Μην βάφετε το τηλέφωνο.

 Μην ρίχνετε κάτω το τηλέφωνο, μην το συνθλίβετε και μην το τραντάζετε δυνατά.

 Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το τηλέφωνο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει

ζημιά στο τηλέφωνο, διαρροή και θραύση του εσωτερικού κυκλώματος.

 Καθαρίστε το τηλέφωνο μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί ή ένα αντιστατικό πανί. Μην

χρησιμοποιείτε αλκοόλη, διαλυτικά, βενζίνη ή άλλους χημικούς παράγοντες ή διαβρωτικά

καθαριστικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

 Το τηλέφωνο θερμαίνεται κατά τη φυσιολογική χρήση και κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο χωρίς εγκατεστημένη μπαταρία ή με αποφορτισμένη μπαταρία για

μεγάλο διάστημα. Μπορεί να χαθούν δεδομένα.

 Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας, τα μεταλλικά μέρη του τηλεφώνου ενδέχεται να

προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα σας.

 Μην βάζετε το τηλέφωνο στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας. Μπορεί να σπάσει εάν καθίσετε

πάνω του. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στο βάθος της τσάντας σας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το

τηλέφωνο.

 Όταν είναι ενεργοποιημένη η δόνηση, τοποθετείτε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο, ώστε να μην

υπάρχει κίνδυνος να πέσει από ύψος ή να μετακινηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας λόγω της

δόνησης.

Επισήμανση για τη χρήση των μπαταριών 

 Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τις μπαταρίες, διότι μπορεί να προκληθεί διαρροή,

υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

 Η απόρριψη των μπαταριών σε φωτιά μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη. Οι παλιές μπαταρίες

πρέπει να επιστρέφονται στον αντιπρόσωπο ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς

κανονισμούς. Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

 Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία με καλώδια, βελόνες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, και μην

φυλάσσετε τις μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, διότι μπορεί να προκληθεί διαρροή,

υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

 Αν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, υπάρχει κίνδυνος οφθαλμικής βλάβης. Σε

αυτή την περίπτωση, μην τρίψετε τα μάτια σας. Ξεπλύνετε καλά τα μάτια σας με καθαρό νερό και

πηγαίνετε αμέσως στο νοσοκομείο.

 Εάν η διαρροή υγρού μπαταρίας αγγίξει το δέρμα, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα. Πλύνετε το δέρμα

σας με καθαρό νερό και πηγαίνετε αμέσως στο νοσοκομείο.

 Μην βάζετε ποτέ την μπαταρία στο στόμα σας. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να είναι τοξικό.

 Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν υπερθερμανθεί και αλλάξει χρώμα και σχήμα κατά

τη χρήση, τη φόρτιση ή τη φύλαξη.

 Διατηρείτε τις μπαταρίες στεγνές.
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 Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τις μπαταρίες κοντά σε φωτιά, καλοριφέρ και άλλα σημεία

με υψηλή θερμοκρασία, διότι μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

Φυλάσσετε την μπαταρία σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο που δεν είναι εκτεθειμένος απευθείας

στον ήλιο.

 Μην φορτίζετε την μπαταρία περισσότερο από 24 ώρες.

 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν εξαντληθεί. Η διάρκεια

ζωής της μπαταρίας μειώνεται με κάθε φόρτιση.

 Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον

κατασκευαστή του τηλεφώνου. Ζημιά που οφείλεται σε χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών δεν

καλύπτεται από την εγγύηση.

Ασφάλεια κατά την οδήγηση 

 Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Επικεντρωθείτε αποκλειστικά στην οδήγηση και

στο δρόμο. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο,

σβήστε τον κινητήρα και μετά χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο. Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους

και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

 Υπό κανονικές συνθήκες, τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπει αυτό το ασύρματο

τηλέφωνο δεν πρέπει να επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, αν

έχετε την εντύπωση ότι η απόδοση έχει επηρεαστεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του

αυτοκινήτου σας. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να

διερευνηθεί το πρόβλημα από εξειδικευμένο τεχνικό.

 Μόνο εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει μόνιμα το τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.

 Αν το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο, μην τοποθετείτε το τηλέφωνο πάνω από τον αερόσακο ή στην

περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος.

 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε πρατήριο καυσίμων ή σε χώρους όπου

απαγορεύεται η χρήση ασύρματου εξοπλισμού.

Ασφάλεια πτήσεων 

 Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του πληρώματος πτήσης και, εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε το

τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να

επιφέρει μήνυση ή διαγραφή του παραβάτη από την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM.

 Αν δεν κατανοήσετε κάποια οδηγία, απευθυνθείτε σε μέλος του πληρώματος.



8 

2. Προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

2.1. Μπαταρίες 

Η μπαταρία περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Η μέγιστη απόδοση της μπαταρίας επιτυγχάνεται 

μετά από τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο έως 

ότου εξαντληθεί η μπαταρία και μετά να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον 12 ώρες. 

2.1.1. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας 

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο: 

A. Χαλαρώστε τη βίδα και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, σύροντάς το προς τη βάση του τηλεφώνου.

B. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, σύροντάς το προς τη βάση του τηλεφώνου.

C. Η μπαταρία βρίσκεται στη συσκευασία σε ξεχωριστό σακουλάκι.

D. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευασία της και τοποθετήστε την στο τηλέφωνο,

ευθυγραμμίζοντας τις επαφές του τηλεφώνου με τις επαφές της μπαταρίας.

E. Κουμπώστε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.

F. Ξανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και σφίξτε τη βίδα.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία: 

A. Χαλαρώστε τη βίδα και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, σύροντάς το προς τη βάση του

τηλεφώνου.

B. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, σύροντάς το προς τη βάση του τηλεφώνου.

C. Τραβήξτε την μπαταρία από επάνω και αφαιρέστε την από την υποδοχή του τηλεφώνου.

2.1.2. Φόρτιση της μπαταρίας 

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή στο πλάι του τηλεφώνου. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα 

εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).  

Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης της μπαταρίας αναβοσβήνει. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη 

φόρτιση, στην οθόνη εμφανίζεται ένας δείκτης φόρτισης που δείχνει ότι φορτίζεται η μπαταρία. Αν η 

μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης 

φόρτισης. Μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, ο δείκτης δείχνει ότι μπαταρία είναι πλήρης και 

σταματά να κινείται.  

Αν απενεργοποιηθεί η συσκευή, στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα που δείχνει ότι η μπαταρία είναι 

πλήρως φορτισμένη. 

Κατά τη φόρτιση, το τηλέφωνο και ο φορτιστής θερμαίνονται ελαφρά. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα AC και από το τηλέφωνο. 

Προειδοποίηση: 

Σημείωση: Φορτίζετε το τηλέφωνο σε αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία μεταξύ 0 °C έως +50 °C. 

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών μπορεί να είναι 

επικίνδυνη και να παραβιάζει την εγγύηση. 
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2.1.3. Χρήση της μπαταρίας 

Οι προδιαγραφές χρόνου αναμονής και χρόνου ομιλίας που αναφέρει ο κατασκευαστής του τηλεφώνου 

επιτυγχάνονται στις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας. Οι πραγματικές τιμές ποικίλουν ανάλογα με την 

κατάσταση του δικτύου, το περιβάλλον λειτουργίας και τη μέθοδο λειτουργίας. 

Για τη διάθεση της μπαταρίας (π.χ., για ανακύκλωση), τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Μην 

απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 

2.1.4. Δείκτης στάθμης φόρτισης μπαταρίας 

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, ο δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας βρίσκεται στην 

επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 

2.2. Σύνδεση στο δίκτυο 

2.2.1. Κάρτα SIM 

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, τοποθετήστε τη διαθέσιμη κάρτα μονάδας ταυτότητας 

συνδρομητή (SIM). Η κάρτα SIM παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.  

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύνδεση δικτύου είναι καταγεγραμμένες στην κάρτα SIM. 

Στην κάρτα SIM καταγράφονται επίσης οι επαφές, οι τηλεφωνικοί αριθμοί και τα SMS που αποθηκεύετε 

στην SIM. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM από το τηλέφωνο και να την τοποθετήσετε σε άλλο 

τηλέφωνο GSM.  

Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας SIM και φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος όταν είναι εκτός συσκευής, για 

να μην υποστεί ζημιά. Εάν υποστεί ζημιά η κάρτα SIM, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. 

2.2.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας SIM 

Σημείωση: Όλες οι οδηγίες για την τοποθέτηση και την αφαίρεση κάρτας μνήμης και κάρτας SIM 

προϋποθέτουν ότι η οθόνη και το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι στραμμένα προς τα κάτω σ' ένα 

τραπέζι ή στην παλάμη του χεριού σας. Προσέξτε να μην χαράξετε και να μην προκαλέσετε ζημιά στη 

συσκευή. 

Η νέα κάρτα SIM συνήθως παρέχεται προσαρτημένη σε ειδική κάρτα. Οι μεταλλικές επαφές της κάρτας 

SIM είναι εύκολο να γρατσουνιστούν, γι' αυτό αφαιρέστε προσεκτικά την κάρτα πριν την τοποθετήσετε 

στο τηλέφωνο. 

Εάν χρησιμοποιείτε υπάρχουσα κάρτα SIM, χειριστείτε την με προσοχή. 

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, την μπαταρία και κάθε άλλο εξωτερικό 

τροφοδοτικό.  

Ανοίξτε την ασφάλεια της κάρτας SIM, σπρώχνοντας απαλά τον μεταλλικό γάντζο προς τη βάση του 

τηλεφώνου και ανασηκώνοντάς τον από τις επαφές. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας 
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SIM. Ευθυγραμμίστε την κομμένη γωνία της κάρτας SIM με την υποδοχή. Κατεβάστε το γάντζο επάνω 

στην κάρτα SIM, σπρώξτε τον απαλά προς την κορυφή του τηλεφώνου και ασφαλίστε τον στη θέση 

του. Τοποθετήστε την μπαταρία και ξανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα. 

Ομοίως, για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία 

και μετά αφαιρέστε την κάρτα SIM, σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τη βάση του τηλεφώνου και 

ανασηκώνοντάς την από την κάρτα SIM. 

2.2.3. Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας μνήμης 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία, αποσυνδέστε το φορτιστή. Τοποθετήστε την 

κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης, σύμφωνα με το διάγραμμα στην υποδοχή της μπαταρίας 

της συσκευής. 

Ανοίξτε την ασφάλεια της κάρτας μνήμης, σπρώχνοντας απαλά τον μεταλλικό γάντζο προς την 

αριστερή πλευρά του τηλεφώνου και ανασηκώνοντάς τον από τις επαφές. Τοποθετήστε την κάρτα 

μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης, κατεβάστε την ασφάλεια και σπρώξτε την απαλά προς τα δεξιά, 

ασφαλίζοντας την κάρτα μνήμης στη θέση της. 

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, εκτελέστε τα βήματα αντιστρόφως. 

2.2.4. Ξεκλείδωμα της κάρτας SIM 

Κωδικός PIN 

Ο προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Αν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία 

ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Μπορείτε 

επίσης να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε 

το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες εισαγωγής 

του κωδικού PIN, ο κωδικός κλειδώνει και πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PUK για να ξεκλειδώσει. 

Κωδικός PUK 

Αυτός ο κωδικός απαιτείται για να αλλάξετε έναν κλειδωμένο κωδικό PIN. Εάν δεν έχετε λάβει τον κωδικό με 

την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου. Μετά από δέκα διαδοχικές εσφαλμένες 

απόπειρες εισαγωγής του κωδικού PUK, η κάρτα SIM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Εάν συμβεί κάτι 

τέτοιο, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για να αγοράσετε νέα κάρτα SIM. Δεν μπορείτε να 

τροποποιήσετε τον κωδικό PUK. Εάν χαθεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου. 

2.2.5. Σύνδεση στο δίκτυο 

Αφού ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα το εγγεγραμμένο δίκτυο ή 

άλλο διαθέσιμο τοπικό δίκτυο. Μόλις συνδεθείτε, στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το όνομα 

του παρόχου υπηρεσιών δικτύου. 

Η συσκευή θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έτοιμη για να πραγματοποιήσετε και να δεχτείτε κλήσεις. 
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3. Λειτουργία κλήσης

Αφού προετοιμάσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες, μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε και να δεχτείτε κλήσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα. 

Σημείωση:  

 Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να συνδέετε και να αποσυνδέετε τα ακουστικά προσεκτικά, για

να μην υποστεί ζημιά η υποδοχή των ακουστικών.

3.1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου 

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τέλους κλήσης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη 

συσκευή. Αφού ενεργοποιηθεί, η συσκευή ελέγχει αυτόματα εάν η κάρτα SIM είναι συνδεδεμένη.  

Εάν δεν υπάρχει κάρτα SIM, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Εισαγωγή κάρτας SIM» (Insert the SIM card). 

Στη συνέχεια, στην οθόνη θα εμφανιστούν διαδοχικά τα ακόλουθα μηνύματα: Εισαγωγή κωδικού 

πρόσβασης (Input password) – εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για το τηλέφωνο. Εισαγωγή PIN 

(Input PIN) – εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για την κάρτα SIM.  

Αναζήτηση (Search) – το τηλέφωνο αρχίζει την αναζήτηση έως ότου εντοπίσει και συνδεθεί με το 

κατάλληλο δίκτυο. 

3.2. Πραγματοποίηση κλήσης 

Μόλις εμφανιστεί ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου στην οθόνη, το τηλέφωνο περνά σε κατάσταση 

αναμονής και μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχτείτε κλήσεις. Εάν έχουν εγκατασταθεί δύο 

κάρτες SIM, στην οθόνη εμφανίζονται και οι δύο πάροχοι υπηρεσιών δικτύου. 

3.2.1. Απευθείας κλήση 

Αφού ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να 

καλέσετε και θα περάσετε στην οθόνη κλήσης όπου θα εμφανίζεται ο εν λόγω αριθμός. 

Αν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό που δεν είναι ήδη αποθηκευμένος στις επαφές, θα εμφανιστεί η 

επιλογή να τον προσθέσετε στις επαφές. Για να αποδεχθείτε την επιλογή και να αποθηκεύσετε τον 

αριθμό είτε στο τηλέφωνο είτε στις κάρτες SIM, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης. 

Τοπική κλήση 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στο πληκτρολόγιο και πατήστε το πράσινο πλήκτρο κλήσης 

Αποστολή (Send) για να πραγματοποιήσετε την τηλεφωνική κλήση. 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα και το τηλέφωνο του ατόμου που καλέσατε. Μόλις απαντηθεί η 

κλήση, εκτός από το τηλέφωνο και/ή το όνομα του ατόμου ή του οργανισμού που καλέσατε, στην 

οθόνη θα εμφανιστεί και ένα χρονόμετρο. 

Διεθνής κλήση 

Πληκτρολογήστε το σύμβολο «+», πατώντας σύντομα δύο φορές το πλήκτρο * ή πατώντας 

παρατεταμένα το πλήκτρο 0, και μετά τον κωδικό κλήσης της χώρας και τον αριθμό τηλεφώνου που 

θέλετε. Για παράδειγμα, για να καλέσετε έναν αριθμό στη Γαλλία, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * 

ώστε να εμφανιστεί το σύμβολο «+», και μετά πληκτρολογήστε «33» (ο κωδικός κλήσης για τη Γαλλία) 

και τον αριθμό τηλεφώνου. 

3.2.2. Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο 

Μπείτε στις επαφές του τηλεφωνικού καταλόγου από το Κύριο μενού. Οι επαφές είναι αποθηκευμένες 
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αλφαβητικά. Χρησιμοποιήστε το Ευρετήριο (Index) για γρήγορη αναζήτηση των ονομάτων. 

3.3. Απάντηση κλήσης 

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί με δόνηση, κουδούνισμα, δόνηση και 

κουδούνισμα. Το όνομα και το τηλέφωνο του καλούντος εμφανίζονται στην οθόνη εάν το δίκτυο 

υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Μπορείτε να απαντήσετε ή να απορρίψετε την κλήση. 

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «κλήσης σε αναμονή» (πρέπει να κάνετε αίτηση για την υπηρεσία στον 

πάροχο υπηρεσιών δικτύου), εάν μιλάτε στο τηλέφωνο και υπάρχει άλλη εισερχόμενη κλήση, η συσκευή 

σάς ειδοποιεί για τη δεύτερη κλήση με έναν σύντομο ήχο. Μπορείτε να απαντήσετε ή να απορρίψετε τη 

δεύτερη κλήση. Εάν απαντήσετε τη δεύτερη κλήση, η τρέχουσα κλήση θα τεθεί σε αναμονή. 

3.4. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης 

Ενόσω μιλάτε στο τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:  

Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM και τον πάροχο 

υπηρεσιών δικτύου. 

Σίγαση (Mute): Το μικρόφωνο κλείνει και ο καλούμενος δεν μπορεί να ακούσει τον καλούντα. 

Αναμονή (Hold): Η τρέχουσα κλήση μπαίνει σε αναμονή, και ούτε εσείς ούτε και το άτομο που έχετε 

καλέσει ακούτε ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να επαναφέρετε την κλήση από την αναμονή ή να την 

τερματίσετε από το μενού Επιλογών. 

Τέλος κλήσης (End call): Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης. 

Ένταση ήχου (Volume): Ρύθμιση της έντασης ήχου του ηχείου ή του ακουστικού. 

Τηλεφωνικός κατάλογος (Phonebook): Μπαίνετε στον τηλεφωνικό κατάλογο και επιλέγετε 

σχετικές λειτουργίες. Ο τηλεφωνικός κατάλογος διευκολύνει την αναζήτηση τηλεφωνικών αριθμών ενώ 

βρίσκεστε σε κλήση. 

Μηνύματα (Messages): Μπαίνετε στην οθόνη μηνυμάτων και επιλέγετε σχετικές λειτουργίες. 

Μπορείτε να περάσετε στην οθόνη Κλήσης ή στον Τηλεφωνικό Κατάλογο για να πραγματοποιήσετε νέα 

κλήση ενώ υπάρχει άλλη κλήση σε εξέλιξη. 

Σημείωση:  

 Εάν το τηλέφωνο λειτουργεί με δύο κάρτες, όταν χρησιμοποιείται η μία κάρτα, η άλλη

κάρτα είναι εκτός σύνδεσης.

4. Κύριο μενού

Στην οθόνη Αναμονής, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο και πατήστε το αριστερό πλήκτρο συντόμευσης 

για να περάσετε στο Κύριο μενού. Από εδώ έχετε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες. 

Τηλεφωνικός κατάλογος επαφών (Contacts Phonebook): Πατήστε το αριστερό πλήκτρο 

συντόμευσης για να περάσετε στις επιλογές: Επαφές, Νέα, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άλλες. 

Μήνυμα (Message): Σύνταξη μηνύματος, Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Πρόχειρα, Απεσταλμένα, 

Πρότυπα, Μετάδοση μηνύματος, Διακομιστής αυτόματου τηλεφωνητή, Email. 

Αρχεία καταγραφής κλήσεων (Call Logs): Αναπάντητες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις, 
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Εισερχόμενες κλήσεις, Απορριφθείσες κλήσεις, Διαγραφή όλων, Χρονόμετρα κλήσεων, Μετρητής 

κίνησης GPRS. 

Ρυθμίσεις (Settings): Ρυθμίσεις κλήσεων, Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Οθόνη, Ασφάλεια, Προφίλ και 

Συνδέσεις. 

Κάμερα (Camera): Κάμερα, Βιντεοσκόπηση, Εικόνα, Βίντεο, Εγγραφή, Ραδιόφωνο FM. 

Πρόσθετες εφαρμογές (Extras): Ξυπνητήρι, Αριθμομηχανή, Χρονόμετρο, Παγκόσμιο ρολόι, 

Μετατροπή μονάδων, STK (σε περιβάλλον αναμονής). 

Οργάνωση (Organizer): Ημερολόγιο, Memo, Ebook, Java. 

Τα αρχεία μου (My Files): Φάκελοι Αφύπνιση, Ebook, Η μουσική μου, Άλλα, Φωτογραφίες, Βίντεο, 

vCard. 

Προφίλ (Profiles): Κανονικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Εξωτερικός χώρος, Ακουστικό, Bluetooth. 

Internet: Επιλογή προγράμματος περιήγησης: Dorado, Opera Mini, Ορισμός ως προεπιλογή. 

Συντομεύσεις (Shortcuts): Επαφές. 

5. Τηλεφωνικός κατάλογος επαφών

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου.  

Κάθε εγγραφή στην κάρτα SIM ή στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής περιλαμβάνει έναν αριθμό 

τηλεφώνου και ένα όνομα ή στοιχείο αναφοράς.  

Οι επαφές που αποθηκεύονται στο τηλέφωνο μπορούν να περιλαμβάνουν ονόματα, αριθμό κινητού 

τηλεφώνου, αριθμό σπιτιού, γραφείου, άλλους αριθμούς, ομάδα, εικόνα, ήχο κλήσης, όνομα εταιρείας, 

όνομα τμήματος, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδα και σημειωματάριο.  

5.1. Λίστα επαφών 

Η λίστα επαφών είναι οργανωμένη αλφαβητικά. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Νέα, Σύνταξη μηνύματος, 

Κλήση, Διαγραφή, Διαγραφή πολλαπλών，Εισαγωγή/Εξαγωγή, Αποστολή vCard, Άλλες, Αναζήτηση. 

Νέα (New): Δημιουργία νέας επαφής. 

Σύνταξη μηνύματος (Write message): Αποστολή SMS ή MMS στον αριθμό. 

Κλήση (Call): Κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού. 

Διαγραφή (Delete): Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου. 

Διαγραφή πολλαπλών (Delete multiple): Επιλογή και διαγραφή πολλαπλών επαφών. 

Εισαγωγή/Εξαγωγή (Import/Export): Αντιγραφή της επιλεγμένης επαφής στην κάρτα SIM ή στο 

τηλέφωνο. Εισαγωγή και εξαγωγή επαφής στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης. 

Αποστολή vCard (Send vCard): Αποστολή vCard μέσω SMS, MMS, Email, Bluetooth. 

Άλλες (Others): Ταχεία κλήση, Οικείος αριθμός, Αριθμός υπηρεσίας και Κατάσταση μνήμης. 

6. Μήνυμα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υπηρεσίες μηνυμάτων που παρέχει το δίκτυο GSM. Ο πάροχος 

υπηρεσιών του δικτύου σας μπορεί να μην υποστηρίζει ορισμένες υπηρεσίες. 

6.1. Σύνταξη μηνύματος (Write message) 

6.1.1. SMS 

Περάστε στην οθόνη επεξεργασίας SMS από την οθόνη Μενού, επιλέξτε Μήνυμα και μετά «Σύνταξη 

μηνύματος» για να γράψετε ένα νέο SMS. Για να προσθέσετε μια επαφή, πατήστε το κεντρικό κουμπί 
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πλοήγησης (κίτρινο πλήκτρο) και επιλέξτε την επαφή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης «κάτω» 

και «πάνω». Για να επιβεβαιώσετε την προσθήκη, πατήστε το κεντρικό κουμπί. Το επιλεγμένο πλαίσιο 

τσεκάρεται. Πατήστε Επιλογές και OΚ.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να γράψετε το μήνυμα. Αφού γράψετε το κείμενο 

του μηνύματος, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:  

Αποστολή (Send): Αποστολή του μηνύματος. 

Εισαγωγή προτύπου (Insert template): Πάρε τηλέφωνο!, Πού είσαι;, Ευχαριστώ!, Περίμενε λίγο!, 

Είμαι απασχολημένος/η σήμερα! 

Προσθήκη στοιχείων επαφής (Add contact info): Προσθήκη στοιχείων επαφής στο μήνυμα. 

Προσθήκη εικονιδίου διάθεσης (Add phiz): Προσθήκη εικονιδίου διάθεσης στο μήνυμα. 

Αποθήκευση ως πρόχειρο (Save as draft): Αποθήκευση στο φάκελο Πρόχειρα. 

6.1.2. MMS 

Η λειτουργία MMS σάς επιτρέπει να στείλετε μηνύματα κειμένου και πολυμέσων όπως εικόνες, αρχεία 

ήχου και βίντεο σε άλλο τηλέφωνο. Αφού δημιουργήσετε το μήνυμα, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:  

Αποστολή (Send): Αποστολή του μηνύματος. 
Προσθήκη νέου παραλήπτη (Add new recipient): Προσθήκη νέας επαφής. 
Προσθήκη (Add): Κείμενο, Προσθήκη εικονιδίου διάθεσης, Εισαγωγή προτύπου, Επόμενη διαφάνεια, 

Προηγούμενη διαφάνεια, Εικόνα, Λήψη φωτογραφίας, Ήχος, Εγγραφή, Βίντεο, Βιντεοσκόπηση και 
Συνημμένο. 

Αποθήκευση ως πρόχειρο (Save as draft): Αποθήκευση στο φάκελο Πρόχειρα. 

Ρύθμιση χρόνου διαφάνειας (Set slide time): Ρύθμιση της διάρκειας της διαφάνειας από 1 

δευτερόλεπτο έως 600 δευτερόλεπτα. 

Διάταξη κειμένου (Text layout): Τοποθέτηση του κειμένου από πάνω ή από κάτω. 

6.2. Εισερχόμενα (Inbox) 

Στα Εισερχόμενα αποθηκεύονται τα εισερχόμενα μηνύματα SMS και MMS.  

Αφού επιλέξετε ένα μήνυμα, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Απάντηση, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, 

Κλήση, Κλείδωμα, Μετακίνηση σε τηλέφωνο/SIM, Αντιγραφή σε τηλέφωνο/SIM, Επιλογή, Ταξινόμηση, 

Προσθήκη αποστολέα σε, Διαγραφή διπλών αριθμών, Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων. 

Η λειτουργία Επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε μηνύματα για περαιτέρω ενέργεια, π.χ., για να 

διαγράψετε εύκολα όλα τα επιλεγμένα μηνύματα. 

6.3. Εξερχόμενα (Outbox) 

Εδώ αποθηκεύονται τα εξερχόμενα μηνύματα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Επανάληψη αποστολής, 

Νέο μήνυμα, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Μετακίνηση στο πρόχειρο, Εμφάνιση λεπτομερειών. 

6.4. Πρόχειρα (Drafts) 

Εδώ αποθηκεύονται τα προσχέδια μηνυμάτων και τα μη ολοκληρωμένα μηνύματα. Οι διαθέσιμες επιλογές 

είναι: Άνοιγμα, Νέο μήνυμα, Διαγραφή, Αντιγραφή σε τηλέφωνο/SIM, Επιλογή και Εμφάνιση λεπτομερειών. 

Αφού επιλέξετε ένα μήνυμα για ανάγνωση, περνάτε στην οθόνη επεξεργασίας του μηνύματος. 

6.5. Απεσταλμένα (Sent box) 

Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Άνοιγμα, Νέο 

μήνυμα, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Προώθηση, Μετακίνηση σε τηλέφωνο/SIM, Αντιγραφή σε 
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τηλέφωνο/SIM, Επιλογή και Ταξινόμηση. 

Αφού επιλέξετε ένα μήνυμα για ανάγνωση, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Προώθηση, Διαγραφή, Κλήση 

παραλήπτη, Μετακίνηση και Εμφάνιση λεπτομερειών. 

6.6. Πρότυπα (Templates) 

Περιλαμβάνουν ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες φράσεις, τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε, 

αλλά και να προσθέσετε δικές σας φράσεις, που θα χρησιμοποιείτε όταν θα συντάσσετε τα μηνύματά σας. 

6.7. Μετάδοση μηνύματος (Broadcast message) 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μετάδοση μηνύματος, να επιλέξετε γλώσσα και 

ρυθμίσεις καναλιού. 

6.8. Διακομιστής αυτόματου τηλεφωνητή (Voice mail server) 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό γραμμής, τον αριθμό φαξ και τον αριθμό δεδομένων. 

6.9. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) 

Μπορείτε να επιλέξετε Gmail, Hotmail ή έναν προσαρμοσμένο λογαριασμό – για να ρυθμίσετε το 

λογαριασμό, πρέπει να έχετε πληροφορίες για τον τύπο του λογαριασμού και τους απαιτούμενους 

κωδικούς πρόσβασης πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία. 

7. Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Το ιστορικό κλήσεων καταγράφει όλες τις πρόσφατες κλήσεις συμπεριλαμβανομένων των 

αναπάντητων, των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:  

Αναπάντητες κλήσεις (Missed calls): Εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις και περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες επιλογές: Επιστροφή κλήσης, Σύνταξη μηνύματος SMS ή MMS, Προσθήκη στη λίστα 

επαφών, Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων, Διαγραφή στοιχείου, Διαγραφή όλων των αριθμών στη 

λίστα και Επιλογή στοιχείου για περαιτέρω ενέργεια. 

Εξερχόμενες κλήσεις (Dialed calls): Εμφανίζει τις εξερχόμενες κλήσεις και περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες επιλογές: Επιστροφή κλήσης, Σύνταξη μηνύματος SMS ή MMS, Προσθήκη στη λίστα 

επαφών, Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων, Διαγραφή στοιχείου, Διαγραφή όλων των αριθμών στη 

λίστα και Επιλογή στοιχείου για περαιτέρω ενέργεια. 

Εισερχόμενες κλήσεις (Received calls): Εμφανίζει τις εισερχόμενες κλήσεις και περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες επιλογές: Επιστροφή κλήσης, Σύνταξη μηνύματος SMS ή MMS, Προσθήκη στη λίστα 

επαφών, Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων, Διαγραφή στοιχείου, Διαγραφή όλων των αριθμών στη 

λίστα και Επιλογή στοιχείου για περαιτέρω ενέργεια. 

Απορριφθείσες κλήσεις (Rejected calls): Εμφανίζει τις απορριφθείσες κλήσεις και περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες επιλογές: Επιστροφή κλήσης, Σύνταξη μηνύματος SMS ή MMS, Προσθήκη στη λίστα 

επαφών, Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων, Διαγραφή στοιχείου, Διαγραφή όλων των αριθμών στη 

λίστα και Επιλογή στοιχείου για περαιτέρω ενέργεια. 

Διαγραφή όλων (Delete all): Διαγραφή όλων των εγγραφών, όλων των εγγραφών της κάρτας SIM. 

Χρονόμετρα κλήσεων (Call Timers): Τελευταία κλήση, Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες 

κλήσεις, Μηδενισμός (απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου).  

Μετρητής κίνησης GPRS (GPRS counter): στατιστικά στοιχεία για τα Τελευταία απεσταλμένα, 
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Τελευταία ληφθέντα, Όλα τα απεσταλμένα, Όλα τα ληφθέντα δεδομένα κίνησης GPRS. 

8. Ρυθμίσεις
8.1. Ρυθμίσεις κλήσης (Call settings) 

Διπλή SIM (Dual-SIM): Λειτουργία αναμονής, Απάντηση μέσω αρχικής SIM, Ορισμός ονόματος SIM. 

Εκτροπή κλήσης (Call Divert): Μπορείτε να ορίσετε την κάρτα SIM για εκτροπή κλήσης. 

Κλήση σε αναμονή (Call waiting): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εμφάνισης κλήσης 

σε αναμονή, να την ακυρώσετε ή να ελέγξετε την κατάσταση. 

Φραγή κλήσεων (Call barring): Μπορείτε να ορίσετε φραγή κλήσεων για Όλες τις εξερχόμενες 

κλήσεις, Όλες τις εισερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, Κλήση ISD, Κλήση διεθνούς 

περιαγωγής, να επιλέξετε Ακύρωση όλων των φραγών και Αντιστοίχιση ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 

Απόκρυψη ταυτότητας καλούντος (Hide ID): Μπορείτε να ορίσετε την Ταυτότητα καλούντος, να 

επιλέξετε Απόκρυψη, Εμφάνιση οικείου ID ή Καθορισμό ID καλούντος από το δίκτυο. 

Άλλες (Others): Υπενθύμιση διάρκειας κλήσης (Ανενεργή, 50 δευτ., 55 δευτ., 60 δευτ. ή 

προσαρμοσμένη), Αυτόματη επανάκληση, Δόνηση κατά τη σύνδεση, Αυτόματη ηχογράφηση 

φωνητικών κλήσεων. 

8.2. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Phone settings) 

Ημερομηνία και ώρα (Date& time): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, την ημερομηνία, τη μορφή 

ώρας και τη μορφή ημερομηνίας. 

Ρυθμίσεις γλώσσας (Language settings): Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα οθόνης, γλώσσα 

γραφής. 

Ρυθμίσεις συντομεύσεων (Shortcut settings): Μπορείτε να ορίσετε διάφορες συντομεύσεις 

πληκτρολογίου για λειτουργίες του λογισμικού. 

Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (Auto power on/off): Μπορείτε να ορίσετε Χρόνο 

ενεργοποίησης, Χρόνο απενεργοποίησης, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. 

Διαχείριση ισχύος (Power management): Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας 

ως ποσοστό. 

Επιλογή προγράμματος περιήγησης (Browser selection): Μπορείτε να επιλέξετε ΕΡΩΤΗΣΗ κάθε 

φορά, Dorado, Opera Mini. 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Restore factory settings): Επαναφορά των 

εργοστασιακών ή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του τηλεφώνου. Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τον 

κωδικό του τηλεφώνου (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234) για αυτή τη λειτουργία. Προηγουμένως, 

αποθηκεύστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη συσκευή, διότι τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν το 

τηλέφωνο επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

8.3. Οθόνη (Display) 

Εφέ κίνησης (Animation effect): Μπορείτε να ορίσετε την οθόνη ενεργοποίησης και την οθόνη 

απενεργοποίησης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Εφέ περιβάλλοντος χρήστη (προεπιλεγμένο), Εφέ 

κύριου μενού (κανονικό), Εφέ λίστας, Οθόνη ενεργοποίησης (προεπιλεγμένο), Οθόνη απενεργοποίησης 

(προεπιλεγμένο). 

Ρυθμίσεις ταπετσαρίας (Wallpaper settings): Μπορείτε να επιλέξετε Στατική ταπετσαρία, 

Περισσότερες εικόνες, Κινούμενη επιφάνεια εργασίας. 

Ρυθμίσεις οθόνης αναμονής (Idle display setting): Μπορείτε να ορίσετε Ημερομηνία και Ώρα, 
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Επιλογή SIM 1&2, Σημερινό χρονοδιάγραμμα, Χρονόμετρο, Αναπαραγωγή ήχου, Ραδιόφωνο FM, STK 

στο περιβάλλον αναμονής. 

Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης (Screen saver settings): Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Sea world, 

Star, Snake, Game of life, Προσαρμοσμένη εικόνα. 

Αντίθεση (Contrast): Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Υπάρχουν επτά επίπεδα 

συνολικά. 

Διάρκεια φωτισμού πληκτρολογίου (Keypad backlight time): Μπορείτε να ρυθμίσετε τη 

διάρκεια φωτισμού του πληκτρολογίου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 20 δευτερόλεπτα, 10 

δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, Νυχτερινή λειτουργία ή απενεργοποίηση. 

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου (Auto keypad lock): Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή 

χειροκίνητα ή να επιλέξετε αυτόματο κλείδωμα, ώστε το τηλέφωνο να κλειδώνει την οθόνη και το 

πληκτρολόγιο αυτόματα μετά από κάποιο χρόνο αδράνειας στην κατάσταση Αναμονής. Οι διαθέσιμες 

επιλογές είναι Ανενεργό, 15 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό ή 5 λεπτά.  

8.4. Ασφάλεια (Security) 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα του τηλεφώνου, το κλείδωμα της SIM και το αυτόματο 

κλείδωμα του πληκτρολογίου. 

PIN: Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM 1. 

Αλλαγή PIN2 (Modify PIN2): Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τους κωδικούς 

πρόσβασης PIN2. Πρέπει να έχετε τους προεπιλεγμένους αριθμούς PIN από τον πάροχο υπηρεσιών 

δικτύου. 

Τηλέφωνο κλειδωμένο (Phone locked): Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό 

πρόσβασης του τηλεφώνου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234. 

Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης κινητού (Modify the cell phone password): Μπορείτε να 

δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον τετραψήφιο έως οκταψήφιο κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου. Ο 

προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234. 

Απόρρητο (Privacy): Άνοιγμα ή κλείσιμο αυτής της επιλογής. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234. 

Κλείδωμα οθόνης με πλήκτρο τέλους κλήσης (Lock screen by end-key): Άνοιγμα ή κλείσιμο 

της οθόνης κλειδώματος από το πλήκτρο τέλους κλήσης. 

Επιτρεπόμενες κλήσεις (Fixed dialing): Προσθήκη αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων στην κάρτα 

SIM:  

Λίστα ανεπιθύμητων (Blacklist): Μπορείτε να δείτε και να ρυθμίσετε τη λίστα ανεπιθύμητων 

αριθμών του τηλεφώνου, καθώς και να αποκλείσετε ηχητικές κλήσεις και μηνύματα SMS.  

8.5. Προφίλ (Profiles) 

Υπάρχουν διαθέσιμα έξι προφίλ: Κανονικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Εξωτερικός χώρος, Ακουστικά και 

Bluetooth. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτά τα προφίλ ή να διαμορφώσετε το δικό σας, 

ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του προφίλ. Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 

χρησιμοποιήστε την επιλογή Επαναφορά. 

8.6. Συνδέσεις (Connections) 

Bluetooth: Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Bluetooth, Ορατότητα Bluetooth, Συζευγμένη συσκευή, Επιλογές 

μεταφοράς, Ρυθμίσεις κοινόχρηστων φακέλων, Όνομα συσκευής, Μνήμη Bluetooth, Βοήθεια Bluetooth. 
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Λογαριασμός δικτύου (Network account): Επιλέξτε το λογαριασμό της κάρτας SIM στο διαδίκτυο. 

Υπηρεσία GPRS (GPRS Service): Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. 

Περιαγωγή δεδομένων (Data roaming): Άνοιγμα ή κλείσιμο της περιαγωγής δεδομένων. 

Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων (Data connection settings): Μπορείτε να επιλέξετε Σύνδεση 

όταν απαιτείται, Σύνδεση πάντα, Πρόγραμμα εξοικονόμησης μπαταρίας. 

Επιλογή δικτύου (Network selection): Μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη επιλογή ή Χειροκίνητη 

επιλογή. 

9. Πολυμέσα
Κάμερα, Βιντεοσκόπηση, Εικόνα, Ήχος, Βίντεο, Εγγραφή, Ραδιόφωνο FM. 

9.1. Κάμερα (Camera) 

Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης. Οι φωτογραφίες 

θα αποθηκευτούν ως αρχεία JPG στην κάρτα μνήμης ή, εάν επιλεχθεί, στη μνήμη του τηλεφώνου. 

Σημείωση:  

 Αν τραβήξετε φωτογραφίες με χαμηλό φωτισμό, μπορεί να μην έχουν καλή ποιότητα.

Μόλις μπείτε στην Κάμερα, θα εμφανιστεί η οθόνη προεπισκόπησης κάμερας με τα εικονίδια 

κατάστασης. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης για να τραβήξετε τη φωτογραφία. 

9.1.1. Ρυθμίσεις κάμερας: 

Προβολή εικόνων (Image viewer): Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει. 

Επιλογές προβολής εικόνων: Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Ορισμός ως ταπετσαρία, Οθόνη 

ενεργοποίησης, Οθόνη απενεργοποίησης, Ορισμός ως εικονίδιο επαφής, Διαγραφή, Κοινοποίηση, 

Επιλογή, Μετονομασία, Προβολή διαφανειών και Λεπτομέρειες. 
Ρυθμίσεις:  
Ποιότητα (Quality): Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Χαμηλή, Κανονική και Σύνθετη. 

Ψευδοσολάρισμα (Banding): Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 50Hz και 60Hz. 
Ήχος κλείστρου (Shutter sound): Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 

Αυτόματη αποθήκευση (Auto save): Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 
Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης (Preferred Storage): Επιλέξτε μεταξύ τηλεφώνου και κάρτας 

μνήμης. 

Εμφάνιση παραμέτρων (Display parameters): Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 
Βοήθεια (Help):  

Βοηθητικές πληροφορίες για την κάμερα. 

Πλήκτρα επάνω και κάτω για τη ρύθμιση του εστιακού βάθους. 

9.2. Βιντεοσκόπηση (DV) 

Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης. Τα βίντεο θα 

αποθηκευτούν ως αρχεία AVI στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου. 

Σημείωση:  

 Αν τραβήξετε βίντεο με χαμηλό φωτισμό, η εικόνα μπορεί να μην έχει καλή ποιότητα.

Μόλις μπείτε στην Κάμερα, θα εμφανιστεί η οθόνη προεπισκόπησης κάμερας με τα εικονίδια 

κατάστασης. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης για να τραβήξετε τη φωτογραφία. 
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9.2.1. Ρυθμίσεις κάμερας:  

Προβολή καταλόγου βίντεο (View video directory): Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεο. 

Στην Προβολή καταλόγου βίντεο, οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Νέος φάκελος, Ορισμός ως, Αποστολή, 

Διαγραφή, Λεπτομέρειες, Μετονομασία, Αντιγραφή, Αναζήτηση, Ταξινόμηση και Επιλογή. 

Ρυθμίσεις:  

Ψευδοσολάρισμα (Banding): Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 50Hz και 60Hz. 

Ήχος (Audio): Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 

Μορφή βίντεο (Video format): Επιλέξτε μεταξύ Avi και 3gp. 

Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης (Preferred Storage): Επιλέξτε μεταξύ τηλεφώνου και κάρτας 

μνήμης. 

Εμφάνιση παραμέτρων (Display parameters): Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 

Βοήθεια (Help):  

Βοηθητικές πληροφορίες για την κάμερα. 

Πλήκτρα επάνω και κάτω για τη ρύθμιση του εστιακού βάθους. 

9.3. Εικόνα (Image) 

Εδώ βλέπετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες και μπαίνετε στη λειτουργία της κάμερας. Πηγαίνετε στις 

Επιλογές κάμερας και μετά στις Ρυθμίσεις, για να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την εικόνα. 

Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις διαφανειών (Settings, Slide settings): Σειρά εφέ: Σειρά εφέ, Επέκταση 

πλαισίου, Επέκταση πλέγματος, Επέκταση αριστερά, Επέκταση δεξιά, Επέκταση επάνω, Επέκταση κάτω 

και Καμία. 

Χρονοκαθυστέρηση (Delay time): Μπορείτε να επιλέξετε 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, 6 

δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 16 δευτερόλεπτα και 20 δευτερόλεπτα. 

9.4. Ήχος (Audio) 

Μόλις μπείτε στην αναπαραγωγή μουσικής και πατήσετε το αριστερό πλήκτρο πλοήγησης, θα 

εμφανιστεί η λίστα αναπαραγωγής. Από την επιλογή «Η μουσική μου», μπορείτε να δείτε όλα τα 

αποθηκευμένα αρχεία μουσικής. Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι: Λίστα μουσικών κομματιών, Προσθήκη, 

Ορισμός ως ήχος κλήσης, Τυχαία αναπαραγωγή, Επανάληψη, Ρυθμίσεις, Άνοιγμα αξιολόγησης.  

Αφού επιλέξετε μουσική από τη Λίστα αναπαραγωγής, μπορείτε να περάσετε στην οθόνη 

αναπαραγωγής μουσικής και να δείτε το άλμπουμ, το όνομα του κομματιού, τον καλλιτέχνη, τη 

διάρκεια αναπαραγωγής και τον αριθμό του κομματιού.  

Μπορείτε να πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο για παύση της αναπαραγωγής, το αριστερό για να 

περάσετε στο προηγούμενο κομμάτι, το δεξιό για να περάσετε στο επόμενο κομμάτι, το επάνω για 

αύξηση της έντασης ήχου και το κάτω για μείωση της έντασης ήχου. 

Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από το αντίστοιχο στοιχείο μενού: 

Αναπαραγωγή/Παύση, Διακοπή, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Ισοσταθμιστής, Ενίσχυση μπάσων, 

Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο, Στίχοι, Πληροφ. κομματιού, και Προβολή λεπτομερειών. 

9.5. Βίντεο (Video) 

Μόλις μπείτε στην Αναπαραγωγή βίντεο, θα εμφανιστεί η λίστα αρχείων βίντεο. Αφού επιλέξετε το 

βίντεο που θέλετε, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:  

Μπορείτε να πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο για παύση της αναπαραγωγής, το αριστερό για να 
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περάσετε στο προηγούμενο κομμάτι, το δεξιό για να περάσετε στο επόμενο κομμάτι, το επάνω για 

αύξηση της έντασης ήχου και το κάτω για μείωση της έντασης ήχου. 

Το μενού Επιλογές περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες: Άνοιγμα, Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη (2), 

Ρύθμιση φωτεινότητας (5), Προβολή, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Ορισμός ως, Ρυθμίσεις, 

Λεπτομέρειες. 

9.6. Εγγραφή (Recorder) 

Έχετε διάφορες επιλογές εγγραφής ήχου: Έναρξη εγγραφής, Λίστα ηχογραφημένων αρχείων, 

Αποθήκευση και Μορφή αρχείου. 

Έναρξη εγγραφής (Start recording): Εγγραφή, Παύση και Διακοπή. Μόλις επιλέξετε Διακοπή, η 

ηχογράφηση θα αποθηκευτεί αυτόματα. 

Αφού αποθηκεύσετε μια ηχογράφηση, έχετε διάφορες επιλογές: Έναρξη ηχογράφησης, Ακρόαση, 

Επανάληψη εγγραφής, Διαγραφή, Αποστολή, Λίστα ηχογραφημένων αρχείων, Θέση αποθήκευσης 

(μνήμη τηλεφώνου ή κάρτα μνήμης), Μορφή αρχείου (AMR, MP3 ή WAV). 

Λίστα ηχογραφημένων αρχείων (Record file list): Περιέχει τη λίστα των ηχογραφημένων 

αρχείων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Νέος φάκελος, Ορισμός ως ήχος κλήσης, Αποστολή, Διαγραφή, 

Λεπτομέρειες, Μετονομασία, Αντιγραφή, Αναζήτηση, Ταξινόμηση και Επιλογή. 

Θέση αποθήκευσης (Storage): Μπορείτε να επιλέξετε τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα 

μνήμης ως θέση αποθήκευσης. 

Μορφή αρχείου (File format): Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εγγραφής: AMR (χαμηλή 

ποιότητα), MP3 (υψηλή ποιότητα) ή WAV (βέλτιστη ποιότητα). 

9.7. Ραδιόφωνο FM (FM radio) 

Μπορείτε να συντονιστείτε και να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM. Για να χρησιμοποιήσετε τα 

ακουστικά που παρέχονται με το τηλέφωνο, θα πρέπει να τα συνδέσετε στην υποδοχή ήχου στη βάση 

της συσκευής. 

Οι διάφορες λειτουργίες είναι διαθέσιμες και από το μενού Επιλογές:  

Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση (Auto Search and save): Ενεργοποιεί την αυτόματη 

αναζήτηση και αποθήκευση του καναλιού. 

Λίστα καναλιών (Channel list): Υπάρχουν 40 διαθέσιμα κανάλια και μπορείτε να τα αντιστοιχίσετε 

στις επιθυμητές συχνότητες με την αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση. 

Αποθήκευση (Save): Αποθηκεύει τη λίστα καναλιών. 

Χειροκίνητη αναζήτηση (Manual search): Χειροκίνητη αναζήτηση του επιθυμητού καναλιού. 

Άνοιγμα ηχείου (Open speaker): Το ραδιόφωνο FM ακούγεται από τα ακουστικά, ωστόσο, αν 

επιλέξετε «Άνοιγμα ηχείου», ο ήχος ακούγεται έξω από τη συσκευή και τα ακουστικά. Αφού επιλέξετε 

«Άνοιγμα ηχείου», η επιλογή γίνεται «Κλείσιμο ηχείου». Αν επιλέξετε «Κλείσιμο ηχείου», θα μπορείτε 

πάλι να ακούσετε το ραδιόφωνο FM μόνο από τα ακουστικά. 

Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο (Background play): Επαναφέρει την κανονική οθόνη για να 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για άλλες λειτουργίες, ενώ το ραδιόφωνο FM συνεχίζει να παίζει. 

Εγγραφή (Recorder): Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε το τρέχον επιλεγμένο κανάλι. 

Προγραμματισμένη ηχογράφηση (Timing Record): Σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο 

αναπαραγωγής του ραδιοφώνου FM και του επιλεγμένου καναλιού. 

Λίστα ηχογραφημένων αρχείων (Record File list): Τα ηχογραφημένα αρχεία αποθηκεύονται σε 

αυτή τη θέση. 
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Βοήθεια (Help): Βοηθητικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM. 

10. Πρόσθετες εφαρμογές

10.1. Αφύπνιση (Alarm) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 διαφορετικούς τύπους αφύπνισης.  

Οι ρυθμίσεις αφύπνισης είναι: Όνομα, Ώρα, Κατάσταση, Συχνότητα και Ήχος ειδοποίησης. Οι ρυθμίσεις 

συχνότητας είναι: Μία φορά, Κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και 

Κυριακή. Η αφύπνιση είναι ενεργή ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.  

Μόλις ηχήσει η αφύπνιση, εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να απορρίψετε την αφύπνιση 

ή να την αναβάλετε για 5 λεπτά. 

10.2. Αριθμομηχανή (Calculator) 

Το τηλέφωνο διαθέτει μια βασική αριθμομηχανή. Τα πλήκτρα πλοήγησης τονίζονται στην οθόνη ώστε 

να χρησιμοποιηθούν τα μαθηματικά σύμβολα για να κάνετε την πράξη που θέλετε. Πατώντας το κίτρινο 

πλήκτρο βλέπετε το αποτέλεσμα της πράξης. 

10.3. Χρονόμετρο (Timer) 

Σας επιτρέπει να ορίσετε αντίστροφη μέτρηση για ένα συμβάν ή μια δραστηριότητα, π.χ., το χρόνο 

μαγειρέματος. Το χρονόμετρο μπορεί να μετρήσει ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα. Από 1 δευτερόλεπτο 

έως 23: 59: 59. 

10.4. Παγκόσμιο ρολόι (World clock) 

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τη ζώνη ώρας μιας πόλης ή να ορίσετε το σύστημα θερινής 

ώρας. 

10.5. Μετατροπή μονάδων (Unit conversion) 

Μετατροπή μονάδων βάρους, μήκους, και κιλά σε λίβρες, κιλά σε ουγγιές 
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11. Οργάνωση

11.1. Ημερολόγιο (Calendar) 

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνίες και να προγραμματίσετε δραστηριότητες (θέμα) και υπενθυμίσεις, 

ημερομηνία και ώρα, και ειδοποιήσεις (ήχος ειδοποίησης). Επιλογές ημερολογίου: Προσθήκη νέου 

συμβάντος, Προβολή συμβάντων, Όλα τα συμβάντα, Εκκαθάριση σημερινών εργασιών, Εκκαθάριση 

όλων, Μετάβαση σε ημερομηνία, Εβδομαδιαία και Καθημερινά. 

11.2. Σημειωματάριο (Memo) 

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε προσωπικό σημειωματάριο ή σημειώσεις. 

11.3. Ebook  

Η λειτουργία eBook εμφανίζει τα eBooks σε μορφή TXT στην κάρτα μνήμης. Στο κάτω μέρος της 

οθόνης, εμφανίζονται το μέγεθος και ο αριθμός των γραμμών του επιλεγμένου eBook. Πατήστε τα 

πλήκτρα πάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέσα στη λίστα, και 

πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε το επιλεγμένο eBook. 

12. Τα αρχεία μου

Ο Διαχειριστής Αρχείων εμφανίζει όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή την κάρτα 

μνήμης, επιτρέποντας την ταχεία πρόσβαση. 

Επιλογές τηλεφώνου: Ξυπνητήρι, Εγγραφή κλήσης, Ebook, Διάταξη αρχείων, Η μουσική μου, Άλλα, 

Φωτογραφίες, Βίντεο και vCard. 

Κάρτα μνήμης: Εμφανίζει τη μορφή και το περιεχόμενο που έχετε επιλέξει για την κάρτα μνήμης. 

13. Προφίλ

Υπάρχουν έξι αρχικά προφίλ για να επιλέξετε, και μπορείτε να προσθέσετε άλλα χρησιμοποιώντας το 

πλήκτρο Επιλογές. Τα έξι προφίλ είναι: Κανονικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Εξωτερικός χώρος, Ακουστικό 

και Bluetooth. 

Επιλογές προσθήκης:  

Μετονομασία (Rename): Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα των αποθηκευμένων προφίλ. 

Ρυθμίσεις κουδουνίσματος (Ring settings): Σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικούς ήχους 

κλήσης για τις κάρτες Sim 1 και Sim 2 (Ήχος κλήσης SIM 1, Ήχος μηνύματος SIM1, Ήχος κλήσης SIM2, 

Ήχος μηνύματος SIM 2). 

Ρύθμιση έντασης ήχου (Adjust Volume): Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και την 

έντασή του για διάφορες επιλογές. 

Τύπος κουδουνίσματος (Ring type): Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου κλήσης και την 
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έντασή του για διάφορες επιλογές. 

Άλλες ειδοποιήσεις (Other Alerts): Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε διάφορους επιπλέον ήχους 

ειδοποίησης όπως: Ήχος πλήκτρων, Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, Ήχος ενεργοποίησης και Ήχος 

κλήσης. 

14. Internet

Επιτρέπει την περιήγηση στο διαδίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει επιλογή ενεργοποίησης 

δικτύου GPRS ή EDGE. 

Μπορείτε να επιλέξετε το Dorado ή το Opera Mini ως πρόγραμμα περιήγησης και να ορίσετε το 

προεπιλεγμένο. 

Επιλογές:  

Σελιδοδείκτες (Bookmarks): Προβολή, προσθήκη, διαγραφή σελιδοδεικτών 

Ιστορικό (History): Περιήγηση στο ιστορικό των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί:  

Σελίδες εκτός σύνδεσης (Offline pages): Οι αποθηκευμένες σας ιστοσελίδες. 

Αρχική σελίδα (Homepage): Επεξεργασία, βλ. αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης. 

Ρυθμίσεις (Settings): Ρυθμίσεις επιλογών του προγράμματος περιήγησης. 

15. Λειτουργία USB

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω USB, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως συσκευή 

αποθήκευσης, Modem και Webcam. Εκτός από τη λειτουργία ως Modem, οι άλλες εφαρμογές 

εγκαθίστανται και λειτουργούν απευθείας (plug-and-play).  

Για το Modem, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή και επιλέξτε το τηλέφωνο ως Modem. 

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή για να σας καθοδηγήσει 

στην εγκατάσταση. Οδηγίες για την εγκατάσταση του Modem θα βρείτε στη Διαχείριση Συσκευών του 

υπολογιστή. Ελέγξτε εάν η μονάδα οδήγησης έχει εγκατασταθεί επιτυχώς. 

Σημείωση:  

 Όταν χρησιμοποιούνται οι παραπάνω λειτουργίες, η λειτουργία της συσκευής ως τηλέφωνο

απενεργοποιείται.

 Όταν αυτό το τηλέφωνο συνδεθεί μέσω USB αλλά δεν γίνει άλλη ρύθμιση, το τηλέφωνο περνά σε

λειτουργία φόρτισης.

15.1. Φροντίδα και συντήρηση  

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλέφωνό μας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το 

τηλέφωνο, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. 

Το τηλέφωνο είναι ένα άρτια σχεδιασμένο και κατασκευασμένο προϊόν. Πρέπει να το χρησιμοποιείτε με 

προσοχή. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους όρους της 

εγγύησης και να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια:  

 Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ του σε χώρο όπου δεν έχουν
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πρόσβαση παιδιά. 

 Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Εάν εισέλθουν υγρά στη συσκευή, θα διαβρωθεί το ηλεκτρονικό

κύκλωμα.

 Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε χώρο με σκόνη, για να μην υποστούν ζημιά

τα αφαιρούμενα εξαρτήματα.

 Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί

να περιορίσει το χρόνο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να παραμορφώσει ή να λιώσει ορισμένα

πλαστικά μέρη και να καταστρέψει τις μπαταρίες.

 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο. Κάθε εργασία σέρβις πρέπει

να διενεργείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 Μην ρίχνετε κάτω, μην συνθλίβετε και μην τραντάζετε το τηλέφωνο, για να μην υποστεί ζημιά η

εσωτερική πλακέτα κυκλώματος.

 Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές χημικές ουσίες, καθαριστικούς διαλύτες ή ισχυρά απορρυπαντικά

για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

 Μην βάφετε το τηλέφωνο, διότι η βαφή μπορεί να φράξει τα αφαιρούμενα εξαρτήματα και να

επηρεάσει τη λειτουργία του τηλεφώνου.

 Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή εγκεκριμένη ανταλλακτική κεραία. Μη εγκεκριμένες κεραίες,

τροποποιήσεις ή προσαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο. Μην πιάνετε την

εξωτερική κεραία όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Αυτό επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και

μπορεί να αναγκάσει το τηλέφωνο να λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ από αυτή που απαιτείται.

Επιπλέον, η χρήση μη εγκεκριμένων κεραιών μπορεί να παραβιάζει τις τοπικές κανονιστικές

απαιτήσεις στη χώρα σας.

Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν για το τηλέφωνο, την μπαταρία, το φορτιστή και τα λοιπά αξεσουάρ. Αν 

οποιοδήποτε από αυτά δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.  



CE	SAR	Compliance	

This	device	has	been	tested	and	meets	applicable	limits	for	Radio	Frequency	(RF)	exposure. 

Specific	Absorption	Rate	(SAR)	refers	to	the	rate	at	which	the	body	absorbs	RF	energy.	SAR	
limits	is 2.0	W/kg	(averaged	over	10	grams	of	tissue)	in	countries	that	follow	the	Council	of	
the	European	Union	limit.	Tests	for	SAR	are	conducted	using	standard	operating	positions	with	
the	device	transmitting	at	its	highest	certified	power	level	in	all	tested	frequency	bands.	 

The	highest	reported	SAR	values	under	the	CE	regulatory	for	the	phone	are	listed	below:	
Head	SAR:	1.148	W/kg	
Body	SAR:	1.629	W/kg	

To	reduce	exposure	to	RF	energy,	use	a	hands-free	accessory	or	other	similar	option	to	keep	
this	device	away	from	your	head	and	body.	Carry	this	device	at	least	5	mm	away	from	your	
body	to	ensure	exposure	levels	remain	at	or	below	the	as-tested	levels.	Choose	the	belt	clips,	
holsters,	or	other	similar	body-worn	accessories	which	do	not	contain	metallic	components	
to	support	operation	in	this	manner.	Cases	with	metal	parts	may	change	the	RF	performance	
of	the	device,	including	its	compliance	with	RF	exposure	guidelines,	in	a	manner	that	has	not	
been	tested	or	certified,	and	use	such	accessories	should	be	avoided.	

Frequency	Bands	and	RF	Power	

Spectrum	 Conducted	 power	
(dBm)	

GSM	900	 33.32	
GSM	1800	 30.42	
WCDMA	B1	 23.87	
WCDMA	B8	 23.32	
BT	 3.96	



Δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 
Εµείς, δια του παρόντος δηλώνουµε ότι οι βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Οδηγία RED 
2014/53/EU, έχουν εκπληρωθεί πλήρως στο προϊόν µας µε την παρακάτω  ένδειξη: 

Όνοµα προϊόντος Κινητό τηλέφωνο 

Μάρκα/Μοντέλο CAT / B30 

Τα ακόλουθα πρότυπα έχουν εφαρµοστεί για τη διερεύνηση της συµµόρφωσης: 

Ασφάλεια EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN50332-1:2013, EN50332-2:2013 

Ασφάλεια (Αντάπτορας) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Υγεία EN 50360:2001+A1:2012, EN 62209-1: 2006, IEC 62209-1: 2005; 
IEC 62209-2:2010, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, EN 62479:2010 

EMC 

EN 301 489-1 V2.1.1  
EN 301 489-17 V3.1.1  
EN 301 489-52 V1.1.0 (προσχέδιο) 
EN 55032:2012/AC:2013, EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 

Ραδιόφωνο 
EN 301 511 V12.1.10 (προσχέδιο) 
EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 908-1 V7.1.1, EN 301 908-2 V7.1.1 

Αντάπτορας 
Μάρκα EAST SUN     

Μοντέλο UK: DCS35-0500700E, ΕΕ: DCS02-0500500  

Επωνυµία κατασκευαστή Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd     

Αριθµός φορέα κοινοποίησης 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH 
Επιπλέον, έχει επιτευχθεί η προδιαγραφή ISO για τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας εντός της 
διαδικασίας, καθώς και για τη διαδικασία κατασκευής. Το τεχνικό έγγραφο, καθώς και οι αναφορές 
δοκιµής θα φυλάσσονται για µια περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, µετά την κατασκευή του τελευταίου 
προϊόντος στη διάθεση των σχετικών εθνικών αρχών οποιουδήποτε κράτους µέλους για επιθεώρηση.  
Τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας για τη δήλωση αυτή παρατίθενται παρακάτω µε στόχο την 
επικοινωνία για τυχόν ζητήµατα σχετικά µε την παρούσα δήλωση. 

Στοιχεία κατασκευαστή： 

Εταιρεία	 Bullitt	Group	Limited	

Διεύθυνση	 One	Valpy,	Valpy	Street,	Reading,	Berkshire,	RG1	1AR,	Ηνωμένο	Βασίλειο	

Όνομα	 Wayne	Huang	 Ιδιότητα	 Διευθυντής	Διαχείρισης	ODM	

Υπογραφή/σφραγίδα Ηµεροµηνία : 2017-3-22 


