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Εµφάνιση
Ονόµατα Τµηµάτων

Ακουστικό
τηλεφώνου

Ρυθµίσεις οθόνης

Αριστερό
πλήκτρο

λειτουργιών

∆εξί πλήκτρο 
λειτουργιών

Πλήκτρο 
πλοήγησης

Πλήκτρο 
Λειτουργίας/
Τερµατισµού

Μικρόφωνο

Πλήκτρο
αποστολής

Πλήκτρο µη 
αθόρυβης/
αθόρυβης 
λειτουργίας

Αστερίσκος/
Πλήκτρο

κεφαλαίων

Κάλυµµα µπαταρίας

Βύσµα
φόρτισης

Κεντρικό πλήκτρο
λειτουργιών

<Προβολή Μπρο-
στινού τµήµατος>

<Προβολή Οπίσθιου τµήµατος>

Βύσµα Προσωπικής 
Ανοιχτής Συνοµιλ.
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Πλήκτρα και Σύµβολα
Πλήκτρα Περιγραφή

<

Κεντρικό πλήκτρο λειτουργιών: Πιέστε στο κέντρο του 
πλήκτρου Πλοήγησης για να επιλέξετε ή να καταχωρήσετε τις 
επιλογές του µενου.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε για να εισέλθετε στο κύριο 
µενού. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για να εισέλθετε στο 
µενού Κλείδωµα πρόσβασης.

051
37

Πλήκτρο πλοήγησης: Μετακινήστε το δροµέα σε κάθε 
κατεύθυνση.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε το πλήκτρο 1 ή 5 για να 
εισέλθετε στο Τηλεφ. Κατάλογ.. Πιέστε το πλήκτρο 7 για να 
εµφανιστεί το Ηµερολόγιο. Πιέστε το πλήκτρο 3 για να 
εισέλθετε στο µενού Τα Mέσα µου.

A
Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών: Εκτέλεση των λειτουργιών 
που υποδεικνύονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε για να εισέλθετε στο µενού 
Μηνύµατα.

@

∆εξί πλήκτρο λειτουργιών: Εκτέλεση των λειτουργιών που 
υποδεικνύονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 
Χρησιµοποιείται κυρίως για ακύρωση ή για επιστροφή στα 
προηγούµενα επίπεδα µενού.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία που καθορίζεται στο Σύντοµο πάτηµα Πλήκτρο 
συντόµ.. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία που καθορίζεται στο Μακρύ πάτηµα Πλήκτρο 
συντόµ..

#–,

Πλήκτρα αριθµητικών χαρακτήρων: Εισαγωγή αριθµών.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για 
να για να πραγµατοποιήσετε την επιθυµητή Ταχεία κλήση 
($ – ,). Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το # για να 
εισάγετε “+” (βλέπε “∆ιεθν.κλήσεις” στη σελίδα 14), “p” ή “w” 
(βλέπε “Ήχοι DTMF” στη σελίδα 23).
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C
Πλήκτρο αποστολή: Πιέστε για να απαντήσετε ή να 
πραγµατοποιήσετε κάποια κλήση.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε για να εισάγετε Πρόσφατες 
κλήσ..

D
Πλήκτρο Λειτουργίας/Τερµατισµού: Τέλος κλήσης ή 
επιστροφή στην οθόνη αναµονής.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για 
ανοίξετε ή να κλείσετε την συσκευή.

"

Αστερίσκος/Πλήκτρο κεφαλαίων: Εισάγετε . Το πλήκτρο 
κεφαλαίων στην εισαγωγή κειµένου.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για την 
έναρξη του Πλοηγού.

!
Πλήκτρο µη αθόρυβης λειτουργίας: Εισάγετε #.
Στην οθόνη αναµονής: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για να 
ενεργοποιήστε την Αθόρυβη λειτ..

E Υποδηλώνει ότι η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM.

F Υποδηλώνει ότι η λειτουργία εξαρτάται από το ∆ίκτυο.

Πλήκτρα Περιγραφή
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Εικονίδια

Εικονίδια Κατάστασης
Η εµφάνιση των εικονιδίων κατάστασης εξαρτάται από τις τρέχουσες 
ενεργοποιηµένες λειτουργίες.

 –  –  – Ένδειξη στάθµης µπαταρίας σελίδα 6

Σε δίκτυο εκτός της χώρας – Περιαγωγή (F) σελίδα 101
Λήψη νέων µηνυµάτων

σελίδα 72
Ο Φάκελος Μέσων είναι πλήρης
Αφυπνίσεις έχουν ρυθµιστεί σελίδα 87

   Εκτροπή κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί σελίδα 39

   Φωνητικό µήνυµα έχει ενεργοποιηθεί σελίδα 55

Τύπος ήχου έχει ενεργοποιηθεί

σελίδα 31
Λειτουργία ∆όνησης
Λειτουργία ∆όνησης και Τύπος ήχου
Λειτουργία Λειτουργία Φλας
Η υπηρεσία GPRS είναι διαθέσιµη. σελίδα 102

Μόνο επείγουσες κλήσεις έιναι διαθέσιµες
σελίδα 12

 – Ισχύς σήµατος GSM

 Γραµµή 1 ή Γραµµή 2 έχει επιλεχθεί (E) σελίδα 37

 
Λήψη ή αποστολή δεδοµένων µέσω 
καλωδίου δεδοµένων USB σελίδα 95

Εικονίδια 
κατάστασης

Οθόνη αναµονής

Περιοχή επιλογής
αριστερού πλήκτρου

λειτουργιών Περιοχή επιλογής κεντρικού 
πλήκτρου λειτουργιών

Περιοχή επιλογής 
δεξιού πλήκτρου 
λειτουργιών

Πράσινο Κόκκινο
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Ξεκινώντας
Μπαταρία και κάρτα SIM
Πριν ανοίξετε το κάλυµµα της µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο και ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεµένος από το τηλέφωνο.

Μπαταρία
Αφαίρεση της µπαταρίας
1. Πιέστε προς τα κάτω την υποδοχή που βρίσκεται στην επάνω άκρη του 

καλύµµατος (N)
2. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας (_)
3. Σπρώξτε το κάτω τµήµα της µπαταρίας προς τα εµπρός (`)
4. Ανασηκώστε την µπαταρία για να την αφαιρέσετε (a)

Τοποθέτηση της µπαταρίας
1. Εισάγετε την άνω άκρη της µπαταρίας (N)
2. Σπρώξτε προς τα κάτω την κάτω άκρη της µπαταρίας µέχρι να κάνει 

κλικ (_)
3. Εισάγετε την άνω άκρη του καλύµµατος. Βεβαιωθείτε ότι εφαρµόζουν 

οι εγκοπές στο κάλυµµα στα ασφαλιστικά άγκιστρα της συσκευής (`) 
4. Πιέστε απαλά το κάλυµµα στη θέση του µέχρι να ασφαλίσει (a)
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Φόρτιση της µπαταρίας
Συστήνεται να φορτίσετε την µπαταρία τουλάχιστον 4 ώρες πριν την πρώτη 
χρήση. 
Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι σωστά τοποθετηµένη πριν συνδέσετε τον 
φορτιστή.

Σύνδεση του βύσµατος
1. Εισάγετε το βύσµα µε το βέλος προς τα πάνω
2. Σπρώξτε τον φορτιστή µέσα
3. Ο δείκτης στάθµης µπαταρίας θα αρχίσει να 

µετακινείται (βλέπε “∆είκτης στάθµης µπαταρίας” 
παρακάτω)

Σηµείωση: ΜΗΝ πιέζετε το βύσµα γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο 
τηλέφωνο και/ή στον φορτιστή.

Αποσύνδεση του βύσµατος
Τραβήξτε το βύσµα απαλά από τη υποδοχή

Σηµείωση: ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη 
στο τηλέφωνο και/ή στον φορτιστή.

∆είκτης στάθµης µπαταρίας
Μετά το πέρας της 

φόρτισης Κατά την φόρτιση
Χαµηλή 
στάθµη 

µπαταρίας

∆είκτης
Πράσινο

 –  –  – 
ΚόκκινοΠράσινο Κόκκινο
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Προειδοποίηση χαµηλής ισχύος 
µπαταρίας
Όταν η ισχύς της µπαταρίας είναι χαµηλή, ο δείκτης στάθµης µπαταρίας
θα είναι κόκκινος. Αν η ισχύς της µπαταρίας είναι κρίσιµα χαµηλή, ένας 
προειδοποιητικός τόνος θα ακουστεί. 2 λεπτά µετά τον προειδοποιητικό
τόνο, το τηλέφωνο θα τεθεί αυτόµατα εκτός λειτουργίας. Συνδέστε αµέσως
τον φορτιστή (βλέπε “Φόρτιση της µπαταρίας” παραπάνω). Κλήσεις 
µπορούν να πραγµατοποιούνται και να λαµβάνονται ενώ το τηλέφωνο 
φορτίζεται.
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SIM
Τοποθέτηση της κάρτας SIM
1. Αφαιρέστε το κάλυµµα τη µπαταρίας και την µπαταρία

(βλέπε “Αφαίρεση της µπαταρίας” στη σελίδα 5)
2. Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM
3. Επανατοποθετήστε την µπαταρία και το κάλυµµα της µπαταρίας

Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας SIM και της 
συσκευής του τηλεφώνου είναι απέναντι η µία από την άλλη.

Αφαίρεση της κάρτας SIM
1. Αφαιρέστε το κάλυµµα τη µπαταρίας και την µπαταρία

(βλέπε “Αφαίρεση της µπαταρίας” στη σελίδα 5)
2. Ενώ κρατάτε την υποδοχή κάτω, σύρετε απαλά προς τα έξω την κάρτα SIM
3. Επανατοποθετήστε την µπαταρία και το κάλυµµα της µπαταρίας
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Βασικές Λειτουργίες
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το D (Λειτουργία/Τερµατισµός) 

για 2 εώς 3 δευτερόλεπτα
2. Τα γραφικά έναρξης εµφανίζονται 
3. Προσωπικός Χαιρετισµός θα εµφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα βλέπε 

“Χαιρετισµός” στη σελίδα 33)
4. Οι ρυθµίσεις οθόνης θα παραµείνουν στην οθόνη αναµονής 

Απενεργοποίηση
Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το D (Λειτουργία/Τερµατισµός) 
για 2 εώς 3 δευτερόλεπτα
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Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
Κλειδώµατος πρόσβασης
Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας για να αποφύγετε τυχαία 
ή εσκεµµένη άτοπη χρήση του τηλεφώνου.

Κλείδωµα πλήκτρ.
Το Κλείδωµα πλήκτρ. χρησιµοποιείται για να 
αποτρέπει τυχαία πατήµατα των πλήκτρων.
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το < (Mενού)
2. Πιέστε < (On)
3. Πιέστε < (OK)

Για να καταργήσετε το Κλείδωµα πλήκτρ.
1. Πιέστε < ( )
2. Πιέστε < (OK)

Κλείδ.τηλεφώνου
Βλέπε “Κλείδ.τηλεφώνου” στη σελίδα 41.
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Πραγµατοποίηση Κλήσης
Πριν την πραγµατοποίηση µιας κλήσης, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι 
ενεργοποιηµένο, η ένδειξη ισχύς σήµατος υποδεικνύει ότι η κάλυψη δικτύου 
είναι διαθέσιµη στην τρέχουσα περιοχή, και η φόρτιση της µπαταρίας είναι 
ικανοποιητική.
Κατά την κλήση, η διάρκεια θα εµφανίζεται και θα διαγράφεται και θα 
επανεκκινείται αυτόµατα κάθε 4 ώρες.

Εισαγωγή αριθµών
Πριν πραγµατοποιήσετε µία κλήση πρέπει να έχετε 
τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθµό τηλεφώνου.
Στην οθόνη αναµονής
1. Πληκτρολογήστε τον υπεραστικό κωδικό και τον 

αριθµό τηλεφώνου µε το # – ,
2. Ο αριθµός που πληκτρολογήσατε εµφανίζεται 

στην οθόνη
3. Πιέστε C (Αποσ)

Τερµατισµός κλήσης
Όταν τερµατίζεται µία κλήση, η διάρκεια της κλήσης θα εµφανιστεί. Αν Μέγ. 
κόστος (βλέπε “Μέγ. κόστος” στη σελίδα 38) έχει ρυθµιστεί, στην οθόνη θα 
εµφανιστούν επίσης οι υπόλοιπες µονάδες.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Πιέστε D (Λειτουργία/Τερµατισµός)
2. Εµφανίζεται η διάρκεια κλήσης 
3. Το Μέγ. κόστος εµφανίζεται (αν έχει ρυθµιστεί) 
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Επείγουσες κλήσεις
Σε κατάσταση ανάγκης, µπορείτε να πραγµα-
τοποιήσετε µία επείγουσα κλήση πληκτρολογώντας 
τον διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης 112 ο οποίος 
υποστηρίζεται από τις περισσότερες χώρες. Ακόµα 
και όταν η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετηµένη στη 
συσκευή, η λειτουργία είναι διαθέσιµη στις περισσό-
τερες περιπτώσεις (F).
Στην οθόνη αναµονής
1. Πληκτρολογήστε 112 µε το # – ,
2. Πιέστε C (Αποσ)

Σηµείωση: Η δυνατότητα πραγµατοποίησης επειγουσών κλήσεων χωρίς 
κάρτα SIM εξαρτάται από τη χώρα ή από τον φορέα δικτύου.

Πρόσφατες κλήσ.
Πραγµατοποίηση κλήσης από τη λίστα 
Πρόσφατες κλήσ.
Μπορείτε να επιλέξετε αριθµούς τηλεφώνου από 
Τελευταία, Απαντηµένη ή Αναπάντητη. Μπορουν 
να αποθηκευτούν έως 50 πρόσφατοι αριθµοί σε κάθε 
από τις λίστες Τελευταία και Απαντηµένη, και έως 
και 20 στη λίστα Αναπάντητη.
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε C (Αποσ) για να εµφανιστούν οι λίστες Πρόσφατες κλήσ.
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λίστα
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 στον απαιτούµενο αριθµό
5. Πιέστε C (Αποσ)
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∆ιαχείριση των καταχωρήσεων στις Πρόσφατες κλήσ.
Μπορείτε να προβάλλετε, να διαγράψετε ή να διαγράψετε όλες τις 
καταχωρήσεις στις Πρόσφατες κλήσ..
Από το µενού Πρόσφατες κλήσ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λίστα Πρόσφατες κλήσ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση
4. Πιέστε < (Mενού)
5. 4 µετακίνηση σε Προβολή, ∆ιαγραφή ή ∆ιαγραφή όλων
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Αποθήκευση των Πρόσφατων κλήσ. στις Επαφές
Μπορείτε να αποθηκεύσετε την απαιτούµενη καταχώρηση στις λίστες 
Πρόσφατες κλήσ. στις Επαφές.
Από το µενού Πρόσφατες κλήσ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λίστα
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε A ( )

(βλέπε “Τηλεφ. Κατάλογ.” στη σελίδα 47)

Mενού Περιγραφή

Προβολή Προβολή των πληροφοριών κλήσης

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή ενός αριθµού από τη λίστα

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των αριθµών από τη λίστα
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∆ιεθν.κλήσεις
Πριν πραγµατοποιήσετε µία διεθνή κλήση πρέπει να 
έχετε τον κωδικό της χώρας/γεωγραφικής 
περιφέρειας, τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθµό 
τηλεφώνου.
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το # εώς ότου 

το “+” εµφανιστεί.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας/γεωγραφικής περιφέρειας µε το 

# – , 
3. Πληκτρολογήστε τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθµό τηλεφώνου µε το 

# – , 
4. Πιέστε C (Αποσ)

Σηµείωση: Όταν πραγµατοποιείτε µία διεθνή τηλεφωνική κλήση, θυµηθείτε 
να παραλείψετε το πρώτο “0” του τηλεφωνικού κώδικα της περιοχής. 
(Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.)

Τηλεφ. Κατάλογ.
Πρέπει να αποθηκεύσετε τους αριθµούς τηλεφώνων 
στον Τηλεφ. Κατάλογ. πριν χρησιµοποιήσετε τη 
λειτουργία (βλέπε “∆ηµιουργία” στη σελίδα 50).
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε 1 ή 5 για να εµφανιστεί ο Τηλεφ. 

Κατάλογ.
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση
3. Πιέστε C (Αποσ)

Ταχεία κλήση
Πρέπει να έχετε ρυθµίσει την Ταχεία κλήση πριν 
χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (βλέπε “Ταχεία 
κλήση” στη σελίδα 56).
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο τον κατάλληλο 

αριθµό πλήκτρου ταχείας κλήσης µε το 
$ – , 

2. Ο αριθµός θα πληκτρολογηθεί αυτόµατα
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Κλήση Υπηρεσ. E
Ο δικός σας Παροχέας Υπηρεσιών ενδέχεται να έχει προγραµµατίσει κάποιους 
ειδικούς αριθµούς τηλεφώνων στην δικής σας κάρτα SIM. Ενδέχεται να µην 
µπορείτε να αλλάξετε αυτούς τους αριθµούς.
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε 1 ή 5 για να εµφανιστεί ο Τηλεφ. Κατάλογ.
2. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο αριθµό Κλήση Υπηρεσ.
΄H
Από την οθόνη αναµονής
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 0 µετακίνηση σε Επαφές
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση σε Κλήση Υπηρεσ.
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Σηµείωση: Οι Αριθµοί Κλήσης Υπηρεσίας (SDN) θα εµφανιστούν µόνο αν 
η κάρτα SIM ή Όλα έχουν επιλεχθεί στον Προσ. Τηλεφ. Κατ. (βλέπε “Προσ. 
Τηλεφ. Κατ.” στη σελίδα 57). Αν ο παροχέας σας δεν προσφέρει αυτές τις 
υπηρεσίες, οι αριθµοί υπηρεσιών δεν θα εµφανιστούν.

Εισερχόµ. κλήση

Απάντηση
Όταν το τηλέφωνό σας χτυπάει, πιέστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο εκτός από το D (Λειτουργία/Τερµατισµός) 
και το @ (Σιγή) για να απαντήσετε την εισερχόµενη 
κλήση.
Κατά την κλήση, η διάρκεια θα εµφανίζεται και θα 
διαγράφεται και θα επανεκκινείται αυτόµατα κάθε 
4 ώρες.

Αναπάντητη
Αν οι κλήσεις δεν απαντηθούν, ο αριθµός των αναπάντητων κλήσεων θα 
εµφανιστεί. Πιέστε το < (Προβολή) για να δέιτε τις πληροφορίες για την 
αναπάντητη κλήση.
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Απόρριψη
Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πιέστε το D (Λειτουργία/Τερµατισµός) για να 
απορρίψετε την κλήση. Ο αριθµός των αναπάντητων κλήσεων θα εµφανιστεί. 
Πιέστε το < (Προβολή) για να δέιτε τις πληροφορίες για την αναπάντητη κλήση.

Αυτόµ. απάντηση
Αν έχει ενεργοποιηθεί ή Αυτόµ. απάντηση και το κιτ Προσωπικής Ανοιχτή 
Συνοµιλ είναι συνδεδεµένο, µπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις χωρίς να 
πιέσετε κάποιο πλήκτρο. Οποιαδήποτε κλήση σε αναµονή θα πρέπει να 
απαντηθεί µε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας (βλέπε “Αυτόµ. απάντηση” στη 
σελίδα 35).

ID Καλούντων
Όταν λαµβάνετε εισερχόµενη κλήση της οποίας ο αριθµός είναι αποθηκευµένος 
στον Τηλεφ. Κατάλογ., το όνοµα του καλούντος θα εµφανιστεί. Αν ο αριθµός 
δεν είναι αποθηκευµένος στον Τηλεφ. Κατάλογ., µόνο ο αριθµός τηλεφώνου 
θα εµφανιστεί.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε διάφορες λειτουργίες κατά τη διάρκεια µιας 
κλήσης.

Έλεγχος έντασης ήχου
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση φωνής κατά την 
διάρκεια της κλήσης.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1 υψηλή ένταση ήχου
5 χαµηλή ένταση ήχου
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Πρόσβαση στον Τηλεφ. Κατάλογ.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Τηλεφ. Κατάλογ., που είναι αποθηκευµένος 
στην κάρτα SIM ή στη συσκευή, κατά τη διάρκεια µιας κλήσης.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Πιέστε A ( )
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

(βλέπε “Επαφές” στη σελίδα 46)

Μηνύµατα
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης, µπορείτε να στείλετε 
ένα µήνυµα SMS καθώς και να δηµιουργήσετε ή να 
ελέγξετε ένα µήνυµα SMS ή MMS.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Μηνύµατα
3. Πιέστε < (Επιλογή)

(βλέπε “Μηνύµατα” στη σελίδα 69)

Ανοιχτή Συνοµιλ
Αν είναι ενεργοποιηµένη η Ανοιχτή Συνοµιλ, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
την ανοιχτή συνοµιλία τηλεφώνου για πρόσβαση στη συσκευή χωρίς να 
τοποθετήσετε τα ακουστικά στο αυτί.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Ανοιχτή Συνοµιλ
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση σε On ή Off
5. Πιέστε < (Επιλογή)
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Αναµ
Μπορείτε να θέσετε µία κλήσης σε 
κατάσταση αναµονής.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Πιέστε @ (Αναµ)

Για Επανέναρξη
1. Πιέστε @ (Επανέναρξη)

Αναµονή F
Αν έχει ενεργοποιηθεί η Αναµονή, µπορείτε να λάβετε κάποια άλλη κλήση 
ή να πραγµατοποιήσ ετε κλήση πολλών συνοµιλητών.

Αναµονή και απάντηση
Μπορείτε να θέσετε µία τρέχουσα 
σύνδεση σε αναµονή και να 
απαντήσετε µία νέα κλήση.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Ακούτε µία εισερχόµενη κλήση 

και εµφανίζεται Το ID 
Καλούντων 

2. Πιέστε C (Αποσ)

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση A
Σύνδεση

 1 Αναµ

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση B

Κλήση A
Σύνδεση

 1 Αναµ

Κλήση B
Σύνδεση 2
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Τερµατισµός και απάντηση
Μπορείτε να τερµατίσετε την 
τρέχουσα σύνδεση και να 
απαντήσετε µία νέα κλήση.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Ακούτε µία εισερχόµενη κλήση 

και εµφανίζεται Το ID 
Καλούντων 

2. Πιέστε D (Λειτουργία/
Τερµατισµός)

3. Πιέστε C (Αποσ)

Απόρριψη νέας κλήσης
Μπορείτε να απορρίψετε µία νέα 
κλήση κατά τη διάρκεια µίας 
κλήσης.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Ακούτε µία εισερχόµενη κλήση 

και εµφανίζεται Το ID 
Καλούντων 

2. Πιέστε @ (Απόρριψη)

∆εύτερη κλήση
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
κάποια άλλη κλήση κατά τη 
διάρκεια µιας κλήσης.
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης
1. Πιέστε @ (Αναµ)
2. Πληκτρολογήστε τον 

απαιτούµενο αριθµό τηλεφώνου µε # – ,
Ή 

3. Πιέστε A ( ) και επιλέξτε τον απαιτούµενο αριθµό
4. Πιέστε C (Αποσ)

Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε κατάσταση αναµονής.

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση B

Κλήση AΤερµ

Κλήση B
Σύνδεση 1

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση B

Σύνδεση
 1

Κλήση B

Κλήση A

Απόρρι

Κλήση A
Σύνδεση

 1 Αναµ

Κλήση B
Σύνδεση 2
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Εναλλαγή κλήσης
Μπορείτε να εναλλάσσετε 2 
συνδέσεις.
Κατά τη διάρκεια µιας δεύτερης 
κλήσης
1. Πιέστε @ (Επανέναρξη)
2. Η δεύτερη κλήση θα τεθεί σε 

αναµονή και θα επιστρέψετε 
στην πρώτη κλήση 

3. Πιέστε @ (Αναµ)
4. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε 

αναµονή και εσείς θα 
επιστρέψετε στην δεύτερη 
κλήση 

Τερµατισµός µιας 
σύνδεσης
Κατά τη διάρκεια κλήσεων
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Τερµατισµός
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση σε 

Ενεργοποίηση ή Αναµ
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Τερµατισµός και των δύο 
συνδέσεων
Κατά τη διάρκεια κλήσεων
Πιέστε D (Τερµ)

Κλήση A
Σύνδεση

 1 Αναµ

Κλήση B
Σύνδεση 2

Σύνδεση
 1 Κλήση A

Σύνδεση 2

Κλήση A
Σύνδεση

 1 Αναµ

Κλήση B
Σύνδεση 2

Κλήση BΑναµ

Σύνδεση
 1 Κλήση A

Σύνδεση 2 Κλήση BΤερµ

Σύνδεση
 1 Κλήση A

Σύνδεση 2 Κλήση BΤερµ

Τερµ
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Κλήση Πολλών Συνοµιλητών 
(Συνδιάσκεψη) F
Μπορείτε να έχετε εώς 5 κλήσεις σε µία κλήση πολλών συνοµιλητών. Μπορείτε 
να έχετε περισσότερες από µία Κλήσεις πολλών συνοµιλητών ταυτόχρονα.

Πραγµατοποίηση µιας 
κλήσης Πολλών 
Συνοµιλητών
Κατά τη διάρκεια 2 κλήσεων,
µε 1 κλήση σε αναµονή
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Κλήση 

συνδιάσκ.
3. Πιέστε < (Επιλογή)

Προσθήκη περισσότερων 
συνοµιλητών
Μπορείτε να έχετε εώς 5 κλήσεις σε 
µία κλήση πολλών συνοµιλητών.
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης 
Πολλών Συνοµιλητών
1. Πιέστε @ (Αναµ)

Η Συνδιάσκεψη έχει τεθεί σε 
αναµονή.

2. Πραγµατοποίηση άλλης κλήσης
Ή
Απάντηση εισερχόµενης 
κλήσης

3. Πιέστε < (Mενού)
4. 4 µετακίνηση σε Κλήση συνδιάσκ.
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Κλήση A

Κλήση B

Σύνδεση
 1 Αναµ

Σύνδεση 2

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση C

Κλήση B

Σύνδεση
 1

Κλήση C
Σύνδεση 2

Κλήση A
Κλήση B

Αναµ

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση C
Κλήση B

Κλήση D
Κλήση E

.
 .

 .
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∆ιαχωρισµός ενός 
συνοµιλητή
Μπορείτε να διαχωρίσετε έναν 
συνοµιλητή από την κλήση Πολλών 
Συνοµιλητών και να πραγµα-
τοποιήσετε άλλη σύνδεση.
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης 
Πολλών Συνοµιλητών
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Προσωπ. 

κλήση
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση σε έναν 

απαιτούµενο αριθµό τηλεφώνου
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Η κλήση Πολλών Συνοµιλητών έχει τεθεί σε αναµονή.

Τερµατισµός µίας κλήσης 
σε µία κλήση Πολλών 
Συνοµιλητών
Μπορείτε να τερµατίσετε κλήσεις 
µία κάθε φορά σε µία κλήση 
Πολλών Συνοµιλητών.
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης 
Πολλών Συνοµιλητών
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Τερµατισµός
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο αριθµό τηλεφώνου
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Τερµατισµός µίας κλήσης 
Πολλών Συνοµιλητών
Μπορείτε να τερµατίσετε µία κλήση 
Πολλών Συνοµιλητών.
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης 
Πολλών Συνοµιλητών
1. Πιέστε D (Τερµ) 
2. Όλες οι κλήσεις θα 

αποσυνδεθούν

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση C
Κλήση B

Κλήση D
Κλήση E

Κλήση A

Κλήση D
Κλήση B

Κλήση E

Κλήση C

Αναµ
Σύνδεση

 1

Σύνδεση 2

Κλήση A
Σύνδεση

 1

Κλήση C
Κλήση B

Κλήση D
Κλήση E

Τερµ

Τερµ

Κλήση A
Σύνδ

εση 1

Κλήση B

Κλήση D

Τερµ

Τερµ

Τερµ

Τερµ

Κλήση CΤερµ

Κλήση EΤερµ
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Ήχοι DTMF
Μπορείτε να στείλετε Ήχους DTMF (∆ιπλοτονική πολυσυχνότητα) κατά τη 
διάρκεια κλήσης. Οι ήχοι αυτοί χρησιµοποιούνται συχνά για τον έλεγχο του 
αυτόµατου τηλεφωνητή σας, για τηλεειδοποίηση και για ηλεκτρονικές 
τραπεζικές υπηρεσίες. Ενδέχεται, για παράδειγµα, να χρειαστεί να πληκτρο-
λογήσετε έναν αριθµό για να ακούσετε τα µηνύµατα που έχουν καταγραφεί στον 
αυτόµατο τηλεφωνητή σας από µακριά. Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν 
αριθµό τηλεφώνου στις Επαφές σε συνδυασµό µε µια αλληλουχία DTMF, 
γεγονός που σας επιτρέπει να σχηµατίσετε τον αριθµό αµέσως µετά την 
ανάκληση και να αποστείλετε αυτόµατα τον αριθµό DTMF. Με τη χρήση του 
“p” µπορείτε να διακόψετε για λίγα δευτερόλεπτα και µε τη χρήση του “w” να 
διακόψετε και να περιµένετε την απάντησή σας.
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Εισαγωγή Κειµένου
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για να εισάγετε κείµενο. Πιέστε 
το κατάλληλο πλήκτρο αρκετές φορές εώς ότου εµφανιστεί ο απαιτούµενος χαρακτήρας. Αν 
χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε το ίδιο πλήκτρο για διαφορετικούς χαρακτήρες, εισάγετε τον 
πρώτο χαρακτήρα και περιµένετε για 1 δευτερόλεπτο. Για την εισαγωγή κειµένου, µπορείτε 
να πιέσετε και να κρατήσετε πατηµένο το # – , και η επιλογή θα εµφανιστεί. 
Μετακινηθείτε στο απαιτούµενο γράµµα µε το 0 και πιέστε < (Επιλογή).

Παράδειγµα Εισαγωγής Κειµένου
Εισαγωγή του κειµένου “Hello!”

Λειτουργία Κειµένου

Πλήκτρο T9® για Αγγλικά
Κανονική 
λειτουργία 

(abc)

Ελληνικά
(ΑΒΓ)

Παρατεταµένη
(aäå)

Αριθµητικοί 
χαρακτήρες

(0 – 9)
# + _ + _ + _ 0

$
. , - ? ! ’ @ 

: ; / 1
. @ / : ; * # + - ” , ! ¡ ? ¿ _ ( ) [ ] { } ’ & % \ ^ ~ | < 

> = € £ $ ¥ ¤ § 1

% ACB2 acb2 ABC abc ΑΒΓ AÄÅÆBCÇ
aäåæàbc 2

& EDF3 edf3 DEF def ∆ΕΖ DEÉF deèéf 3
' IHG4 ihg4 GHI ghi ΗΘΙ GHI ghiì 4
( KLJ5 klj5 JKL jkl ΚΛΜ JKL jkl 5

) OMN6 omn6 MNO mno ΝΞΟ MNÑOÖØ
mnñoöøò 6

* SPRQ7 sprq7 PQRS pqrs ΠΡΣ PQRS pqrsß 7
+ TVU8 tvu8 TUV tuv ΤΥΦ TUÜV tuüùv 8
, XWYZ9 xwyz9 WXYZ wxyz ΧΨΩ WXYZ wxyz 9

"
Αλλαγή πεζων 
κεφαλαίων/
Κλείδωµα

Αλλαγή πεζων 
κεφαλαίων/
Κλείδωµα

Κλείδωµα *

! ∆ιάστηµα ∆ιάστηµα ∆ιάστηµα ∆ιάστηµα #

Λειτουργία Λεειτουργία πλήκτρου/Εµφάνιση

T9® για 
Αγγλικά

" ' & ( ( ) $ 5 × 4
I He Gel Hell Hello Hello. Hello!

Κανονική 
λειτουργία 

(abc)

"
'
 × 2

&
 × 2

(
 × 3

(
 × 3

)
 × 3

$
 × 12

H He Hel Hell Hello Hello!
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Λειτουργία κειµένου
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειµένου πιέζοντας A ( ).

Πιέστε " µία φορά ως πλήκτρο εναλλαγής πεζών κεφαλαίων. Ο επόµενος 
χαρακτήρας που θα εισαχθεί θα είναι κεφαλαίο γράµµα.
Πιέστε " δύο φορές ως πλήκτρο Κεφαλαίων. Μπορείτε να εισάγετε όλα τα 
γράµµατα κεφαλαία.

Εισαγωγή κειµένου µε τη λειτουργία T9®

Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Εισαγωγής Κειµένου T9® µειώνεται εξαιορε-
τικά ο αριθµός πατηµάτων των πλήκτρων. Το τηλέφωνό σας αναλύει τις 
καταχωρήσεις σας και τις συγκρίνει µε τη δική του γλωσσολογική βάση 
δεδοµένων, προβλέποντας τον επόµενο χαρακτήρα που ταιριάζει περισσότερο 
µε την εισαγωγή σας. 
Πιέστε το πλήκτρο µόνο µία φορά για κάθε γράµµα που επιθυµείτε. Στην αρχή 
το επιθυµητό γράµµα ενδέχεται να µην εµφανιστεί. Αγνοήστε το και συνεχίστε 
να πιέζετε άλλα πλήκτρα έως το τέλος της λέξης. Στη συνέχεια ελέγξτε αν η λέξη 
έχει τυπωθεί σωστά. Αν το αποτέλεσµα δεν είναι η λέξη που επιθυµείτε, πιέστε 
4 ή # για να δείτε άλλους συνδυασµούς.
Σε περίπτωση που η επιθυµητή λέξη δεν είναι στο εσωτερικό λεξικό (π.χ. ένα 
κύριο όνοµα ή µία λέξη που χρησιµοποιείται σπάνια) τότε πρέπει να καταχωρη-
θεί µε την Κανονική (abc) λειτουργία. 

Κανονική 
λειτουργία T9 abc 0-9 ΑΒΓ aäå

Πλήκτρο 
εναλλαγής 
πεζών 
κεφαλαίων

T9 Abc

Πλήκτρο 
Κεφαλαίων T9 ABC AÄÅ

T9 abc ΑΒΓ0-9 aäå
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Επεξεργασία Κειµένου 
Πιέζοντας το 4 ο δροµέας θα µετακινείται πάνω ή κάτω, πιέζοντας το 2 θα 
µετακινείται αριστερά ή δεξιά. Όταν ο δροµέας είναι ανάµεσα σε δύο χαρα-
κτήρες, µπορείτε να εισάγετε ένα νέο χαρακτήρα. Για να διαγράψετε έναν χαρα-
κτήρα, πιέστε @ ( ) µία φορά. Για να διαγράψετε οτιδήποτε έχει εισαχθεί, 
πιέστε και κρατήστε πατηµένο το @ ( ) για 2 εώς 3 δευτερόλεπτα.
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Προφίλ
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 4 διαφορετικών 
προφίλ, που το καθένα έχει ένα ιδιαίτερο συνδυασµό 
από Ένταση ήχου, Τύπος ήχου, Ήχος 
µηνυµάτων, Ήχος πλήκτρων, Προειδ. τόνος 
και Ειδοποιήσεις.
Από το µενού Ρυθµίσεις
Πιέστε < (Επιλογή)

Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιµα:

Ενεργοποίηση προφίλ
Από το µενού Προφίλ
1. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο προφίλ
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Ενεργοποίηση
4. Πιέστε < (Επιλογή) 

Επεξεργασία προφίλ
Από το µενού Προφίλ
1. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο προφίλ
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Επεξερ.
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση

(βλέπε “Ήχοι” στη σελίδα 30)

Κανονική 
λειτ. Κατάλληλο για καθηµερινές ρυθµίσεις

Αθόρυβη 
λειτ.

Τύπος ήχου για ειδικές περιπτώσεις
(Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το !, δείτε “Πλήκτρο µη 
αθόρυβης λειτουργίας” στη σελίδα 3)

Εξωτερική 
λειτ. Για περιβάλλον µε πολύ θόρυβο

Σε 
συνάντηση Για συναντήσεις
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Επιστροφή στην προεπιλεγµένη ρύθµιση
Από το µενού Προφίλ
1. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο προφίλ
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Αρχικές
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Μετονοµασία Προφίλ
Από το µενού Προφίλ
1. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο προφίλ εκτός από το Κανονική λειτ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Μετονοµασία
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. Εισάγετε το όνοµα του προφίλ

(βλέπε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 24)
6. Πιέστε < (OK)

Ήχοι
Μπορείτε να επιλέξετε κάθε ήχο από την επιλογή 
πάγιων δεδοµένων (εµφανίζονται στο σχήµα δεξιά) 
ή να τα φορτώσετε Τύπος ήχου στους Οι ήχοι µου 
(βλέπε “Οι ήχοι µου” στη σελίδα 85).
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. 4 µετακίνηση σε Ήχοι
2. Πιέστε < (Επιλογή)

Ένταση ήχου
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση ήχου.
Από το µενού Ήχοι
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. Ο τύπος ήχου θα αρχίσει να κουδουνίζει
3. 0 ρύθµιση της έντασης ήχου

1 ή 3 υψηλή ένταση ήχου
5 ή 7 χαµηλή ένταση ήχου

4. Πιέστε < (OK)
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Τύπος ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε έναν Τύπο ήχου από τη 
επιλογή πάγιων δεδοµένων ή από το µενού Οι ήχοι 
µου.
Από το µενού Ήχοι
1. 4 µετακίνηση σε Τύπος ήχου
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Πάγια δεδοµένα ή Οι ήχοι 

µου
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο ήχο και το δείγµα ήχου θα αναπαραχθεί
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Ήχος µηνυµάτων
Μπορείτε να επιλέξετε έναν Ήχο µηνυµάτων από 
την επιλογή πάγιων δεδοµένων ή από Οι ήχοι µου.
Από το µενού Ήχοι
1. 4 µετακίνηση σε Ήχος µηνυµάτων
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Πάγια δεδοµένα ή Οι ήχοι 

µου
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο ήχο και το δείγµα ήχου θα αναπαραχθεί
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Ήχος πλήκτρων
Ο Ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που ακούτε όταν 
πιέζετε ένα πλήκτρο.
Από το µενού Ήχοι
1. 4 µετακίνηση σε Ήχος πλήκτρων
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε On ή Off
4. Πιέστε < (Επιλογή)
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Προειδ. τόνος
Ο Προειδ. τόνος υποδεικνύει τη χαµηλή στάθµη
της µπαταρίας.
Από το µενού Ήχοι
1. 4 µετακίνηση σε Προειδ. τόνος
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε On ή Off
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνο πως να ηχούν
οι Ειδοποιήσεις.
Από το µενού Ήχοι
1. 4 µετακίνηση σε Ειδοποιήσεις
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο τύπο 

ειδοποίησης
4. Πιέστε < (Επιλογή)
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Ρυθµίσεις οθόνης

Φόντο
Μπορείτε να αλλάξετε το Φόντο επιλέγοντας µία εικόνα πάγιων δεδοµένων 
από Εικόνες.
Από το µενού Ρυθµίσεις οθόνης
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. 4 µετακίνηση σε Πάγια δεδοµένα ή Εικόνες
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη εικόνα ως φόντο
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Χρωµατισµός
Μπορείτε να αλλάξετε τα Χρωµατισµός τα οποία 
καθορίζουν το χρώµα του δροµέα και το φόντο.
Από το µενού Ρυθµίσεις οθόνης
1. 4 µετακίνηση σε Χρωµατισµός
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο θέµα
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Χαιρετισµός
Μπορείτε να καθορίσετε τον αρχικό σας Χαιρετισ-
µός ο οποίος εµφανίζεται µετά τα γραφικά της 
εκκίνησης.
Από το µενού Ρυθµίσεις οθόνης
1. 4 µετακίνηση σε Χαιρετισµός
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εισάγετε τον αρχικό σας χαιρετισµό

(βλέπε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 24)
4. Πιέστε < (OK)
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Ειδοπ. Κέντρου F
Η Ειδοπ. Κέντρου είναι µία λειτουργία η οποία 
σας υπενθυµίζει πώς να εκτελείτε τις επιλεγµένες 
λειτουργίες αφού αφήσετε την οθόνη σε κατάσταση 
αναµονής για λίγα λεπτά.
Από το µενού Ρυθµίσεις οθόνης
1. 4 µετακίνηση σε Ειδοπ. Κέντρου
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε On ή Off
4. Πιέστε < (Επιλογή)

∆ιάρκ. φωτισµού
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον χρόνο διάρκειας 
φωτισµού.
Από το µενού Ρυθµίσεις οθόνης
1. 4 µετακίνηση σε ∆ιάρκ. φωτισµού
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο χρόνο διάρκειας 

φωτισµού
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Φωτισµός πλήκτρων
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
τον Φωτισµό πλήκτρων για τα πλήκτρα 
αριθµητικών χαρακτήρων.
Από το µενού Ρυθµίσεις οθόνης
1. 4 µετακίνηση σε Φωτισµός πλήκτρων
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε On ή Off
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Σηµείωση: Η ενεργοποίηση (On) της ρύθµισης Φωτισµός πλήκτρων 
ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας.
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Γλώσσα
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα εµφάνισης του 
τηλεφώνου. Αν επιλέξετε Αυτόµατα, θα επιλεχθεί 
η προεπιλεγµένη γλώσσα της κάρτας SIM (E).
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. 4 µετακίνηση σε Γλώσσα
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη γλωσσα 

ή Αυτόµατα
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Αυτόµ. απάντηση
Όταν συνδέετε τα ακουστικά της Προσωπικής 
Ανοιχτή Συνοµιλ, µπορείτε να ρυθµίσετε την 
ενεργοποίηση της Αυτόµ. απάντηση και να 
απαντάτε σε µία κλήση αυτόµατα.
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. 4 µετακίνηση σε Αυτόµ. απάντηση
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε On ή Off
4. Πιέστε < (Επιλογή)
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Πλήκτρο συντόµ.
Μπορείτε να ρυθµίσετε δύο επιλεγµένες λειτουργίες στο ∆εξί πλήκτρο 
λειτουργιών και να τις ενεργοποιήσετε µε το Σύντοµο πάτηµα (πιέστε 
µία φορά) ή µε το Μακρύ πάτηµα (πιέστε και κρατήστε πατηµένο).
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. 4 µετακίνηση σε Πλήκτρο συντόµ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Σύντοµο πάτηµα ή Μακρύ πάτηµα
4. Πιέστε < (Επιλογή) 
5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:

Παιχνίδια Αφυπνίσεις

Επαφές Ηµερολόγιο

Έναρξη Browser Αριθµοµηχανή

Τα Mέσα µου Εγγραφή
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Ρύθµ. τηλεφώνου
Μπορείτε να προσαρµόσετε κάθε ρύθµιση 
τηλεφώνου.
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. 4 µετακίνηση σε Ρύθµ. τηλεφώνου
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στις απαιτούµενες ρυθµίσεις
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Υπηρεσίες κλήσης
Από το µενού Ρύθµ. τηλεφώνου
1. 4 µετακίνηση σε Υπηρεσίες κλήσης
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Κλήσεις F 
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση κλήσης.
Από το µενού Υπηρεσίες κλήσης
1. 4 µετακίνηση σε Κλήσεις
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη κατάσταση
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Τελευταία κλήση ∆είτε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Όλες οι κλήσεις
∆είτε τη συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων.
Επαναρυθµίστε την συνολική διάρκεια πιέζοντας 
< (Επαναφορά).

Αναµονή Ενεργοποιήστε την Αναµονή και δείτε την κατάσταση.
ID Καλούντων Ελέγξτε πως γίνεται η λήψη του ID Καλούντων.
Απόκρυψη ID Ελέγξτε πως αποστέλετε το δικό σας ID κλήσης.

Ενεργή γραµµή Επιλέξτε µία γραµµή για ενεργοποίηση (E).



38        Ρυθµίσεις

Τέλη E
Μπορείτε να ελέγχετε το κόστος όλων των κλήσεων καθορίζοντας ένα όριο στο 
κόστος των κλήσεων και στις µονάδες χρέωσης του χρόνου κλήσης. 
Από το µενού Υπηρεσίες κλήσης
1. 4 µετακίνηση σε Τέλη
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο για να ρυθµιστεί
4. Εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση

Χρειάζεται να εισάγετε τον κωδικό PIN2 για να επεξεργαστείτε το Μέγ. 
κόστος και Τιµή/µονάδα.

Συνδέσεις
Μπορείτε να δείτε το µέγεθος των µεταφερόµενων 
δεδοµένων. Μπορείτε επίσης να επαναρυθµίσετε το 
συνολικό µέγεθος των µεταφερόµενων δεδοµένων 
που εµφανίζεται στο µενού Όλες οι συνδέσεις.
Από το µενού Υπηρεσίες κλήσης
1. 4 µετακίνηση σε Συνδέσεις
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Τελευταίες συνδέσεις ή Όλες 

οι συνδέσεις
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Υπόλ. κόστους Έλεγχος του υπόλοιπου κόστους.

Τιµή/µονάδα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την τιµή ανά µονάδα να 
προσθέτεται στο συνολικό κόστος πιέζοντας 
< (Επεξερ.).

Μέγ. κόστος Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Μέγ. κόστος 
πιέζοντας < (Επεξερ.).

Μετρητ. κλήσεων
Έλεγχος του συνολικού κόστους.
Μπορείτε να κάνετε επανέναρξη του συνολικού 
κόστους πιέζοντας < (Επαναφορά).
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Εµφάν. αριθµού µου
Μπορείτε να επιλέξετε αν το δικό σας ID θα 
εµφανίζεται ή όχι.
Από το µενού Υπηρεσίες κλήσης
1. 4 µετακίνηση σε Εµφάν. αριθµού µου
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη µέθοδο
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Εκτροπή κλήσεων F
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εκτροπή κλήσεων 
ρυθµίζοντας την κατάσταση σύµφωνα µε τον τύπο 
κλήσεων.
Από το µενού Ρύθµ. τηλεφώνου
1. 4 µετακίνηση σε Εκτροπή κλήσεων
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο τύπο κλήσεων 

ή Ακύρωση όλων
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Όταν επιλέγετε Φωνητ. κλήσεις, 
4 µετακίνηση στον απαιτούµενο τύπο και πιέστε < (Επιλογή)

5. 4 µετακίνηση σε Κατάσταση, On ή Off
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Όταν επιλέγετε On, εισάγετε τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε για 
εκτροπή. Στη συνέχεια πιέστε < (OK)
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Φωνητ. 
κλήσεις

Φωνητικές κλήσεις θα εκτρέπονται σύµφωνα µε τις 
παρακάτω συνθήκες:
∆εν επικοινωνεί: Όταν το τηλέφωνο δεν βρίσκεται στην 
περιοχή κάλυψης του ∆ικτύου, θα γίνεται εκτροπή όλων 
των εισερχόµενων φωνητικών κλήσεων.
∆εν απαντά: Θα γίνεται εκτροπή των αναπάντητων 
φωνητικών κλήσεων.
Kατειληµµένο: Όταν οι γραµµές είναι κατειληµµένες, 
θα γίνεται εκτροπή όλων των εισερχόµενων φωνητικών 
κλήσεων.
Όλες δυνητικά: Αν πραγµατοποιούνται οι 3 παραπάνω 
συνθήκες, θα γίνεται εκτροπή όλων των εισερχόµενων 
φωνητικών κλήσεων (E).
Πάντα: Θα γίνεται εκτροπή όλων των εισερχόµενων 
φωνητικών κλήσεων.

Κλήσεις 
φαξ Κλήσεις φαξ θα εκτρέπονται.

Κλήσ. 
δεδοµένων Κλήσ. δεδοµένων θα εκτρέπονται.

Ακύρωση 
όλων ∆εν θα γίνεται εκτροπή καµίας κλήσης.
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Ασφάλεια
Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση ώστε να 
προστατέψετε το δικό σας τηλέφωνο, την κάρτα SIM, 
τις κλήσεις, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα. Πρέπει 
να ενεργοποιήσετε το PIN προτού αλλάξετε κωδικό.

Κλείδ.τηλεφώνου
Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλεφωνό σας, και θα 
σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώµατος 
όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή και έχει εισαχθεί 
διαφορετική SIM.
Από το µενού Ασφάλεια
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. 4 µετακίνηση σε Κατάσταση ή Αλλαγή 

κωδικού

Σηµείωση: Σας συστήνεται να σηµειώσετε τον κωδικό ξεκλειδώµατος. 
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώµατος θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε
µε τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή Κατάστασης
Από το µενού Κλείδ.τηλεφώνου
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. 4 µετακίνηση σε On ή Off
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. Εισάγετε το σωστό τετραψήφιο κωδικό ξεκλειδώµατος
5. Πιέστε < (OK)
΄H
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Κλείδ.τηλεφώνου
3. Πιέστε < (On)
4. Εισάγετε το σωστό τετραψήφιο κωδικό ξεκλειδώµατος
5. Πιέστε < (OK)
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Αλλαγή του Κωδικού ξεκλειδώµατος
Από το µενού Κλείδ.τηλεφώνου
1. 4 µετακίνηση σε Αλλαγή κωδικού
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εισάγετε τον παλιό κωδικό ξεκλειδώµατος
4. Πιέστε < (OK)
5. Εισάγετε το νέο κωδικό ξεκλειδώµατος
6. Πιέστε < (OK)
7. Εισάγετε το νέο κωδικό ξεκλειδώµατος για επαλήθευση
8. Πιέστε < (OK)

Φραγή κλήσης F
Μπορείτε να ρυθµίσετε την φραγή συγκεκριµένων 
εξερχόµενων και/ή εισερχόµενων κλήσεων 
χρησιµοποιώντας ένα κωδικό πρόσβασης που 
παρέχεται από τον δικός σας παροχέα υπηρεσιών. 
Όταν ανανεώνετε/ελέγχετε την κατάσταση Φραγή 
κλήσης , το τηλέφωνο πρέπει να είναι εγγεγραµµένο 
στο δίκτυο.
Από το µενού Ασφάλεια
1. 4 µετακίνηση σε Φραγή κλήσης
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία
4. Πιέστε < (Επιλογή)
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PIN
Μπορείτε να προστατέψετε την δική σας κάρτα SIM 
από αυθαίρετη χρήση. Μόλις ενεργοποιήσετε τον 
κωδικό PIN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό 
PIN κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. 
Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον κωδικό για να 
ενεργοποιήσετε το PIN πριν αλλάξετε τον κωδικό 
PIN, και πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN για να 
ενεργοποιήσετε το PIN.
Από το µενού Ασφάλεια
1. 4 µετακίνηση σε PIN
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Κατάσταση ή Αλλαγή
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Αλλαγή του κωδικού PIN
Βεβαιωθείτε ότι η Κατάσταση PIN είναι On προτού αλλάξετε τον κωδικό PIN.
1. Εισάγετε τον παλιό κωδικό PIN µε # – ,
2. Πιέστε < (OK)
3. Εισάγετε το νέο κωδικό PIN µε # – ,
4. Πιέστε < (OK)
5. Εισάγετε το νέο κωδικό PIN για επαλήθευση
6. Πιέστε < (OK)

Αλλαγή Κατάστασης
1. 4 µετακίνηση σε On ή Off
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN µε # – ,
4. Πιέστε < (OK)

Φραγή φων. κλησ.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε φραγή Φωνητ. 
κλήσεις και να επιλέξετε τον τύπο από Εισερχόµ. 
κλήσ. και/ή Εξερχόµ. κλήσ..

Φραγή δεδοµένων

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε φραγή Κλήσ. 
δεδοµένων και να επιλέξετε τον τύπο από Off, 
∆ιεθν.κλήσεις εκτός χώρας, ∆ιεθν.κλήσεις 
ή Όλες οι κλήσεις.

Ακύρωση όλων Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθµίσεις Φραγή 
κλήσης.

Αλλαγή κωδ. πρόσβ. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.



44        Ρυθµίσεις

PIN2
∆εν µπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN2 χωρίς τον 
τρέχον κωδικό PIN2.
Από το µενού Ασφάλεια
1. 4 µετακίνηση σε PIN2
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εισάγετε τον παλιό κωδικό PIN2 µε # – ,
4. Πιέστε < (OK)
5. Εισάγετε το νέο κωδικό PIN2 µε # – ,
6. Πιέστε < (OK)
7. Εισάγετε το νέο κωδικό PIN2 για επαλήθευση
8. Πιέστε < (OK)

Σταθερή κλήση E
Η λειτουργία Σταθερή κλήση σας επιτρέπει να 
περιορίσετε τις εξερχόµενες κλήσεις σας σε ένα 
συγκεκριµένο σύνολο αριθµών που αποθηκεύεται 
στο (Αριθµοί Σταθερών Κλήσεων), το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο στην δική σας κάρτα SIM. Όταν
αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµενη, πραγµα-
τοποιούνται κλήσεις µόνο αριθµών FDN, και 
οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια για κλήση άλλων 
αριθµών θα αποτύχει. 
Από το µενού Ασφάλεια
1. 4 µετακίνηση σε Σταθερή κλήση
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της SIM µε # – ,
4. Πιέστε < (OK)
5. 4 µετακίνηση σε On ή Off
6. Πιέστε < (Επιλογή)
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∆ίκτυο
Μπορείτε νε επιλέξετε ένα ∆ίκτυο το οποίο είναι 
διαθέσιµο στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
Από το µενού Ρύθµ. τηλεφώνου
1. 4 µετακίνηση σε ∆ίκτυο
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Νέο δίκτυο ή Τρόπος 

αναζήτησης
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Αρχικές
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις προσωπικές 
ρυθµίσεις στο µενού Ρυθµίσεις στις προεπιλεγµένες 
εγοστασιακές ρυθµίσεις.
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. 4 µετακίνηση σε Αρχικές
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Επιλογή)

Νέο δίκτυο Μπορείτε να βρείτε ένα Νέο δίκτυο από τη λίστα.

Τρόπος 
αναζήτησης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαθέσιµο δίκτυο 
Χειροκίνητα ή Αυτόµατα.
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Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθµούς τηλεφώνων σε δύο τοποθεσίες: σε SIM 
Τηλεφ. Κατάλογ. και σε Τηλέφωνο Τηλεφ. Κατάλογ.. 

Σηµείωση: Βλέπε Βλέπε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 24 για 
πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή κειµένου.

Προβολή Τηλεφ. Κατάλογ. ............................... 47
Προβολή των καταχωρήσεων σε Τηλεφ. 
Κατάλογ. ....................................................... 47

Καταχώρηση Τηλεφ. Κατάλογ. ........................ 48
Πραγµατοποίηση κλήσης µε τη χρήση 
Τηλεφ. Κατάλογ. ........................................... 48

Αποστολή µηνυµάτων από Τηλεφ. Κατάλογ.......49
∆ιαγραφή καταχώρησης από Τηλεφ. Κατάλογ. .. 49
Αντιγραφή καταχώρησης σε άλλο Τηλεφ. 
Κατάλογ. ....................................................... 50

Κατάστ. 
µνήµης

Προσ. 
Τηλεφ. Κατ.

Οι αριθµοί 
µου

Φωνητικό 
µήνυµα

Οµάδες Προβολή Οµάδας ............................................ 52
Επεξεργασία Οµάδας ...................................... 52

Ταχεία 
κλήση

Αντιστοίχιση Πλήκτρων Ταχείας Κλήσης ......... 56
Προβολή καταλόγου Ταχείας κλήσης............... 56

Τηλεφ. 
Κατάλογ.

∆ηµιουργία

Προβολή Των Αριθµών µου ............................ 54
Επεξεργασία Οι αριθµοί µου ........................... 54

Προβολή Φωνητικού µηνύµατος ..................... 55
Επεξεργασία Φωνητικού µηνύµατος ............... 55

Αντιγραφή όλων των καταχωρήσεων σε άλλο 
Τηλεφων. Κατάλ. .......................................... 53

∆ηµιουργία νέας καταχώρησης ....................... 50σελίδα 50
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Τηλεφ. Κατάλογ.
Μπορείτε να αναζητήσετε σε SIM Τηλεφ. Κατάλογ. και σε Τηλέφωνο Τηλεφ. 
Κατάλογ. ξεχωριστά, ή και στα δύο µαζί Τηλεφ. Κατάλογ..

Προβολή Τηλεφ. Κατάλογ.
Από το µενού Επαφές
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει 
το πρώτο γράµµα του απαιτούµενου ονόµατος

Προβολή των καταχωρήσεων σε Τηλεφ. 
Κατάλογ.
Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ. 
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει 
το πρώτο γράµµα του απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε < (Mενού)
3. Πιέστε < (Επιλογή)

Τοποθετηµένο σε Τηλέφωνο Τηλεφ. Κατάλογ.

Τοποθετηµένο σε SIM Τηλεφ. Κατάλογ.
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Καταχώρηση Τηλεφ. Κατάλογ.
Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ. 
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει 
το πρώτο γράµµα του απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε Επεξερ.
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο
6. Πιέστε < (Επεξερ.)
7. Επεξεργασία ενός στοιχείου καταχώρησης
8. Πιέστε < (OK)
9. Πιέστε A (Αποθ)

Σηµείωση: SIM Τηλεφ. Κατάλογ. µπορεί να περιέχει µόνο Όνοµα, 
Αριθµός Τηλ. 1 και Θέση.

Πραγµατοποίηση κλήσης µε τη χρήση 
Τηλεφ. Κατάλογ.
Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει το πρώτο γράµµα του 
απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε C (Αποσ)

Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει το πρώτο γράµµα του 
απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε Κλήση
4. Πιέστε < (Επιλογή)
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Αποστολή µηνυµάτων από Τηλεφ. 
Κατάλογ.
Μπορείτε να αποστείλετε µηνύµατα µέσω του Τηλεφ. Κατάλογ. 
(βλέπε “Μηνύµατα” στη σελίδα 69).
Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει το πρώτο γράµµα του 
απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε ∆ηµιουργία MMS ή ∆ηµιουρ. SMS/EMS
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο
6. Πιέστε < (Επιλογή)
7. Πιέστε A (Ολοκ)

Ακολουθήστε τα βήµατα στα Μηνύµατα (βλέπε “Μηνύµατα” στη 
σελίδα 69).

∆ιαγραφή καταχώρησης από Τηλεφ. 
Κατάλογ.
Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει το πρώτο γράµµα του 
απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε ∆ιαγραφή
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. Πιέστε < (Ναι)
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Αντιγραφή καταχώρησης σε άλλο 
Τηλεφ. Κατάλογ.
Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ.
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση

Ή
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο το οποίο περιέχει το πρώτο γράµµα του 
απαιτούµενου ονόµατος

2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε Αντιγραφή
4. “Αντιγραφή (όνοµα καταχώρησης) σε (κάρτα SIM ή Συσκευή)?” εµφανίζεται
5. Πιέστε < (Ναι)

∆ηµιουργία
SIM Τηλεφ. Κατάλογ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε Όνοµα, αριθµό Τηλ. και 
Θέση.
Τηλέφωνο Τηλεφ. Κατάλογ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε Όνοµα, 3 αριθµούς 
Τηλ., 2 διευθύνσεις E-mail, Τύπο ήχου, Οµάδα, Ταχεία κλήση, Σηµείωση και 
Θέση.

∆ηµιουργία νέας 
καταχώρησης
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε ∆ηµιουργία
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε SIM ή Τηλέφωνο
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο
6. Πιέστε < (Επεξερ.)
7. Επεξεργασία του στοιχείου καταχώρησης
8. Πιέστε < (OK)
9. Πιέστε A (Αποθ)
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Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ.
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε ∆ηµιουργία
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση σε SIM ή Τηλέφωνο
5. Πιέστε < (Επιλογή)
6. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο
7. Πιέστε < (Επεξερ.)
8. Επεξεργασία του στοιχείου καταχώρησης
9. Πιέστε < (OK)
10.Πιέστε A (Αποθ)

Από το µενού Τηλεφ. Κατάλογ. 
1. 4 µετακίνηση σε [Νέα καταχώρ.]
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε SIM ή Τηλέφωνο
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο
6. Πιέστε < (Επεξερ.)
7. Επεξεργασία του στοιχείου καταχώρησης
8. Πιέστε < (OK)
9. Πιέστε A (Αποθ)

Τα ακόλουθα στοιχεία καταχωρήσεων είναι διαθέσιµα:

Εικονίδιο Στοιχείο Εικονίδιο Στοιχείο

Όνοµα Ταχεία κλήση

Αριθµός Τηλ. 1 – 3 Σηµείωση

∆ιεύθυνση e-mail 
1, 2

Θέση στον 
Τηλεφωνικό 
Κατάλογο 
Τηλεφώνου

Τύπος ήχου

Θέση στον 
Τηλεφωνικό 
Κατάλογο της 
κάρτας SIM

Οµάδες
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Οµάδες
Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις καταχωρήσεις που βρίσκονται στον 
Τηλεφ. Κατάλογ. σε 10 οµάδες. Μπορείτε να ονοµάσετε και να επιλέξετε 
έναν συγκεκριµένο τύπο ήχου για κάθε οµάδα ώστε να αναγνωρίζετε τις 
εισερχόµενες κλήσεις. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο µε Τηλεφ. 
Κατάλογ. Τηλεφώνου.

Προβολή Οµάδας
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε Οµάδες
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη οµάδα
4. Πιέστε < (Mενού)
5. 4 µετακίνηση σε Προβολή
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Επεξεργασία Οµάδας
Μπορείτε να αλλάξετε το όνοµα και τον τύπο ήχου 
που αντιστοιχεί σε µία οµάδα. Μπορείτε επίσης 
να επαναφέρετε τη ρύθµιση µιας οµάδας στην 
προεπιλεγµένη ρύθµιση.
Από το µενού Οµάδες
1. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη οµάδα
2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε Επεξερ.
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο στοιχείο

Για επαναφορά της ρύθµισης οµάδας, επιλέξτε Αρχικές.
6. Πιέστε < (Αλλαγή)
7. Επεξεργασία της ρύθµισης οµάδας
8. Πιέστε A (Αποθ)
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Κατάστ. µνήµης
Η Κατάστ. µνήµης εµφανίζει πόσες είναι οι διαθέσι-
µες θέσεις σε κάθε Τηλεφ. Κατάλογ.. Μπορείτε 
επίσης να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις από 
τη Τηλεφ. Κατάλογ. κάρτας SIM στη Τηλεφ. 
Κατάλογ. Τηλεφώνου και αντίστροφα.
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε Κατάστ. µνήµης
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 2 διαγραµµίσεις που επισηµαίνουν την κατάσταση µνήµης της Τηλεφ. 

Κατάλογ. εµφανίζονται 
(θέση(εις) σε χρήση/µέγιστος αριθµός θέσεων)

Αντιγραφή όλων των 
καταχωρήσεων σε άλλο 
Τηλεφ. Κατάλογ.
Κατά τη διάρκεια εµφάνισης της Κατάστ. µνήµης
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ενέργεια
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. Πιέστε < (Ναι)

Σηµείωση: Οι αρχικές καταχωρήσεις δεν θα διαγραφούν από τη Τηλεφ. 
Κατάλογ..
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Οι αριθµοί µου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να προβάλλετε τις 
πληροφορίες σας όπως ονόµατα και αριθµούς 
τηλεφώνων στην δική σας κάρτα SIM.

Προβολή Των Αριθµών µου
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε Οι αριθµοί µου
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Γραµµή 1 ή Γραµµή 2
4. Πιέστε < (Mενού)
5. 4 µετακίνηση σε Προβολή
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Για επεξεργασία της καταχώρησης πιέστε < (Επεξερ.).

Επεξεργασία Οι αριθµοί µου
Από το µενού Οι αριθµοί µου
1. 4 µετακίνηση σε Γραµµή 1 ή Γραµµή 2
2. Πιέστε < (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε Επεξερ.
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση σε Όνοµα ή Αριθµός Τηλ. 1
6. Πιέστε < (Επεξερ.)
7. Εισάγετε το απαιτούµενο όνοµα ή αριθµό
8. Πιέστε < (OK)
9. Πιέστε A (Αποθ)

Κλήση Υπηρεσ. E
Βλέπε “Κλήση Υπηρεσ. E” στη σελίδα 15.
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Φωνητικό µήνυµα
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθµό τηλεφώνου 
στο δικό σας Φωνητικό µήνυµα και πραγµα-
τοποιήστε µία κλήση για να ελέγξετε αν έχετε 
Φωνητικό µήνυµα.

Προβολή Φωνητικού 
µηνύµατος
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε Φωνητικό µήνυµα
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Mενού)
4. 4 µετακίνηση σε Προβολή
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Για επεξεργασία της καταχώρησης πιέστε < (Επεξερ.).

Επεξεργασία Φωνητικού 
µηνύµατος
Από το µενού Φωνητικό µήνυµα
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Επεξερ.
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. 4 µετακίνηση σε Όνοµα ή Αριθµός Τηλ. 1
5. Πιέστε < (Επεξερ.)
6. Εισάγετε το απαιτούµενο όνοµα ή αριθµό
7. Πιέστε < (OK)
8. Πιέστε A (Αποθ)
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Ταχεία κλήση
Μπορείτε να καλείτε γρήγορα αριθµούς οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε 
αριθµητικό πλήκτρο $ – , (βλέπε “Ταχεία κλήση” στη σελίδα 14). 
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο µε Τηλεφ. Κατάλογ. Τηλεφώνου.

Αντιστοίχιση Πλήκτρων 
Ταχείας Κλήσης
Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας καταχώρησης της 
Τηλεφ. Κατάλογ.
1. 4 µετακίνηση σε <Ταχεία κλήση>
2. Πιέστε < (Επεξερ.)
3. Εισάγετε τον απαιτούµενο αριθµό $ – ,
4. Πιέστε < (OK)

Σηµείωση: Για να διορθώσετε την αντιστοίχιση Ταχεία κλήση µίας 
καταχώρησης, εισάγετε # στη θέση του αρχικού αριθµού καταχώρησης 
Ταχεία κλήση. Στη συνέχεια πιέστε < (OK).

Προβολή καταλόγου 
Ταχείας κλήσης
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε Ταχεία κλήση
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εµφανίζεται η λίστα Ταχεία κλήση
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Προσ. Τηλεφ. Κατ.
Μπορείτε να επιλέξετε από τις επιλογές Όλα, 
SIM ή από το Τηλέφωνο να εµφανίζονται οι 
καταχωρήσεις στις καταχωρήσεις του Τηλεφ. 
Κατάλογ.
Από το µενού Επαφές
1. 4 µετακίνηση σε Προσ. Τηλεφ. Κατ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Όλα, SIM ή Τηλέφωνο 
4. Πιέστε < (Επιλογή)
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Παιχνίδια

Παιχνίδια
Υπάρχουν δύο πάγια δεδοµένα παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.

Παίξιµο ενός παιχνιδιού
Από το µενού Παιχνίδια
1. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο παιχνίδι
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Επιλογή)

Προβολή βοήθειας για ένα 
παιχνίδι
Από το µενού Παιχνίδια
1. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο παιχνίδι
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Βοήθεια
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Παιχνίδια σελίδα 58
Παίξιµο ενός παιχνιδιού .................................. 58
Προβολή βοήθειας για ένα παιχνίδι ................ 58
Wall breaker .................................................... 59
Move Box ........................................................ 60
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Wall breaker
Μετακινήστε την µπάρα για να εκτρέπετε µία µπάλα 
κατευθείαν πάνω στις σειρές διάφορων πολύχρω-
µων τούβλων. Κάποια από τα τούβλα απελευ-
θερώνουν ισχυρά αντικείµενα, όπως επέκταση της 
µπάρας, ελάττωση της µπάλας, όπλο και άλλα. 
Αλλά προσέξτε: υπάρχουν κάποια αντικείµενα που 
λειτουργούν µε τον αντίθετο τρόπο. Το επόµενο 
επίπεδο επιτυγχάνεται µε την αφαίρεση όλων 
των τούβλων.

Λειτουργία πλήκτρων

Σηµείωση: Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
Επαναφορά του παιχνιδιού σας από τη στιγµή 

που πιέσατε @ (έξοδος) ή D (παραίτηση). Η Επαναφορά 
είναι διαθέσιµη όσο το τηλέφωνο είναι ενεργοποιηµένο.

Πλήκτρο Λειτουργία

< / ( Απελευθέρωση µίας µπάλας
Βολή (αν η µπάρα σας διαθέτει όπλο)

7 / ' Μετακίνηση αριστερά

3 / ) Μετακίνηση δεξιά

5 / # Παύση/Συνέχεια

1 / % Έκρηξη µιας µπάλας

@ Έξοδος και επιστροφή στο µενού του παιχνιδιού Wall 
breaker

D Παραίτηση και επιστροφή στην οθόνη αναµονής
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Move Box
Τοποθετήστε όλα τα κουτιά στις καθορισµένες 
θέσεις. Μπορείτε µόνο να σπρώχνετε τα κουτιά 
και µόνο ένα κάθε φορά. Για αυτό προσέξτε µην 
τα σπρώξετε µέσα σε γωνίες.

Λειτουργία πλήκτρων

Σηµείωση: Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
Συνέχιση του παιχνιδιού σας από το σηµείο 

που πιέσατε @ (έξοδος) ή D (παραίτηση). Η Συνέχιση 
είναι διαθέσιµη όσο το τηλέφωνο είναι ενεργοποιηµένο.
Εν τω µεταξύ, εάν έχετε αποθηκεύσει το παιχνίδι σας 
πιέζοντας *, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε Φόρτωση 
των αποθηκευµένων σας δεδοµένων για να συνεχίσετε 
από το στάδιο που είχατε αποχωρήσει. Τα αποθηκευµένα 
δεδοµένα είναι διαθέσιµα ακόµα και µετά την 
απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρο Λειτουργία

1 / % Μετακίνηση πάνω

5 / + Μετακίνηση κάτω

7 / ' Μετακίνηση αριστερά

3 / ) Μετακίνηση δεξιά

$ Επανέναρξη του τρέχοντος σταδίου από την αρχή

( Επιστροφή στο τελευταίο βήµα

* Αποθήκευση του τρέχοντος παιχνιδιού

@ Έξοδος και επιστροφή στο µενού του παιχνιδιού Move 
Box

D Παραίτηση και επιστροφή στην οθόνη αναµονής
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Πλοηγός

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου που υποστηρίζονται 
από το δίκτυο, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού και αθλητικά δελτία (F).

Έναρξη του Πλοηγού
Από το µενού Πλοηγού
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. Ο πλοηγός WAP θα συνδεθεί µε το δίκτυο 

Για έξοδο από τον πλοηγό, πιέστε D.

Σηµείωση: Αν ο διακοµιστής δεν ανταποκρίνεται, πιέστε < (Επανάληψη) 
ή προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Περιεχόµενα περιήγησης
Χρησιµοποιήστε το 0 για να µετακινηθείτε στα περιεχόµενα που εµφανίζονται 
στη οθόνη. Όταν το κείµενο στη σελίδα που έχετε συνδεθεί φωτίζεται, πιέστε < 
( ) για να κατεβάσετε τη σελίδα.

1 Μετακίνηση προς τα πάνω
Μετάβαση στην κάτω σελίδα Μακρύ πάτηµα

5 Μετακίνηση προς τα κάτω
Μετάβαση στην πάνω σελίδα Μακρύ πάτηµα

7 Μετακίνηση προς τα πάνω
Επιστροφή στο προηγούµενο αντικείµενο

3 Μετακίνηση προς τα κάτω
Επιστροφή στο επόµενο αντικείµενο

Έναρξη του 
Πλοηγού

Περιεχόµενα περιήγησης ................................ 61
Χρήση του Πλοηγού ........................................ 62

Σελιδοδείκτη ∆ιαχείριση Σελιδοδεικτών στο Πλοηγό ............ 63
∆ιαχείριση εκτός δικτύου Σελιδοδείκτη ............ 65

Ρυθµίσεις

σελίδα 63

σελίδα 61

Επεξεργασία Σύνδεσης GPRS........................ 67
Επεξεργασία Σύνδεσης CSD .......................... 67σελίδα 66
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Χρήση του Πλοηγού
Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στην αρχική σελίδα
1. Πιέστε A (Mενού) ή C (Αποσ)
2. 4 µετακίνηση σε Μενού Πλοηγού

Για έξοδο από τον πλοηγό, επιλέξτε Ολοκ
Ή
Πιέστε D (Λειτουργία/Τερµατισµός) ή @ ( )

3. Πιέστε < ( )

Mενού Περιγραφή

Πίσω Επιστροφή στην προηγούµενη σελίδα.

Μετάβαση στο 
URL Εισαγωγή URL και µεταπήδηση στην αρχική σελίδα.

Κεντρική Σελίδα Μεταπήδηση στην αρχική σελίδα που έχει προκαθορισ-
τεί στις ρυθµίσεις πλοηγού.

Εισερχόµενα
Αποθήκευση, προβολή ή διαγραφή των µηνυµάτων 
προώθησης WAP από το δίκτυο. Μεταπήδηση στην 
αρχική σελίδα.

Σελιδοδείκτης

Μεταπήδηση σε µία σελίδα ορίζοντας ένα σελιδοδείκτη. 
Πρόσθεση της τρέχουσας σελίδας στους σελιδοδείκτες 
(βλέπε “∆ιαχείριση Σελιδοδεικτών στο Πλοηγό” στη 
σελίδα 63).

Αποθήκευση 
Στοιχείων

Αποθήκευση εικόνων ή άλλων αντικειµένων από την 
τρέχουσα σελίδα.

Snapshots Καταγραφή της εικόνας της οθόνης της τρέχουσας 
σελίδας και προβολή ή διαγραφή αυτής.

Μεταφόρτωση Επανάληψη φόρτωσης και ανανέωση της τρέχουσας 
σελίδας.

Ρυθµίσεις

Επιλογή και ρύθµιση των ακόλουθων:
Αρχική σελίδα
Φορτώσεις
Επανέναρξη Πλοηγού
Ασφάλεια

Σχετικά µε... Πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο πλοηγού και µε τις 
επιλογές ασφάλειας
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Σελιδοδείκτη
Όταν αποθηκεύσετε την αγαπηµένη σας σελίδα ή τη σελίδα µε τη πιο συχνή 
πρόσβαση ως σελιδοδείκτη, µπορείτε να µεταβείτε σε αυτή τη σελίδα πολύ 
γρήγορα. Αυτό απαλοίφει την ανάγκη να εισάγετε το URL κάθε φορά. Μπορείτε 
να αντιστοιχίσετε επίσης τα πλήκτρα ταχείας κλήσης για µεταπήδηση σε 
συγκεκριµένες σελίδες. Υπάρχουν 2 τύποι σελιδοδεικτών, ένας είναι στον 
Πλοηγού και ο άλλος είναι εκτός δικτύου Σελιδοδείκτη.

∆ιαχείριση Σελιδοδεικτών 
στο Πλοηγό
Μπορείτε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη 
εισάγοντας το URL.
Από το Μενού Πλοηγού στον Πλοηγό
1. 4 µετακίνηση σε Σελιδοδείκτη
2. Πιέστε < ( )
3. Πιέστε A (Menu)
4. Πιέστε < ( )
5. Εισάγετε τον Τίτλο και το URL µε # – ,
6. Επιλέξτε έναν φάκελο
7. Πιέστε < (Αποθ)

Προσθήκη µιας τρέχουσας σελίδας ως σελιδοδείκτη
Από το Μενού Πλοηγού στον Πλοηγό
1. 4 µετακίνηση σε Σελιδοδείκτη
2. Πιέστε < ( )
3. Πιέστε < ( ) για ∆είκτης Ιστοσελίδας

Χρήση Σελιδοδείκτη
Από το Μενού Πλοηγού στον Πλοηγό
1. 4 µετακίνηση σε Σελιδοδείκτη
2. Πιέστε < ( )
3. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο σελιδοδείκτη
4. Πιέστε < (Μετάβασ)
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∆ιαχείριση Σελιδοδείκτη στον Πλοηγό
Κατά τη διάρκεια προβολής Σελιδοδείκτη
1. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο σελιδοδείκτη
2. Πιέστε A (Mενού)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία
4. Πιέστε < ( )

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:

Λεπτοµέρειες Εµφάνιση και επεξεργασία των πληροφοριών 
σελιδοδείκτη.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή του σελιδοδείκτη.

Νέος 
Σελιδοδείκτης Προσθήκη νέου σελιδοδείκτη.

Νέος Φάκελος Προσθήκη νέου φακέλου στον οποίο αποθηκεύονται 
οι σελιδοδείκτες.

Μετακίνηση Μετακίνηση του σελιδοδείκτη σε έναν φάκελο.

Μετακίνηση 
στον φάκελο Μετακίνηση του σελιδοδείκτη σε άλλον φάκελο.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των σελιδοδεικτών.

Πλήκτρα 
Ταχείας Κλήσης Αντιστοίχιση σελιδοδεικτών µε πλήκτρα.
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∆ιαχείριση εκτός δικτύου Σελιδοδείκτη
Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτες σε εκτός δικτύου Σελιδοδείκτη. Όταν 
µεταβαίνετε στο, ο Πλοηγός ξεκινά αυτόµατα.

Προσθήκη ενός νέου σελιδοδείκτη
Από το µενού Πλοηγού
1. 4 µετακίνηση σε Σελιδοδείκτη
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε [Νέα καταχώρ.]
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση σε Tίτλος: ή URL:
6. Πιέστε < (Επιλογή)
7. Εισάγετε τον απαιτούµενο Tίτλος: ή URL:
8. Πιέστε < (OK)
9. Πιέστε A (Αποθ)

∆ιαχείριση Σελιδοδεικτών σε εκτός 
δικτύου Σελιδοδείκτες
Από το µενού Πλοηγού
1. 4 µετακίνηση σε Σελιδοδείκτη
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο σελιδοδείκτη
4. Πιέστε < (Mενού)
5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:

Επιλογή Μεταπήδηση στην επιλεγµένη ιστοσελίδα σελιδιδείκτη.

Επεξερ. Επεξεργσία του Τίτλου και του URL.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή του σελιδοδείκτη.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των σελιδοδεικτών.
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Ρυθµίσεις
Πριν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου, 
πρέπει να εγκαταστήσετε µία εγγραφή µε τον 
διαχειριστή δικτύου ή µε τον Παροχέα Υπηρεσιών 
∆ιαδικτύου (ISP) για να ενεργοποιήσετε τις 
πληροφορίες της σχετικής ρύθµισης παραµέτρων. 
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τις ρυθµίσεις 
δικτύου, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον δικό 
σας παροχέα υπηρεσιών δικτύου. 

Σηµείωση: Η µετατροπή των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων ενδέχεται 
να προκαλέσει αποτυχία στη λειτουργία του Πλοηγού. ∆είτε Βλέπε 
“Προσωπικές Ρυθµίσεις” στη σελίδα 104, για περισσότερες πληροφορίες.

Από το µενού Πλοηγού
1. 4 µετακίνηση σε Ρυθµίσεις
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο δίκτυο
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση σε Ενεργοποίηση ή Επεξερ.

Για ενεργοποίηση του επιλεγµένου δικτύου, επιλέξτε Ενεργοποίηση.
Για επεξεργασία των ρυθµίσεων δικτύου, επιλέξτε Επεξερ..

6. Πιέστε < (Επιλογή)
7. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση
8. Πιέστε < (Επιλογή)

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
• Ονοµασία Server
• Πρωτεύον IP
• Πρωτ. θύρα
• ∆ευτερεύον IP
• ∆ευτερ. θύρα
• Χρον. καθυστερ.
• Αρχική σελίδα
• Τύπος φορέα
Στο µενού Τύπος φορέα, µπορείτε να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις GPRS 
και CSD. ∆είτε την ακόλουθη ενότητα για λεπτοµέρειες.
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Επεξεργασία Σύνδεσης 
GPRS
Από το µενού Τύπος φορέα
1. 4 µετακίνηση σε GPRS
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Επιλογή) για Επεξερ.
• Όνοµα χρήστη, Κωδικός Πρόσβ., GPRS APN, 

Εξακρίβωση

Επεξεργασία Σύνδεσης CSD
Από το µενού Τύπος φορέα
1. 4 µετακίνηση σε CSD
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Επιλογή) για Επεξερ.
• Όνοµα χρήστη, Κωδικός Πρόσβ., Αριθµός κλήσης, 

Τύπος κλήσης, Ρυθµός µεταφορ.
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Κλείδωµα πλήκτρ.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Κλείδωµα πλήκτρ. ώστε να αποτρέπετε 
πατήµατα των πλήκτρων που γίνονται κατα λάθος (βλέπε “Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση Κλειδώµατος πρόσβασης” στη σελίδα 10).
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε < (Mενού)
2. Πιέστε < (Κλείδ. πλήκτρων)
3. Πιέστε < (OK)

Για να καταργήσετε το Κλείδωµα πλήκτρ.
1. Πιέστε < ( )
2. Πιέστε < (OK)
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Μηνύµατα

Το τηλεφωνό σας διαθέτει διάφορες υπηρεσίες SMS/CBS, συµπεριλαµβα-
νοµένου SMS/EMS και MMS. 
Πρέπει να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις των Μηνύµατα και του ∆ίκτυο πριν την 
έναρξη.

SMS/EMS – Μπορείτε να αποστείλετε µηνύµατα σύντοµων κειµένων µε µέσα 
συνδεδεµένα σε αριθµούς τηλεφώνων των οποίων το δίκτυο υποστηρίζει SMS/
EMS.
MMS – Μπορείτε να αποστείλετε µέσα συνηµµένα σε µηνύµατα σε αριθµούς 
τηλεφώνων των οποίων το δίκτυο υποστηρίζει MMS ή διευθύνσεις E-mail (F).

Ρυθµίσεις
MMS ρυθµίσεις ................................................70
SMS/EMS ρυθµίσεις ........................................71
Λήψη µηνυµάτων .............................................72

Μηνύµατα 
χρήστη

Μήνυµα 
δικτύου

Λήψη µηνυµάτων Μήνυµα δικτύου ..................77
Ανάγνωση µηνυµάτων Μήνυµα δικτύου ..........77
Θέµατα .............................................................78
Γλώσσες ..........................................................79

∆ηµιουργία

Εισερχόµε-
να και 
Εξερχόµενα

SMS 
Chat

σελίδα 73

σελίδα 70

σελίδα 75

σελίδα 76

σελίδα 77

σελίδα 77
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Ρυθµίσεις
Από το µενού Μηνύµατα
1. 4 µετακίνηση σε Ρυθµίσεις
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε MMS ή SMS/EMS
4. Πιέστε < (Επιλογή)

MMS ρυθµίσεις
Λίστα Server
Μπορείτε να διαµορφώσετε εώς 5 προφίλ server.
Από το µενού Ρυθµίσεις
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο δίκτυο
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση σε Ενεργοποίηση ή Επεξερ.
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγµένο δίκτυο, επιλέξτε Ενεργοποίηση.
Για επεξεργασία των ρυθµίσεων δικτύου, επιλέξτε Επεξερ..

7. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση
8. Πιέστε < (Επιλογή)

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
• Ονοµασία Server
• Πρωτεύον IP
• Πρωτ. θύρα
• ∆ευτερεύον IP
• ∆ευτερ. θύρα
• Χρον. καθυστερ.
• Κέντρο MMS
• Τύπος φορέα
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Άλλες ρυθµίσεις για MMS

SMS/EMS ρυθµίσεις
Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις:

Υπογραφή Μπορείτε να ρυθµίσετε µία υπογραφή να προσθέτεται 
στο µήνυµά σας.

Κείµενο 
απάντησης

Μπορείτε να επιλέξετε On ή Off για να προσθέτετε το 
κείµενο απάντησης στα µηνύµατα.

Ρυθµίσεις Λήψης Μπορείτε να επιλέξετε, να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε 
ανώνυµα µηνύµατα.

Αυτόµατη λήψη Μπορείτε να επιλέξετε On, Off ή ∆ιαλογικό.

Ρυθµίσεις 
Ταχυδρ.

Περίοδ. Εγκυρ.: Ρυθµίστε τη διάρκεια που το µήνυµά 
σας αποθηκεύεται στο κέντρο µηνυµάτων. Επιλογή 
Μέγιστο ή Χειροκίνητα.
Αναφορά παράδοσης: Απαίτηση για αναφορά της 
κατάστασης παράδοσης του µηνύµατος. Επιλογή On 
ή Off.
Εµφάνιση αποστολέα: Επιλέξτε Εµφάνιση 
ή Απόκρυψη της διεύθυνσής σας στον παραλήπτη.

Ρυθµίσεις 
Επαναφ.

Επαναφορά των ρυθµίσεων MMS στις προεπιλεγµένες 
εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Περίοδ. Εγκυρ. Μπορείτε να επιλέξετε από Αρχικές, 1 ώρα, 12 ώρες, 
1 ηµέρα, 1 εβδοµάδα ή Μέγιστο.

Κέντρο 
µηνυµάτων Μπορείτε να αλλάξετε ττον αριθµό υπηρεσίας server.

Πρωτόκολλο Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο πρωτοκόλλου SMS, 
Φαξ, Ε-mail, Σελίδα, X.400, ERMES ή Φωνή.

Αναφορά 
παράδοσης Μπορείτε να επιλέξετε από On, Off ή Ερώτηση.
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Λήψη µηνυµάτων
Όταν λαµβάνονται ένα ή περισσότερα µηνύµατα, εµφανίζετε στην οθόνη το 
παράθυρο διαλόγου Νέο µήνυµα! και η ένδειξη µηνύµατος ( ) µαζί µε ένα 
ήχο µηνύµατος (βλέπε “Ήχος µηνυµάτων” στη σελίδα 31).

Σηµείωση: Παρακαλούµε προσπαθήστε να διατηρείτε αρκετή ελεύθερη 
µνήµη για νέα µηνύµατα. Όταν η µνήµη τηλεφώνου είναι πλήρης, το ( )
θα εµφανίζεται στην άνω αριστερή πλευρά της οθόνης. ∆ιαγράψτε
άχρηστα µηνύµατα από το Εισερχόµενα ή από το Εξερχόµενα.

Ανάγν. εισερχόµενων µηνυµάτων
Όταν Νέο µήνυµα! εµφανίζονται, πιέστε < (Ανάγν.). Αν έχετε περισσότερα 
από ένα µηνύµατα, χρησιµοποιήστε 4 για να απαιτούµενο στο απαιτόµενο 
µήνυµα.
Αν πατήσετε άλλα πλήκτρα χωρίς να διαβάσετε τα νέα µηνύµατα, θα εµφανιστεί 
η οθόνη αναµονής. Για ανάγνωση νέων εισερχόµενων µηνυµάτων, πιέστε A 
( ) και ελέγξτε το Εισερχόµενα.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες για εισερχόµενα µηνύµατα:

Απάντηση ∆ηµιουργία µηνύµατος απάντησης στον αποστολέα.

Κλήση Κλήση στον αποστολέα.

Προώθηση Προώθηση του επιλεγµένου µηνύµατος.

Chat Αποστολή µυνήµατος chat στον αποστολέα. 
(SMS µόνο)

Απόσπ. Αριθµ. Αποθήκευση αριθµού τηλεφώνου του αποστολέα σε 
Τηλεφ. Κατάλογ..

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων σε Εισερχόµενα.

Εξαγωγή µέσων Αποθήκευση συνηµµένης εικόνας σε Τα Mέσα µου.

Mετακίν. στη 
SIM

Μετακίνηση του µηνύµατος στη µνήµη κάρτας SIM. 
A (SMS µόνο)

Πληροφ. 
µηνύµατος Προβολή πληροφοριών σχετικά µε τα µηνύµτα.
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∆ηµιουργία
Από το µενού Μηνύµατα
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. 4 µετακίνηση σε MMS ή SMS/EMS
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. Εισαγωγή µηνύµατος (βλέπε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 24)
5. Πιέστε < (Mενού)

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:

OK Όταν είστε έτοιµοι να αποστείλετε ένα µήνυµα, 
επιλέξτε OK.

Πρόσθ. 
διαφάνειας

Προσθέστε νέα διαφάνεια µετά την τελευταία 
διαφάνεια. (MMS µόνο)

Εισαγ. διαφάνειας Εισαγωγή διαφάνειας ανάµεσα σε διαφάνειες. 
(MMS µόνο)

Εισαγωγή µέσων Εισαγωγή µέσων από Εικόνες, Γραφικά
ή Οι ήχοι µου.

Προηγούµενη/
Επόµενη 
διαφάνεια

Μετακίνηση στην προηγούµενη ή επόµενη διαφάνεια.

Μηνύµατα χρήστη Επιλογή προκαθορισµένων προτάσεων και εισαγωγή 
στο µήνυµα.

Πρόσθεση υπογρ. Προσθήκη υπογραφής στο µήνυµα.

Προβολή Προβολή και επιβεβαίωση του µηνύµατος πριν την 
αποστολή. (MMS µόνο)

∆ιαγραφή 
διαφάνειας/
φωτογραφίας/
γραφικών/ήχου

∆ιαγραφή της τρέχουσας εµφανιζόµενης διαφάνειας, 
φωτογραφίας, γραφικών ή ήχου.

Ρύθµιση χρονόµ.
Ρύθµιση ώρας και καθυστέρησης για την αποστολή 
(µέγιστο 60 δευτερόλεπτα) του µηνύµατος. 
(MMS µόνο)

Επιλογή Επιλογή κειµένου για αντιγραφή αποκοπή.
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Όταν θα είστε έτοιµοι να αποστείλετε ένα µήνυµα, πρέπει να επεξεργαστείτε τα 
ακόλουθα στοιχεία:

6. Πιέστε A (Mενού)
7. 4 µετακίνηση σε Αποσ ή Αποθ

Για να στείλετε ένα µήνυµα αµέσως, µατακινηθείτε σε Αποσ και πιέστε 
< (Επιλογή).
Για να αποθηκεύσετε το µήνυµα στον φάκελο Πρόχειρο, µετακινηθείτε σε 
Αποθ και πιέστε < (Επιλογή).

8. Πιέστε < (OK)

Σηµείωση: Αν µία κλήση ληφθεί ενώ δηµιουργείτε ένα µήνυµα MMS, το 
τηλέφωνο µπορεί να εγκαταλείψει το µήνυµα χωρίς να το αποθηκεύσει.

Σηµείωση: Όταν η µνήµη είναι σχεδόν πλήρης, το τηλέφωνό σας ίσως 
πάρει κάποιο χρόνο να εισάγει Εικόνες σε ένα µήνυµα MMS, ή ίσως 
αποτύχει να αποθηκεύσει ένα νέο µήνυµα MMS (για να ελέγξετε τη 
διαθέσιµη µνήµη, βλέπε “Κατάστ. µνήµης” στη σελίδα 85).

Αντιγραφή Το επιλεγµένο κείµενο αντιγράφεται στη µνήµη 
κειµένου.

Αποκοπή Το επιλεγµένο κείµενο διαγράφεται και αποθηκεύεται 
στη µνήµη κειµένου.

Προσθήκη Εισαγωγή του αντεγραµµένου ή αποκοµένου 
κειµένου από τη µνήµη κειµένου.

Για: Εισαγωγή του αριθµού τηλεφώνου του παραλήπτη για SMS/
EMS, αριθµός τηλεφώνου ή διεύθυνση email για MMS.

Κοινοποίηση: Αποστολή πιστών αντίγραφων του µηνύµατος σε άλλους 
παραλήπτες.

Προς: Αποστολή πιστών αντίγραφων του µηνύµατος σε άλλους 
παραλήπτες και απόκρυψη πληροφοριών.

Αντικειµ.: Εισαγωγή τίτλου για αυτό το µήνυµα.
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Εισερχόµενα και Εξερχόµενα
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα εισερχόµενα µηνύµατα στο Εισερχόµενα και 
τα απεσταλµένα µηνύµατα στο Εξερχόµενα.
Από το µενού Μηνύµατα
1. 4 µετακίνηση σε Εισερχόµενα ή Εξερχόµενα
2. Πιέστε < (Επιλογή)

Οι ακόλουθοι φάκελοι είναι διαθέσιµοι στο Εξερχόµενα:

Πρόχειρο Αποθήκευση µηνυµάτων που δεν είναι έτοιµα για 
αποστολή ή µηνύµατα πρότυπα.

Μη 
αποσταλέντα Μηνύµατα που απέτυχε η αποστολή τους.

Αποσταλέντα Επιτυχώς απεσταλµένα µηνύµατα.
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SMS Chat F

Η λειτουργία SMS Chat σας δίνει τη δυνατότητα 
ανάγνωσης αποσταλέντων και εισερχόµενων 
µηνυµάτων στην οθόνη κατα τη διάρκεια της 
λειτουργίας Chat µε άλλον συνοµιλητή.
Από το µενού Μηνύµατα
1. 4 µετακίνηση σε SMS Chat
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε Έναρξη Chat

Για να ελέγξετε το ιστορικό, επιλέξτε Ιστορικό και πιέστε < (Επιλογή).
Για να διαγράψετε το ιστορικό, επιλέξτε ∆ιαγραφή ιστορ. και πιέστε 
< (Επιλογή).

4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. Εισάγετε το προσωνύµιο (εώς και 10 χαρακτήρες)
6. Πιέστε < (OK)

Κατόπιν µπορείτε να ξεκινήσετε το chat µε άλλον συνοµιλητή, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτός/αυτή διαθέτει την λειτουργία SMS Chat στο 
τηλέφωνο του/της.

7. Εισάγετε το µήνυµά σας
8. Πιέστε < (OK)
9. 4 µετακίνηση σε Αριθµός τηλεφ. ή Επαφές
10.Πιέστε < (Επιλογή)
11. Εισάγετε ή επιλέξτε τον αριθµό τηλεφώνου προορισµού
12.Πιέστε < (OK)

Το τηλέφωνό σας αποστέλει το µήνυµα.
Όταν λαµβάνετε ένα µήνυµα από άλλο συνοµιλητή σε λειτουργία chat,
το κείµενο θα εµφανίζεται αυτόµατα πάνω από το τελευταίο µήνυµα.

13.Πιέστε < (OK) για να συνεχίσετε το chat
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Μηνύµατα χρήστη
Μπορείτε να προσθέσετε το αρχικό σας κείµενο σε 
Μηνύµατα χρήστη.
Από το µενού Μηνύµατα
1. 4 µετακίνηση σε Μηνύµατα χρήστη
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε [Νέο µήνυµα χρήστη]
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. Εισάγετε το κείµενο (βλέπε “Εισαγωγή Κειµένου” στη σελίδα 24)
6. Πιέστε < (OK)

Μήνυµα δικτύου F

Μπορείτε να λαµβάνετε τις αγαπηµένες σας πληροφορίες τακτικά από τον δικό 
σας παροχέα υπηρεσιών.
Από το µενού Μηνύµατα
1. 4 µετακίνηση σε Μήνυµα δικτύου
2. Πιέστε < (Επιλογή)

Λήψη µηνυµάτων Μήνυµα δικτύου
Από το µενού Μήνυµα δικτύου
1. 4 µετακίνηση σε Λήψη
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση σε On ή Off
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Ανάγνωση µηνυµάτων Μήνυµα δικτύου
Από το µενού Μήνυµα δικτύου
1. 4 µετακίνηση σε Τελευταία µηνύµατα
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο µήνυµα
4. Πιέστε < (Ανάγν.)
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Θέµατα
∆ιαχείριση θέµατος
Από το µενού Μήνυµα δικτύου
1. 4 µετακίνηση σε Θέµατα
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο θέµα
4. Πιέστε < (Mενού)
5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Τα ακόλουθα Προκαθ. θέµατα είναι διαθέσιµα:
• Ευρετήριο
• Σύντ. Ειδήσεις
• Νοσοκοµεία
• Γιατροί
• Φαρµακείο
• Αναφ. ∆ρόµ. (απόστ.)
• Αναφ. ∆ρόµ. (τοπικά)
• Ταξί
• Καιρός
• Περιοχή
• Πληροφ. δικτύου
• Υπηρ. Τηλ. Κέντρου
• Υπ. Τηλ. Κατ. (Χώρας)
• Υπ. Τηλ. Κατ. (∆ιεθνής)
• Φροντ. Πελατ. (Χώρας)
• Φροντ. Πελατ. (∆ιεθν.)
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Προσθήκη νέου θέµατος
Από το µενού Μήνυµα δικτύου
1. 4 µετακίνηση σε Θέµατα
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Mενού)

Ή
4 µετακίνηση σε [Νέο κανάλι] και πιέστε < (Mενού)

4. Πιέστε < (Επιλογή) για Εισαγωγή
5. 4 µετακίνηση σε Προκαθ. θέµατα ή Χειροκίνητα
6. Πιέστε < (Αλλαγή)
7. Για επιλογή από Προκαθ. θέµατα, 

4 µετακίνηση στα απαιτούµενα θέµατα 
Ή
Για εισαγωγή Αρ. καναλιού: χειροκίνητα,
Εισάγετε Αρ. καναλιού:

8. Πιέστε < (Επιλογή)

Γλώσσες
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του µηνύµατος 
που λαµβάνετε.
Από το µενού Μήνυµα δικτύου
1. 4 µετακίνηση σε Γλώσσες
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στο απαιτούµενο σύνολο 

γλωσσών
4. Πιέστε < (Αλλαγή)
5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη γλώσσα
6. Πιέστε < (Επιλογή)
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Ηµερολόγιο

Μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας ηµερολόγιο για να σας υπενθυµίζει 
ένα προσωπικό γεγονός όπως περίοδος διακοπών ή γενέθλια. Πρέπει να 
ρυθµίσετε το ρολόι, την ηµέρα και την ώρα πριν εισάγετε οτιδήποτε στο 
ηµερολόγιο.

Προβολή του 
Ηµερολογίου
Στην οθόνη αναµονής
1. Πιέστε < (Mενού)
2. 0 µετακίνηση σε Ηµερολόγιο
3. Πιέστε <
΄H
Στην οθόνη αναµονής
Πιέστε 7 για να εµφανιστεί το Ηµερολόγιο

Μετακίνηση του δροµέα
Όταν εµφανίζεται το Ηµερολόγιο, ο δροµέας βρίσκεται στην τρέχουσα ηµέρα. 
Πιέστε 0 για να µετακινήσετε το δροµέα σε διαφορετική ηµέρα. Για να 
εµφανιστεί ο επόµενος/προηγούµενος µήνας, τοποθετήστε το δροµέα στον 
Μήνα και πιέστε 4. Για να εµφανιστεί η επόµενη/προηγούµενη ηµέρα, 
τοποθετήστε το δροµέα στην Ηµέρα και πιέστε 4.

Μετακίνηση του δροµέα .................................. 80
∆ηµιουργία υπενθύµισης................................. 81
Λίστα υπενθύµισης.......................................... 81

Προβολή του 
Ηµερολογίου

σελίδα 80
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∆ηµιουργία υπενθύµισης
Στο Ηµερολόγιο
1. 0 µετακίνηση στην απαιτούµενη ηµεροµηνία
2. Πιέστε < (OK)
3. Ρυθµίστε την ΩΡΑ µε # – , 

Ή
4 για να ρυθµίσετε την ΩΡΑ

4. 2 µετακίνηση σε ΛΕΠΤΑ
5. Ρυθµίστε τα ΛΕΠΤΑ µε # – , 

Ή 
4 για να ρυθµίσετε τα ΛΕΠΤΑ

6. Πιέστε < (OK)
7. Εισάγετε τίτλο του γεγονότος

΄H

Στο Ηµερολόγιο
1. Πιέστε A (Λίστ)
2. 4 µετακίνηση σε [Νέο συµβάν]
3. Πιέστε < (Επιλογή)

Ακολουθήστε τα βήµατα 1 – 7 όπως παραπάνω.

Λίστα υπενθύµισης
Προβολή υπενθύµισης
Στο Ηµερολόγιο
1. Πιέστε A (Λίστ)
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση
3. Πιέστε < (Προβολή)

Επεξεργασία υπενθύµισης
Στο Ηµερολόγιο
1. Πιέστε A (Λίστ)
2. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη καταχώρηση
3. Πιέστε < (Προβ)
4. Πιέστε < (Επεξερ.)

Βλέπε “∆ηµιουργία υπενθύµισης” παραπάνω.
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∆ιαγραφή υπενθύµισης
Στο Ηµερολόγιο
1. Πιέστε A (Λίστ)
2. Πιέστε A (∆ιαγ)
3. Πιέστε < (Ναι) για να διαγράψετε

Ή
Πιέστε @ (Όχι) για να µην διαγράψετε
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Τα Mέσα µου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα διάφορα αρχεία πολυµέσων σας σε 
διαφορετικούς τύπους.

Σηµείωση: Αλλαγή της κάρτας SIM δεν επηρεάζει τα περιεχόµενα των 
αποθηκευµένων δεδοµένων. 

Εικόνες
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τα 
αρχεία εικόνων. Τα αρχεία εικόνων εµφανίζονται ως 
µικρογραφίες. Μετακίνηση στο δροµέα µε 0.
Από το µενού Τα Mέσα µου
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. 0 µετακίνηση στην απαιτούµενη εικόνα
3. Πιέστε < (Προβολή)

Ή
Πιέστε A (Menu)

4. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία 
5. Πιέστε < (Επιλογή)

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:
• Προβολή
• ∆ηµιουργία MMS
• Ρύθµιση ως φόντο
• Ρύθµ.ως ID συνοµ.
• Ρύθµ.ως σύµβ. οµ. συν.
• Μετονοµασία
• ∆ιαγραφή
• Ιδιότητες

Σηµείωση: Το εικονίδιο Οµάδας και το ID Καλούντος είναι διαθέσιµα µόνο 
µε τις εικόνες JPG.

Εικόνες

Οι ήχοι µου

Γραφικά

σελίδα 83

σελίδα 84

σελίδα 85
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Γραφικά
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τα 
αρχεία γραφικών. Τα αρχεία γραφικών εµφανίζονται 
ως µικρογραφίες. Μετακίνηση στο δροµέα µε 0.
Από το µενού Τα Mέσα µου
1. 4 µετακίνηση σε Γραφικά
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 0 µετακίνηση στα απαιτούµενα γραφικά
4. Πιέστε < (Προβολή)

Ή
Πιέστε A (Mενού)

5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:
• Προβολή
• Μετονοµασία
• ∆ιαγραφή
• Ιδιότητες

Σηµείωση: Μόνο τα γραφικά µορφής GIF είναι διαθέσιµα για το τηλέφωνό 
σας.
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Οι ήχοι µου
Μπορείτε να τους αποθηκεύσετε και να τους 
διαχειριστείτε.
Από το µενού Τα Mέσα µου
1. 4 µετακίνηση σε Οι ήχοι µου
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στον απαιτούµενο ήχο

Τα αρχεία ήχων αναπαράγονται αυτόµατα.
4. Πιέστε < (Παιχ) για να αναπαραχθεί ξανά

Ή
Πιέστε A (Menu)

5. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη λειτουργία 
6. Πιέστε < (Επιλογή)

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:
• Παιχ
• ∆ηµιουργία MMS
• Μετονοµασία
• ∆ιαγραφή
• Ιδιότητες

Κατάστ. µνήµης
Μπορείτε να ελέγξετε την κατειλληµένη Κατάστ. µνήµης από αρχεία µέσων.
Από το µενού Τα Mέσα µου
1. 4 µετακίνηση σε Κατάστ. µνήµης
2. Πιέστε < (Επιλογή)

Σηµείωση: Για να έχετε τη µέγιστη απόδοση από το τηλέφωνό σας, ελέγξτε 
τον αριθµό των αρχείων για χώρο ελεύθερης µνήµης.
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Εφαρµογές

Το τηλεφωνό σας περιέχει ένας αριθµό πάγιων δεδοµένων.

Παιχνίδια

Ρύθµιση των Αφυπνίσεων............................... 87Αφυπνίσεις

Εγγραφή

Ώρα & ηµεροµηνία........................................... 88
Μορφή ............................................................. 89Ρολόϊ

Αυτ. 
ενεργοπ.

Μετατροπή ...................................................... 91
Ισοτιµία ............................................................ 91

Αριθµο-
µηχανή

Σύνθεση µελωδίας........................................... 92
∆ιόρθ. 
µελωδ.

σελίδα 87

σελίδα 88

σελίδα 89

σελίδα 87

σελίδα 88

σελίδα 90

σελίδα 92

Αυτ. 
απενεργοπ.

σελίδα 90
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Παιχνίδια
Βλέπε “Παιχνίδια” στη σελίδα 58.

Αφυπνίσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε 3 αφυπνίσεις να ηχούν ή να δονούν όταν η καθορισµένη 
ώρα φτάσει.

Σηµείωση: Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο την καθορισµένη ώρα 
αφύπνισης, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα και η αφύπνιση θα 
ηχήσει. Το τηλέφωνο παραµένει ενεργοποιηµένο µετά την αφύπνιση.

Ρύθµιση των Αφυπνίσεων
Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε Αφυπνίσεις
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση 

αφύπνισης
4. Πιέστε < (Επιλογή)
5. 4 µετακίνηση στον απατούµενο τύπο αφύπνισης

Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση αφύπνισης, 
επιλέξτε Ακύρωση.

6. Πιέστε < (Επιλογή)
7. # – , ή 4 µετακίνηση και ρύθµιση της ΩΡΑΣ
8. 2 µετακίνηση στα ΛΕΠΤΑ
9. # – , ή 4 µετακίνηση και ρύθµιση των ΛΕΠΤΩΝ
10.Πιέστε < (OK)

Οι ακόλουθοι τύποι συχνότητας αφύπνισης είναι διαθέσιµοι:
• Ώρα
• Μια φορά
• Καθηµερινά
• ∆ε µέχρι Πα
• ∆ε µέχρι Σα
Μπορείτε να επιλέξετε ήχο αφύπνισης από Μελωδία.
 

Όταν µία αφύπνιση ηχεί, η επιλεγµένη µελωδία θα ακουστεί και η οθόνη θα φωτιστεί 
µε ένα µήνυµα αφύπνισης. Η αφύπνιση θα ακούγεται για 55 δευτερόλεπτα. 
Για τερµατισµό της αφύπνισης πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
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Εγγραφή
Μπορείτε να εγγράψετε και να δηµιουργήσετε ένα 
αρχείο ήχων.
Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε Εγγραφή
2. Πιέστε < (Επιλογή) για έναρξη εγγραφής
3. Πιέστε @ ( ) για τερµατισµό εγγραφής

Ρολόϊ
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία, και να επιλέξετε από 
διάφορους τύπους µορφών ρολογιού.

Ώρα & ηµεροµηνία
Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε Ρολόϊ
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Πιέστε < (Επιλογή) Ώρα & ηµεροµηνία
4. Η τρέχουσα ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας εµφανίζονται

Ρύθµιση ώρας
Από το µενού Ώρα & ηµεροµηνία
1. Πιέστε < (Επιλογή)
2. # – , ή 4 για αλλαγή της ρύθµισης ΩΡΑΣ
3. 2 µετακίνηση σε ΛΕΠΤΑ
4. # – , ή 4 για αλλαγή της ρύθµισης 

ΛΕΠΤΩΝ
5. Πιέστε < (OK)

Ρύθµιση ηµεροµηνίας
Από το µενού Ώρα & ηµεροµηνία
1. 4 µετακίνηση στη τρέχουσα ηµεροµηνία
2. Πιέστε < (Επιλογή)

Ηµερολόγιο εµφανίζεται.
3. 0 µετακίνηση στη τρέχουσα ηµεροµηνία
4. Πιέστε < (OK)
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Μορφή
Από το µενού Ρολόϊ
1. 4 µετακίνηση σε Μορφή
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη µορφή
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Αυτ. ενεργοπ.
Μπορείτε να ρυθµίσετε Αυτ. ενεργοπ. και αυτόµατα 
να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο την καθορισµένη 
ώρα.

Σηµείωση: Έστω και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο την 
καθορισµένη ώρα Αυτ. ενεργοπ., το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα. 

Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε Αυτ. ενεργοπ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. # – , ή 4 για αλλαγή της ρύθµισης ΩΡΑΣ
4. 2 µετακίνηση σε ΛΕΠΤΑ
5. # – , ή 4 για αλλαγή της ρύθµισης ΛΕΠΤΩΝ
6. Πιέστε < (OK)
7. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση
8. Πιέστε < (Επιλογή)
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Αυτ. απενεργοπ.
Μπορείτε να ρυθµίσετε Αυτ. απενεργοπ. και 
αυτόµατα να Απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 
την καθορισµένη ώρα.
Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε Αυτ. απενεργοπ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. # – , ή 4 για αλλαγή της ρύθµισης ΩΡΑΣ
4. 2 µετακίνηση σε ΛΕΠΤΑ
5. # – , ή 4 για αλλαγή της ρύθµισης ΛΕΠΤΩΝ
6. Πιέστε < (OK)
7. 4 µετακίνηση στην απαιτούµενη ρύθµιση
8. Πιέστε < (Επιλογή)

Αριθµοµηχανή
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την αριθµοµηχανή 
4 λειτουργιών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλα-
σιασµός, διαίρεση) για απλές αριθµητικές πράξεις.
Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε Αριθµοµηχανή
2. Πιέστε < (Επιλογή)
3. Εισάγετε έναν αριθµό µε # – ,

(µέγιστο 8 ψηφία)
Αν χρειάζεται υποδιαστολή, πιέστε ".
Πιέστε C και προσθέστε “-” αν χρειάζεται

4. Πιέστε ! για να επιλέξετε αριθµητική πράξη
5. Εισάγετε έναν αριθµό µε (µέγιστο 8 ψηφία)
6. Πιέστε < ( )
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Μετατροπή
Μπορείτε να µετατρέψετε από/σε εθνικό νόµισµα 
χρησιµοποιώντας την ισοτιµία.
Στο Αριθµοµηχανή
1. Εισάγετε έναν αριθµό µε # – ,

(µέγιστο 8 ψηφία)
2. Πιέστε A (Mενού)
3. 4 µετακίνηση σε Μετατροπή
4. Πιέστε < (Επιλογή)

Το υπολογισµένο ποσό εµφανίζεται.

Ισοτιµία
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ισοτιµία για µετατροπή 
σε από συγκεκριµένο νόµισµα.
Στο Αριθµοµηχανή
1. Πιέστε A (Mενού)
2. 4 µετακίνηση σε Ισοτιµία
3. Πιέστε < (Επιλογή)
4. Εισάγετε έναν αριθµό µε # – , 

εώς 6 δεκαδικά ψηφία
5. Πιέστε < (OK)
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∆ιόρθ. µελωδ.
Μπορείτε να συνθέσετε τη δική σας µελωδία και να την αποθηκεύσετε στο 
αρχείο ήχων.
Από το µενού Εφαρµογές
1. 4 µετακίνηση σε ∆ιόρθ. µελωδ.
2. Πιέστε < (Επιλογή)

Σύνθεση µελωδίας
Μπορείτε να αναπαράγετε τη µελωδία κατά τη διάρκεια σύνθεσης.
Από το µενού ∆ιόρθ. µελωδ.
1. Πιέστε < (Αλλαγή)
2. Εισάγετε τις απαιτούµενες νότες # – ,, " και !
3. Πιέστε < (OK)
4. 4 µετακίνηση σε Όνοµα:
5. Πιέστε < (Αλλαγή)
6. Εισάγετε το όνοµα της µελωδίας
7. Πιέστε < (OK)
8. Πιέστε A (Αποθ)

Πλήκτρο $ % & ' ( ) *

Σηµεί-
ωση C D E F G A B

Πλήκτρο + , # " !

Σηµεί-
ωση Παύση Μήκος 

νότας
Ρύθµιση  
οκτάβας

Υπογραµ-
µισµένη 
νότα

Οξεία
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Μορφή Νοτών
• Οι νότες εµφανίζονται µε µορφή όπως 2C4 µε το πάτηµα $. 
• Ο πρώτος χαρακτήρας (“2” σε αυτή τη περίπτωση) υποδεικνύει την οκτάβα της 

νότας. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι το 2.
Πιέστε # για αλλαγή της οκτάβας από 1 εώς 3.

• Ο τρίτος χαρακτήρας (“4” σε αυτή την περίπτωση) υποδεικνύει το µήκος της νότας. 
Η προεπιλεγµένη τιµή είναι το  1/4. Πιέστε , για αλλαγή του µήκους νότας  από 
1 εώς 1/32.

• Για να εισάγετε υπογραµµισµένες νότες (π.χ. νότες µε εκτεταµένο µήκος), 
πιέστε". 

• Για να εισάγετε τιµές οξείας στις νότες, πιέστε !.
• Για να εισάγετε τις βάσεις, πιέστε +. 
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Επιλογές Εξαρτηµάτων
Γρήγορος Φορτιστής Ταξιδιού
Μεταφέροντας ένα ελαφρύ φορητό φορτιστή όπου πηγαίνετε διασφαλίζετε ότι 
πάντα έχετε µπαταρία για να µιλάτε. Κάθε τύπος φορτιστή είναι διαθέσιµος 
µόνο στην χώρα/περιοχή της χρήσης του.

Μπαταρία
∆ιπλασιάστε το χρόνο οµιλίας σας έχοντας µία 
εφεδρική µπαταρία.

EB-CAX500UKEB-CAX500EU

EB-BSX500
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Προσωπική Ανοιχτή Συνοµιλία
Μιλήστε και µετακινηθείτε έχοντας τα χέρια σας 
ελεύθερα χρησιµοποιώντας αυτό το εξάρτηµα. 
Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας και το 
αντάπτορ στο πλάι της συσκευής – και µιλήστε!

Καλώδιο ∆εδοµένων
Συνδέστε το τηλέφωνό σας µε ένα Προσωπικό 
Υπολογιστή (PC) ώστε να έχετε τη δυνατότητα 
µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ τους.

Φορτιστής Αυτοκινήτου
Τοποθετήστε την µπαταρία στο όχηµά σας 
συνδέοντας αυτό το εξάρτηµα στο τηλέφωνό 
σας και στην υποδοχή του αναπτήρα.

EB-EMD35

EB-USX500

EB-CDG60
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Αντιµετώπιση προβληµάτων
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα, επικοινωνήστε µε 
τον προµηθευτή σας. 

Πρόβληµα Αιτία Επίλυση

∆εν είναι εφικτή η 
ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου.

Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία 
είναι πλήρως φορτισµένη 
και σωστά συνδεδεµένη 
στο τηλέφωνο.

Εξαιρετικά µικρή 
διάρκεια ζωής της 
µπαταρίας αν και είναι 
καινούρια. 

Το δίκτυο που 
χρησιµοποιείτε και οι 
συνθήκες χρήσης της 
µπαταρίας µπορούν να 
επηρεάσουν τη διάρκεια 
ζωής της.

Μικρή διάρκεια ζωής 
µιας παλιάς 
µπαταρίας.

Η µπαταρία έχει φτάσει στα 
όριά της.

Αντικατάσταση µε 
µπαταρία πλήρως 
φορτισµένη.

∆εν εµφανίζεται ο 
δείκτης στάθµης της 
µπαταρίας και το 
τηλέφωνο δεν µπορεί 
να ενεργοποιηθεί κατά 
τη φόρτιση. 

Η µπαταρία δεν είναι 
συνδεδεµένη στη συσκευή 
ή, όταν η µπαταρία έχει 
αποφορτιστεί πλήρως, θα 
χρειαστεί ένα σύντοµο 
διάστηµα µέχρι να 
εµφανιστεί ο δείκτης 
στάθµης της µπαταρίας.

Αφήστε το τηλέφωνο να 
φορτίσει την µπαταρία για 
µερικά λεπτά προτού 
εµφανιστεί ο δείκτης 
στάθµης της µπαταρίας και 
επιχειρήσετε να ενε-
ργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Η µπαταρία δεν 
φορτίζεται.

Η µπαταρία δεν είναι 
συνδεδεµένη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

τοποθετήσει την µπαταρία 
στη συσκευή πριν από την 
έναρξη της φόρτισης.

Η µπαταρία τοποθετήθηκε 
στο τηλέφωνο µετά από 
την ενεργοποίηση του 
φορτιστή ταξιδιού.

Η µπαταρία έχει 
αποφορτιστεί πλήρως. Θα 
πάρει λίγο χρόνο µέχρι να 
ανάψει ο δείκτης στάθµης 
της µπαταρίας.

Αφήστε το τηλέφωνο να 
φορτίσει την µπαταρία για 
µερικά λεπτά προτού 
εµφανιστεί ο δείκτης 
στάθµης της µπαταρίας και 
επιχειρήσετε να ενε-
ργοποιήσετε το τηλέφωνο.
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Πρόβληµα Αιτία Επίλυση

∆εν είναι εφικτή η 
πραγµατοποίηση 
κλήσεων.

Το τηλέφωνο είναι 
κλειδωµένο. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο.

Οι εξερχόµενες κλήσεις 
είναι φραγµένες.

Απενεργοποιήστε τη 
φραγή εξερχόµενων 
κλήσεων ή τη λειτουργία 
φραγµένης κλήσης.

Το τηλέφωνο δεν έχει 
συνδεθεί µε κάποιο δίκτυο.

Μετακινηθείτε σε περιοχή 
µε κάλυψη και 
χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο αφού αυτό 
συνδεθεί µε δίκτυο.

∆εν είναι εφικτή η 
πραγµατοποίηση 
κλήσεων από τη µνήµη 
του καταλόγου 
ασφαλείας.

Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM 
υποστηρίζει τον Κατάλογο 
ασφαλείας.
Ελέγξτε αν ο Κατάλογος 
ασφαλείας είναι ενε-
ργοποιηµένος.
Ελέγξτε εάν ο τηλεφωνικός 
αριθµός έχει αποθηκευτεί 
στον Κατάλογο ασφαλείας.

∆εν είναι εφικτή η λήψη 
κλήσεων.

Το τηλέφωνο δεν είναι 
ενεργοποιηµένο.

Θέστε το τηλέφωνο σε 
λειτουργία.

Οι εισερχόµενες κλήσεις 
είναι φραγµένες. 

Απενεργοποιήστε τη 
φραγή εισερχόµενων 
κλήσεων.

Το τηλέφωνο δεν έχει 
συνδεθεί µε κάποιο δίκτυο.

Μετακινηθείτε σε περιοχή 
µε κάλυψη και 
χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο αφού αυτό 
συνδεθεί µε δίκτυο.

∆εν είναι εφικτή η 
πραγµατοποίηση 
κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης

∆εν βρίσκεστε εντός 
περιοχής κάλυψης GSM.

Ελέγξτε εάν εµφανίζεται το 
σύµβολο της κεραίας  – 
µετακινηθείτε σε περιοχή 
κάλυψης και 
χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο όταν εµφανίζεται 
το σύµβολο της κεραίας. 
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Πρόβληµα Αιτία Επίλυση

∆εν είναι εφικτή η
ανάκληση αριθµών 
τηλεφώνου από τη 
λίστα Επαφών.

Το τηλέφωνο είναι 
κλειδωµένο Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο. 

Ισχύει περιορισµός για το 
συγκεκριµένο τηλεφωνικό 
αριθµό.

Απενεργοποιήστε τον 
περιορισµό.
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Σηµαντικά Μηνύµατα Σφαλµάτων

Πόροι 
εξαντλήθηκαν!

Η περιοχή µηνυµάτων είναι πλήρης. Τα µηνύµατα 
σας σεν µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι να να 
διαγραφούν κάποια τρέχοντα αποθηκευµένα 
µηνύµατα. 

Λειτουργία µη διαθ.

Η επιλεγµένη λειτουργία ή δεν υποστηρίζεται από την 
κλαρτα SIM ή δεν είναι διαθέσιµη µε την τρέχουσα 
εγγραφή – επικοινωνήστε µε τον Παροχέα 
Υπηρεσιών. 

Λανθασµένη: xx 
αποµείναντες 
προσπάθειες

Ο εισαγόµενος κωδικός δεν είναι σωστός – 
επανάληψη εισαγωγής κωδικού σωστά. 

Εισαγωγή SIM

Το τηλεφωνο έχει εντοπίσει ένα πρόβληµα µε την 
κάρτα SIM – απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και
στη συνέχεια ενεργοποιήστε το; αν το µήνυµα 
εξακολουθεί να εµφανίζεται επικοινωνήστε µε τον 
Παροχέα Υπηρεσιών.

Άκυρη SIM

Η κάρτα SIM είναι µπλοκαρισµένη επειδή ένα από τα 
πλήκτρα ξεκλειδώµατος PIN/PIN2 (PUK/PUK2) έχει 
εισαχθεί λάθος δέκα φορές – επικοινωνήστε µε τον 
Παροχέα Υπηρεσιών.

Πόροι 
εξαντλήθηκαν!

Ένα µήνυµα έχει ληφθεί αλλά ο χώρος αποθήκευσης 
µηνύµατος είναι πλήρης – για λήψη µηνυµάτωνν, 
διαγράψτε κάποια από τα τρέχοντα αποθηκευµένα 
µηνύµατα ή ρυθµίσετε µηνύµατα στην Αυτόµατη 
∆ιαγραφή (MMS µόνο). 

Λανθασµένος 
Κωδικός 
Πρόσβασης: 
ροσπαθήστε ξανά

Η κάρτα SIM έχει αποτύχει στον έλεγχο προσωπικό-
τητας SIM περισσότερες από µία φορές – 
επικοινωνήστε µε τον Παροχέα Υπηρεσιών. 

Αρ. τηλεφ. πολύ 
µεγάλος (µεγ. 20)

Οι επεξεργασµένοι αριθµοί Επαφών ή οι προσφάτως 
δηµιουργηµένοι έιναι πολύ µεγάλοι για τη κάρτα SIM. 
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Το PIN2 πρέπει να 
ξεµπλοκαριστεί

Ο κωδικός PIN2 είναι µπλοκαρισµένος µόνιµα επειδή 
λάθος κωδικός PUK2 έχει εισαχθεί δέκα φορές. 
Οι υπηρεσίες που ελέγχονται από τον κωδικό PIN2 
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν – επικοινωνήστε 
µε τον Παροχέα Υπηρεσιών σας. 

Κωδικός 
ξεκλειδώµατος 
λανδασµένος. 
προσπαθήστε 
ξανά.

Κατά την αλλαγή του κωδικού κλειδώµατος 
τηλεφώνου, η επαλήθευση του νέου κωδικού είναι 
λάθος – προσπαθήστε ξανά την αλλαγή του κωδικού 
κλειδώµατος µε τη σωστή επαλήθευση. 
Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του κωδικού 
κλειδώµατος απέτυχε λόγω του λανθασµένης 
καταχώρησης κωδικού κλειδώµατος – επανάληψη 
εισαγωγής κωδικού κλειδώµατος.

Μη καταγεγρ. SIM

Το δίκτυο έχει εντοπίσει µία αποτυχία εξακρίβωσης 
λόγω του ότι η κάρτα σας SIM δεν έιναι συνδεδεµένη 
σε αυτό το δίκτυο – επικοινωνήστε µε τον Παροχέα 
Υπηρεσιών.
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Γλωσσάριο όρων

Αντιγραφή
Αντιγράφει το επιλεγµένο κείµενο από µηνύµατα 
σύντοµου κειµένου χωρίς την αφαίρεσή του από το 
αρχικό µήνυµα. 

Αποκοπή Αφαιρεί µόνιµα το επιλεγµένο κείµενο από το µήνυµα 
σύντοµου κειµένου.

∆ιαχειριστής 
∆ικτύου

Ο υπεύθυνος οργανισµός για τη λειτουργία του δικτύου 
GSM.

Ήχοι DTMF

Η λειτουργία “Dual Tone Multi-Frequency” (∆ιπλοτονική 
πολυσυχνότητα) σας επιτρέπει να επικοινωνείτε µε 
συστήµατα τηλεφωνίας, αυτόµατους τηλεφωνητές κλπ. 
που υποστηρίζονται από υπολογιστή.

Καταγραφή Η ενέργεια κλειδώµατος του δικτύου GSM/GPRS. Αυτή 
συνήθως εκτελείται αυτόµατα από το τηλεφωνό σας.

Κωδικός 
Πρόσβ.

Χρησιµοποιείται για να ελέγχει τη φραγή κλήσεων. ∆ίνεται 
απο τον παροχέα υπηρεσιών. 

Παροχέας 
Υπηρεσιών

Ο υπευθυνος οργανισµός για την παροχή πρόσβασης 
στα δίκτυα GSM/GPRS.

Περιαγωγή Η δυνατότητα να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας και σε 
άλλα δίκτυα εκτός από το δίκτυο της χώρας σας.

APN
Ακρωνύµιο του “Access Point Name” (΄Ονοµα σηµείου 
πρόσβασης). Κατευθύνει το χρήστη στην πύλη ή στην 
κατάλληλη υπηρεσία.

CHAP
Ακρωνύµιο του “Challenge Handshake Authentication 
Protocol” (Πρωτόκολλο Εξακρίβωσης Αποζηµίωσης 
Πρόκλησης). Μία υπηρεσία ασφαλείας στο δίκτυο GPRS. 

CSD
Ακρωνύµιο του “Circuit Switched Data” (∆εδοµένα 
κυκλωµατοµεταγωγής). Μια µέθοδος επικοινωνίας για
τη µετάδοση δεδοµένων σε τηλεφωνικές συνδέσεις.

EMS
Ακρωνύµιο του “Enhanced Message Service” (Υπηρεσία 
Αναβαθµισµένων Μηνυµάτων). Αναβαθµισµένη 
λειτουργια των Μηνυµάτων Κειµένου. 
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GPRS

Ακρωνύµιο του “General Packet Radio Service” (Γενική 
υπηρεσία ραδιοεκποµπής πακέτου). Μια τεχνική 
εκποµπής GSM που µεταδίδει και λαµβάνει δεδοµένα
αντί να διαµορφώνει ένα συνεχές κανάλι. Μια τεχνική 
εκποµπής GSM που µεταδίδει και λαµβάνει δεδοµένα
αντί να διαµορφώνει ένα συνεχές κανάλι.

GSM

Ακρωνύµιο του “Global System for Mobile 
communications” (Παγκόσµιο σύστηµα κινητών 
επικοινωνιών). Πρόκειται για το όνοµα της προηγµένης 
ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιµοποιεί
το τηλέφωνό σας. 

MMS
Ακρωνύµιο του “Multimedia Message Service” (Υπηρεσία 
µηνυµάτων πολυµέσων). Συνδέει εικόνες και µουσική στα 
µηνύµατα κειµένου.

PAP
Ακρωνύµιο για το “Password Authentication Protocol” 
(Πρωτόκολλο Εξακρίβωσης Κωδικού Πρόσβασης). Μία 
υπηρεσία ασφαλείας στο δίκτυο GPRS.

PIN

Ακρωνύµιο του “Personal Identification Number” 
(Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης) που 
χρησιµοποιείται για την ασφάλεια της κάρτας SIM. 
∆ίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό ΡΙΝ εσφαλµένα 3 φορές,
ο κωδικός ΡΙΝ θα µπλοκάρει.

PIN2

Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης που χρησιµοποιείται 
για τον έλεγχο των λειτουργιών µνήµης καταλόγου 
ασφαλείας και µέτρησης χρέωσης κλήσεων. ∆ίνεται απο 
τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν πληκτρολογήσετε τον 
κωδικό ΡΙΝ2 εσφαλµένα 3 φορές, ο κωδικός ΡΙΝ2 θα 
µπλοκάρει. 

PUK/PUK2

Κωδικός ξεκλειδώµατος των κωδικών PIN/PIN2. 
Χρησιµοποιείται για το ξεµπλοκάρισµα των κωδικών 
PIN/PIN2. ∆ίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 εσφαλµένα 
10 φορές, ο κωδικός PUK/PUK2 θα µπλοκάρει.
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SIM

Ακρωνύµιο του “Subscriber Identity Module” 
(∆οµοστοιχείο ταυτότητας συνδροµητή). Πρόκειται για µια 
“έξυπνη” κάρτα µικρών διαστάσεων όπου βρίσκονται 
αποθηκευµένα µε µοναδικό τρόπο τα στοιχεία του 
συνδροµητή και στην οποία αποθηκεύονται στοιχεία που 
καταχωρούνται από το χρήστη, όπως π.χ. καταχωρήσεις 
Επαφών και σύντοµα µηνύµατα. ∆ίνεται απο τον 
παροχέα υπηρεσιών.

SMS

Ακρωνύµιο του “Short Message Service” (Υπηρεσία 
σύντοµων µηνυµάτων). Πρόκειται για ένα βασικό 
σύστηµα ταχυδροµείου που χρησιµοποιείται σε κινητά 
τηλέφωνα. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αποστόλη/
λήψη σύντοµων µηνυµάτων κειµένου.

WAP

Ακρωνύµιο του “Wireless Application Protocol” 
(Πρωτόκολο ασύρµατης εφαρµογής). Πρότυπο 
επικοινωνίας που επιτρέπει την φόρτωση δεδοµένων 
από το Internet στο τηλέφωνό σας.



104         Προσωπικές Ρυθµίσεις

Προσωπικές Ρυθµίσεις
Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να καταγράψετε τις ρυθµίσεις σας 
GSM/GPRS WAP.

Στοιχείο Υπόδειξη Τρέχουσα ρύθµιση

Ρύθµιση WAP

Πρωτεύον IP

Πρωτ. θύρα

∆ευτερεύον IP

∆ευτερ. θύρα

Ώρα

Αρχική σελίδα

Συνδέσεις

GPRS

Όνοµα χρήστη

Κωδικός Πρόσβ.

GPRS APN

Εξακρίβωση Καµία/PAP

CSD

Όνοµα χρήστη

Κωδικός Πρόσβ.

Αριθµός τηλεφ.

Τύπος κλήσης Αναλογική/ISDN

Ρυθµός µεταφορ. Αυτόµατα/9600
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