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Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου 
της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε 
δίκτυα GSM – GSM900, GSM1800 και GSM1900. Επίσης, υποστηρίζει 
GPRS για συνδέσεις µεταφοράς δεδοµένων κατά πακέτα. Πριν από τη 
χρήση, βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη.
Εµείς, η Panasonic Mobile Communications Development of Europe 
Ltd., δηλώνουµε ότι η συσκευή EB-VS3 είναι συµβατή µε τις βασικές και 
άλλες απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση 
συµµόρφωσης στον ιστότοπο http://panasonic.co.jp/pmc/products/
en/support/index.html

Ζητήµατα ασφαλείας
Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες 
θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο µε τρόπο ασφαλή 
τόσο για σας όσο και για το περιβάλλον καθώς και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας αναφορικά µε τη χρήση κινητών τηλεφώνων.
Ισχύς

Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται µόνο µε εγκεκριµένο 
φορτιστή για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την 
αποτροπή πρόκλησης ζηµιάς στο κινητό τηλέφωνο. Κάθε άλλη 

χρήση θα καταστήσει άκυρη την τυχόν έγκριση χρήσης της συσκευής και 
ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του Φορτιστή 
Ταξιδιού είναι συµβατή µε αυτή της χώρας στην οποία πρόκειται να 
ταξιδέψετε. Ο Φορτιστής Ταξιδιού (EB-CA001xx*) διατίθεται µαζί µε το 
Βασικό Κιτ.
[Σηµείωση* Το xx υποδηλώνει τη γεωγραφική περιφέρεια λειτουργίας του 
Φορτιστή, π.χ. CN (Κίνα), EU (E.E.), UK (Ηνωµένο Βασίλειο), AU 
(Αυστραλία), US (Η.Π.Α).
Μπαταρία

Η χρήση άλλης µπαταρίας από αυτή που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή µπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την ασφάλειά σας.
Εάν χρησιµοποιείτε κάποια λειτουργία που κρατάει το φωτισµό 

των πλήκτρων ενεργό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως τα παιχνίδια ή 
ο πλοηγός, η διάρκεια ζωής της µπαταρίας θα µειωθεί σηµαντικά. Για να 
έχει η µπαταρία µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, απενεργοποιήστε το φωτισµό 
των πλήκτρων. (Βλ. «Φωτισµός πλήκτρων» στη σελίδα 98.)
Μην χρησιµοποιείτε αυτήν τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το 
κάλυµµα της µπαταρίας.
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Απόρριψη της µπαταρίας
Μην αποτεφρώνετε την µπαταρία και µην την απορρίπτετε ως 
κοινό απόρριµα. Η µπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα 
µε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισµούς και ενδέχεται να 
είναι ανακυκλώσιµη.

Αεροσκάφος
Όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος, θέτετε το κινητό σας τηλέφωνο 
εκτός λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις της λειτουργίας 
Αφύπνισης δεν αντίκεινται σε κανονισµούς, όπως για 

παράδειγµα να ενεργοποιηθεί ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή 
νοσοκοµείο, κ.λπ. Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του αεροσκάφους 
ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να 
προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και να 
αντιβαίνει στην ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση µη τήρησης της 
οδηγίας αυτής, ο παραβάτης ενδέχεται να εξαιρεθεί προσωρινά ή 
οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, να διωχθεί 
δικαστικά ή και τα δύο.
Αποφυγή χρήσης

Συνιστάται να µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε σταθµούς 
ανεφοδιασµού καυσίµων. Υπενθυµίζεται στους χρήστες να 
τηρούν τους περιορισµούς περί χρήσης ραδιοεξοπλισµού σε 

σταθµούς αποθήκευσης καυσίµων, χηµικά εργοστάσια ή σε σηµεία όπου 
εκτελούνται ανατινάξεις. Ποτέ µην εκθέτετε την µπαταρία σε ακραίες 
θερµοκρασίες (πάνω από τους 60°C).
Οδήγηση

Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχηµά του σε κάθε 
στιγµή. Μην κρατάτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Πρώτα 
βρείτε ένα ασφαλές σηµείο για να σταθµεύσετε. Μην µιλάτε σε 

µικρόφωνο handsfree, εάν κάτι τέτοιο αποσπάει την προσοχή σας από 
το δρόµο. Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως µε τους περιορισµούς που 
αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε και 
να τους τηρείτε σε κάθε περίπτωση.
Ηλεκτρονικές συσκευές

Όταν χρησιµοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε µικρή απόσταση 
από ατοµικές ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηµατοδότες και 
ακουστικά βαρηκοΐας, πρέπει να δίνετε τη δέουσα προσοχή.
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Εξοπλισµός θέρµανσης
Αν η συσκευή σας, η µπαταρία της ή τα αξεσουάρ φόρτισης 
είναι βρεγµένα, µην τα βάλετε σε εξοπλισµό θέρµανσης 
οποιουδήποτε τύπου, όπως φούρνο µικροκυµάτων, συσκευή 

υψηλής πίεσης, στεγνωτήρα ή κάτι παρόµοιο. Μπορεί να προκληθεί 
διαρροή, υπερθέρµανση, διαστολή, έκρηξη ή/και πυρκαγιά της 
µπαταρίας, της συσκευής και/ή του εξοπλισµού φόρτισης. Επιπλέον, η 
συσκευή ή τα αξεσουάρ µπορεί να βγάλουν καπνό και τα ηλεκτρικά τους 
κυκλώµατα ενδέχεται να καταστραφούν και να προκαλέσουν τη 
δυσλειτουργία της συσκευής ή των αξεσουάρ. Η Panasonic δεν φέρει 
καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά, άµεση ή έµµεση, που έχει 
προκληθεί λόγω κακής χρήσης µε οποιοδήποτε τρόπο.
Αντίγραφα ασφαλείας & ασφάλεια

Συνιστάται η δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας τυχόν 
σηµαντικών πληροφοριών και δεδοµένων που αποθηκεύετε στη 
µνήµη του τηλεφώνου σας. Προκειµένου να αποφευχθεί η 

συµπτωµατική απώλεια δεδοµένων, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά 
τις οδηγίες που σχετίζονται µε τη φροντίδα και τη συντήρηση του 
τηλεφώνου σας και της µπαταρίας του.
Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να µεταδίδει 
προσωπικές πληροφορίες. Συνιστάται να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να µην αποθηκεύετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή 
οικονοµικά ζητήµατα στο τηλέφωνό σας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις 
λειτουργίες ασφαλείας, όπως το κλείδωµα της κάρτας SIM, για να 
προστατεύετε τις πληροφορίες που φυλάσσετε στο τηλέφωνό σας. 
Η Panasonic δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για τυχόν απώλειες που 
προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων, άνευ περιορισµού, άµεσων και έµµεσων 
απωλειών (που περιλαµβάνουν, άνευ περιορισµού, παρεπόµενες 
απώλειες, αναµενόµενα κέρδη, απώλεια εσόδων).
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Φόρτωση
Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να φορτώνει και να 
αποθηκεύει πληροφορίες και δεδοµένα από εξωτερικές πηγές. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι δική σας ευθύνη 

να διασφαλίσετε ότι δεν παραβιάζετε τους νόµους περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων ή άλλη ισχύουσα νοµοθεσία. Η Panasonic δεν αποδέχεται 
καµία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε 
απώλεια δεδοµένων ή παραβίαση νόµων περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων ή πνευµατικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων, άνευ 
περιορισµού, των άµεσων και έµµεσων απωλειών (που περιλαµβάνουν, 
άνευ περιορισµού, παρεπόµενες απώλειες, αναµενόµενα κέρδη, 
απώλεια εσόδων).
Αποτελεσµατική χρήση

Για την πιο αποτελεσµατική χρήση του κινητού τηλεφώνου, 
κρατάτε το όπως κάθε κοινό τηλέφωνο. Για να αποφύγετε τη 
µείωση της ποιότητας του σήµατος ή της απόδοσης της 

κεραίας, µην αγγίζετε και µην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας όταν το 
τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Οι τυχόν µη εξουσιοδοτηµένες µετατροπές 
ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά στο τηλέφωνο και να 
παραβιάσουν τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης, οι µη 
εξουσιοδοτηµένες µετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν 
άκυρη την εγγύησή σας. Κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώµατά σας, 
όπως αυτά προβλέπονται από το νόµο.
Κάµερα

Συνιστάται να προσέχετε ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της 
ενσωµατωµένης κάµερας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να 
διασφαλίσετε ότι έχετε την άδεια να φωτογραφίζετε ανθρώπους 

και αντικείµενα και ότι δεν παραβιάζετε προσωπικά δικαιώµατα ή 
δικαιώµατα τρίτων χρησιµοποιώντας την κάµερα. Θα πρέπει να 
συµµορφώνεστε µε την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νοµοθεσία ή τους 
λοιπούς ειδικούς περιορισµούς που αφορούν τη χρήση της κάµερας σε 
συγκεκριµένες εφαρµογές και περιβάλλοντα. Αυτό περιλαµβάνει την 
αποφυγή χρήσης της κάµερας σε µέρη όπου απαγορεύεται η χρήση 
φωτογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού βίντεο. Η Panasonic δεν 
αποδέχεται καµία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων ή πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων, άνευ περιορισµού, των άµεσων και 
έµµεσων απωλειών. Για να προστατέψετε την κάµερα, µην την αφήνετε 
απευθείας εκτεθειµένη στο φως του ηλίου.
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Άλλες σηµαντικές πληροφορίες
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) χρησιµοποιεί τεχνολογία 
παραγωγής υψηλής ακριβείας και σε ορισµένες περιπτώσεις, τα 
pixel µπορεί να εµφανίζονται φωτεινότερα ή πιο σκούρα. Αυτό 
οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν αποτελεί 
ελάττωµα κατασκευής.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 
δοκιµαστεί µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωσή του µε 
τις προδιαγραφές που διέπουν τις κατευθυντήριες οδηγίες περί 
έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγµή της 
κατασκευής του τηλεφώνου, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της 
Ε.Ε., των Η.Π.Α., της FCC και της ACA της Αυστραλίας.

Το τηλέφωνο αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε εγκεκριµένα 
αξεσουάρ Panasonic για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και 
την αποτροπή πρόκλησης ζηµιάς. Η Panasonic δεν ευθύνεται για 
βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση αξεσουάρ µη εγκεκριµένων 
από την Panasonic.

Η χρήση αυτού του τηλεφώνου πρέπει να συµµορφώνεται µε την 
ισχύουσα διεθνή ή εθνική νοµοθεσία ή τους λοιπούς ειδικούς 
περιορισµούς που αφορούν τη χρήση του σε συγκεκριµένες 
εφαρµογές και περιβάλλοντα. Αυτό συµπεριλαµβάνει, άνευ 
περιορισµού, τη χρήση του τηλεφώνου σε νοσοκοµεία, αεροπλάνα, 
κατά την οδήγηση και οποιεσδήποτε άλλες απαγορευµένες χρήσεις.

Μερικά από τα περιεχόµενα που περιγράφονται στο παρόν 
εγχειρίδιο οδηγιών υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούµενη 
ειδοποίηση.
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Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακής χρήσης)

Αυτή η σήµανση στα προϊόντα και/ή στα συνοδευτικά 
τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριφθούν µαζί 
µε οικιακά απορρίµµατα.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη 

επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα σε 
ανάλογα σηµεία περισυλλογής, όπου θα γίνουν δεκτά χωρίς 
χρέωσή σας. Εναλλακτικά, σε ορισµένες χώρες, µπορείτε να 
επιστρέψετε τα προϊόντα σε τοπικά καταστήµατα µε σκοπό την 
αγορά ανάλογου νέου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος βοηθάει στην εξοικονόµηση πολύτιµων φυσικών 
πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να 
προκληθούν από λανθασµένη διαχείριση του εν λόγω 
απορρίµµατος. Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πλησιέστερο ανάλογο 
σηµείο περισυλλογής. 
Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασµένη απόρριψη του 
εν λόγω προϊόντος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας σας.

Προϊόντα επαγγελµατικής χρήσης, Ευρωπαϊκή Ένωση
Αν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό, επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή τον προµηθευτή για 
περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
Αυτή η σήµανση ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε µε τις 
τοπικές αρχές ή καταστήµατα πώλησης για να πληροφορηθείτε 
σχετικά µε την ορθή διαδικασία απόρριψης.
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Φροντίδα και συντήρηση
Εάν πατήσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα, ενδέχεται να 
ακουστεί ένας δυνατός ήχος. Μην κρατάτε το τηλέφωνο 
κοντά στο αυτί σας, όταν πατάτε τα πλήκτρα.

Οι ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν 
προσωρινά τη λειτουργία του τηλεφώνου. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν σηµαίνει ότι το τηλέφωνό σας έχει 
υποστεί κάποια βλάβη. Η ποιότητα των ενδείξεων της 
οθόνης µπορεί να επιδεινωθεί εάν το τηλέφωνο 
παραµείνει σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40°C για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Μην επεµβαίνετε και µην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή. 
Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήµατα που µπορούν να 
επισκευαστούν από το χρήστη.

Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται έντονους κραδασµούς 
ή χτυπήµατα. Προφυλάξτε την µπαταρία από τυχόν 
πτώσεις.

Αποφύγετε την επαφή της συσκευής µε υγρά ή την έκθεσή 
της σε υγρασία. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αµέσως 
την µπαταρία και το φορτιστή. ∆ιατηρήστε τη συσκευή 
στεγνή.

Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακό 
φως, υγρασία, σκόνη ή υπερβολική ζέστη. Μην πετάτε 
ποτέ την µπαταρία στη φωτιά. Μπορεί να εκραγεί.
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Προφυλάξτε τη συσκευή και την µπαταρία από µεταλλικά 
αντικείµενα που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τους 
πόλους της µπαταρίας.
Οι µπαταρίες µπορεί να προκαλέσουν υλικές ζηµιές, 
τραυµατισµό ή εγκαύµατα, εάν οι πόλοι τους έρθουν σε 
επαφή µε κάποιο αγώγιµο υλικό (π.χ. µεταλλικά 
κοσµήµατα, κλειδιά κ.τ.λ.)

Η φόρτιση της µπαταρίας πρέπει να γίνεται πάντα σε καλά 
αεριζόµενες περιοχές και σε θερµοκρασίες από +5°C έως 
+35°C, ενώ πρέπει να αποφεύγεται το άµεσο ηλιακό φως. 
Η επαναφόρτιση της µπαταρίας σε θερµοκρασίες 
διαφορετικές από αυτές που αναφέρθηκαν δεν είναι 
εφικτή.

Προτού συνδέσετε το τηλέφωνο σε µια εξωτερική 
συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής 
για το σωστό τρόπο σύνδεσης και τις προφυλάξεις 
ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συµβατό µε 
τη συσκευή στην οποία πρόκειται να το συνδέσετε.

Προτού πετάξετε τη συσκευασία ή τυχόν άχρηστα 
εξαρτήµατα, ελέγξτε εάν υπάρχει στην περιοχή σας κάποιο 
πρόγραµµα ανακύκλωσης.
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SAR
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ και τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας ποµπός και δέκτης 
ραδιοκυµάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια 
έκθεσης σε ραδιοκύµατα που συνιστώνται από διεθνείς 
κατευθυντήριες αρχές. Οι εν λόγω αρχές αναπτύχθηκαν από τον 
ανεξάρτητο διεθνή επιστηµονικό οργανισµό ICNIRP και προβλέπουν 
όρια ασφαλείας µε τα οποία διασφαλίζεται η προστασία όλων των 
ατόµων, ανεξάρτητα από ηλικία και κατάσταση υγείας. Αποτελούν 
επίσης τη βάση διεθνών κανονισµών και προτύπων για την Έκθεση 
σε Ραδιοσυχνότητες.
Στις κατευθυντήριες αρχές χρησιµοποιείται µια µονάδα µέτρησης 
που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Απορρόφησης ή SAR. Το 
όριο SAR για κινητά τηλέφωνα είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιµή 
SAR στη συγκεκριµένη συσκευή όταν δοκιµάστηκε κατά τη χρήση 
στο αυτί, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωσή της µε την 
πρότυπη τιµή, ήταν 0,862 W/kg. ∆εδοµένου ότι τα κινητά τηλέφωνα 
προσφέρουν µια σειρά λειτουργιών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και σε άλλες θέσεις, π.χ. στο σώµα, όπως περιγράφεται στο 
εγχειρίδιο χρήσης. Όσον αφορά στη λειτουργία του πάνω στο σώµα, 
το τηλέφωνο αυτό δοκιµάστηκε και πληροί τις κατευθυντήριες αρχές 
για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιµοποιείται µε αξεσουάρ 
Panasonic το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτό το προϊόν, ή όταν 
χρησιµοποιείται µε αξεσουάρ που δεν περιέχει µέταλλο και 
εξασφαλίζει απόσταση µεταξύ του τηλεφώνου και του σώµατος 
τουλάχιστον 1,5 cm. Στην περίπτωση αυτή, η υψηλότερη τιµή SAR 
είναι 0,477 W/kg.
∆εδοµένου ότι η µέτρηση της τιµής SAR γίνεται µε χρήση της 
υψηλότερης ισχύος µετάδοσης της συσκευής, η πραγµατική τιµή 
SAR της συσκευής αυτής, όταν λειτουργεί, είναι συνήθως 
χαµηλότερη από αυτήν που αναφέρεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται 
στις αυτόµατες µεταβολές του επιπέδου ισχύος της συσκευής, µε τις 
οποίες εξασφαλίζεται ότι η συσκευή χρησιµοποιεί µόνο το ελάχιστο 
επίπεδο ισχύος που απαιτείται για να επικοινωνεί µε το δίκτυο.
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Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει δηλώσει ότι, µε βάση τα 
διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία, δεν προκύπτει ανάγκη ειδικών 
προληπτικών µέτρων για τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Αναφέρει 
επίσης ότι, εάν θέλετε να µειώνετε την έκθεσή σας, µπορείτε να 
περιορίζετε τη διάρκεια των κλήσεων ή να χρησιµοποιείτε συσκευή 
ανοικτής συνοµιλίας (‘hands-free’), ώστε το κινητό τηλέφωνο να 
παραµένει µακριά από το κεφάλι και το σώµα. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στους εξής 
διαδικτυακούς τόπους:
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (http://www.who.int/emf) 
ICNIRP (http://www.icnirp.org) 
Panasonic (http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/
index.html) 
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Σχετικά µε το παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών
Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο οδηγιών
Τα παρακάτω σύµβολα χρησιµοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών για να αντιπροσωπεύσουν την περιορισµένη διάθεση της 
λειτουργίας ή της υπηρεσίας.

= Εξαρτάται από την κάρτα SIM.

= Εξαρτάται από τη διάθεση του δικτύου.

= Εξαρτάται από το φορέα του δικτύου σας. Η υπηρεσία 
ενδέχεται να είναι διαθέσιµη µόνο κατόπιν εγγραφής.

Γραφικά
Τα γραφικά στοιχεία του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών εξυπηρετούν 
επηξηγηµατικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα 
γραφικά στοιχεία που εµφανίζονται στο τηλέφωνο. Η Panasonic 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιεί τις πληροφορίες του 
παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

Πλήκτρα
Τα πλήκτρα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγµατικά πλήκτρα του τηλεφώνου 
σας. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για τα εικονίδια που 
αντιπροσωπεύουν τα πλήκτρα στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
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Πώς να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών
<Παράδειγµα> Κατάλογος ασφαλείας στο µενού για τις Ρυθµίσεις 
στη σελίδα 117.

Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για άλλα σύµβολα, 
ανατρέξτε στη σελίδα 11.

d Πλοήγηση µενού
Προτού ακολουθήσετε τα στάδια, πρέπει να εισέλθετε στο Κύριο 
µενού και στη συνέχεια να µετακινηθείτε στα επιµέρους µενού που 
περιγράφονται δίπλα στο εικονίδιο d. «>» σηµαίνει «κύλιση στα 
µενού και επιλογή».
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Στο παράδειγµα:
Από το Κύριο µενού, πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (επάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά) για κύλιση στις Ρυθµίσεις και πατήστε το Πλήκτρο 
πλοήγησης (κέντρο). Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (επάνω/κάτω) 
για κύλιση στην Ασφάλεια και πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης 
(κέντρο) ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών (Επιλογή)*1. Πατήστε 
το Πλήκτρο πλοήγησης (επάνω/κάτω) για κύλιση στο Κατάλογος 
ασφ. και πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (κέντρο) ή το Αριστερό 
πλήκτρο λειτουργιών (Επιλογή)*1. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 
Κατάλογος ασφ. πατώντας [D].
Τώρα µπορείτε να προχωρήσετε στο στάδιο 1:
1. Πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (επάνω/κάτω) για κύλιση στην 

Ενεργ. ή Aπενεργ., και στη συνέχεια πατήστε το Πλήκτρο 
πλοήγησης (κέντρο) ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών 
(Επιλογή)*1

2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 (4-8 ψηφία) και στη συνέχεια 
πατήστε το Πλήκτρο πλοήγησης (κέντρο) ή το Αριστερό 
πλήκτρο λειτουργιών (Ok)*1

*1 Η λέξη εµφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, 
υποδεικνύοντας µία εντολή που δίνει το πλήκτρο στο τηλέφωνο όταν 
πατηθεί.

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.
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Επισκόπηση τηλεφώνου

∆εξί πλήκτρο 
λειτουργιών

Πλήκτρο πλοήγησης

Οθόνη

Ακουστικό

Πλήκτρο αθόρυβης 
λειτουργίας

Πλήκτρο 
ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης/
τερµατισµού κλήσης

Μικρόφωνο

Αριστερό πλήκτρο
λειτουργιών

Πλήκτρο κλήσης

Πλήκτρο αστερίσκου

Πλήκτρο
αυτόµατου

ανοίγµατος µε
ένα πάτηµα

Ενδεικτική λυχνία
φόρτισης
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Φακός κάµερας

Καθρέφτης 
αυτοφωτογράφησης

Επάνω πλαϊνό πλήκτρο

Θύρα υπερύθρων

Κάτω πλαϊνό πλήκτρο

Ηχείο

Ενδεικτική λυχνία/
λυχνία φωτισµού

Πλήκτρο πολλαπλών 
λειτουργιών

∆ιακόπτης 
προγράµµατος λήψης 
macroΥποδοχή

προσωπικού
handsfree/

Υποδοχή φόρτισης/
Υποδοχή καλωδίου

USB
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Λειτουργίες των πλήκτρων
Ονοµασία 
πλήκτρου Λειτουργία

Εικονίδιο 
πλήκτρου*

1

Πλήκτρο 
πλοήγησης

Πατήστε τα άκρα για κύλιση προς τα επάνω 1], 
προς τα κάτω [2], προς τα αριστερά [3] ή προς 
τα δεξιά [4] για να µετακινηθείτε στα µενού και 
το κείµενο. Πατήστε το κέντρο [0] για να κάνετε 
µια επιλογή, να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, να 
τραβήξετε µια φωτογραφία ή να 
µαγνητοσκοπήσετε ένα βίντεο κλιπ στη 
λειτουργία Κάµερας.

[1] [2]
[3] [4]

[0]

Αριστερό πλήκτρο 
λειτουργιών

Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύονται 
στο κείµενο που εµφανίζεται στην κάτω αριστερή 
γωνία της οθόνης.

 [5]

∆εξί πλήκτρο 
λειτουργιών

Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύονται 
στο κείµενο που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης.

[6]

Πλήκτρο κλήσης ∆ιεξαγωγή ή απάντηση κλήσης. [q]

Πλήκτρο 
ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης/
τερµατισµού 
κλήσης

Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το 
τηλέφωνο. Τερµατισµός ή απόρριψη κλήσης. 
Επιστροφή στην κατάσταση αναµονής.

[Y]

Αριθµητικά 
πλήκτρα

Εισάγετε αριθµούς και χαρακτήρες. Πατήστε και 
κρατήστε πατηµένα τα [S] - [K] για Ταχεία 
Κλήση. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [L] 
για να εισάγετε το διεθνές πρόθεµα (+).

[L] έως [K]

Πλήκτρο 
αστερίσκου

Εισάγετε «e». Στη λειτουργία εισαγωγής 
κειµένου, πατήστε το για να αλλάξετε από πεζά 
σε κεφαλαία και αντιστρόφως, ή πατήστε και 
κρατήστε το πατηµένο για να αλλάξετε τη 
µέθοδο εισαγωγής.

[e]

Πλήκτρο αθόρυβης 
λειτουργίας

Εισάγετε «r». Πατήστε και κρατήστε το 
πατηµένο για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία. 
Όταν καταχωρείτε έναν τηλεφωνικό αριθµό, 
πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να 
εισάγετε µια παύση (p).

[r]
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*1 Τα εικονίδια των πλήκτρων που αναγράφονται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν τα 
πραγµατικά πλήκτρα που υπάρχουν στη συσκευή.

*2 Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

Πλήκτρα ταχείας πρόσβασης
Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες χωρίς 
να πλοηγηθείτε στα µενού.

Επάνω πλαϊνό 
πλήκτρο*2

Κυλίστε τη σελίδα προς τα επάνω. Αυξήστε το 
επίπεδο έντασης ή zoom. Ενεργοποιήστε την 
Αθόρυβη ειδοποίηση.

[O]

Κάτω πλαϊνό 
πλήκτρο*2

Κυλίστε τη σελίδα προς τα κάτω. Μειώστε το 
επίπεδο έντασης ή zoom. Ενεργοποιήστε την 
Αθόρυβη ειδοποίηση.

[P]

Πλήκτρο 
πολλαπλών 
λειτουργιών*2

Τραβήξτε µια φωτογραφία ή µαγνητοσκοπήστε 
ένα βίντεο κλιπ ενώ η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία Κάµερας. Ενεργοποιήστε την 
Αθόρυβη ειδοποίηση.

[U]

Πλήκτρο Λειτουργία

Σε κατάσταση αναµονής

Πάτηµα σύντοµης 
διάρκειας

[0] Άνοιγµα Κύριο µενού/Απενεργοποίηση 
κλειδώµατος πληκτρολογίου

[5] Άνοιγµα µενού Μηνυµάτων

[6] Άνοιγµα Πλοηγού

[1]9[2]9[3]9[4] Άνοιγµα του µενού συντόµευσης

[q] Άνοιγµα της Λίστας Κλήσεων

[O]9[P] Αύξηση/µείωση της έντασης

Πάτηµα µακράς 
διαρκείας

[0] Ενεργοποίηση κλειδώµατος πληκτρολογίου

[A] Κλήση του τηλεφωνητή σας

[S] - [K] Ταχεία κλήση

[r] Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αθόρυβης 
λειτουργίας

[U] Αλλαγή σε Εικόνα

Ονοµασία 
πλήκτρου Λειτουργία

Εικονίδιο 
πλήκτρου*

1
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Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης

Πάτηµα σύντοµης 
διάρκειας

[1]9[4]9[O] Αύξηση της έντασης

[2]9[3]9[P] Μείωση της έντασης

[U] Εκκίνηση/τερµατισµός ηχογράφησης ήχου

[q]
Εναλλαγή µεταξύ αναµονής και ακύρωσης 
αναµονής κλήσης ή εναλλαγή µεταξύ µιας ενεργούς 
κλήσης και µιας κλήσης σε αναµονή 

Στη λίστα του Μενού

Πάτηµα σύντοµης 
διάρκειας

[A] - [K] Επιλογή µενού A-K

[e] Επιλογή µενού e

[L] Επιλογή µενού L

[r] Επιλογή µενού r

Πλήκτρο Λειτουργία
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Οθόνη
Οθόνη αναµονής

Σηµείωση: Το όνοµα του τρέχοντος παροχέα δικτύου εµφανίζεται στην 
οθόνη αναµονής. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ονόµατος του παροχέα 
δικτύου. Βλ. «Όνοµα παροχέα» στη σελίδα 102.

Φόντο

Εικονίδιο 
στάθµης 
φόρτισης 
µπαταρίας

Περιοχή επιλογής
αριστερού
πλήκτρου

λειτουργιών

Περιοχή 
επιλογής δεξιού 
πλήκτρου 
λειτουργιών

Ηµεροµηνία

Ώρα

Εικονίδιο ισχύος σήµατος
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Εικονίδια κατάστασης
Τα εικονίδια κατάστασης εµφανίζονται ή απεικονίζονται σύµφωνα µε 
τις λειτουργίες που ενεργοποιούνται ανά πάσα στιγµή.

Εικονίδιο Επεξήγηση
Ισχύς σήµατος: όσες περισσότερες γραµµές 
εµφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήµα.

Σε περιοχή περιαγωγής

Στάθµη φόρτισης µπαταρίας

Η µπαταρία φορτίζει

∆ιατίθεται GPRS

Το προφίλ Αθόρυβης λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί

Το προφίλ Συνάντηση έχει ενεργοποιηθεί

Το προφίλ Εξωτερικοί Χώροι έχει ενεργοποιηθεί

Το προφίλ Αυτοκίνητο έχει ενεργοποιηθεί

Ο χώρος αποθήκευσης µηνυµάτων SMS είναι πλήρης

Ο χώρος αποθήκευσης µηνυµάτων MMS είναι πλήρης

Η εφαρµογή JavaTM έχει ανασταλεί

Αδιάβαστο µήνυµα SMS

Αδιάβαστο µήνυµα MMS

Αδιάβαστο µήνυµα WAP Push

Η Εκτροπή Κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί

Η θύρα Υπέρυθρων έχει ενεργοποιηθεί
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DRM
Το τηλέφωνό σας διαθέτει DRM (Ψηφιακή ∆ιαχείριση - Digital Right 
Management) που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο ενεργειών, όπως 
η αποστολή τόνων κουδουνίσµατος, γραφικών και κλιπ ήχου σε 
άλλα άτοµα. Τα αρχεία που φορτώσατε και τα οποία υποδεικνύονται 
από το εικονίδιο ( ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
περιορισµούς που επιβάλλονται από τους παροχείς. Στους 
περιορισµούς περιλαµβάνεται η χρήση αυτών των αρχείων για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα ή για συγκεκριµένο αριθµό φορών.
Για να ελέγξετε την κατάσταση των δικαιωµάτων σας, π.χ. την 
ηµεροµηνία λήξεως ή τον αριθµό των φορών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, βλ. ρύθµιση Πληροφορίες στη σελίδα 132, 136 
και 143. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

Η σύνδεση USB είναι διαθέσιµη 

Ελήφθη νέο µήνυµα στον τηλεφωνητή 

Όλοι οι τόνοι έχουν απενεργοποιηθεί

Η ∆όνηση έχει ενεργοποιηθεί

Η λειτουργία Αφύπνισης έχει ρυθµιστεί

Μη ασφαλής σύνδεση CSD

Ασφαλής σύνδεση CSD

Μη ασφαλής σύνδεση GPRS

Ασφαλής σύνδεση GPRS

Το Κλείδωµα Πληκτρολογίου έχει ενεργοποιηθεί

Εικονίδιο Επεξήγηση



Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας
22

Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού
Η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού αναβοσβήνει ή ανάβει όταν τα 
γεγονότα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα λαµβάνουν 
χώρα.
Για να καθορίσετε το χρώµα φωτισµού για τα γεγονότα, βλ. 
«Φωτισµός» στη σελίδα 97.
 

Γεγονότα Περιγραφή

Όταν λαµβάνετε κλήσεις/
αναπάντητες κλήσεις

Αναβοσβήνει ή ανάβει στο 
επιλεγµένο χρώµα.
Για να ρυθµίσετε ένα διαφορετικό 
χρώµα φωτισµού για αντίστοιχες 
επαφές, βλ. «Αποθήκευση επαφής 
στο τηλέφωνό σας» στη σελίδα 49.

Όταν λαµβάνετε µήνυµα SMS/MMS

Όταν λαµβάνετε µήνυµα WAP Push

Αναβοσβήνει ή ανάβει στο 
επιλεγµένο χρώµα.

Όταν συνοµιλείτε

Όταν το πορτάκι του τηλεφώνου 
είναι κλειστό

Όταν φορτίζει η µπαταρία
Ανάβει στο καθορισµένο χρώµα.

Όταν µεταφέρονται δεδοµένα

Ειδοποίηση προγράµµατος Ανάβει στο καθορισµένο χρώµα. Βλ. 
«∆ηµιουργία γεγονότων 
Ηµερολογίου» στη σελίδα 126 ή 
«Ρύθµιση της αφύπνισης» στη 
σελίδα 120.

Αφύπνιση

Σηµείωση: Εάν έχετε ρυθµίσει την Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού έτσι, 
ώστε να ενεργοποιείται όταν φορτίζετε την µπαταρία και το τηλέφωνο είναι 
ενεργοποιηµένο, η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού ανάβει κατά τη 
φόρτιση. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο, η Ενδεικτική λυχνία/
λυχνία φωτισµού δεν θα ανάψει.
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Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της 
µπαταρίας
Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module - ∆οµοστοιχείο Ταυτότητας 
Συνδροµητή) και η µπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν πριν 
χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο.
Προτού το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο και ο φορτιστής έχει αποσυνδεθεί από το 
τηλέφωνο.

Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM
Βλ. «Τοποθέτηση/αφαίρεση της µπαταρίας» στη σελίδα 24 για να 
αφαιρέσετε το κάλυµµα της µπαταρίας και την µπαταρία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM
Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως 
υποδεικνύεται, µε τις χρυσές επαφές να 
βλέπουν προς τα κάτω και τη γωνία µε 
την εγκοπή να είναι γυρισµένη προς τα 
δεξιά. Σύρετε προσεχτικά την κάρτα 
SIM στη θήκη της έως ότου εισαχθεί 
πλήρως.

Αφαίρεση της κάρτας SIM
Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην κάτω 
άκρη της κάρτας SIM και σύρετέ την 
προς τα έξω προσεχτικά.
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Τοποθέτηση/αφαίρεση της µπαταρίας
Τοποθέτηση της µπαταρίας
1. Εισάγετε τη µικρή γλωσσίδα που 

βρίσκεται στο επάνω µέρος της 
µπαταρίας στην εγκοπή που βρίσκεται 
στο επάνω µέρος του χώρου της 
µπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι 3 χρυσές 
επαφές είναι ευθυγραµµισµένες µε τους 
3 χρυσούς ακροδέκτες του τηλεφώνου.

2. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυµµα του 
τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµα 
εφαρµόζει πλήρως στη θέση του και 
ακούγεται ο ήχος «κλικ».

Αφαίρεση της µπαταρίας
1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη µικρή 

γλωσσίδα στο επάνω µέρος του 
καλύµµατος. Σύρετε το κάλυµµα 
ελαφρώς προς το κάτω µέρος του 
τηλεφώνου και στη συνέχεια 
ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυµµα 
από το τηλέφωνο.

2. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη 
γλωσσίδα στη βάση της µπαταρίας. 
Ανασηκώστε και βγάλτε την µπαταρία 
από το χώρο της µπαταρίας.
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Φόρτιση της µπαταρίας
Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιηµένο 
ή όταν είναι απενεργοποιηµένο. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το 
τηλέφωνο ακόµη κι όταν φορτίζει.
Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι τοποθετηµένη στο τηλέφωνο πριν 
το φορτίσετε.
1. Ανοίξτε και κρατήστε το 

κάλυµµα της υποδοχής.
Συνδέστε το φορτιστή στην 
Υποδοχή φόρτισης, και στη 
συνέχεια στην πρίζα.

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, 
αποσυνδέστε το φορτιστή από 
την έξοδο του ρεύµατος και 
µετά αφαιρέστε το βύσµα από 
το τηλέφωνο. Στη συνέχεια 
κρατήστε το κάλυµµα της 
υποδοχής και πατήστε και 
κρατήστε πατηµένα τα 
πλήκτρα απασφάλισης και 
στις δύο πλευρές του άκρου του βύσµατος και τραβήξτε απαλά 
το φορτιστή για να τον αποσυνδέσετε από το τηλέφωνο.
Αφού αποσυνδέσετε το βύσµα φόρτισης, επανατοποθετήστε το 
κάλυµµα της υποδοχής στη θέση του.

Σηµείωση: ΜΗΝ ασκείτε µεγάλη πίεση στο βύσµα γιατί µπορεί να 
καταστραφεί το τηλέφωνο και/ή ο φορτιστής.

Εάν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί πολύ, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά 
λεπτά πριν ο δείκτης στάθµης φόρτισης µπαταρίας εµφανιστεί στην οθόνη.
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∆είκτης στάθµης φόρτισης µπαταρίας

Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης µπαταρίας
Όταν η ισχύς της µπαταρίας φτάσει σε χαµηλό επίπεδο, το µήνυµα 
«Χαµηλή µπαταρία!» θα εµφανιστεί στην οθόνη και θα ηχήσει ένας 
τόνος ειδοποίησης. Μετά τον τόνο ειδοποίησης, το τηλέφωνο τίθεται 
αυτόµατα εκτός λειτουργίας. Επαναφορτίστε πλήρως την µπαταρία. 
Εάν ο τόνος ειδοποίησης χαµηλής στάθµης µπαταρίας ηχήσει κατά 
τη διάρκεια µιας συνοµιλίας, φορτίστε το τηλέφωνο για να συνεχίσετε 
τη συνοµιλία.

Κατά τη φόρτιση Μετά το πέρας της φόρτισης
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Άνοιγµα/κλείσιµο του τηλεφώνου
Μπορείτε να ανοίξετε το πορτάκι του 
τηλεφώνου πατώντας το Πλήκτρο 
αυτόµατου ανοίγµατος µε ένα 
πάτηµα.

Ρύθµιση για το πορτάκι
Εάν η ρύθµιση Ενεργό πορτάκι έχει τεθεί στο Ενεργό (βλ. σελίδα 107), 
µπορείτε να απαντήσετε σε µια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του 
τηλεφώνου και να τερµατίσετε µια κλήση κλείνοντας το πορτάκι.
Όταν θέτετε τη ρύθµιση SMS µε 1 πάτηµα στο Ενεργό (βλ. σελίδα 72), 
τα καινούργια µηνύµατα SMS εµφανίζονται στην οθόνη ανοιγµένα 
αµέσως µόλις ανοίξετε το πορτάκι.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
του τηλεφώνου
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [Y] για µερικά 

δευτερόλεπτα προκειµένου να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο
Ενδέχεται να εµφανιστεί στην οθόνη ένας χαιρετισµός και το τηλέφωνο 
εισέρχεται σε κατάσταση αναµονής.

Πλήκτρο
αυτόµατου

ανοίγµατος µε
ένα πάτηµα



Ξεκινώντας
28

2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [Y] για µερικά 
δευτερόλεπτα προκειµένου να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο

Σηµείωση: Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό PIN, θα σας 
ζητηθεί να τον εισάγετε. Εισάγετε τον κωδικό PIN και [0]9[5] (Ok). Βλ. 
«Ασφάλεια» στη σελίδα 116.

ΜΗΝ απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ενώ επαναφέρετε/φορτώνετε/
διαγράφετε ένα αρχείο ή εκτελείτε/τερµατίζετε µια εφαρµογή JavaTM.
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∆οµή κύριου µενού

Τα Αρχεία µου
Εικόνες .................. 131
Ήχοι ....................... 135
Βίντεο .................... 138
Παιχνίδια................ 139
Πρότυπα ................ 140
Κατάσταση µνήµης 141

Μηνύµατα
∆ηµιουργία νέου ...... 59
Εισερχ. .................... 65
Εξερχόµενα ............. 69
E-mail*1 ................... 70
Chat*1...................... 71
Τηλεφωνητής ........... 71
Ρυθµίσ. µηνυµ. ........ 72
Κατάσταση µνήµης .. 74

Επαφές
Λίστα επαφών...............47
Προσθ. επαφής ............49
Λίστα κλήσεων..............52
Λίστα άµεσων κλήσεων53
Προβολή οµάδων.........54
Προχωρηµένο...............54
Αριθµοί υπηρεσιών*1*257

Ηµερολόγιο ......124

Πλοηγός
PANASONIC BOX ... 86

Ρυθµίσεις
Ρυθµ. τηλεφ. ............ 95
Ρυθµ. Οθόνης ........ 101
Ήχοι & προειδ. ....... 103
Κλήσεις .................. 105
Συνδεσιµότητα ....... 109
Ασφάλεια................ 116

Παιχνίδια
Παιχνίδια ................143
Φόρτωση*1.............145
Ρυθµίσεις ...............146
Πληροφορίες ..........146

Κάµερα
Εικόνα ......................76
Βίντεο .......................82

Εργαλεία
Εργαλειοθήκη SIM*2 120
Αφυπνίσεις................ 120
Ηχογράφηση............. 122
Αριθµοµηχανή........... 123

*1

*2
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Προβολή του µενού
Το σύστηµα του µενού σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
λειτουργίες που δεν διαθέτουν τα δικά τους αποκλειστικά πλήκτρα 
στο πληκτρολόγιο.
Σε κατάσταση αναµονής:
1. [0]

Το κύριο µενού εµφανίζεται µε επιλογές για 
9 επιπλέον µενού. (Βλ. «∆οµή κύριου µενού» 
στη σελίδα 29.)

2. [1929394] για κύλιση στο επιθυµητό 
µενού 7 [0]9[5] (Επιλογή)

Για να επιστρέψετε στο κύριο µενού:
1. [6] (Πίσω) επανειληµµένα έως ότου 

εµφανιστεί η οθόνη για το κύριο µενού

Συντοµεύσεις: Για να µεταβείτε και να ανοίξετε ένα από τα στοιχεία των 
9 εφαρµογών, απλώς πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη 
θέση του επιθυµητού στοιχείου. Το σύστηµα αρίθµησης έχει ως εξής: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Πλοήγηση στις εφαρµογές
Τρέχουσες ρυθµίσεις
Όταν επισηµαίνετε ένα στοιχείο στη λίστα του µενού, η τρέχουσα 
ρύθµιση του στοιχείου εµφανίζεται στη µπάρα ακριβώς επάνω από 
τη λίστα του µενού.
<Παράδειγµα>
Στην περίπτωση που εικονίζεται στα δεξιά, η 
τρέχουσα ρύθµιση του στοιχείου Τόνος 
ειδοποίησ. είναι «Ανενεργό».

Μέθοδος επιλογής µενού
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία: χρησιµοποιώντας το 
Πλήκτρο πλοήγησης ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών, ή εισάγοντας 
τον επιθυµητό αριθµό, e ή r που αντιστοιχεί στο στοιχείο.
<Παράδειγµα>
Για να επιλέξετε το στοιχείο Τόνος ειδοποίησ. στη οθόνη που 
εµφανίζεται παραπάνω:
• [192] για κύλιση στο στοιχείο Τόνος ειδοποίησ. 7 [0]
• [192] για κύλιση στο στοιχείο Τόνος ειδοποίησ. 7 [5] (Επιλογή)
• Πατήστε τον αριθµό [G] του στοιχείου του µενού

Πλήκτρα που αντιστοιχούν στους αριθµούς των 
στοιχείων µενού
• [A]-[K]: Μενού A-K
• [e]: Μενού e
• [L]: Μενού L
• [r]: Μενού r

Σηµείωση: ∆εν διατίθενται πλήκτρα άµεσης πρόσβασης στα µενού χωρίς 
αριθµούς/σύµβολα που να αντιστοιχούν στα στοιχεία του µενού.
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∆ιεξαγωγή κλήσεων
Για να διεξάγετε µια κλήση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι εντός 
της εµβέλειας ενός δικτύου µε επαρκή ισχύ σήµατος.

Κανονικές κλήσεις
Σε κατάσταση αναµονής:
1. Εισάγετε τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθµό τηλεφώνου 7 

[q]9[0]
2. Όταν απαντηθεί η κλήση, µιλήστε στο µικρόφωνο
3. [Y]9[6] (Τέλος) για να τερµατίσετε την κλήση

Η διάρκεια της κλήσης εµφανίζεται στην οθόνη.

Αυτόµατη επανάκληση
Το τηλέφωνό σας θα επανακαλέσει αυτόµατα τον αριθµό µέχρι και 
10 φορές υπό ορισµένες συνθήκες, όπως όταν δεν υπάρχει 
απάντηση, ο αριθµός που καλείτε είναι κατειληµµένος, το δίκτυο 
είναι κατειληµµένο ή υπάρχουν προβλήµατα σύνδεσης.
Όταν η κλήση σας απορριφθεί:
1. «Αυτόµατη επανάκληση;» 7 [0]9[5] (Ναι) για να αρχίσετε 

την Αυτόµατη επανάκληση
2. Για να τερµατίσετε την Αυτόµατη επανάκληση ενώ 

επανακαλείτε έναν αριθµό, [Y]9[6] (Άκυρο)

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

Σηµείωση: Για να διαγράψετε ένα ψηφίο: [6] (∆ιαγρ.)
Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό: [1]9[4]9[O]
Για να µειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό: [2]9[3]9[P]
Εάν η ρύθµιση Ενεργό πορτάκι έχει τεθεί στο Ενεργό (βλ. σελίδα 107), 
µπορείτε να απαντήσετε σε µια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου 
και να τερµατίσετε µια κλήση κλείνοντας το πορτάκι.
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Κλήση µέσω Επαφών
Μπορείτε να διεξάγετε κλήσεις χρησιµοποιώντας τους αριθµούς που 
βρίσκονται στις Επαφές.
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα επαφών
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή επαφή

Ή
Εισάγετε γράµµατα για να βρείτε µία 
επαφή που να ξεκινάει µε τα 
συγκεκριµένα αυτά γράµµατα

2. [q]
3. Εάν έχουν αποθηκευτεί διάφοροι 

τηλεφωνικοί αριθµοί στην κάρτα, [192] 
για κύλιση στον επιθυµητό αριθµό 7 
[0]9[5] (Κλήση)

Πρόσφατες κλήσεις
Μπορείτε να διεξάγετε κλήσεις χρησιµοποιώντας τους αριθµούς που 
βρίσκονται στη Λίστα κλήσεων.
Σε κατάσταση αναµονής:
1. [q]
2. [394] για µετάβαση στην οθόνη Κληθέντες, Απαντηµένες ή 

Αναπάν. κλήσ.
3. [192] για κύλιση στον επιθυµητό αριθµό 7 [q]

∆ιεθνείς κλήσεις
Εισάγετε το διεθνές πρόθεµα (+) και τον κωδικό της χώρας/
γεωγραφικής περιφέρειας και στη συνέχεια εισάγετε τον υπεραστικό 
κωδικό και τον αριθµό τηλεφώνου.
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [L] έως ότου το πρόθεµα 

«+» εµφανιστεί στην οθόνη
2. Εισάγετε τον κωδικό της χώρας/γεωγραφικής περιφέρειας
3. Εισάγετε τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθµό τηλεφώνου 7 [q]

Σηµείωση: Σε πολλές χώρες/γεωγραφικές περιφέρειες περιλαµβάνεται ένα 
«0» στην αρχή του υπεραστικού κωδικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
το «0» αυτό πρέπει να παραλείπεται όταν καλείτε αριθµούς του εξωτερικού. 
Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.



Βασικές λειτουργίες
34

Κλήση έκτακτης ανάγκης
Για να διεξάγετε µια κλήση έκτακτης ανάγκης, το τηλέφωνό σας 
πρέπει να βρίσκετε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου.
Σε περίπτωση που έχει εισαχθεί κάρτα SIM:
1. Εισάγετε τον τοπικό αριθµό έκτακτης ανάγκης 7 [q]9[0]

Σε περίπτωση που δεν έχει εισαχθεί κάρτα SIM:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε SOS

Απάντηση κλήσεων
Όταν λαµβάνετε εισερχόµενη κλήση, το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται 
(ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου σας). (Βλ. «Ήχοι & 
προειδοποιήσεις» στη σελίδα 103.)
Όταν το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται:
1. [q]9[5] (∆εκτό)

Απόρριψη κλήσεων
Όταν το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται:
1. [Y]9[6] (Άκυρο)

Σηµείωση: Οι περισσότερες χώρες υποστηρίζουν το διεθνή αριθµό 
έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, αν ο αριθµός αυτός δεν δουλεύει στο 
τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Σηµείωση: Εάν η ρύθµιση Κάθε Πλήκτρο έχει τεθεί στο Ενεργό (βλ. 
σελίδα 106), µπορείτε να απαντήσετε σε µία κλήση πατώντας οποιοδήποτε 
πλήκτρο εκτός των [Y], [0], [6] (Άκυρο), [U], [O] και [P].

Εάν η ρύθµιση Ενεργό πορτάκι έχει τεθεί στο Ενεργό (βλ. σελίδα 107), 
µπορείτε να απαντήσετε σε µια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου 
και να τερµατίσετε µια κλήση κλείνοντας το πορτάκι.
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Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων
Εάν δεν µπορείτε να απαντήσετε σε µια κλήση, η ειδοποίηση 
Αναπάντ. εµφανίζεται στην οθόνη αναµονής.
Για να προβάλετε τη λίστα Αναπάντητων Κλήσεων:
1. [0]9[5] (Προβολή)
2. Για να καλέσετε τον αριθµό της αναπάντητης κλήσης, [192] 

για κύλιση στην επιθυµητή λίστα 7[q]

Αθόρυβη ειδοποίηση
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο κουδουνίσµατος και/ή τη 
δόνηση πριν απαντήσετε σε µια κλήση.
Όταν το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται:
1. Όταν το πορτάκι του τηλεφώνου είναι κλειστό: [U]9[O]9[P]

Όταν το πορτάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό: [0]
2. [q] για να απαντήσετε στην κλήση

Απάντηση δεύτερης κλήσης
Κατά τη διάρκεια µιας ενεργού κλήσης, µπορείτε να λάβετε και άλλη 
κλήση.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η Αναµονή. (Βλ. 
«Αναµονή κλήσεων» στη σελίδα 106.)
Εάν ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:
1. [q]9[5] (∆εκτό)

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναµονή.
2. [q] για εναλλαγή µεταξύ των δύο κλήσεων, εάν χρειάζεται
Για να απορρίψετε µία άλλη κλήση:
1. [6] (Τέλος)
Για να τερµατίσετε την ενεργή κλήση και να απαντήσετε στην 
εισερχόµενη κλήση:
1. [Y] για να τερµατίσετε την ενεργή κλήση
2. [q] για να απαντήσετε στην κλήση
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Αυτόµατη απάντηση
Όταν χρησιµοποιείτε το προαιρετικό ακουστικό του Προσωπικού 
Handsfree, µπορείτε να απαντήσετε αυτόµατα σε µια κλήση. Για να 
γίνει αυτό, πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η Αυτόµατη απάντηση. 
(Βλ. «Αυτόµατη απάντηση» στη σελίδα 107.)

Αθόρυβη λειτουργία
Για να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε περιβάλλον χωρίς 
θόρυβο, µπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Σιωπηρό. 
Μπορείτε να διαµορφώσετε τη ρύθµιση της λειτουργίας Σιωπηρό. 
(Βλ. «Προφίλ» στη σελίδα 95.)
Σε κατάσταση αναµονής:
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [r] για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε την λειτουργία Σιωπηρό

Τηλεφωνητής
Ο Τηλεφωνητής είναι µια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε όσους 
σας τηλεφωνούν και δεν µπορούν να σας βρουν να σας αφήσουν 
φωνητικά µηνύµατα. Ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή 
την υπηρεσία µέσω του παροχέα υπηρεσιών. Για περαιτέρω 
πληροφορίες, βλ. «Τηλεφωνητής» στη σελίδα 71.

Λήψη αποθηκευµένων φωνητικών µηνυµάτων
Όταν αποθηκεύεται ένα καινούργιο φωνητικό µήνυµα, ηχεί ένας 
τόνος ειδοποίησης και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ( ) ενώ 
λαµβάνετε µια ειδοποίηση SMS.
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [A] για να καλέσετε τον 

τηλεφωνητή σας
Εάν ο αριθµός δεν είναι έγκυρος, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

2. Ακολουθήστε τις ηχογραφηµένες οδηγίες
3. [Y] όταν τελειώσετε
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Λειτουργίες κατά τη διάρκεια 
κλήσης
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης (ενώ είστε 
συνδεδεµένοι σε ενεργή κλήση)
Ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο, οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιµες.
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή

Αναµονή
Μπορείτε να θέσετε µία κλήση σε αναµονή.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:
1. [q] για εναλλαγή ανάµεσα σε Κράτηση κλήσης και Ανάκτ.

Ή
[5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Κράτηση κλήσης ή Ανάκτ.

Οµιλία µέσω λειτουργίας Handsfree
Μπορείτε να συνοµιλείτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί 
σας.

Εναλλαγή µεταξύ λειτουργίας Ηχείου και Φορητού
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Λειτ. ηχείου ή Λειτ. φορητού

Κράτηση κλήσης/Ανάκτ. Θέστε ή ανακτήστε µια κλήση σε αναµονή.

Από επαφές Πρόσβαση στη λίστα Επαφών.

∆ηµ/για SMS ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος SMS.

Εισερ(SMS) Πρόσβαση στη λειτουργία Εισερχ.(SMS).

Ηµερολόγιο Πρόσβαση στο Ηµερολόγιο.

Λειτ. ηχείου/Λειτ. 
φορητού Αλλαγή σε λειτουργία Ηχείου ή Φορητού.

Ηχογράφηση Ηχογράφηση της συζήτησης. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται 
στο φάκελο Τα Αρχεία µου.



Βασικές λειτουργίες
38

Έλεγχος έντασης
Μπορείτε να προσαρµόσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού 
του τηλεφώνου, του µεγαφώνου ή των ακουστικών, εφόσον έχουν 
τοποθετηθεί.
Για να αυξήσετε την ένταση:
1. [1]9[4]9[O]
Για να µειώσετε την ένταση:
1. [2]9[3]9[P]

DTMF
Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF (∆ιπλοτονική πολυσυχνότητα) στη 
διάρκεια µιας συνοµιλίας. Οι τόνοι αυτοί χρησιµοποιούνται συχνά για 
πρόσβαση στον τηλεφωνητή, στην υπηρεσία τηλεειδοποίησης και στις 
ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ενδέχεται, για παράδειγµα, να 
χρειαστεί να εισάγετε έναν αριθµό για να ακούσετε από µακριά τα 
µηνύµατα που έχουν καταγραφεί στον τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να 
καταχωρίσετε έναν αριθµό τηλεφώνου στις Επαφές σε συνδυασµό µε 
µια αλληλουχία τόνων DTMF, γεγονός που σας επιτρέπει να 
σχηµατίσετε τον αριθµό αµέσως µετά την ανάκληση και να αποστείλετε 
αυτόµατα την αλληλουχία τόνων DTMF.
Για να στείλετε τόνους DTMF κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:
1. Εισάγετε τα ψηφία [L]-[K], [e] ή [r]

Παύση κλήσης
Με τη βοήθεια των παύσεων, µπορείτε να στέλνετε τόνους DTMF 
αυτόµατα.
1. Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [r] έως ότου η ένδειξη «p» 

εµφανιστεί στην οθόνη 
3. Εισάγετε τα ψηφία DTMF µετά την παύση, π.χ. εισάγετε τον 

αριθµό µε τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στα µηνύµατα 
που έχουν καταγραφεί στον τηλεφωνητή

4. [q]9[0]
Τρία δευτερόλεπτα αφότου συνδεθεί η κλήση, αποστέλλεται η 
αλληλουχία τόνων DTMF.
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∆ιεξαγωγή δεύτερης κλήσης 
Ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο, µπορείτε να διεξάγετε και άλλη κλήση.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:
1. Εισάγετε το δεύτερο αριθµό τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν αριθµό 

από τη λίστα Επαφών
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Επαφών, βλ. «Λειτουργίες κατά 
τη διάρκεια κλήσης» στη σελίδα 37.

2. [q]
 Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναµονή .

3. [q] για εναλλαγή µεταξύ των δύο κλήσεων, εάν χρειάζεται

Λειτουργίες πολλαπλών κλήσεων
Επιλογές κατά τη διάρκεια µιας κλήσης (ενώ 
έχουν ενεργοποιηθεί πολλαπλές κλήσεις)
Ενώ είστε συνδεδεµένοι µε περισσότερες από µία κλήσεις, οι 
παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιµες.
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή

Eναλλαγή Εναλλαγή µεταξύ µιας ενεργού κλήσης και µιας κλήσης σε 
αναµονή.

Συγχώνευση
Ενεργοποιήστε την πολυµερή συνδιάσκεψη όταν 
συνδεθούν δύο κλήσεις (µια ενεργή και µια σε αναµονή). 
Βλ. «Συνδιάσκεψη» στη σελίδα 40.

Από επαφές Πρόσβαση στη λίστα Επαφών.

∆ηµ/για SMS ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος SMS.

Εισερ(SMS) Πρόσβαση στη λειτουργία Εισερχ.(SMS).

Ηµερολόγιο Πρόσβαση στο Ηµερολόγιο.

Λειτ. ηχείου/Λειτ. 
φορητού Αλλαγή σε λειτουργία Ηχείου ή Φορητού.

Ηχογράφηση Ηχογράφηση της συζήτησης. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται 
στο φάκελο Τα Αρχεία µου.
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Συνδιάσκεψη
Μπορείτε να συνοµιλήσετε µε έως και 5 διαφορετικά άτοµα την ίδια 
στιγµή. 
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης (µιας ενεργού και µιας σε αναµονή):
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Συγχώνευση

Οι 2 κλήσεις συνδέονται σε µια κλήση Συνδιάσκεψης.
Για να προσθέσετε νέους συµµετέχοντες:
2. Καλέστε το επόµενο άτοµο ή απαντήστε σε µια εισερχόµενη 

κλήση
3. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Συγχώνευση
Για να τερµατίσετε την κλήση Συνδιάσκεψης:
4. [Y]
Για να διαχωρίσετε το συνοµιλητή από την κλήση 
Συνδιάσκεψης και να µιλήσετε κατ' ιδίαν µαζί του:
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Συνδιάσκεψης:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Συνδιάσκεψη
2. [192] για κύλιση στο συνοµιλητή µε τον οποίο επιθυµείτε να 

µιλήσετε κατ' ιδίαν
3. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ιαχωρ.

Οι εναποµείναντες συνοµιλητές µπορούν να συνεχίσουν µε την κλήση 
Συνδιάσκεψης.

4. Για να τερµατίσετε την κατ' ιδίαν κλήση και να επανασυνδεθείτε 
στην κλήση Συνδιάσκεψης, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε 
Συγχώνευση
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Εισαγωγή κειµένου
Μέθοδος εισαγωγής
Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρεις µεθόδους εισαγωγής κειµένου για να 
εισάγετε χαρακτήρες.

Ένα εικονίδιο που υπάρχει στην επάνω αριστερή πλευρά της 
οθόνης υποδεικνύει την τρέχουσα µέθοδο εισαγωγής κειµένου και τη 
χρήση πεζών ή κεφαλαίων.

T9®
Σύστηµα πρόβλεψης εισαγωγής κειµένου. 
Μπορείτε να εισάγετε µία λέξη πατώντας λιγότερα 
πλήκτρα.

Μέθοδος γρήγορης 
διαδοχής

Παραδοσιακός τρόπος πληκτρολόγησης 
γραµµάτων. Πατήστε ένα πλήκτρο αρκετές φορές 
έως ότου εµφανιστεί το επιθυµητό γράµµα.

Αριθµητική 
λειτουργία Μπορείτε να εισάγετε αριθµούς (0-9), e, r και +.

Μέθοδος 
εισαγωγής Εικονίδιο Πεζά/Κεφαλαία

T9®

T9y Αυτόµατη

T9u Κεφαλαία

T9 Πεζά

Μέθοδος 
γρήγορης 
διαδοχής

Αbc Αυτόµατη

ΑBC Κεφαλαία

abc Πεζά

Αριθµητική 
λειτουργία 123 -
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Αλλαγή της µεθόδου εισαγωγής κειµένου
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [e] για να περάσετε από όλες τις 
µεθόδους εισαγωγής κειµένου, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
T9 (T9y) 7 Μέθοδο γρήγορης διαδοχής (Abc) 7 Αριθµητική 
λειτουργία (123)

Αλλαγή από πεζά σε κεφαλαία και αντιστρόφως
Πατήστε το [e] επανειληµµένα έως ότου εµφανιστεί το εικονίδιο για 
την επιθυµητή λειτουργία πεζών/κεφαλαίων.
Αυτόµατη αλλαγή κεφαλαίων
Όταν η λειτουργία πεζών/κεφαλαίων είναι στο Αυτόµατο (T9y και 
Aβγ), ο πρώτος χαρακτήρας εισάγεται µε κεφαλαία και οι 
χαρακτήρες που ακολουθούν εισάγονται µε πεζά.
Όταν εισάγεται ένας από τους παρακάτω χαρακτήρες [. (Τελεία) ! ? ], 
ο επόµενος χαρακτήρας εισάγεται µε κεφαλαία.
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Μέθοδος εισαγωγής κειµένου T9®

Η µέθοδος εισαγωγής κειµένου T9® σας επιτρέπει να εισάγετε το 
κείµενο ταχύτερα και ευκολότερα. Ανεξαρτήτως του γράµµατος που 
επιθυµείτε να εισάγετε, απλώς πατάτε το πλήκτρο µε το επιθυµητό 
γράµµα µια φορά. Το πρόγραµµα ψάχνει στο ενσωµατωµένο λεξικό 
για να βρει τη λέξη που αντιστοιχεί στα πλήκτρα που πατήσατε.
1. Στην οθόνη εισαγωγής κειµένου, πατήστε ένα πλήκτρο µία 

φορά για οποιοδήποτε γράµµα αυτού του πλήκτρου θέλετε
2. Συνεχίστε να πατάτε άλλα πλήκτρα έως ότου φτάσετε στο τέλος 

της λέξης
3. Επιλέξτε την επιθυµητή λέξη

Ή
Εάν η επιθυµητή λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, το σύµβολο «;» 
εµφανίζεται µετά τη λέξη.
[5] (Ορθογρ.) 7 Εισάγετε τη σωστή λέξη 7 [0]9[5] 
(Προσθ.)
Η λέξη θα προστεθεί στο ενσωµατωµένο λεξικό αυτόµατα.

Για παράδειγµα, για να εισάγετε τη λέξη «Hello!», πατήστε τα 
πλήκτρα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Το λεξικό µου
Οι λέξεις που εισάγετε προστίθενται αυτόµατα στο ενσωµατωµένο 
λεξικό έτσι, ώστε να είναι διαθέσιµες για µελλοντική χρήση. Μπορείτε 
επίσης να προσθέτετε καινούργιες λέξεις στο λεξικό µε το χέρι.
Για να προσθέσετε λέξεις στο Λεξικό µου:
1. Στην οθόνη εισαγωγής κειµένου, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Το 

λεξικό µου
2. Εισάγετε µια λέξη 7 [0]9[5] (Προσθ.)

Πλήκτρο [F] [D] [G] [G] [H] [A] [2] x 4

Οθόνη I He Hel Hell Hello Hello. Hello!
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Επεξεργασία κειµένου
Εισαγωγή/διαγραφή κειµένου
Μετακινήστε τον κέρσορα στη θέση που θέλετε να εισάγετε ή να 
διαγράψετε ένα γράµµα πατώντας [1929394]. Πατήστε [6] (∆ιαγρ.) 
για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το 
[6] (∆ιαγρ.) για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

Αντιγραφή/αποκοπή/επικόλληση κειµένου
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αντιγραφή ή Αποκοπή
2. [1929394] για να µετακινηθείτε στο κείµενο που επιθυµείτε 

να αντιγράψετε ή να αποκόψετε
3. [0]9[5] (Εκκίν.) 7 [1929394] για να επισηµάνετε το 

κείµενο 7 [0]9[5] (Παύση)
4. [1929394] για να µετακινηθείτε σε καινούργια επιθυµητή θέση
5. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Επικόλληση

Επιλογές
Όταν εισάγετε κείµενο, ενδέχεται να διατίθενται οι παρακάτω 
επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1 Εξαρτάται από την κάθε εφαρµογή.

Χρήση Επαφών*1 Αποκτήστε πρόσβαση στο µενού Επαφές για να χρησιµοποιήσετε 
δεδοµένα Επαφών.

Αντιγραφή/Αποκοπή/
Επικόλληση Βλ. «Αντιγραφή/αποκοπή/επικόλληση κειµένου» στη σελίδα 44.

Προσθ.συµβόλου Προβάλετε τη λίστα Συµβόλων από την οποία µπορείτε να επιλέξετε 
οποιοδήποτε σύµβολο διατίθεται για το τηλέφωνό σας.

Μέθοδος εισαγ. Επιλέξτε τη µέθοδο εισαγωγής.

Ενεργ./απεν. Τ9*1 Θέστε το λεξικό πρόβλεψης στο Ενεργό ή στο Ανενεργό

Γλώσ.εισαγ.*1 Επιλέξτε µια γλώσσα στην οποία επιθυµείτε να γράψετε.

Το λεξικό µου Προσθέστε λέξεις στο ενσωµατωµένο λεξικό.

Έξοδος Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας κειµένου.
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Ο πίνακας που ακολουθεί αναγράφει τους χαρακτήρες που 
διατίθενται για το τηλέφωνό σας.
Οι χαρακτήρες ποικίλουν ανάλογα µε τη ρύθµιση της Γλώσ.εισαγ. 
(βλ. σελίδα 44).

Πλή-
κτρο

Μέθοδος εισαγωγής κειµένου (Γλώσσα εισαγωγής: Αγγλικά)

T9® (T9y, T9u ή T9)
Μέθοδος γρήγορης διαδοχής 

(Αbc, ΑBC ή abc)

Αριθµητική 
λειτουργία 

(123)

[L] ∆ιάστηµα

0

(Πατήστε και 
κρατήστε 

πατηµένο) +

[A] . , - ? ! ’ @ : ; / 1
. , ? 1 ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' ¡ ¿ & % 
\ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ § ` (∆ιάστηµα) * 
(Τροφοδοσία γραµµής)

1

[S] A B C 2 (a b c 2) A B C 2 Γ Á Ä Å Â Ã Æ Ç
(a b c 2 α β γ á ä å æ à â ã) 2

[D] D E F 3 (d e f 3) D E F 3 ∆ É Ê
(d e f 3 δ ε ζ é è ê) 3

[F] G H I 4 (g h i 4) G H I 4 Θ l (g h i 4 η θ ι ì í) 4

[G] J K L 5 (j k l 5) J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ µ) 5

[H] M N O 6 (m n o 6) M N O 6 Ξ Ñ Ó O Ö Ø Ô Õ 
(m n o 6 ν ξ ó h ñ ö ø ò ô õ) 6

[I] P Q R S 7 (p q r s 7) P Q R S 7 Π Σ
(p q r s 7 π ρ l σ ß) 7

[J] T U V 8 (t u v 8) T U V 8 Φ Ú U Ü 
(t u v 8 τ υ φ ú u ü ù ) 8

[K] W X Y Z 9 (w x y z 9) W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 χ ψ ω) 9

[e]
Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων e

(Πατήστε και κρατήστε πατηµένο) Αλλαγή µεθόδου εισαγωγής κειµένου

[r]
. , ? ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' ¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ § ` (∆ιάστηµα) 

* (Τροφοδοσία γραµµής) r

(Πατήστε και κρατήστε πατηµένο) Τροφοδοσία γραµµής

Συντοµεύσεις: Για να εισάγετε αριθµούς ενώ είστε στη µέθοδο εισαγωγής 
κειµένου T9 ή στη Μέθοδο γρήγορης διαδοχής, πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο το επιθυµητό αριθµητικό πλήκτρο [L]-[K].
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∆οµή µενού επαφών

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

Λίστα επαφών .................. 47

Προσθ. επαφής ................ 49
Τηλέφωνο ............................... 49
SIM......................................... 51

Λίστα κλήσεων................. 52
Κληθέντες ............................... 52
Απαντηµένες .......................... 52
Αναπάν. κλήσ. ........................ 52

Λίστα άµεσων κλήσεων .. 53

Προβολή οµάδων ............ 54

Προχωρηµένο ...................54
Συγχρονισµός .........................54
Ο αριθµός µου ........................ 55
Σειρά εµφάνισης ..................... 56
Κατάσταση µνήµης .................56
Αντ.ΌλωνΑπόSIM................... 56
ΑντιγρΌλΣτηSIM..................... 56
∆ιαγραφή όλων.......................57

Αριθµοί υπηρεσιών*1.......57

*1
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Προβολή της λίστας Επαφών
Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τηλεφωνικό αριθµό στη λίστα 
Επαφών. Όλοι οι αριθµοί που είναι αποθηκευµένοι στο τηλέφωνο 
και την κάρτα SIM εµφανίζονται στην οθόνη.

Αναζήτηση µιας επαφής
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα επαφών
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή επαφή

Ή
Εισάγετε γράµµατα για να βρείτε µία 
επαφή που να ξεκινάει µε τα 
συγκεκριµένα αυτά γράµµατα

2. Για να προβάλετε την κάρτα Επαφές, [0]

Επιλογές
Στη λίστα Επαφών, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [5] 
(Επιλογ.).

Προβολή Προβάλετε την επιλεγµένη κάρτα Επαφών.

Κλήση Καλέστε την επιλεγµένη επαφή.

∆ηµιουρ. µηνύµ.
∆ηµιουργήστε ένα SMS ή ένα MMS, και στείλτε τα 
στην επιλεγµένη επαφή. Βλ. «∆ηµιουργία νέων 
µηνυµάτων» στη σελίδα 59.

Αλλαγή Επεξεργαστείτε την επιλεγµένη επαφή. Βλ. 
«Επεξεργασία κάρτας Επαφών» στη σελίδα 51.

Αναζήτηση Αναζητήστε µια επαφή εισάγοντας χαρακτήρες.

Προσθ. επαφής Προσθέστε µια νέα επαφή. Βλ. «Προσθήκη 
επαφών» στη σελίδα 49.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε την επιλεγµένη επαφή.
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Πραγµατοποίηση κλήσης από τις 
Επαφές
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα επαφών
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή επαφή

Ή
Εισάγετε γράµµατα για να βρείτε µία επαφή που να ξεκινάει µε 
τα συγκεκριµένα αυτά γράµµατα

2. [q]
3. Εάν έχουν αποθηκευτεί διάφοροι τηλεφωνικοί αριθµοί στην 

κάρτα, [192] για κύλιση στον επιθυµητό αριθµό 7 [0]9[5] 
(Κλήση)

Ταχεία κλήση
Καταχωρίστε την επιλεγµένη επαφή σε πλήκτρα 
Ταχείας Κλήσης. Βλ. «Καθορισµός των πλήκτρων 
ταχείας κλήσης» στη σελίδα 53.

Αντιγρ.σε συσκ/SIM Αντιγράψτε την επιλεγµένη επαφή στο τηλέφωνο 
ή στην κάρτα SIM.

Μέσω υπέρυθρων
Στείλτε την επιλεγµένη επαφή σε άλλη συσκευή 
µέσω υπέρυθρων. Βλ. «Υπέρυθρες» στη 
σελίδα 109.
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Προσθήκη επαφών
Αποθήκευση επαφής στο τηλέφωνό σας
Στο τηλέφωνο µπορείτε να αποθηκεύετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
για κάθε επαφή.
Οι καταχωρίσεις διατηρούνται ακόµα κι αν καταστρέψετε την κάρτα 
SIM.
d Κύριο µενού > Επαφές > Προσθ. επαφής > Τηλέφωνο
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πεδίο 7 [0]
2. Καταχωρίστε πληροφορίες 7 [0]

Για να καταχωρίσετε χαρακτήρες, βλ. «Εισαγωγή κειµένου» στη 
σελίδα 41.

3. Όταν οι καταχωρίσεις ολοκληρωθούν, [5] (Αποθήκ.)

Όνοµα*1 Εισάγετε το όνοµα.

Επώνυµο*1 Εισάγετε το επώνυµο.

Κινητό*1

Εισάγετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς.Σπίτι*1

Γραφείο*1

E-mail κινητού*1

Εισάγετε τις διευθύνσεις e-mail.
Προσωπ. 
e-mail*1

E-mail 
εργασίας*1

Γενέθλια Εισάγετε την ηµεροµηνία γέννησης της 
επαφής.
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*1  Η καταχώριση επαφής µπορεί να αποθηκευτεί όταν ένα τουλάχιστον από 
τα στοιχεία έχει συµπληρωθεί.

*2

Ταχυδρ. ∆νση
Εισάγετε Πρόσθ.Πληροφορ., Οδός/Αρ., 
Ταχυδρ. κωδικός, Πόλη, Πολιτεία και 
Χώρα.

Σηµείωση Εισάγετε σηµειώσεις.

Τόνος κουδουν.

Επιλέξτε τον επιθυµητό τόνο 
κουδουνίσµατος από τις λειτουργίες 
<Αρχικό> ή Τα Αρχεία µου. Για να 
φορτώσετε έναν τόνο κουδουνίσµατος, 
επιλέξτε Φόρτωση*2.

Τόνος 
µηνύµατος

Επιλέξτε τον επιθυµητό τόνο Μηνύµατος 
από τις λειτουργίες <Αρχικό> ή Τα Αρχεία 
µου. Για να φορτώσετε έναν τόνο 
Μηνύµατος, επιλέξτε Φόρτωση*2.

Φωτισµός Επιλέξτε <Αρχικό> ή το επιθυµητό χρώµα 
για το φωτισµό.

Εικόνα Επιλέξτε την επιθυµητή εικόνα.

Οµάδες Επιλέξτε την επιθυµητή οµάδα.

Σηµείωση: Εάν µια εικόνα που υπάρχει στο φάκελο Τα Αρχεία µου 
επισυναφθεί στην κάρτα Επαφές, η εικόνα αυτή εµφανίζεται στην οθόνη 
όταν η επαφή σας καλεί. Όταν η εικόνα ρυθµιστεί για επισύναψη στην κάρτα 
Επαφών, το τηλέφωνο αποθηκεύει την εικόνα προσαρµόζοντας το µέγεθός 
της για να χωράει στην κάρτα Επαφών, σε περίπτωση που η εικόνα είναι 
µεγαλύτερη από το µέγεθος της οθόνης.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/
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Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM
Μπορείτε να αποθηκεύετε µερικές πληροφορίες για κάθε επαφή 
στην κάρτα SIM.
d Κύριο µενού > Επαφές > Προσθ. επαφής > SIM
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πεδίο 7 [0]
2. Καταχωρίστε πληροφορίες 7 [0]

3. [5] (Αποθήκ.)

Αποθήκευση επαφής που βρίσκεται στη Λίστα 
Κλήσεων
Βλ. «Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθµού που βρίσκεται στη 
Λίστα Κλήσεων» στη σελίδα 52.

Επεξεργασία κάρτας Επαφών
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα επαφών
1. Επισηµάνετε την επιθυµητή κάρτα Επαφών (Βλ. «Αναζήτηση 

µιας επαφής» στη σελίδα 47.)
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αλλαγή
3. Επεξεργαστείτε την επιθυµητή καταχώριση 7 [5] (Αποθήκ.)

Όνοµα Εισάγετε το όνοµα.

Τηλεφ. αριθµός Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό.

Σηµείωση: Το µήκος του ονόµατος και του αριθµού, καθώς και ο συνολικός 
αριθµός δεδοµένων εξαρτώνται από την κάρτα SIM.
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Λίστα κλήσεων
Οι πρόσφατα κληθέντες αριθµοί, οι απαντηµένες και οι αναπάντητες 
κλήσεις αποθηκεύονται στη Λίστα κλήσεων. Οι αριθµοί που είναι 
αποθηκευµένοι στη Λίστα Κλήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για τη διεξαγωγή κλήσεων, την αποστολή µηνυµάτων ή την 
προσθήκη τους στις Επαφές.

Προβολή/Κλήση αριθµού από τη Λίστα Κλήσεων
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα κλήσεων
1. [394] για να κινηθείτε στους Κληθέντες, στις Απαντηµένες ή 

στις Αναπάν. κλήσ.
2. [192] για κύλιση στην επιθυµητή λίστα 7 [0]
3. [0] για διεξαγωγή κλήσης

Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθµού που 
βρίσκεται στη Λίστα Κλήσεων
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα κλήσεων
1. [394] για να κινηθείτε στους Κληθέντες, στις Απαντηµένες ή 

στις Αναπάν. κλήσ.
2. [192] για κύλιση στον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό
3. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προσθ. επαφών
4. Επιλέξτε Νέα ή Προσθ.
5. Εάν επιλέξετε Νέα: Καταχωρίστε άλλες πληροφορίες

Εάν επιλέξετε Προσθ.: Επισηµάνετε την επιθυµητή επαφή 7 
[5] (Επιλογή) 7 Εάν δεν υπάρχει κενό πεδίο, «Επιθυµείτε 
αντικατάσταση;» 7 [0]9[5] (Ναι) 7 Επιλέξτε τον αριθµό που 
επιθυµείτε να αντικαταστήσετε στις Επαφές του Τηλεφώνου

6. [5] (Αποθήκ.)

Συντοµεύσεις: Μπορείτε να προβάλετε απευθείας τη λίστα Κληθέντες 
πατώντας το [q] στην κατάσταση αναµονής.
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Επιλογές
Σε κάθε Λίστα κλήσεων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας 
το [5] (Επιλογ.).

Ταχεία κλήση
Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τηλεφωνικούς αριθµούς πατώντας 
τα πλήκτρα 2-9.

Καθορισµός των πλήκτρων ταχείας κλήσης
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα άµεσων κλήσεων
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πλήκτρο 7 [0]
2. Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό 7 [0]
Για να καταχωρίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης σε µία 
επαφή:
d Κύριο µενού > Επαφές > Λίστα άµεσων κλήσεων
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πλήκτρο 7 [5] (Βοήθηµα)
2. Επισηµάνετε την επιθυµητή επαφή 7 [5] (Επιλογή)
3. Εάν έχουν αποθηκευτεί διάφοροι τηλεφωνικοί αριθµοί στην κάρτα, 

[192] για κύλιση στον επιθυµητό αριθµό 7 [0]9[5] (Επιλογή)

Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης
Σε κατάσταση αναµονής:
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης 

([S]-[K]) 7 [5] (Κλήση)

Κλήση Καλέστε τον επιλεγµένο αριθµό.

∆ηµιουρ. µηνύµ. ∆ηµιουργήστε ένα µήνυµα SMS ή MMS για τον επιλεγµένο αριθµό.

Προσθ. επαφών
Αποθηκεύστε τον επιλεγµένο αριθµό στις Επαφές. Βλ. «Αποθήκευση 
ενός τηλεφωνικού αριθµού που βρίσκεται στη Λίστα Κλήσεων» στη 
σελίδα 52.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε τον επιλεγµένο αριθµό.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγράψτε όλες τις καταχωρίσεις της λίστας.
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Οµάδες
Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τη λίστα Επαφών που είναι 
αποθηκευµένη στο τηλέφωνό σας σε 20 οµάδες.

Προβολή των µελών οµάδας
d Κύριο µενού > Επαφές > Προβολή οµάδων
1. Επιλέξτε την επιθυµητή οµάδα

Οι επαφές της επιλεγµένης οµάδας εµφανίζονται στην οθόνη.

Μετονοµασία µιας οµάδας
d Κύριο µενού > Επαφές > Προβολή οµάδων
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή οµάδα 7 [5] (Μετονοµασία)
2. Καταχωρίστε ένα καινούργιο όνοµα για την οµάδα 7 [0]

Προχωρηµένο
Συγχρονισµός
Μπορείτε να συγχρονίσετε τη λίστα Επαφών µε τον server δικτύου. 
Μπορείτε να στείλετε απλώς αλλαγές ή να στείλετε όλα τα αρχεία 
σας στον server δικτύου. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. 
«Συγχρονισµός» στη σελίδα 111.
Για να στείλετε απλώς αλλαγές στον server δικτύου:
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Συγχρονισµός > 

Τροποπ. επαφές
Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.
Για να στείλετε όλα τα αρχεία σας στον server δικτύου:
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Συγχρονισµός > 

Όλες οι επαφές
Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.
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Ο αριθµός µου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθµούς σας στο τηλέφωνο και 
στην κάρτα SIM. 

Αποθήκευση αριθµών στο προφίλ Συσκευής
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Ο αριθµός µου > 

Κινητό Προφίλ
1. [0]9[5] (∆ηµ/για)
2. Επαναλάβετε τα στάδια 1-3 στην ενότητα «Αποθήκευση 

επαφής στο τηλέφωνό σας» στη σελίδα 49

Αποθήκευση αριθµών στο προφίλ SIM
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Ο αριθµός µου > 

Προφίλ SIM
1. Όταν το προφίλ είναι άδειο: [0]9[5] (∆ηµ/για)

Όταν το προφίλ έχει τον(τους) αποθηκευµένο(ους) 
αριθµό(ούς): [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ηµ/για

2. Επαναλάβετε τα στάδια 1-3 στην ενότητα «Αποθήκευση 
επαφής στην κάρτα SIM» στη σελίδα 51

Επιλογές
Όταν προβάλλετε τη λειτουργία Ο Αριθµός µου, διατίθενται οι 
παρακάτω επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1 ∆ιατίθεται µόνο για προφίλ SIM.

Αλλαγή Επεξεργαστείτε το προφίλ.

∆ηµ/για*1 ∆ηµιουργήστε νέο προφίλ.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε το προφίλ.

Μέσω υπέρυθρων Στείλτε το προφίλ µέσω υπέρυθρων.
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Προβολή της λίστας Επαφών µε βάση το 
επώνυµο/όνοµα
Μπορείτε να επιλέξετε την ταξινόµηση της λίστας Επαφών µε βάση 
το επώνυµο ή το όνοµα της επαφής.
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Σειρά εµφάνισης
1. Επιλέξτε Όνοµα ή Επώνυµο

Κατάσταση µνήµης
Μπορείτε να δείτε την ποσότητα µνήµης που διατίθεται για τη λίστα 
Επαφών.
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Κατάσταση µνήµης

Αντιγραφή επαφών
Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM στο 
τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM στο 
τηλέφωνο
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > Αντ.ΌλωνΑπόSIM
1. «Επιθυµείτε αντιγραφή;» 7 [0]9[5] (Ναι)

Αντιγραφή όλων των επαφών από το τηλέφωνο στην 
κάρτα SIM
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > ΑντιγρΌλΣτηSIM
1. «Μόνο τα Όνοµα& Αριθµ. µπορ.να αντιγ Συνέχ.;» 7 

[0]9[5] (Ναι)

Σηµείωση: Η ποσότητα µνήµης για αποθήκευση στην κάρτα SIM εξαρτάται 
από την κάρτα σας.

Για να µειώσετε το ποσοστό µνήµης τηλεφώνου που χρησιµοποιείται, 
διαγράψτε δεδοµένα που δεν θέλετε ή αποθηκεύστε δεδοµένα στον 
υπολογιστή σας (βλ. «USB» στη σελίδα 115).
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∆ιαγραφή Επαφών Τηλεφώνου
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις επαφές που είναι αποθηκευµένες 
στο τηλέφωνό σας.
d Κύριο µενού > Επαφές > Προχωρηµένο > ∆ιαγραφή όλων
1. «∆ιαγραφή όλων των επαφών του τηλεφώνου;» 7 [5] 

(Ναι)
2. «Είστε βέβαιοι;» 7 [5] (Ναι)

Αριθµοί υπηρεσιών
Εάν η κάρτα SIM περιλαµβάνει την υπηρεσία SDN (Αριθµοί Κλήσης 
Υπηρεσιών), µπορείτε να καλέσετε έναν αριθµό υπηρεσίας 
επιλέγοντάς τον από τη λίστα.
Η υπηρεσία SDN σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικές 
υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο φορέας δικτύου σας, όπως η 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, 
κ.τ.λ.
d Κύριο µενού > Επαφές > Αριθµοί υπηρεσιών
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό στοιχείο 7 [0]9[5] (Κλήση)
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∆οµή µενού µηνυµάτων

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

∆ηµιουργία νέου .............. 59
Μήνυµα SMS ......................... 60
Μήνυµα MMS......................... 63

Εισερχ. .............................. 65
SMS ....................................... 66
MMS....................................... 67

Εξερχόµενα....................... 69
SMS ....................................... 69
MMS....................................... 69

E-mail*1 ............................. 70

Chat*1................................ 71

Τηλεφωνητής ....................71
Κλήση τηλε/νητή ..................... 71
Αριθ.Τηλεφωνητή....................71

Ρυθµίσ. µηνυµ. .................72
SMS........................................ 72
MMS .......................................73

Κατάσταση µνήµης ..........74
SMS........................................ 74
MMS .......................................74

*1
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∆ηµιουργία νέων µηνυµάτων
Τύποι µηνυµάτων

SMS

Η Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων σάς επιτρέπει να 
στέλνετε και να λαµβάνετε σύντοµα µηνύµατα κειµένου 
σε οποιοδήποτε δίκτυο έχει σύµβαση περιαγωγής. 
(Ανάλογα µε τις παραµέτρους του τηλεφώνου του 
παραλήπτη.) Με τη λειτουργία Φωτισµού, µπορείτε να 
εκφράσετε ιδιαίτερα συναισθήµατα σε ένα µήνυµα.

MMS

Η Υπηρεσία Μηνυµάτων Πολυµέσων σάς επιτρέπει να 
στέλνετε µηνύµατα που περιέχουν κείµενο, εικόνες, ήχο 
και βίντεο κλιπ από το τηλέφωνό σας σε άλλα τηλέφωνα 
που δέχονται µηνύµατα MMS ή σε διευθύνσεις e-mail. Ο 
παραλήπτης µπορεί να παίξει το µήνυµα σαν µια σειρά 
από slide.

Σηµείωση:  Ο αριθµός του κέντρου µηνυµάτων για µηνύµατα SMS πρέπει 
να προγραµµατιστεί εκ των προτέρων στην κάρτα SIM. Εάν αλλάξετε αυτόν 
τον αριθµό (βλ. ρύθµιση Κέντρο µηνυµάτων στη σελίδα 72), ενδέχεται να 
αποτύχει η αποστολή µηνυµάτων κειµένου.

Ενδέχεται το προφίλ MMS να είχε ήδη ρυθµιστεί στο τηλέφωνό σας όταν το 
αγοράσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του προφίλ, βλ. ρύθµιση 
Προχωρηµένο στη σελίδα 73.

Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία εικόνας/κλιπ ήχου/βίντεο κλιπ 
που είναι κλειδωµένα για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο 
( ). 
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∆ηµιουργία µηνύµατος SMS
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία νέου > Μήνυµα SMS 
1. ∆ηµιουργήστε µήνυµα κειµένου 7 [0]

Βλ. «Εισαγωγή κειµένου» στη σελίδα 41 για εισαγωγή κειµένου.
2. Για να εισάγετε απευθείας τον τηλεφωνικό αριθµό του 

παραλήπτη: Εισάγετε τον αριθµό
Για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθµό του παραλήπτη από τις 
Επαφές: [0] 7 Επισηµάνετε την επιθυµητή επαφή 7 [5] 
(Επιλογή) 7 Εάν έχουν αποθηκευτεί αρκετοί τηλεφωνικοί 
αριθµοί στην κάρτα, [192] για κύλιση στον επιθυµητό αριθµό 
7 [0]9[5] (Επιλογή)

3. [0] για αποστολή του µηνύµατος

∆ηµιουργία µηνύµατος µε φωτισµό και εικονίδια 
έκφρασης συναισθηµάτων
Με τη λειτουργία Φωτισµού, µπορείτε να εκφράσετε ιδιαίτερα 
συναισθήµατα σε ένα µήνυµα. Όταν λαµβάνετε ή προβάλλετε 
µηνύµατα µε φωτισµό, η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού αντιδρά 
στα εικονογράµµατα του µηνύµατος και ανάβει σε συνδυασµό 
χρωµάτων και απαλών σχηµάτων.
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία νέου > Μήνυµα SMS 
1. ∆ηµιουργία µηνύµατος κειµένου
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Πρότυπα
3. Επιλέξτε Πρότυπα φωτισ.
4. Επιλέξτε το επιθυµητό εικονίδιο έκφρασης συναισθηµάτων

Βλ. «Λίστα εικονιδίων έκφρασης συναισθηµάτων» στη σελίδα 61.
Για προεπισκόπηση του φωτισµού του µηνύµατος που 
δηµιουργήσατε:
[5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προεπ.φωτισµού

Σηµείωση: Μόνο οι παραλήπτες που διαθέτουν συσκευή µε δυνατότητα 
παραλαβής και αποστολής µηνυµάτων µε φωτισµό µπορούν να 
προβάλλουν µηνύµατα µε φωτισµό.
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Λίστα εικονιδίων έκφρασης συναισθηµάτων

• Σχηµατοµορφή Α: [Πυγολαµπίδα] τρεµοπαίζει αργά για περίπου 
2 δευτερόλεπτα.

• Σχηµατοµορφή Β: [Λάµψη] τρεµοπαίζει γρήγορα για περίπου 
1 δευτερόλεπτο.

• Σχηµατοµορφή C: [∆έσµη ακτίνων] ανάβει για περίπου 
1 δευτερόλεπτο (2 δευτερόλεπτα στο Χρώµα 8).
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Επιλογές
Όταν δηµιουργείτε ένα µήνυµα κειµένου, διατίθενται οι παρακάτω 
επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

Αποστολή Αποστολή κειµένου ως µήνυµα SMS.

Προς πολλούς Αποστολή κειµένου σε περισσότερους από έναν 
παραλήπτες.

Προεπ.φωτισµού Προεπισκόπηση µηνύµατος µε φωτισµό.

Πρότυπα
Επιλέξτε Πρότυπα φωτισ. για να δηµιουργήσετε ένα 
µήνυµα µε φωτισµό ή Πρότ. χρήστη για να 
χρησιµοποιήσετε τα αποθηκευµένα πρότυπα κειµένου.

Μετρητ.Μηνυµάτ
Το µεγάλο µήνυµα ενδέχεται να διασπαστεί σε αρκετά 
µικρότερα µηνύµατα. Μπορείτε να ελέγξετε σε πόσα 
διαδοχικά µηνύµατα εστάλη το µεγάλο µήνυµα.

Αποθήκ. Αποθήκευση του µηνύµατος στο φάκελο Μη σταλθέντα.

Χρήση Επαφών Αποκτήστε πρόσβαση στο µενού Επαφές για να 
χρησιµοποιήσετε δεδοµένα Επαφών.

Αντιγραφή/Αποκοπή/
Επικόλληση Αντιγραφή, αποκοπή ή επικόλληση του κειµένου.

Προσθ.συµβόλου
Προβάλετε τη λίστα Συµβόλων από την οποία µπορείτε να 
επιλέξετε οποιοδήποτε σύµβολο διατίθεται για το 
τηλέφωνό σας.

Μέθοδος εισαγ. Επιλέξτε τη µέθοδο εισαγωγής.

Ενεργ./απεν. Τ9 Θέστε το λεξικό πρόβλεψης σε Ενεργό ή Ανενεργό

Γλώσ.εισαγ. Επιλέξτε µια γλώσσα στην οποία επιθυµείτε να γράψετε.

Το λεξικό µου Προσθέστε λέξεις στο ενσωµατωµένο λεξικό.

Έξοδος Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας κειµένου.
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∆ηµιουργία µηνύµατος MMS
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία νέου > Μήνυµα MMS
1. Επιλέξτε Προσθ. φωτογρ., Προσθ. κειµέν., Προσθήκη ήχου 

ή Προσθήκη βίντεο
2. Εάν επιλέξετε Προσθ. κειµέν.: ∆ηµιουργήστε µήνυµα κειµένου 

7 [0]
Βλ. «Εισαγωγή κειµένου» στη σελίδα 41 για εισαγωγή κειµένου.
Εάν επιλέξετε Προσθ. φωτογρ./Προσθήκη ήχου/Προσθήκη 
βίντεο: Επιλέξτε το επιθυµητό στοιχείο που έχει αποθηκευτεί 
στο φάκελο Τα Αρχεία µου 7 [5] (Επιλογή)
Μπορείτε επίσης να φορτώσετε νέα αρχεία, να τραβάτε νέες 
φωτογραφίες, να ηχογραφείτε νέους ήχους ή να µαγνητοσκοπείτε νέα 
βίντεο κλιπ για το µήνυµα MMS.

3. Για να προσθέσετε περισσότερες από µία φωτογραφίες, 
κείµενα, κλιπ ήχων ή βίντεο κλιπ, [192] για κύλιση στα Slides 
7 [0] 7 [0]9[5] (Ναι)

4. Επαναλάβετε τα στάδια 1-3, εάν χρειάζεται
Για να στείλετε το µήνυµα:
5. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αποστολή
6. [192] για κύλιση στην Προσθ. θέµατος 7 [0]
7. Εισάγετε το θέµα 7 [0]
8. [192] για κύλιση στην Προσθ. παραλ. 7 [0]
9. Επιλέξτε Από λίστα επαφών, ∆ώστε αριθµό ή Εισάγ∆/

νσηEmail
10. Εάν επιλέξετε Από λίστα επαφών: Επισηµάνετε την 

επιθυµητή επαφή 7 [5] (Επιλογή) 7 Εάν έχουν αποθηκευτεί 
αρκετοί αριθµοί στην κάρτα, [192] για κύλιση στον επιθυµητό 
αριθµό 7 [0]9[5] (Επιλογή)
Εάν επιλέξετε ∆ώστε αριθµό/Εισάγ∆/νσηEmail: Εισάγετε τον 
αριθµό/τη διεύθυνση e-mail 7 [0]
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11. [192] για κύλιση στην Αποστολή 7 [0]

Επιλογές slide
Όταν έχετε επισηµάνει τα Slides, οι παρακάτω επιλογές διατίθενται 
πατώντας [5] (Επιλογ.).

Λήψη µηνυµάτων
Λήψη µηνυµάτων SMS
Όταν λαµβάνετε ένα νέο µήνυµα SMS, το εικονίδιο µηνυµάτων ( ) 
εµφανίζεται στην οθόνη συνοδευόµενο από έναν ηχητικό τόνο, 
φωτισµό και/ή δόνηση. Η ειδοποίηση µηνύµατος SMS εµφανίζεται 
και στην οθόνη αναµονής.

Ανάγνωση µηνυµάτων SMS
Όταν εµφανιστεί µία ειδοποίηση µηνύµατος SMS στην οθόνη αναµονής:
1. [0]9[5] (Προβολή)

Εάν υπάρχουν περισσότερες από µία ειδοποιήσεις, [192] για κύλιση 
στο Νέο SMS πριν από το στάδιο 1.
Εάν υπάρχει ένα µήνυµα SMS, θα εµφανιστεί αυτόµατα στην οθόνη.

Σηµείωση: Όταν επιλέγετε Προσθήκη βίντεο και µαγνητοσκοπείτε ένα 
καινούργιο βίντεο κλιπ στο στάδιο 2, ο χρόνος µαγνητοσκόπησης έχει 
οριστεί στη ρύθµιση Για αποστ. MMS.

∆εν µπορείτε να επισυνάψετε το βίντεο κλιπ µαζί µε το αρχείο εικόνας ή το 
κλιπ ήχου σε ένα slide.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/

Προσθήκη νέου Προσθήκη νέου slide.

Αποστολή Αποστολή µηνύµατος MMS κατόπιν εισαγωγής του θέµατος και του 
αριθµού ή της διεύθυνσης του παραλήπτη.

∆ιάρκεια slide Προσδιορισµός της διάρκειας του slide.

Αφαίρεση Slide Αφαίρεση του slide από το µήνυµα MMS.

Προεπισ. slide Προεπισκόπηση του µηνύµατος MMS ως slide.
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2. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα µηνύµατα SMS, [192] 
για κύλιση στην επιθυµητή κεφαλίδα µηνύµατος στα 
εισερχόµενα SMS 7 [0]

3. Όταν προβάλλετε το µήνυµα, [0] για να προβάλετε τις 
λεπτοµέρειες του µηνύµατος (τον αριθµό του αποστολέα, την 
ηµεροµηνία, τον αριθµό του κέντρου µηνυµάτων), εάν χρειάζεται

Λήψη µηνυµάτων MMS
Όταν λαµβάνετε ένα νέο µήνυµα MMS, το εικονίδιο µηνυµάτων ( ) 
εµφανίζεται στην οθόνη συνοδευόµενο από έναν ηχητικό τόνο, 
φωτισµό και/ή δόνηση. Τα µηνύµατα MMS που λαµβάνετε 
αποθηκεύονται στα Εισερχόµενα.

Ανάγνωση µηνυµάτων MMS
Για να διαβάσετε τα µηνύµατα MMS που λάβατε, βλ. «Εισερχόµενα» 
στη σελίδα 65.

Εισερχόµενα
Στα Εισερχόµενα αποθηκεύονται τα µηνύµατα SMS και MMS που 
λαµβάνετε.
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Εισερχ.
Οι αριθµοί στις παρενθέσεις υποδεικνύουν τον 
αριθµό των αδιάβαστων µηνυµάτων και το 
συνολικό αριθµό των µηνυµάτων σε κάθε 
φάκελο εισερχοµένων.

Σηµείωση: Εάν δεν θέλετε να λαµβάνετε µηνύµατα MMS αυτοµάτως, 
επιλέξτε Ποτέ στη ρύθµιση Αυτόµατη φόρτωση (βλ. σελίδα 73). Στην 
προκειµένη περίπτωση, θα λάβετε µια ειδοποίηση µηνύµατος και στη 
συνέχεια θα χρειαστεί να λαµβάνετε τα µηνύµατα χειροκίνητα.
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Εισερχόµενα SMS
Εικονίδια µηνυµάτων SMS

Ανάγνωση µηνυµάτων SMS
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Εισερχ. > SMS
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή κεφαλίδα µηνύµατος 7 [0]
2. [0] για να προβάλετε τις λεπτοµέρειες του µηνύµατος (τον 

αριθµό του αποστολέα, την ηµεροµηνία, τον αριθµό του 
κέντρου µηνυµάτων), εάν χρειάζεται

Επιλογές
Όταν προβάλλετε τη λίστα µηνυµάτων ή επιλεγµένων µηνυµάτων, 
διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1  ∆ιατίθεται µόνο όταν προβάλλετε το επιλεγµένο µήνυµα.
*2  ∆ιατίθεται µόνο όταν προβάλλετε τη λίστα µηνυµάτων.

Αδιάβαστο µήνυµα ∆ιαβασµένο µήνυµα

Απάντ. ∆ηµιουργία µηνύµατος απάντησης µε την υπηρεσία SMS 
ή MMS.

Προώθηση Προώθηση επιλεγµένου µηνύµατος.

Κλήση Κλήση του αριθµού του αποστολέα.

Προσθ. επαφών Αποθήκευση του αριθµού του αποστολέα στις Επαφές.

Στοιχ. χρήστη*1

Χρησιµοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθµό, τη διεύθυνση e-
mail ή τη διεύθυνση ιστότοπου που υπάρχουν στο 
επιλεγµένο µήνυµα για να τηλεφωνήσετε, να 
δηµιουργήσετε ένα µήνυµα, να τα προσθέσετε στις 
Επαφές, κ.τ.λ.

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων*2 ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων SMS.

Φωτισµός*1 Ελέγξτε το φωτισµό του µηνύµατος.
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Εισερχόµενα MMS
Εικονίδια µηνυµάτων MMS

Ανάγνωση µηνυµάτων MMS
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Εισερχ. > MMS
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή κεφαλίδα µηνύµατος 7 [0]

Επιλογές στη λίστα µηνυµάτων
Όταν προβάλλετε τη λίστα των µηνυµάτων, διατίθενται οι παρακάτω 
επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

Αδιάβαστο µήνυµα Ειδοποίηση MMS

∆ιαβασµένο µήνυµα

Απάντ. ∆ηµιουργία µηνύµατος απάντησης µε την υπηρεσία SMS 
ή MMS.

Απάντ. σε όλα ∆ηµιουργία µηνύµατος απάντησης προς όλους τους 
παραλήπτες.

Προώθηση Προώθηση επιλεγµένου µηνύµατος.

Κλήση Κλήση του αριθµού του αποστολέα.

Προσθ. επαφών Αποθήκευση του αριθµού ή της διεύθυνσης e-mail του 
αποστολέα στις Επαφές.

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων MMS και των 
ειδοποιήσεων.

Προστ(Ναι)/Προστ (Όχι) Προστατέψτε ή µην προστατεύετε το επιλεγµένο µήνυµα.

Πληροφορίες Προβολή λεπτοµερειών του επιλεγµένου µηνύµατος.

Σηµείωση: Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία αρχείου που είναι 
κλειδωµένο για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ).
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Επιλογές κατά την προβολή µηνυµάτων
Όταν προβάλλετε ένα µήνυµα, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές 
πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1

Επιλογές για ειδοποίηση
Όταν επισηµαίνετε την ειδοποίηση, διατίθενται οι παρακάτω 
επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

Απάντ. ∆ηµιουργία µηνύµατος απάντησης µε την υπηρεσία SMS ή MMS.

Απάντ. σε όλα ∆ηµιουργία µηνύµατος απάντησης προς όλους τους παραλήπτες.

Αναπαραγ. πάλι Αναπαραγωγή του επιλεγµένου µηνύµατος.

Μέγ. γραµ. µην.*1 Επιλέξτε το επιθυµητό µέγεθος γραµµατοσειράς.

Αποθήκ. εικόν. Αποθήκευση της επισυναπτόµενης φωτογραφίας στο φάκελο Τα 
Αρχεία µου.

Αποθήκ. ήχου Αποθήκευση του επισυναπτόµενου κλιπ ήχου στο φάκελο Τα Αρχεία 
µου.

Αποθήκ. βίντεο Αποθήκευση του επισυναπτόµενου βίντεο κλιπ στο φάκελο Τα Αρχεία 
µου.

Στοιχ. χρήστη

Χρησιµοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθµό, τη διεύθυνση e-mail ή τη 
διεύθυνση ιστότοπου που υπάρχουν στο επιλεγµένο µήνυµα για να 
τηλεφωνήσετε, να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα, να τα προσθέσετε στις 
Επαφές, κ.τ.λ.

Επισυν. αρχεία Προβολή των επισυναπτόµενων αρχείων.

Παραλαβή Παραλαβή νέων µηνυµάτων.

Προώθηση Προώθηση του µηνύµατος.

Aπορρ. ∆ιαγραφή της ειδοποίησης από τη λίστα µηνυµάτων και του 
µηνύµατος από τον server.

Κλήση Κλήση του αριθµού του αποστολέα.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων MMS και των ειδοποιήσεων.

Προστ(Ναι)/Προστ (Όχι) Προστατέψτε ή µην προστατεύετε το µήνυµα.

Πληροφορίες Προβολή λεπτοµερειών του επιλεγµένου µηνύµατος.
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Εξερχόµενα
Στα Εισερχόµενα αποθηκεύονται µηνύµατα SMS και MMS που 
έχουν σταλεί ή βρίσκονται σε αναµονή για αποστολή.

Προβολή µηνυµάτων
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Εξερχόµενα > SMS ή MMS
1. Επιλέξτε τον επιθυµητό φάκελο
2. [192] για κύλιση στο επιθυµητό µήνυµα 7 [0]

Επιλογές για µηνύµατα SMS
Όταν είστε στο φάκελο Σταλθέντα και Μη Σταλθέντα, διατίθενται οι 
παρακάτω επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1  ∆ιατίθεται µόνο όταν προβάλλετε το επιλεγµένο µήνυµα.
*2  ∆ιατίθεται µόνο όταν προβάλλετε τη λίστα µηνυµάτων.

SMS
Σταλθέντα Αποθήκευση σταλθέντων µηνυµάτων SMS.

Μη σταλθέντα Αποθήκευση µηνυµάτων SMS που δεν έχουν ολοκληρωθεί 
και δεν έχουν παραδοθεί.

MMS

Σταλθέντα Αποθήκευση σταλθέντων µηνυµάτων MMS.

Outbox Αποθήκευση µηνυµάτων MMS που δεν παραδόθηκαν.

Πρόχειρο Αποθήκευση µηνυµάτων MMS που δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Αποστολή Αποστολή επιλεγµένου µηνύµατος.

Κλήση Κλήση του αριθµού του αποστολέα.

Στοιχ. χρήστη*1

Χρησιµοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθµό, τη διεύθυνση e-mail ή τη 
διεύθυνση ιστότοπου που υπάρχουν στο επιλεγµένο µήνυµα για να 
τηλεφωνήσετε, να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα, να τα προσθέσετε στις 
Επαφές, κ.τ.λ.

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων*2 ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων SMS που υπάρχουν στο φάκελο.

Φωτισµός*1 Ελέγξτε το φωτισµό του µηνύµατος.
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Επιλογές για µηνύµατα MMS
Όταν είστε στο φάκελο Σταλθέντα, Εξερχόµενα ή Πρόχειρο, 
διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1  ∆ιατίθεται µόνο στο φάκελο Σταλθέντα.
*2  ∆ιατίθεται µόνο στους φακέλους Εξερχόµενα και Πρόχειρο.

Web mail
Το Web mail είναι µια πρωτοποριακή υπηρεσία που σας επιτρέπει 
να ενηµερώνεστε για όλα σας τα µηνύµατα. Πρέπει να εγγραφείτε σε 
αυτή την υπηρεσία. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε 
τον παροχέα υπηρεσιών.

Σύνδεση στο Internet Mail
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > E-mail
Το τηλέφωνό σας συνδέεται στο Internet µε σύνδεση WAP για να 
λάβει µηνύµατα e-mail.
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης

Αλλαγή Επεξεργασία επιλεγµένου µηνύµατος.

Προώθηση*1 Προώθηση επιλεγµένου µηνύµατος.

Αποστολή*2 Αποστολή επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή επιλεγµένου µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων που υπάρχουν στο 
φάκελο.

Προστ(Ναι)/Προστ (Όχι) Προστατέψτε ή µην προστατεύετε το επιλεγµένο µήνυµα.

Πληροφορίες Προβολή λεπτοµερειών του επιλεγµένου µηνύµατος.
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Chat
Με την υπηρεσία Chat διασκεδάζετε στέλνοντας στιγµιαία µηνύµατα 
όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να 
κάνετε chat on-line. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε 
τον παροχέα υπηρεσιών.
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Chat
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης

Τηλεφωνητής
Ο Τηλεφωνητής είναι µια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε όσους σας 
τηλεφωνούν και δεν µπορούν να σας βρουν να σας αφήσουν φωνητικά 
µηνύµατα. Ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία. Για 
περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Λήψη αποθηκευµένων φωνητικών µηνυµάτων
Όταν αποθηκεύεται ένα καινούργιο φωνητικό µήνυµα, ηχεί ένας 
τόνος προειδοποίησης και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ( ) 
ενώ λαµβάνετε µια ειδοποίηση µηνύµατος SMS.
Όταν εµφανιστεί µία ειδοποίηση µηνύµατος SMS στην οθόνη αναµονής:
1. [0]9[5] (Κλήση)
2. Ακολουθήστε τις ηχογραφηµένες οδηγίες
Ή
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Τηλεφωνητής > Κλήση τηλε/νητή
1. Ακολουθήστε τις ηχογραφηµένες οδηγίες

 Αλλαγή του αριθµού του τηλεφωνητή σας
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Τηλεφωνητής > Αριθ.Τηλεφωνητή
1. Εισάγετε καινούργιο αριθµό για τον τηλεφωνητή 7 [0]9[5] 

(Ok)

Συντοµεύσεις: Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατηµένο το 
[A] στην κατάσταση αναµονής για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας.
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Ρυθµίσεις µηνυµάτων
 Ρυθµίσεις SMS
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσ. µηνυµ. > SMS
1. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση

*1

Φωτισµ. µηνυµ.
Αποφασίστε κατά πόσο θέλετε ή όχι να ανάβει η 
Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού όταν 
λαµβάνετε ένα µήνυµα µε φωτισµό.

Προβ.φωτ.µηνύµ.
Αποφασίστε κατά πόσο θέλετε ή όχι να ανάβει η 
Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού όταν 
προβάλλετε ένα µήνυµα µε φωτισµό.

Κέντρο µηνυµάτων Αλλαγή του αριθµού του κέντρου µηνυµάτων.

Τύπος µηνύµατος Επιλέξτε τον επιθυµητό τύπο µηνύµατος.

Περίοδος ισχύος
Ορίστε µία χρονική περίοδο κατά την οποία το 
κέντρο µηνυµάτων θα αποπειραθεί να παραδώσει 
το µήνυµα. Επιλέξτε 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ηµέρα, 1 
εβδοµάδα, 1 µήνας, 3 µήνες ή Μέγιστο.

Αναφ. παράδοσης Επιλέξτε Ενεργό για να λαµβάνετε αναφορές 
παράδοσης.

Καταχ. αποστ.SMS Επιλέξτε Ενεργό για να αποθηκεύετε τα 
σταλθέντα µηνύµατα στο φάκελο Σταλθέντα.

Μέγ. γραµ. µην.*1 Επιλέξτε το επιθυµητό µέγεθος γραµµατοσειράς.

Είδος φορέα Επιλέξτε τον τύπο του φορέα δεδοµένων.

SMS µε 1 πάτηµα Επιλέξτε Ενεργό για να προβάλλετε νέα 
µηνύµατα SMS όταν ανοίγετε το πορτάκι.
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 Ρυθµίσεις µηνυµάτων MMS
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσ. µηνυµ. > MMS
1. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση

*1

Αναφορές

Επιλέξτε ανάµεσα σε Αίτηση ανάγνωσης (ελέγξτε εάν ο 
παραλήπτης διάβασε το µήνυµα), Αποστολή ανάγν. 
(ενηµερώστε τον αποστολεά ότι διαβάσατε το µήνυµα, 
όταν σας ζητηθεί), Αίτηση παράδοσης (ελέγξτε εάν ο 
παραλήπτης έλαβε το µήνυµα) ή Αποστολή παράδ. 
(ενηµερώστε τον αποστολέα ότι λάβατε το µήνυµα, όταν 
σας ζητηθεί)

Προτεραιότητα Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας του µηνύµατος από 
τα ακόλουθα: Χαµηλό, Κανονική ή Υψηλό

Περίοδος ισχύος
Ορίστε µία χρονική περίοδο κατά την οποία το κέντρο 
µηνυµάτων θα αποπειραθεί να παραδώσει το µήνυµα. 
Επιλέξτε 1 ηµέρα, 7 ηµέρες ή Μέγιστο

Αυτόµατη φόρτωση

Επιλέξτε ανάµεσα σε Πάντα ενεργοπ. (τα µηνύµατα 
λαµβάνονται αυτοµάτως µετά τη λήψη των ειδοποιήσεων 
µηνυµάτων), Αν στο σπίτι (τα µηνύµατα λαµβάνονται 
αυτοµάτως στην περιοχή της υπηρεσίας σας) ή Ποτέ 
(τα µηνύµατα λαµβάνονται µε το χέρι)

Τύπος αναπαραγ.

Επιλέξτε ανάµεσα σε Αυτόµατο (προβολή MMS σε slides 
ή αναπαραγωγή βίντεο κλιπ/κλιπ ήχου αυτοµάτως) ή 
Χειροκίνητο (προβολή MMS σε slides ή αναπαραγωγή 
βίντεο κλιπ/κλιπ ήχου µε το χέρι)

Μέγ. γραµ. µην.*1 Επιλέξτε το επιθυµητό µέγεθος γραµµατοσειράς.

Προχωρηµένο

Εάν χρειάζεται, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες στα: 
Server µηνυµάτων, Προφίλ WAP, Πρόσκ. σε server*1 
και Απόρριψη ανώνυµ.*1. Επιλέξτε Πληροφορίες για να 
προβάλετε τις πληροφορίες λογισµικού της υπηρεσίας 
MMS.
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Κατάσταση µνήµης
Μπορείτε να δείτε την χωρητικότητα µνήµης που διατίθεται για 
αποθήκευση µηνυµάτων.
d Κύριο µενού > Μηνύµατα > Κατάσταση µνήµης > SMS ή MMS

Σηµείωση: Για να µειώσετε το ποσοστό µνήµης τηλεφώνου που 
χρησιµοποιείται, διαγράψτε δεδοµένα που δεν θέλετε ή αποθηκεύστε 
δεδοµένα στον υπολογιστή σας (βλ. «USB» στη σελίδα 115).
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∆οµή του µενού της κάµερας

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

Εικόνα ............................... 76

Βίντεο................................ 82 



Κάµερα
76

Εικόνα
Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες µε την ενσωµατωµένη κάµερα 
και να τις στέλνετε µε µήνυµα MMS ή µέσω υπέρυθρων, ή να τις 
χρησιµοποιείτε ως φόντο. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε µια 
φωτογραφία σε µια επαφή που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας.

Οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας

Εικονίδια στην οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας

 - Επίπεδο zoom (1-25)

Μέγεθος εικόνας (Πολύ µεγάλη/Μεγάλη/
Μέτρια/Μικρή/Κύρια οθόνη)

Ποιότητα εικόνας (Πολύ υψηλή/Υψηλή/
Κανονική)

Λειτουργία πολλαπλών λήψεων

Αυτόµατο χρονόµετρο (5 ή 10 δευτερόλεπτα 
καθυστέρηση)

Λειτουργία νυχτός

 - Επίπεδο φωτεινότητας (-2, -1, 0, +1, +2)
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Λήψη φωτογραφίας
d Κύριο µενού > Κάµερα > Εικόνα
1. Η οθόνη ενεργεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο. Μετακινήστε το 

τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέµα σας 
2. [0]9[U] για να τραβήξετε τη φωτογραφία

Λειτουργίες µετά τη λήψη φωτογραφίας
Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στο φάκελο Τα Αρχεία µου: 
[5] (Αποθήκ.)
Για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης χωρίς να 
αποθηκεύσετε τη φωτογραφία: [6] (∆ιαγρ.)
Για να στείλετε τη φωτογραφία που τραβήξατε µε µήνυµα MMS: 
[0] 7 Βλ. «∆ηµιουργία µηνύµατος MMS» στη σελίδα 63

Αυτοφωτογράφιση
Μπορείτε να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας µε τον Καθρέφτη 
Αυτοφωτογράφισης.
d Κύριο µενού > Κάµερα > Εικόνα
1. Κλείστε το πορτάκι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον Καθρέφτη 

Αυτοφωτογράφισης
2. [U] στο πλάι του τηλεφώνου
3. Ανοίξτε το πορτάκι. Η φωτογραφία εµφανίζεται στην οθόνη. Για 

περισσότερες λειτουργίες, βλ. «Λειτουργίες µετά τη λήψη 
φωτογραφίας» στη σελίδα 77.

Συντοµεύσεις: Για να ανοίξετε απευθείας την οθόνη προεπισκόπησης της 
εικόνας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [U] σε κατάσταση αναµονής.

Προσοχή: Για να προστατέψετε την κάµερα, ΜΗΝ αφήνετε το τηλέφωνο µε 
την κάµερα απευθείας εκτεθειµένη στο ηλιακό φως.
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Zoom
[1]9[O] για µεγέθυνση κατά ένα επίπεδο
[2]9[O] για σµίκρυνση κατά ένα επίπεδο
Επίσης, µπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατηµένα τα 
πλήκτρα για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυµητό επίπεδο zoom.

Ρύθµιση του επιπέδου φωτεινότητας
Η ενδεικτική λυχνία φωτεινότητας της εικόνας υποδεικνύει το τρέχον 
επίπεδο φωτεινότητας.
[4] για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας
[3] για να µειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας

Σηµείωση: Για να στείλετε µια φωτογραφία µέσω υπέρυθρων ή για να την 
χρησιµοποιήσετε ως φόντο, αποθηκεύστε την µια φορά και στη συνέχεια 
προχωρήστε στο φάκελο Τα Αρχεία µου. (Βλ. «Εικόνες» στη σελίδα 131.)

Εάν η κάµερα παραµείνει σε ορισµένες συνθήκες λειτουργίας, όπως στην 
οθόνη προεπισκόπησης και την οθόνη λήψης για 3 λεπτά, το τηλέφωνο 
εξέρχεται αυτόµατα από τη λειτουργία Εικόνας. Εάν παραµείνει στην οθόνη 
προεπισκόπησης, αλλά µε το µενού επιλογών να προβάλλεται στην οθόνη, 
τότε το τηλέφωνο θα παραµείνει σε αυτή την κατάσταση.

Εάν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κάµερας λάβετε, για παράδειγµα, µια 
εισερχόµενη κλήση, το τηλέφωνο εξέρχετε από τη λειτουργία Κάµερας. Εάν 
η φωτογραφία που τραβήξατε είναι στην οθόνη, τότε είναι αποθηκευµένη 
στο φάκελο Τα Αρχεία µου.

Σηµείωση: Η λειτουργία zoom ενδέχεται να µην διατίθεται όταν το µέγεθος 
της εικόνας έχει ρυθµιστεί ως ΠολMεγ1280x1024.
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Λήψη κοντινών φωτογραφιών
Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ακριβείας από κοντινή 
απόσταση χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Μacro. (Εµβέλεια 
εστίασης προγράµµατος Macro: 10 εκ.)
Γυρίστε το διακόπτη του προγράµµατος Macro αριστερόστροφα 
προς ( ) προτού τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες.

Προβολή φωτογραφιών
Οι φωτογραφίες που λαµβάνονται µε την ενσωµατωµένη κάµερα 
αποθηκεύονται στο φάκελο Τα Αρχεία µου. Για να προβάλετε τις 
αποθηκευµένες φωτογραφίες, βλ. «Προβολή εικόνων» στη 
σελίδα 131.

Ρυθµίσεις εικόνας
Στην οθόνη προεπισκόπισης, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές 
πατώντας [5] (Επιλογ.).

Μέγεθος εικόνας
Επιλέξτε το επιθυµητό µέγεθος από τα ακόλουθα: 
ΠολMεγ1280x1024, Μεγάλα 640x480, Μέτρια 320x240, Μικρά 
160x120 ή Κύρια οθόνη 240x320.

Ποιότητα εικόν. Επιλέξτε την επιθυµητή ποιότητα από τα ακόλουθα: Πολύ υψηλή, 
Υψηλή ή Κανονική.

Λειτ. νυχτός Επιλέξτε Ενεργό για να τραβήξετε φωτογραφία σε συνθήκες χαµηλού 
φωτισµού.

ΛειτΠολλΛήψεων 15 συνεχείς λήψεις είναι διαθέσιµες. Βλ. «Συνεχής λήψη» στη 
σελίδα 81.

Εφέ Επιλέξτε το επιθυµητό χρώµα από τα ακόλουθα: Κανονική, Sepia, 
Μονόχρωµη ή Αρνητική.

Αυτόµ. χρονόµ.
Επιλέξτε τον επιθυµητό χρόνο καθυστέρησης κατά τη λήψη 
φωτογραφιών από τα ακόλουθα: Ανενεργό, 5 δευτερόλεπτα ή 10 
δευτερόλεπτα.
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Απευθείας λειτουργία πλήκτρων
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της εικόνας πατώντας ένα από 
τα αριθµητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στις λειτουργίες ως εξής. 
Ορισµένες λειτουργίες εµφανίζονται µέσω εικονιδίου. Βλ. «Εικονίδια 
στην οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας» στη σελίδα 76.

[A]: Αλλ. σε βίντεο
[S]: Μέγεθος εικόνας
[D]: Ποιότητα εικόνας
[F]: ΛειτΠολλΛήψεων
[G]: Αυτόµ. χρονόµ.
[H]: Λειτ. νυχτός
[I]: Εφέ
[L]: Βοήθεια

Προσθήκη φωτογραφίας στην κάρτα Επαφών
Εάν επισυναφθεί µια φωτογραφία στην κάρτα Επαφών, η 
φωτογραφία εµφανίζεται στην οθόνη όταν η επαφή σας καλεί.
Για να επισυνάψετε µια φωτογραφία σε µια επαφή, αποθηκεύστε την 
µια φορά και στη συνέχεια προχωρήστε στις Επαφές.
 Βλ. «Προσθήκη επαφών» στη σελίδα 49.

Ήχος διαφράγµ. Επιλέξτε τον επιθυµητό ήχο από τους ∆ιάφραγµα 1-5.

Αλλ. σε βίντεο Αλλαγή από τη λειτουργία Εικόνας στη λειτουργία Βίντεο.

∆ιαθέσ. χώρος

Προβολή του αριθµού των αρχείων που µπορούν να αποθηκευτούν 
µε το τρέχον µέγεθος και την τρέχουσα ποιότητα εικόνας. Μπορείτε να 
προβάλετε τον αριθµό των αρχείων που µπορούν να αποθηκευτούν 
µε άλλη ποιότητα εικόνας πατώντας [5] (Ποιότ.), και µε άλλο µέγεθος 
εικόνας πατώντας [192].

Ως προεπιλογή Επαναφορά των τρεχόντων ρυθµίσεων εικόνας στις αρχικές τιµές.

Βοήθεια Προβολή της απευθείας λειτουργίας των πλήκτρων στην οθόνη 
προεπισκόπησης.
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Συνεχής λήψη
Όταν είστε στη λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων, µπορείτε να τραβήξετε 
15 διαδοχικές φωτογραφίες µε ένα µόνο πάτηµα. Όταν ενεργοποιείτε τη 
λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων, το µέγεθος της εικόνας ορίζεται ως 
Μέτρια 320x240 και η λειτουργία Νυχτός απενεργοποιείται.
d Κύριο µενού > Κάµερα > Εικόνα
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ΛειτΠολλΛήψεων
2. Επιλέξτε Ενεργό
3. [0]9[U] για λήψη

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε εµφανίζονται ως thumbnails.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε:
[1929394] για κύλιση στο επιθυµητό thumbnail 7 [0]
Μπορείτε να προβάλετε την επόµενη φωτογραφία πατώντας [4] ή 
[2], και την προηγούµενη φωτογραφία πατώντας [3] ή [1].
Για να αποθηκεύσετε µια φωτογραφία που τραβήξατε:
1. Όταν επισηµαίνετε το επιθυµητό thumbnail ή η επιθυµητή 

εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε 
Αποθ. επιλογής
Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία µου.

Για να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες που τραβήξατε:
1. Στην οθόνη των thumbnail ή όταν µία από τις εικόνες εµφανίζεται 

στην οθόνη, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αποθ. ολες εικ.
Ή
Όταν µία από τις εικόνες εµφανίζεται στην οθόνη, [0]
Όλες οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Τα Αρχεία µου.

Σηµείωση: ∆εν µπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στη λειτουργία 
Πολλαπλών Λήψεων όταν είναι κλειστό το πορτάκι. Μόλις κλείσετε το 
πορτάκι, η λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων απενεργοποιείται.

Σηµείωση: Όλες οι φωτογραφίες που τραβήξατε αποθηκεύονται επίσης εάν 
πατήσετε [U] στην οθόνη των thumbnail ή όταν µία από τις εικόνες 
εµφανίζεται στην οθόνη.
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Βίντεο
Μπορείτε να µαγνητοσκοπείτε βίντεο κλιπ µε την ενσωµατωµένη 
κάµερα και να τα στέλνετε µέσω µηνυµάτων MMS ή υπέρυθρων.

Οθόνη προεπισκόπησης βίντεο

Εικονίδια στην οθόνη προεπισκόπησης του βίντεο

 - Επίπεδο zoom (1-25)

Χρόνος µαγνητοσκόπησης
(Εκτεταµένο βίντεο/για αποστολή MMS)

Αυτόµατο χρονόµετρο (5 ή 10 δευτερόλεπτα 
καθυστέρηση)

 - Επίπεδο φωτεινότητας (-2, -1, 0, +1, +2)



Κάµερα
    83

Μαγνητοσκόπηση βίντεο κλιπ
d Κύριο µενού > Κάµερα > Βίντεο
1. Η κύρια οθόνη ενεργεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο. 

Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέµα σας 
2. [0]9[U] για να ξεκινήσει η µαγνητοσκόπηση
3. Η συσκευή βιντεοεγγραφής µαγνητοσκοπεί έως ότου καλυφθεί 

το όριο µεγέθους του κλιπ ή έως ότου πατήσετε [0]9[U]9[5] 
(Παύση)

4. Επιλέξτε την επιθυµητή ενέργεια

Αναπαραγωγή Αναπαράγετε το µαγνητοσκοπηµένο βίντεο κλιπ.

Απ.στα Αρχεία µου Αποθηκεύστε το µαγνητοσκοπηµένο βίντεο κλιπ 
στο φάκελο Τα Αρχεία µου.

Αποστ. ως MMS
Επισυνάψτε το µαγνητοσκοπηµένο βιντεο κλιπ σε 
µήνυµα MMS. Βλ. «∆ηµιουργία µηνύµατος MMS» 
στη σελίδα 63.

Προσοχή: Για να προστατέψετε την κάµερα, ΜΗΝ αφήνετε το τηλέφωνο µε 
την κάµερα απευθείας εκτεθειµένη στο ηλιακό φως.

Σηµείωση: Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ µέσω υπέρυθρων, αποθηκεύστε 
το βίντεο κλιπ µία φορά και στη συνέχεια µεταβείτε στο φάκελο Τα Αρχεία 
µου. (Βλ. «Βίντεο» στη σελίδα 138.)

Εάν το βίντεο παραµείνει στην οθόνη προεπισκόπησης ή προβάλλεται ένα 
βίντεο κλιπ που έχετε µαγνητοσκοπήσει για 3 λεπτά στην οθόνη, το 
τηλέφωνο εξέρχεται αυτόµατα από τη λειτουργία Βίντεο. Εάν παραµείνει 
στην οθόνη προεπισκόπησης, αλλά µε το µενού επιλογών να προβάλλεται 
στην οθόνη, τότε το τηλέφωνο θα παραµείνει σε αυτή την κατάσταση.

Εάν στη διάρκεια λειτουργίας της κάµερας λάβετε, για παράδειγµα, µια 
εισερχόµενη κλήση, το τηλέφωνο εξέρχεται από τη λειτουργία Κάµερας. Η 
µαγνητοσκόπηση σταµατάει αυτόµατα και το µαγνητοσκοπηµένο βίντεο κλιπ 
αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία µου.
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Zoom
[1]9[O] για µεγέθυνση κατά ένα επίπεδο
[2]9[O] για σµίκρυνση κατά ένα επίπεδο
Επίσης, µπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατηµένα τα 
πλήκτρα για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυµητό επίπεδο zoom.

Ρύθµιση του επιπέδου φωτεινότητας
Η ενδεικτική λυχνία φωτεινότητας του βίντεο κλιπ υποδεικνύει το 
τρέχον επίπεδο φωτεινότητας.
[4] για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας
[3] για να µειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας

Αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ
Τα µαγνητοσκοπηµένα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στο φάκελο Τα 
Αρχεία µου. Για να αναπαράγετε τα αποθηκευµένα βίντεο κλιπ, βλ. 
«Αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ» στη σελίδα 138.

Σηµείωση: ∆εν µπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο zoom ενώ 
µαγνητοσκοπείτε.

Σηµείωση: ∆εν µπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας ενώ 
µαγνητοσκοπείτε.
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Ρυθµίσεις βίντεο
Στην οθόνη προεπισκόπισης, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές 
πατώντας [5] (Επιλογ.).

Απευθείας λειτουργία πλήκτρων
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του βίντεο πατώντας ένα από τα 
αριθµητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στις λειτουργίες ως εξής. 
Ορισµένες λειτουργίες εµφανίζονται µέσω εικονιδίου. Βλ. «Εικονίδια 
στην οθόνη προεπισκόπησης του βίντεο» στη σελίδα 82.

[A]: Αλλ. σε εικόνα
[S]: Χρόνος µαγνητοσκόπησης
[G]: Αυτόµ. χρονόµ.
[I]: Εφέ
[L]: Βοήθεια

Χρόνος ηχογράφ.
Επιλέξτε το χρόνο µαγνητοσκόπησης βίντεο από 
τα ακόλουθα: Βίντ.µακρ.διαρκ ή Για αποστ. 
MMS.

Εφέ Επιλέξτε το επιθυµητό χρώµα από τα ακόλουθα: 
Κανονική, Sepia, Μονόχρωµη ή Αρνητική.

Αυτόµ. χρονόµ.
Επιλέξτε τον επιθυµητό χρόνο καθυστέρησης 
κατά τη µαγνητοσκόπηση από τα ακόλουθα: 
Ανενεργό, 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα.

Αλλ. σε εικόνα Αλλαγή από τη λειτουργία Βίντεο στη λειτουργία 
Εικόνας.

∆ιαθέσ. χώρος

Προβολή του αριθµού αρχείων που µπορούν να 
αποθηκευτούν στον τρέχοντα χρόνο 
µαγνητοσκόπησης. Μπορείτε να δείτε τον αριθµό 
αρχείων που µπορούν να αποθηκευτούν σε άλλο 
χρόνο µαγνητοσκόπησης πατώντας [5] 
(Χρόνος).

Βοήθεια Προβολή της απευθείας λειτουργίας των 
πλήκτρων στην οθόνη προεπισκόπησης.
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∆οµή µενού πλοηγού

Ρύθµιση του Πλοηγού
Ο πλοηγός WAP (Πρωτόκολλο ασύρµατων εφαρµογών) του 
τηλεφώνου σας σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το δίκτυο, όπως τα νέα, το 
µετεωρολογικό δελτίο, τα σπορ, κ.τ.λ.
Προτού µπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
∆ιαδικτύου, πρέπει να εγγραφείτε στον παροχέα υπηρεσιών σας για 
να ενεργοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες διαµόρφωσης. 
(Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να έχει ήδη ολοκληρώσει τις 
ρυθµίσεις σύνδεσης. Για να διαµόρφωσετε τις ρυθµίσεις του προφίλ 
WAP, βλ. «Προφίλ WAP» στη σελίδα 92.)

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

Σηµείωση: Εάν οι προεγκαταστηµένες ρυθµίσεις τροποποιηθούν χωρίς να 
υπάρχουν ακριβείς γνώσεις, ενδέχεται να αποτύχει η σύνδεση.

PANASONIC BOX
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Προβολή των περιεχοµένων
Άνοιγµα Πλοηγού
d Κύριο µενού > Πλοηγός
Εµφανίζεται το offline µενού. ∆εν θα 
συνδεθείτε έως ότου επιλέξετε ένα µενού.
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό µενού 

7 [0]
Το τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο στον ιστότοπο.

Εικονίδια online σύνδεσης

Κλείσιµο Πλοηγού
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Έξοδος πλοηγού

Συντοµεύσεις: Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας σύνδεση στον Πλοηγό 
πατώντας [6] ( ) σε κατάσταση αναµονής.

Μη ασφαλής σύνδεση 
CSD

Μη ασφαλής σύνδεση 
GPRS

Ασφαλής σύνδεση CSD Ασφαλής σύνδεση 
GPRS
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Επιλογές πλοηγού
Ενώ ο πλοηγός είναι online ή offline, διατίθενται οι εξής επιλογές.
d Κύριο µενού > Πλοηγός [Offline]
Ή
d Κύριο µενού > Πλοηγός > Επιθυµητό µενού [Online]
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή

*1 ∆ιατίθεται µόνο όταν εµφανίζεται η ιστοσελίδα.
*2 ∆ιατίθεται µόνο όταν η ιστοσελίδα διαθέτει τα περιεχόµενα εικόνας, 

µελωδίας ή βίντεο.

Επιλογή Επιλογή επιθυµητού στοιχείου.

Σελιδοδείκτες Μετάβαση στη λίστα σελιδοδεικτών.

∆ώστε δ/νση Εισαγωγή διεύθυνσης URL µίας ιστοσελίδας 
όπου επιθυµείτε να συνδεθείτε.

Αποθήκ. µέσων*1 *2 Η εικόνα των περιεχοµένων αποθηκεύεται στο 
φάκελο Τα Αρχεία µου.

Καταχ.Σελ/κτη*1 Η διεύθυνση URL που εµφανίζεται στην οθόνη 
αποθηκεύεται στη λίστα σελιδοδεικτών.

Εισερχ.∆ικτύου Άνοιγµα Εισερχοµένων.

Επαναφόρ. σελ.*1 Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας.

Προχωρηµένο
Μετάβαση στην αρχική σελίδα, διαγραφή της 
µνήµης cache, προβολή ή αποστολή της 
τρέχουσας διεύθυνσης URL, ή προβολή των 
τρεχόντων πληροφοριών WAP.

Ρυθµίσεις Αλλαγή ρυθµίσεων προφίλ WAP/προσπέλασης 
Push ή προβολή πληροφοριών ασφαλείας

Έξοδος πλοηγού*1 Τερµατισµός του πλοηγού.
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Σελιδοδείκτες
Αφού βάλετε σελιδοδείκτη στην αγαπηµένη σας σελίδα ή σε µια σελίδα 
την οποία επισκέφτεστε συχνά, µπορείτε να µεταπηδήσετε στη σελίδα 
αυτή γρήγορα. Μπορείτε επίσης να κατηγοριοποιήσετε τις σελίδες µε 
σελιδοδείκτη σε 10 φακέλους και να µετονοµάσετε κάθε φάκελο.
Ενώ βρίσκεται offline ή online:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Σελιδοδείκτες
2. [192] για κύλιση στον επιθυµητό φάκελο στον οποίο έχετε 

προσθέσει σελιδοδείκτη 7 [0]
3. [192] για κύλιση στον επιθυµητό σελιδοδείκτη
4. Για να φορτώσετε τη διεύθυνση URL: [0]

Για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή: [5] (Επιλογ.)

Μετονοµασία ενός φακέλου µε σελιδοδείκτη
[192] για κύλιση στον επιθυµητό φάκελο µε σελιδοδείκτη 7 [5] 
(Επιλογ.) 7Επιλέξτε Μετονοµασία 7 Εισάγετε ένα νέο όνοµα για 
το φάκελο 7 [0]

∆ιαγραφή όλων των σελιδοδεικτών
Στη λίστα σελιδοδεικτών:
[5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ιαγραφή όλων 7 [5] (Ναι)
Όλοι οι αποθηκευµένοι σελιδοδείκτες διαγράφονται και οι φάκελοι 
επανακτούν τα αρχικά τους ονόµατα.

Μετάβ. σε σελ. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Προσθ.σ/δείκτη Προσθήκη στη λίστα σελιδοδεικτών.

Αλλαγή Αλλαγή του ονόµατος και της διεύθυνσης URL του 
επιλεγµένου σελιδοδείκτη.

Μετακίνηση σε Μετακίνηση του επιλεγµένου σελιδοδείκτη σε άλλο 
φάκελο.

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή επιλεγµένου σελιδοδείκτη.

Αποστ.σελιδοδ. Αποστολή της διεύθυνσης URL στην οποία έχετε 
προσθέσει σελιδοδείκτη µέσω SMS ή MMS.

∆ιαγρΌλΑπόΦάκ ∆ιαγραφή όλων των σελιδοδεικτών του φακέλου.
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∆ώστε δ/νση
Μπορείτε να µεταβείτε απευθείας στην επιθυµητή ιστοσελίδα 
εισάγοντας τη διεύθυνση URL.
Ενώ βρίσκεται offline ή online:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ώστε δ/νση
2. Εισάγετε τη διεύθυνση URL 7 [0]

Αποθήκευση µέσων
Οι εικόνες, οι µελωδίες ή τα βίντεο που υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
µπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο Τα Αρχεία µου.
Όταν εµφανίζεται η ιστοσελίδα:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αποθήκ. µέσων
2. [0]9[5] (Επιλογή) για αποθήκευση

Καταχώριση σελιδοδείκτη
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις URL των αγαπηµένων 
σας σελίδων στους Σελιδοδείκτες.
Όταν εµφανίζεται η ιστοσελίδα:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Καταχ.Σελ/κτη
2. Εισάγετε τον τίτλο 7 [0]
3. [192] για κύλιση στον επιθυµητό φάκελο 7 [0]9[5] 

(Αποθήκ.)

Σηµείωση: Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για την απόδοση των 
περιεχοµένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισµικού του 
τηλεφώνου.
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Εισερχόµενα
Προβάλετε το µήνυµα WAP Push και µεταβείτε στη διεύθυνση URL.
Ενώ βρίσκεται offline ή online:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Εισερχ.∆ικτύου
2. Για να φορτώσετε τη διεύθυνση URL: [0]

Για την επιθυµητή επιλογή: [5] (Επιλογ.)

*1 ∆ιατίθεται µόνο όταν το κείµενο και η διεύθυνση URL παραδίδονται από 
τον παροχέα υπηρεσίας.

Επαναφόρτωση σελίδας
Μπορείτε να φορτώσετε εκ νέου την τρέχουσα σελίδα.
Όταν εµφανίζεται η ιστοσελίδα:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Επαναφόρ. σελ.

Μετάβ. σε σελ. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Προβ. µην.*1 Προβολή του µηνύµατος.

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή του µηνύµατος.



Πλοηγός
92

Προχωρηµένο
Ενώ βρίσκεται offline ή online:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προχωρηµένο
2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή

*1 ∆ιατίθεται µόνο όταν εµφανίζεται η ιστοσελίδα.

Ρυθµίσεις
Προφίλ WAP
Εάν δεν υπάρχουν ρυθµίσεις, επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.
Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις του 
προφίλ WAP ή να προσθέσετε καινούργιες ρυθµίσεις για το προφίλ 
WAP.
d Κύριο µενού > Πλοηγός [Offline]
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµίσεις
2. Επιλέξτε Προφίλ WAP
3. [192] για κύλιση στο επιθυµητό προφίλ
4. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ενεργοποίηση, Αλλαγή ή ∆ιαγρ.
5. Εάν έχετε επιλέξει Αλλαγή, µπορείτε να επεξεργαστείτε τις 

ακόλουθες πληροφορίες: Όνοµα προφίλ, Αρχική σελίδα, 
Proxy IP, Θύρα proxy, Χρήση proxy και Συνδ. δεδοµένων

Αρχή Μετάβαση στην αρχική σελίδα που έχετε ορίσει.

Καθαρισµός CACHE ∆ιαγραφή περιεχοµένων που έχουν αποθηκευτεί στο cache.

Προβ. τρέχ. URL*1 Προβολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας.

Αποστ.τρέχ. URL*1 Αποστολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας µέσω SMS ή 
MMS.

Πληροφορίες WAP Προβολή πληροφοριών για τον πλοηγό WAP.

Σηµείωση: Πρέπει να διαµορφώσετε τα GPRS ή CSD πριν διαµορφώσετε 
τις ρυθµίσεις του προφίλ WAP. Βλ. «Συνδέσεις δεδοµένων» στη σελίδα 115.
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Προσπέλαση PUSH
Ρυθµίστε τη λειτουργία προσπέλασης PUSH για να λαµβάνετε 
µηνύµατα WAP.
Ενώ βρίσκεται offline ή online:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµίσεις
2. Επιλέξτε Προσπέλαση PUSH
3. Επιλέξτε Ένδειξη υπηρεσίας, Φόρτωση υπηρεσίας ή Άλλα 

µηνήµατα
4. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Ασφάλεια
Προβολή πληροφοριών ασφαλείας.
Ενώ βρίσκεται offline ή online:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµίσεις
2. Επιλέξτε Ασφάλεια
3. Επιλέξτε το επιθυµητό στοιχείο

*1 ∆ιατίθεται µόνο µέσω ασφαλούς σύνδεσης.

Πιστοποιητικά Επιλέξτε Πιστοποιητικό 1-20.

Τρέχ. πιστοπ/κό*1 Προβολή του τρέχοντος πιστοποιητικού.

Πληροφ. συνεδρ.*1 Προβολή πληροφοριών συνόδου.
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∆οµή µενού ρυθµίσεων

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.
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Ρυθµίσεις τηλεφώνου
Προφίλ
Μπορείτε να µεταβείτε σε διάφορα προφίλ του τηλεφώνου σας, 
καθένα από τα οποία διαθέτει διαφορετικό συνδυασµό µεθόδου 
ειδοποίησης, τόνου κουδουνίσµατος, κ.τ.λ. Τα προφίλ ρυθµίζονται 
για χρήση στα παρακάτω περιβάλλοντα:

Ενεργοποίηση ενός προφίλ
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Προφίλ
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό προφίλ
2. [0]

Ή
[5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ενεργοποίηση

Ρύθµιση προφίλ
Μπορείτε να διαµορφώσετε τις µεµονωµένες ρυθµίσεις ενός προφίλ. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις µεµονωµένες 
ρυθµίσεις, βλ. «Ήχοι & προειδοποιήσεις» στη σελίδα 103.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Προφίλ
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό προφίλ
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αλλαγή
3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση
4. Επιλέξτε το επιθυµητό στοιχείο

Κανονική Για καθηµερινές καταστάσεις.

Σιωπηρό Για επίσηµες περιστάσεις.

Συνάντηση Για συναντήσεις.

Εκτός Για θορυβώδη περιβάλλοντα.

Αυτοκίνητο Για οδήγηση.
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Γλώσσα
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιµοποιείτε για την 
προβολή των µηνυµάτων και/ή την εισαγωγή κειµένου. Η λειτουργία 
Αυτόµατη χρησιµοποιεί τη γλώσσα που υπαγορεύεται από τον 
κωδικό της χώρας/γεωγραφικής περιφέρειας της κάρτας SIM.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Γλώσσα > Γλώσσα 

µενού ή Γλώσ.εισαγ.
1. Επιλέξτε Αυτόµατη ή την επιθυµητή γλώσσα

Ώρα & Ηµερ/νία
Μπορείτε να ρυθµίσετε την Τοπική και Ξένη ώρα.

Τοπική ώρα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία στο 
τηλέφωνό σας.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ώρα & Ηµερ/νία > 

Τοπική ώρα
1. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση

Ξένη ώρα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένδειξη Ξένη ώρα στην ώρα της 
περιοχής που επιλέξατε.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ώρα & Ηµερ/νία > 

Ξένη ώρα
1. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση

Ρύθµ.ηµερ.&ώρας Εισάγετε την ώρα 7 [2] 7 Εισάγετε την ηµεροµηνία

Οικεία περιοχή Επιλέξτε την οικεία περιοχή σας.

Θερινή ώρα Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.

Ρύθµ.ζώνης ώρας Επιλέξτε την επιθυµητή περιοχή.

Θερινή ώρα Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.
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Επιλογή ώρας
Μπορείτε να επιλέξετε είτε την Τοπική είτε την Ξένη ώρα για να 
εµφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ώρα & Ηµερ/νία > 

Επιλ. ρολογιού > Τοπική ώρα ή Ξένη ώρα

Μορφή
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή µορφή εµφάνισης της ώρας 
και της ηµεροµηνίας.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ώρα & Ηµερ/νία > 

Μορφή > Ώρα ή Ηµεροµηνία
1. Για να ρυθµίσετε τη µορφή Ώρα: Επιλέξτε 24 ώρες ή 12 ώρες

Για να ρυθµίσετε τη µορφή Ηµεροµηνία: Επιλέξτε την 
επιθυµητή µορφή (ΗΗ=ηµέρα, ΜΜ=µήνας, ΕΕ=έτος)

Φωτισµός
Η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισµού αναβοσβήνει ή ανάβει όταν 
λαµβάνετε κλήσεις/µηνύµατα, όταν συνοµιλείτε, όταν το πορτάκι 
είναι κλειστό, όταν η µπαταρία φορτίζει ή όταν µεταφέρονται 
δεδοµένα.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Φωτισµός
1. Επιλέξτε το επιθυµητό γεγονός

Εισερχόµενες

Επιλέξτε το επιθυµητό χρώµα ή Ανενεργό.
Μήνυµα

Στη συνοµιλία

Κλειστό πορτάκι

Φόρτιση
Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό.

Μεταφορά δεδοµ.

Σηµείωση: Μπορείτε να ελέγξετε το φωτισµό της λειτουργίας Κλειστό 
πορτάκι πατώντας [O9P] ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναµονής 
µε το πορτάκι κλειστό.
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Ρυθµίσεις πλήκτρων
Τόνος πλήκτρου
Μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο των πλήκτρων.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ρυθµ. πλήκτρου > 

Τόνος πλήκτρου
1. Επιλέξτε τον επιθυµητό τόνο

Ένταση πλήκτρων
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του τόνου του πλήκτρου.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ρυθµ. πλήκτρου > 

Ένταση πλήκτρων
1. [1929394] για κύλιση στην επιθυµητή ένταση 7 [0]9[5] 

(Επιλογή)

Φωτισµός πλήκτρων
Εάν απενεργοποιήσετε το φωτισµό πλήκτρων, µπορείτε να 
επιτύχετε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ρυθµ. πλήκτρου > 

Φωτισµ. πλήκτρων
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό
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Κλείδωµα πληκτρολογίου
Η λειτουργία Kλείδωµα Πληκτ. εµποδίζει το κατά λάθος πάτηµα των 
πλήκτρων, π.χ. όταν µεταφέρεται το τηλέφωνο. Όταν το Κλείδωµα 
Πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο, το σχετικό εικονίδιο ( ) 
εµφανίζεται στην οθόνη. Όταν λαµβάνετε µία κλήση, το Kλείδωµα 
Πληκτ. απενεργοποιείται προσωρινά και µπορείτε να απαντήσετε 
στην κλήση.
Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωµα Πληκτρολογίου:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ρυθµ. πλήκτρου > 

Kλείδωµα Πληκτ.
1. «Κλείδωµα πληκτρολογίου;» 7 [0]9[5] (Ναι)
Ή
Σε κατάσταση αναµονής:
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [0]
2. «Κλείδωµα πληκτρολογίου;» 7 [0]9[5] (Ναι)

Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωµα Πληκτρολογίου:
Όταν το εικονίδιο ( ) εµφανίζεται στην οθόνη:
1. [0] 7 «Ξεκλείδωµα πληκτρολογίου;» 7 [0]9[5] (Ναι)

Σηµείωση: Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Κλείδωµα Πληκτρολογίου, 
µπορείτε να πραγµατοποιείτε επείγουσες κλήσεις χωρίς όµως να υπάρχει η 
αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.
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Πλήκτρα συντόµευσης
Το πλήκτρο Πλοήγησης [1929394] µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
πλήκτρο Συντόµευσης. Μπορείτε να αναθέσετε ένα συγκεκριµένο 
µενού στο πλήκτρο Πλοήγησης έτσι, ώστε να µπορείτε να αποκτάτε 
πρόσβαση στο µενού απευθείας από την κατάσταση αναµονής.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ρυθµ. πλήκτρου > 

Πλήκτρα συντόµ.
1. Επιλέξτε Επάνω βέλος, ∆εξιό βέλος, Κάτω βέλος ή 

Αριστερό βέλος
2. Επιλέξτε το επιθυµητό µενού

Ολοκληρωτική επαναφορά
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου σας στις 
ρυθµίσεις εργοστασίου, εκτός από τις ρυθµίσεις για τη Γλώσσα, την 
Ώρα & Ηµερ/νία και το Ηµερολόγιο. Τα δεδοµένα χρήστη όπως οι 
επαφές, τα µηνύµατα, οι λίστες κλήσεις και τα δεδοµένα που έχουν 
αποθηκευτεί στο φάκελο Τα Αρχεία µου παραµένουν στο τηλέφωνο.
Για την ολοκληρωτική επαναφορά απαιτείται κωδικός πρόσβασης. 
Ο εργοστασιακά ρυθµισµένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

Επαναφορά
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ολοκλ. επαναφ. > 

Eπαναφ. ρυθµίσεις
1. «Θέλετε επαναφ. όλων των ρυθµ. τηλεφώνου;» 7 [0]9[5] 

(Ναι)
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 7 [0]]9[5] (Ok)

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. τηλεφ. > Ολοκλ. επαναφ. > 

Ρύθµιση κωδικού πρόσβασης
1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης 7 [0]9[5] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης 7 [0]9[5] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης 7 [0]9[5] (Ok)
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Ρυθµίσεις οθόνης
Φόντο
Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο στην οθόνη αναµονής.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Φόντο
1. Επιλέξτε Τα Αρχεία µου ή Φόρτωση*1

2. [1929394] για κύλιση στο επιθυµητό φόντο
3. Για ρύθµιση: [5] (Επιλογή)

Για προβολή και ρύθµιση: [0] 7 [0]9[5] (Επιλογή)

Εικονίδια κύριου µενού
Μπορείτε να αλλάξετε τα εικονίδια του µενού ή το φόντο στην οθόνη 
του κύριου µενού.

Αλλαγή εικονιδίων
Για να αλλάξετε τα εικονίδια του µενού:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Εικον.κύρ.µενού
1. [1929394] για κύλιση στο επιθυµητό εικονίδιο του µενού 7 [0]
2. Επιλέξτε Τα Αρχεία µου ή Φόρτωση*1

3. [1929394] για κύλιση στην επιθυµητή εικόνα
4. Για ρύθµιση: [5] (Επιλογή)

Για προβολή και ρύθµιση: [0] 7 [0]9[5] (Επιλογή)
Για να αλλάξετε το φόντο:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Εικον.κύρ.µενού
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προσ.πλήρ.εικ.
2. Επαναλάβετε τα στάδια 2-4 στην ενότητα «Για να αλλάξετε τα 

εικονίδια του µενού:» στη σελίδα 101

*1

Σηµείωση: Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://box.panasonic.com/
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Επαναφορά στις αρχικές ρυθµίσεις
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Εικον.κύρ.µενού
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ως προεπιλογή
2. «Θέλετε να ρυθµ. τις προεπιλογές;» 7 [0]9[5] (Ναι)

Θέµατα
Μπορείτε να αλλάξετε το χρωµατικό θέµα της οθόνης.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Θέµατα
1. Επιλέξτε το επιθυµητό χρωµατικό θέµα

Φωτεινότητα
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Φωτεινότητα
1. [192] για να ρυθµίσετε το επίπεδο φωτεινότητας 7 [0]9[5] 

(Επιλογή)

Χρόνος φωτισµού
Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία φωτίζεται η 
οθόνη.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Χρόνος φωτισµού
1. Επιλέξτε 10 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα ή 60 

δευτερόλεπτα

Όνοµα παροχέα
Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ονόµατος του παροχέα του 
δικτύου στην οθόνη αναµονής.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. Οθόνης > Όνοµα παροχέα
1. Επιλέξτε Προεπιλογή, Επάνω αριστερά ή Κάτω αριστερά
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Ήχοι & προειδοποιήσεις
Τόνος κουδουνίσµατος/τόνος µηνύµατος
Μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο και/ή την ένταση του τόνου 
κουδουνίσµατος για τις εισερχόµενες κλήσεις και τον τόνο 
Μηνύµατος για τα εισερχόµενα µηνύµατα.

Αλλαγή του τόνου κουδουνίσµατος/τόνου µηνύµατος
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι & προειδ. > Καθορ.τόν.κουδ. 

ή Τόνος µηνύµατος
1. Επιλέξτε Τα Αρχεία µου ή Φόρτωση*1

2. [192] για κύλιση στον επιθυµητό τόνο
3. [0] για να ακούσετε τον τόνο 7 [6] (Άκυρο) για να 

σταµατήσετε τον τόνο και να επιστρέψετε στην προηγούµενη 
οθόνη

4. [5] (Επιλογή)

*1

Αλλαγή της έντασης του τόνου κουδουνίσµατος/τόνου 
µηνύµατος
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι & προειδ. > Εισερχόµ. όγκος 

ή Όγκος µηνύµατος
1. [1929394] για να ρυθµίσετε την ένταση (Ένταση 0-4, 

Βηµατικός τόνος) 7 [0]9[5] (Επιλογή)

Σηµείωση: Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://box.panasonic.com/
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Τόνος ειδοποίησης
Ο τόνος Ειδοποίησης σας ενηµερώνει για τη χαµηλή στάθµη της 
µπαταρίας.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι & προειδ. > Τόνος 

ειδοποίησ.
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Τόνος εκκίνησης/τόνος απενεργοποίησης
Ο τόνος Εκκίνησης ηχεί αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ενώ ο 
τόνος Απενεργοποίησης ηχεί αφού απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι & προειδ. > Τόνος ενεργ/σης 

ή Τόνος απενεργ.
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

∆όνηση
Εάν ενεργοποιήσετε τη ∆όνηση, το τηλέφωνο δεν ηχεί αλλά δονείται 
για να σας ενηµερώσει για τις εισερχόµενες κλήσεις και τα µηνύµατα.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι & προειδ. > ∆όνηση
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό
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Ρυθµίσεις κλήσεων

Εκτροπές κλήσης
Οι κλήσεις οµιλίας, φαξ και δεδοµένων είναι δυνατό να εκτρέπονται 
σε διάφορους αριθµούς υπό διαφορετικές συνθήκες. Παραδείγµατος 
χάριν, µπορείτε να εκτρέπετε κλήσεις στον τηλεφωνητή σας όταν δεν 
είστε διαθέσιµοι.
Οι φωνητικές κλήσεις µπορούν να εκτρέπονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές κλήσης
1. Επιλέξτε Εκτροπή φωνής, Εκτρ. όλων fax ή Εκτρ. όλων 

δεδ.
(Εάν επιλέξετε Εκτρ. όλων fax ή Εκτρ. όλων δεδ., πηγαίνετε 
στο στάδιο 3.)

2. Επιλέξτε την περίπτωση κατά την οποία θα γίνει εκτροπή
3. Επιλέξτε Άµεση εισαγωγή ή Από επαφές
4. Εάν επιλέξετε Άµεση εισαγωγή: Εισάγετε τον τηλεφωνικό 

αριθµό στον οποίο θα εκτρέψετε την κλήση 7 [0]
Εάν επιλέξετε Από επαφές: Επισηµάνετε την επιθυµητή 
επαφή 7 [5] (Επιλογή) 7 Εάν έχουν αποθηκευτεί αρκετοί 
τηλεφωνικοί αριθµοί στην κάρτα, [192] για κύλιση στον 
επιθυµητό αριθµό 7 [0]9[5] (Επιλογή)
Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθµιση, το εικονίδιο εκτροπής ( ) εµφανίζεται 
στην οθόνη αναµονής.

Όλες οι κλήσεις Εκτροπή όλων των εισερχόµενων φωνητικών κλήσεων.

Αν κατειληµµένο Εκτροπή εισερχόµενων φωνητικών κλήσεων όταν 
υπάρχει άλλη κλήση σε εξέλιξη.

Όταν δεν απαντά Εκτροπή εισερχόµενων φωνητικών κλήσεων όταν δεν 
απαντάτε σε µια κλήση.

Αν εκτός Εκτροπή εισερχόµενων φωνητικών κλήσεων όταν το 
τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης του δικτύου.
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Για να ακυρώσετε κάθε ρύθµιση/ελέγξετε κάθε κατάσταση:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές κλήσης
1. Επιλέξτε Εκτροπή φωνής 7 [192] για κύλιση στην 

επιθυµητή λειτουργία εκτροπής
Ή
[192] για κύλιση στα: Εκτρ. όλων fax ή Εκτρ. όλων δεδ.

2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ανενεργό ή Κατάσταση
Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθµίσεις/ελέγξετε όλες τις 
καταστάσεις:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές κλήσης
1. Επιλέξτε Ακύρωση κλήσης ή Κατάσταση όλων

Αναµονή κλήσεων
Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Αναµονή Κλήσεων, µπορείτε να λάβετε κι 
άλλη κλήση ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο. Επίσης µπορείτε να διεξάγετε 
πολλαπλές κλήσεις.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Αναµονή
Η τρέχουσα κατάσταση εµφανίζεται στην οθόνη.
Για να αποδεχτείτε την τρέχουσα κατάσταση:
1. [0]
Για να αλλάξετε τη ρύθµιση:
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

Η τρέχουσα κατάσταση εµφανίζεται στην οθόνη.
2. [0] για αποδοχή της τρέχουσας κατάστασης

Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο
Οι κλήσεις µπορούν να απαντηθούν πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο 
εκτός των [Y], [0], [6] (Άκυρο), [U], [O] και [P].
Όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία Απ.ΜεΟποιοδΠλήκ., µπορείτε 
να απαντήσετε στις κλήσεις µόνο πατώντας [q] ή [5] (∆εκτό).
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Κάθε Πλήκτρο
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό
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Ενεργό πορτάκι
Μπορείτε να απαντήσετε την κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του 
τηλεφώνου και να τερµατίσετε την κλήση κλείνοντας το πορτάκι του 
τηλεφώνου.
Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Ενεργό Πορτάκι, πρέπει να 
πατήσετε το κατάλληλο πλήκτρο για να απαντήσετε ή να τερµατίσετε 
την κλήση. Όταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, µπορείτε να συνεχίσετε 
τη συνοµιλία σας ακόµη κι όταν το πορτάκι είναι κλειστό.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Ενεργό πορτάκι
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Αυτόµατη απάντηση
Όταν χρησιµοποιείτε το προαιρετικό ακουστικό του Προσωπικού 
Handsfree, µπορείτε να απαντήσετε αυτόµατα σε µια κλήση.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Αυτόµ. απάντηση
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Αποστολή αριθµού
Μπορείτε να επιλέξετε κατά πόσο θέλετε ή όχι να προβληθεί το όνοµα 
και/ή ο αριθµός σας σε άλλο τηλέφωνο. Μπορείτε να συµµορφωθείτε µε 
τις ρυθµίσεις του δικτύου σας, εάν επιλέξετε Από δίκτυο.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Αποστολ. αριθµ.
1. Επιλέξτε Από δίκτυο, Ενεργό ή Ανενεργό

∆ιάρκεια κλήσης
Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια των εισερχόµενων ή εξερχόµενων 
κλήσεων.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > ∆ιάρκεια κλήσης
1. Επιλέξτε Εισερχόµενες ή Εξερχόµενες
2. Για να µηδενίσετε το µετρητή, [0]9[5] (Eπαναφ.)
3. «Επανέναρξη;» 7 [0]9[5] (Ναι)



Ρυθµίσεις
108

Χρέωση υπηρεσίας
Υπολειπόµενο κόστος
Μπορείτε να ελέγξετε τις υπολοιπόµενες διαθέσιµες µονάδες 
κλήσης, εάν επιλέξετε τη λειτουργία Μέγιστο Κόστος. 
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Χρέωση υπηρεσίας > 

Αποµένον κόστος

Μετρητής κλήσης
Μπορείτε να ελέγξετε το συνολικό κόστος των κλήσεων που 
πραγµατοποιήσατε.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Χρέωση υπηρεσίας > 

Μετρητής κλήσης
Για να µηδενίσετε το µετρητή:
1. [0]9[5] (Eπαναφ.) 7 «Επανφορά συνολικού κόστους;» 7 

[0]9[5] (Ναι)
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 7 [0]9[5] (Ok)

Τιµή/µονάδα
Μπορείτε να ρυθµίσετε την τιµή για το κόστος που χρεώνει ο 
παροχέας για µια µονάδα χρόνου οµιλίας. 
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Χρέωση υπηρεσίας > 

Tιµή µονάδας
1. [0]9[5] (Αλλαγή) 7 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 7 [0]9[5] (Ok)
2. Εισάγετε το νόµισµα 7 [0]
3. Εισάγετε την αξία 7 [0]9[5] (Ok)

Για να εισάγετε δεκαδικά σηµεία: [r]

Μέγιστο κόστος
Μπορείτε να ορίσετε το επιτρεπόµενο µέγιστο κόστος των κλήσεων.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Χρέωση υπηρεσίας > 

Μέγιστο κόστος
1. [0] 7 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 7 [0]9[5] (Ok)
2. Εισάγετε το όριο πίστωσης 7 [0]9[5] (Ok)
Για να απενεργοποίησετε τη λειτουργία Μέγιστο Κόστος:
Στο στάδιο 1, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Aπενεργ. 7 [0]9[5] (Ναι) 
7 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 7 [0]9[5] (Ok)
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Συνδεσιµότητα
Υπέρυθρες
Μπορείτε να µεταφέρετε δεδοµένα µεταξύ του τηλεφώνου σας και 
άλλων συσκευών που δέχονται υπέρυθρες, χρησιµοποιώντας µια 
σύνδεση υπέρυθρου µήκους κύµατος.
Μπορείτε να στέλνετε κάρτες Επαφών, γεγονότα ηµερολογίου και 
εικόνες/κλιπ ήχου/βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευµένα στο φάκελο 
Τα Αρχεία µου.

Προετοιµασία για σύνδεση µέσω υπέρυθρων
Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας εντός της 
εµβέλειας της άλλης συσκευής, σε 
απόσταση µέχρι 20 εκ.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια 

µεταξύ των δύο συσκευών. Εάν 
υπάρχουν συσκευές µε 
ενεργοποιηµένες υπέρυθρες κοντά, 
ενδέχεται να προκαλέσουν παρεµβολές.

• Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών είναι 
στραµµένες η µία προς την άλλη.

• Ενεργοποιήστε τη θύρα Υπέρυθρων στη συσκευή λήψης.
• Εάν η άλλη συσκευή είναι υπολογιστής, πρέπει να ρυθµίσετε τη 

σύνδεση υπέρυθρων στον υπολογιστή. (Παράδειγµα: Για 
Windows XP, Εκκίνηση > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και 
Άλλο Υλισµικό > Ασύρµατη Σύνδεση > καρτέλα «Υπέρυθρες» > 
Για όλες τις άλλες εκδόσεις, η αποστολή των αρχείων στον 
υπολογιστή σας πρέπει να γίνει µέσω επικοινωνίας µε 
υπέρυθρες)

Σηµείωση: Κάποια από τα αρχεία που φορτώνετε µπορεί να 
προστατεύονται από νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Τα αρχεία 
αυτά δεν πρέπει να αποσταλούν.

Θύρα 
υπέρυθρων
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Αποστολή δεδοµένων µέσω υπέρυθρων
Ετοιµαστείτε για σύνδεση µε υπέρυθρες, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Προετοιµασία για σύνδεση µέσω υπέρυθρων».
1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυµείτε να στείλετε
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Μέσω υπέρυθρων

Το τηλέφωνο αρχίζει αυτόµατα τη σύνδεση µε υπέρυθρες.
Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης 
στην οθόνη.

Λήψη δεδοµένων µέσω υπέρυθρων
Ετοιµαστείτε για σύνδεση µε υπέρυθρες, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Προετοιµασία για σύνδεση µέσω υπέρυθρων» στη 
σελίδα 109.
Για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες:
Πριν αρχίσει η λήψη δεδοµένων, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις 
υπέρυθρες.
Όταν είναι ενεργοποιηµένες οι υπέρυθρες, το σχετικό εικονίδιο ( ) 
εµφανίζεται στην οθόνη. Εάν δεν γίνει χρήση των υπέρυθρων για 
10 λεπτά ή απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, οι υπέρυθρες 
απενεργοποιούνται αυτόµατα και σβήνει το εικονίδιο ( ).
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Υπέρυθρες
1. Επιλέξτε Ενεργό
Για να λάβετε δεδοµένα µέσω υπέρυθρων:
Όταν το εικονίδιο ( ) εµφανιστεί στην οθόνη, ο αποστολέας µπορεί 
να ξεκινήσει τη µεταφορά δεδοµένων.
1. Όταν αρχίσει η µεταφορά, «Θέλετε να λάβετε δεδοµένα;» 7 

[0]9[5] (Ναι) για να λάβετε τα δεδοµένα
2. Όταν ολοκληρωθεί η µεταφορά, «Ελήφθ.δεδοµένα» 7 

Επιστρέψτε στην οθόνη αναµονής 7 Εµφανίζεται το όνοµα του 
αρχείου που λάβατε στην οθόνη 7 [0]9[5] (Αποθήκ.) για 
αποθήκευση των δεδοµένων
Τα δεδοµένα που ελήφθησαν αποθηκεύονται στα αντίστοιχα µενού ή 
αρχεία.
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Συγχρονισµός
Μπορείτε να συγχρονίσετε τη λίστα Επαφών µε τον server δικτύου. 
Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο εάν αποθηκεύσετε τη 
λίστα Επαφών σας στον server δικτύου και δεν θέλετε να διαφέρει. 
Μπορείτε απλώς να στείλετε αλλαγές ή να στείλετε όλα τα αρχεία 
σας στον server δικτύου. Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιεί Πρότυπη 
τεχνολογία SyncML/OMA.
Προτού µπορέσετε να συγχρονίσετε τη λίστα Επαφών σας, πρέπει 
να ορίσετε ένα προφίλ server και να επιλέξετε ένα προφίλ WAP. 

∆ηµιουργία/επεξεργασία προφίλ server
Μπορείτε να δηµιουργήσετε έως και 2 προφίλ server.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συγχρονισµός
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµ. συγχρον.
2. [192] για κύλιση στο επιθυµητό προφίλ
3. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αλλαγή
4. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση 7 [0]
5. Καταχωρίστε πληροφορίες 7 [0]
6. [5] (Αποθήκ.)

Επιλογή ενός προφίλ server
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συγχρονισµός
1. Επαναλάβετε τα στάδια 1 και 2 στην ενότητα «∆ηµιουργία/

επεξεργασία προφίλ server» στη σελίδα 111
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Καταχ.

Όνοµα προφίλ Εισάγετε το όνοµα του προφίλ.

Όνοµα server Εισάγετε τη διεύθυνση του ιστότοπου του server.

Βάση δεδ. Server Εισάγετε τη διεύθυνση της βάσης δεδοµένων του server.

Όναµα Χρήστη Εισάγετε το όνοµα χρήστη για τον server.

Κωδικός Χρήστη Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
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Επιλογή ενός προφίλ WAP
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συγχρονισµός
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προφίλ WAP
2. Επιλέξτε το επιθυµητό προφίλ

Συγχρονισµός
Για να στείλετε απλώς αλλαγές στον server δικτύου:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συγχρονισµός > 

Τροποπ. επαφές
Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.
Για να στείλετε όλα τα αρχεία σας στον server δικτύου:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συγχρονισµός > 

Όλες οι επαφές
Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.

Επαλήθευση server ή βάσης δεδοµένων
Ενώ διεξάγετε το συγχρονισµό, ενδέχεται να σας ζητηθεί να 
επαληθεύσετε τον server ή τη βάση δεδοµένων. Εισάγετε τις σωστές 
πληροφορίες και ξαναδοκιµάστε τη σύνδεση συγχρονισµού.
Στην οθόνη επαλήθευσης:
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή ρύθµιση 7 [0]
2. Εισάγετε τις επιθυµητές πληροφορίες 7 [0]
3. Για να ξαναδοκιµάσετε τη σύνδεση συγχρονισµού, [5] 

(Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ok

Σηµείωση: Εάν συγχρονίζετε τη λίστα Επαφών σας για πρώτη φορά ή 
πρέπει να κάνετε πολλές αλλαγές, ο συγχρονισµός ενδέχεται να διαρκέσει 
αρκετά λεπτά.

∆εν µπορείτε να συγχρονίσετε τα ακόλουθα πεδία: Γενέθλια, Ταχυδρ. 
∆νση, Τόνος κουδουν., Τόνος µηνύµατος, Φωτισµός, Εικόνα και 
Οµάδες. Ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα πεδία που δεν µπορούν να 
συγχρονιστούν, ανάλογα µε τον server σας.
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Πληροφορίες κυψέλης
Μπορείτε να λαµβάνετε τακτικά µηνύµατα για συγκεκριµένα θέµατα, 
όπως πληροφορίες για τον καιρό και νέα για την οδική κυκλοφορία, 
από τον παροχέα σας. Μπορείτε να καθορίσετε το(τα) «θέµα(τα)» 
των πληροφοριών και τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαµβάνετε 
τις πληροφορίες αυτές.

Ενεργοποίηση των Πληροφοριών Κυψέλης 
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Πληροφ. 

κυψέλης > Ενεργό/Ανενεργό
1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Ανάγνωση ληφθέντος µηνύµατος
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Πληροφ. 

κυψέλης > Ανάγν. µηνυµάτων
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό µήνυµα 7 [0]

Θέµατα και γλώσσες
Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε 
θέµατα και γλώσσες.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Πληροφ. 

κυψέλης > Επιλογ. > Θέµα ή Γλώσσα
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό θέµα ή γλώσσα
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προσθ., Αλλαγή ή ∆ιαγρ.
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∆ίκτυο GSM
Επιλογή δικτύου µε το χέρι
Μπορείτε να επιλέξετε µε το χέρι ένα δίκτυο που διατίθεται στην 
τοποθεσία όπου βρίσκεστε.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > ∆ίκτυο GSM > 

Νέα αναζήτηση
1. Επιλέξτε το επιθυµητό δίκτυο

Λίστα δικτύων
Η λίστα δικτύων χρησιµοποιείται όταν η λειτουργία Τρόπος 
Αναζήτησης είναι ρυθµισµένη στη θέση Αυτόµατη. Η εντολή στη 
λίστα υποδεικνύει την προτεραιότητα αναζήτησης. Μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τη λίστα αυτή, εάν χρειάζεται.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > ∆ίκτυο GSM > 

Επιλέξτε δίκτυο
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό δίκτυο
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Προσθ., Εισαγ., Αλλαγή ή ∆ιαγρ.

Με τη λειτουργία Προσθ. αποθηκεύετε ένα καινούργιο δίκτυο στο τέλος 
της λίστας, ενώ µε τη λειτουργία Εισαγ. αποθηκεύετε ένα καινούργιο 
δίκτυο πάνω από το επιλεγµένο δίκτυο.

Τρόπος αναζήτησης
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να αναζητά 
αυτόµατα ή χειροκίνητα άλλα δίκτυα κατά τη διαδικασία της 
περιαγωγής. Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Αυτόµατη, το τηλέφωνο 
επιλέγει αυτόµατα ένα καινούργιο δίκτυο προκειµένου να διατηρήσει 
βέλτιστη διαθεσιµότητα δικτύου. Όταν επιλεχθεί η λειτουργία 
Χειροκίνητο, τα διαθέσιµα δίκτυα εµφανίζονται στην οθόνη αναµονής.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > ∆ίκτυο GSM > 

Tρόπος αναζήτ.
1. Επιλέξτε Αυτόµατη ή Χειροκίνητο

Σηµείωση: Ενδέχεται να µην επιτρέπεται η περιαγωγή στη χώρα σας βάσει 
εθνικών διατάξεων.
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Συνδέσεις δεδοµένων
Οι ρυθµίσεις GPRS και CSD αποθηκεύονται στο µενού Συνδ. 
∆εδοµένων.
Η λήψη/αποστολή δεδοµένων γίνεται µε την τεχνολογία GPRS ή 
CSD.

Επεξεργασία ρυθµίσεων GPRS/CSD
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συνδ. δεδοµένων
1. [192] για κύλιση στη ρύθµιση που επιθυµείτε να 

επεξεργαστείτε ή <Κενό> για να προσθέσετε καινούργια 
ρύθµιση 7 [0]

2. Εάν επιλέξατε <Κενό>, επιλέξτε GPRS ή CSD
3. Επεξεργαστείτε το επιθυµητό πεδίο 7 [5] (Αποθήκ.)

∆ιαγραφή ρυθµίσεων GPRS/CSD
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Συνδ. δεδοµένων
1. [192] για κύλιση στη ρύθµιση που επιθυµείτε να διαγράψετε
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ιαγρ.
3. [0]9[5] (Ναι)

USB
Με τη βοήθεια του προαιρετικού καλωδίου USB µπορείτε να 
δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδοµένα που είναι 
αποθηκευµένα στο τηλέφωνό σας σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Εγκαταστήστε το λογισµικό του Handset Manager από το CD-ROM 
πριν χρησιµοποιήσετε το καλώδιο USB. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://panasonic.co.jp/
pmc/products/en/support/index.html

Σηµείωση: Εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας έχει προστατεύσει µερικές από 
τις ρυθµίσεις σας, ίσως να µην µπορείτε να τις τροποποιήσετε.
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Ασφάλεια
Κωδικός PIN
Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIΜ από τυχόν µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση. Εάν ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN, θα 
σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που θέτετε το 
τηλέφωνο σε λειτουργία.
Ο κωδικός PIN2 ελέγχει την ασφάλεια ορισµένων υπηρεσιών του 
παροχέα όπως Κατάλογος Ασφάλειας και Χρέωση Υπηρεσίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εισαγωγής PIN
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Εισαγωγή PIN > 

Ενεργ/Απενεργ
1. Επιλέξτε Ενεργ. ή Aπενεργ.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN (4-8 ψηφία) 7 [0]9[5] (Ok)

Αλλαγή του PIN
Μπορείτε να αλλάξετε το PIN όταν στο Εισαγωγή PIN έχετε επιλέξει 
Ενεργ.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Εισαγωγή PIN > 

Αλλαγή του PIN
1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό 7 [0]9[5] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό 7 [0]9[5] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό 7 [0]9[5] (Ok)

Σηµείωση: Εάν εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ εσφαλµένα 3 φορές, το τηλέφωνο 
θα κλειδώσει και τότε θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK. Εάν εισάγετε 
τον κωδικό ΡΙΝ2 εσφαλµένα 3 φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και τότε θα 
πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK2. Εάν εισάγετε τον κωδικό PUK 
εσφαλµένα 10 φορές, το τηλέφωνο θα κλειδώσει οριστικά. Όλες οι 
πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM θα χαθούν και θα 
πρέπει να αλλάξετε κάρτα SIM. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών 
για περαιτέρω πληροφορίες.
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Αλλαγή του PIN2

d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή του PIN2
1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό 7 [0]9[5] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό 7 [0]9[5] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό 7 [0]9[5] (Ok)

Κατάλογος ασφαλείας
Όταν ενεργοποιηθεί ο Κατάλογος Ασφ., µόνο οι αριθµοί που 
βρίσκονται στις Επαφές SIM µπορούν να κληθούν. Οποιοιδήποτε 
τηλεφωνικοί αριθµοί κληθούν µε το χέρι πρέπει να αντιστοιχούν σε 
αριθµούς που ήδη υπάρχουν στις Επαφές SIM.
Για να αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τηλεφωνικούς 
αριθµούς στις Επαφές SIM, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2.
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Κατάλογος ασφ.
1. Επιλέξτε Ενεργ. ή Aπενεργ.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 (4-8 ψηφία) 7 [0]9[5] (Ok)

Φραγή κλήσεων
Η Φραγή Κλήσεων περιορίζει ορισµένες κλήσεις µε τη χρήση ενός 
κωδικού πρόσβασης που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών σας.
∆ιατίθενται οι παρακάτω ρυθµίσεις Φραγής Κλήσεων:

Φραγή εξερ. κλ. Όλες οι εξερχόµενες κλήσεις είναι φραγµένες.

Φραγή διεθ. κλ. Οι εξερχόµενες διεθνείς κλήσεις είναι φραγµένες.

Φραγ διεθνών 
κλήσεων εκτός προς 
χώρα σας

Οι εξερχόµενες διεθνείς κλήσεις είναι φραγµένες, 
εκτός από αυτές προς την πατρίδα σας.

Φραγή εισερ. κλ. Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις είναι φραγµένες.

Εισερχοµ. αν εξωτ. Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις εάν είστε στο 
εξωτερικό.
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Ρύθµιση φραγής κλήσεων
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Φραγή
1. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 7 [0]]9[5] (Ok)
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση/ελέγξετε την κατάσταση:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Φραγή
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή ρύθµιση
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ανενεργό ή Κατάσταση
3. Εάν επιλέξετε Ανενεργό, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 7 

[0]9[5] (Ok)
Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθµίσεις/ελέγξετε όλες τις 
καταστάσεις:
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Φραγή
1. Επιλέξτε Ακύρωση κλήσης ή Κατάσταση όλων
2. Εάν επιλέξετε Ακύρωση κλήσης, εισάγετε τον κωδικό 

πρόσβασης 7 [0]9[5] (Ok)

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
d Κύριο µενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Φραγή > Κωδικός
1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης 7 [0]]9[5] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης 7 [0]]9[5] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης 7 [0]9[5] (Ok)
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∆οµή µενού εργαλείων

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

Εργαλειοθήκη SIM*1 ...... 120

Αφυπνίσεις..................... 120

Ηχογράφηση .................. 122

Αριθµοµηχανή ................ 123

*1



Εργαλεία
120

Εργαλειοθήκη SIM
Η Εργαλειοθήκη SIM επιτρέπει στις εφαρµογές που υπάρχουν στην κάρτα 
SIM να αλληλεπιδράσουν και να λειτουργήσουν στο τηλέφωνό σας. Οι 
εφαρµογές αυτές, που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη της κάρτας SIM, 
είναι Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας. Οπαροχέας υπηρεσιών µπορεί να 
διαµορφώσει την κάρτα SIM µε εφαρµογές που µπορούν να εµφανιστούν 
στο τηλέφωνό σας ως επιπρόσθετα στοιχεία µενού.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Αφυπνίσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε έως και 5 διαφορετικές αφυπνίσεις.

Ρύθµιση της αφύπνισης
d Κύριο µενού > Εργαλεία > Αφυπνίσεις
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή 

ρύθµιση 7 [0]
2. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πεδίο 

7 [0]
3. Καταχωρίστε πληροφορίες 7 [0]
4. [5] (Αποθήκ.) για να αποθηκεύσετε την 

καταχώριση
Το εικονίδιο αφύπνισης ( ) εµφανίζεται στην 
οθόνη αναµονής.

Ενεργ./απενεργ. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό.

Ώρα Εισάγετε την ώρα.

Τύπος επανάλ. Επιλέξτε Άπαξ, Κάθε µέρα ή Εβδοµαδιαία για τον τύπο 
επανάληψης της αφύπνισης.
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αφύπνισης
d Κύριο µενού > Εργαλεία > Αφυπνίσεις
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή ρύθµιση
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ενεργοπ. ή Απενερ.

Τερµατισµός της αφύπνισης
Όταν ηχεί η αφύπνιση, µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
SNOOZE για να επαναλάβετε την υπενθύµιση 5 φορές ανά 5 λεπτά.
1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από [w] 7 

«Τερµατισµός snooze;»
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SNOOZE: [0]9[5] 

(Απενερ.)
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SNOOZE: [6] (Snooze)

Τόνος αφύπνισ.
Επιλέξτε τον τόνο αφύπνισης ανάµεσα σε <Αρχικό> ή Τα 
Αρχεία µου. Για να φορτώσετε έναν τόνο αφύπνισης, 
επιλέξτε Φόρτωση*1.

Ένταση αφύπνισ. Ρυθµίστε την ένταση του τόνου της αφύπνισης (Ένταση 0-4 
ή Βηµατικός τόνος).

Αποθηκ. εικόνες Επιλέξτε την επιθυµητή εικόνα. Η εικόνα εµφανίζεται στην 
οθόνη όταν ηχεί η αφύπνιση.

Φωτισµός Επιλέξτε το επιθυµητό σχήµα φωτισµού ή Ανενεργό.

Σηµείωση: Η αφύπνιση ηχεί τη χρονική στιγµή που έχετε ορίσει, ακόµη κι 
αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/

Συντοµεύσεις: Εάν απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πατώντας [Y], 
ενεργοποιείται η λειτουργία SNOOZE και το τηλέφωνο επιστρέφει στην 
κατάσταση αναµονής.
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Ηχογράφηση
Μπορείτε να ηχογραφείτε ήχους, τη φωνή σας ή τις τηλεφωνικές 
συνοµιλίες σας. Μπορείτε να επισυνάψετε τα ηχογραφηµένα κλιπ 
ήχου (εκτός από τις τηλεφωνικές συνοµιλίες) σε µηνύµατα MMS.

Ηχογράφηση νέων κλιπ ήχου
d Κύριο µενού > Εργαλεία > Ηχογράφηση
1. [0]9[5] (Εκκίν.) για να ξεκινήσει η ηχογράφηση

Ο µέγιστος χρόνος ηχογράφησης είναι 3 λεπτά.
2. [0]9[5] (Παύση) για να σταµατήσει η ηχογράφηση
3. [0] για αναπαραγωγή, εάν χρειάζεται

[192] για να ρυθµίσετε την ένταση
4. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αποθήκ.

Το κλιπ ήχου είναι αποθηκευµένο στο φάκελο Τα Αρχεία µου.
Εάν επιλέξετε Αποστ. ως MMS, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
µενού MMS.

Σηµείωση: Όταν αποθηκεύετε το ηχογραφηµένο κλιπ ήχου και λαµβάνετε 
µήνυµα ότι η µνήµη είναι πλήρης, πατήστε [0]9[5] (Ναι) για να 
αποθηκεύσετε το ηχογραφηµένο κλιπ ήχου διαγράφοντας αρχεία που δεν 
θέλετε στο φάκελο Τα Αρχεία µου.



Εργαλεία
    123

Αριθµοµηχανή
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την αριθµοµηχανή 4 πράξεων 
(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση) για να 
κάνετε απλές αριθµητικές πράξεις.
d Κύριο µενού > Εργαλεία > Αριθµοµηχανή
1. Εισαγωγή αριθµού

Για να εισάγετε δεκαδικά σηµεία: [5]
Για να εισάγετε το σηµείο της αφαίρεσης: 
[r]
Για να διαγράψετε ψηφία: [6] (∆ιαγρ.)

2. [1929394] για να επιλέξετε την 
αριθµητική πράξη ([1] για 
πολλαπλασιασµό, [4] για πρόσθεση, 
[2] για διαίρεση, [3] για αφαίρεση)

3. Εισάγετε τον αριθµό
4. [0] (=) για τον υπολογισµό
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Περιήγηση στο ηµερολόγιο
Μπορείτε να προβάλετε το ηµερολόγιο ανά µήνα, ανά εβδοµάδα ή 
ανά ηµέρα.

Λειτουργία περιήγησης
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
Για να µετακινηθείτε στο ηµερολόγιο : [1929394]
Για να αλλάξετε τη µορφή της προβολής (προβολή Μήνα/
Εβδοµάδας): βλ. Μορφή προβολής στις «Επιλογές»
Για να προβάλετε τις λεπτοµέρειες της επιλεγµένης ηµέρας 
(προβολή Ηµέρας): [0]

Επιλογές
Όταν είστε σε προβολή Μήνα ή Εβδοµάδας, διατίθενται οι 
παρακάτω επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

*1 ∆ιατίθεται µόνο όταν η ρύθµιση Γλώσσα µενού έχει τεθεί στην κινέζικη γλώσσα. (Βλ. «Γλώσσα» στη 
σελίδα 96.)

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.

Νέα καταχώριση Βλ. «∆ηµιουργία γεγονότων Ηµερολογίου» στη σελίδα 126.

Μορφή προβολής Αλλάξτε τη µορφή προβολής του ηµερολογίου, Μηνιαία ή Εβδοµαδιαία. 

Μετάβ σε ηµερ Μεταβείτε στην καθορισµένη ηµεροµηνία.

Μέσω υπέρυθρων Στείλτε γεγονότα ηµερολογίου µέσω υπέρυθρων. Βλ. «Υπέρυθρες» στη 
σελίδα 109.

∆ιαγρ. Βλ. «∆ιαγραφή πολλαπλών γεγονότων» στη σελίδα 128.

Lunar calendar 
detail*1

Ελέγξτε τις ηµεροµηνίες και τα φεστιβάλ του κινέζικου σεληνιακού ηµερολογίου 
ενώ προβάλλετε το ∆υτικό ηµερολόγιο.

Κατάσταση µνήµης Προβάλετε τη µνήµη που έχει χρησιµοποιηθεί για το ηµερολόγιο.

Ρυθµίσεις Βλ. «Ρυθµίσεις ηµερολογίου» στη σελίδα 129.
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Προβολή ηµερολογίου
Για να αλλάξετε τη µορφή προβολής του ηµερολογίου, βλ. 
«Λειτουργία περιήγησης» στη σελίδα 124.

Προβολή Μήνα

Προβολή Εβδοµάδας

Τρέχουσα 
ηµεροµηνία Κόκκινο πλαίσιο

Επιλεγµένη 
ηµεροµηνΙα

Χρωµατισµένη - Εµφανίζεται επίσης 
στην επάνω αριστερή πλευρά του 
ηµερολογίου

Αριθµός 
εβδοµάδας της 
επιλεγµένης 
ηµεροµηνίας

Εµφανίζεται στην επάνω δεξιά 
πλευρά του ηµερολογίου

Προγραµµατισµέ
νη σηµείωση

Χρωµατισµένη - Εµφανίζεται επίσης 
στη λίστα προγράµµατος µε το 
εικονίδιο κατηγορίας, την ώρα 
εκκίνησης και τη σηµείωση (έως και 
τρία γεγονότα)

Τρέχουσα 
ηµεροµηνία

Κόκκινη γραµµή κάτω από την 
εβδοµάδα

Αριθµός 
τρέχουσας 
εβδοµάδας

Εµφανίζεται στην επάνω δεξιά 
πλευρά του ηµερολογίου

Επιλεγµένη 
ηµεροµηνΙα

Η ηµέρα της εβδοµάδας είναι 
χρωµατισµένη - Εµφανίζεται επίσης 
στην επάνω αριστερή πλευρά του 
ηµερολογίου

Προγραµµατισµέ
νη σηµείωση

Η προγραµµατισµένη ζώνη ώρας 
είναι χρωµατισµένη

Λίστα 
προγράµµατος
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Προβολή Ηµέρας

∆ηµιουργία γεγονότων Ηµερολογίου
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. Επιλέξτε την ηµέρα του γεγονότος που επιθυµείτε να 

αποθηκεύσετε
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Νέα 

καταχώριση
3. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πεδίο 

7 [0]
4. Καταχωρίστε πληροφορίες 7 [0]

Για να καταχωρίσετε χαρακτήρες, βλ. 
«Εισαγωγή κειµένου» στη σελίδα 41.

5. [5] (Αποθήκ.) για να αποθηκεύσετε το 
γεγονός

Τρέχουσα 
ηµεροµηνία

Εµφανίζεται στην επάνω αριστερή 
πλευρά

Αριθµός 
τρέχουσας 
εβδοµάδας

Εµφανίζεται στην επάνω δεξιά 
πλευρά

Προγραµµατισµέ
νη σηµείωση

Εµφανίζεται µε το εικονίδιο 
κατηγορίας, την ώρα εκκίνησης και 
τη σηµείωση

Σηµείωση Εισάγετε τη σηµείωση (θέµα) .

Έναρξ ηµερ/ώρας
Εισάγετε την ώρα εκκίνησης 7 [2] 7 Εισάγετε την 
ηµεροµηνία έναρξης (Η τρέχουσα ώρα/
ηµεροµηνία έχει ήδη εισαχθεί.)
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Τερµ ηµερ/ώρας
Εισάγετε την ώρα τερµατισµού 7 [2] 7 Εισάγετε 
την ηµεροµηνία τερµατισµού (Η τρέχουσα ώρα/
ηµεροµηνία έχει ήδη εισαχθεί.)

Τύπος επανάλ. Επιλέξτε έναν κύκλο επανάληψης γεγονότος. 

Υπενθύµιση

Ρυθµίστε την υπενθύµιση ώστε να ηχήσει κατά την 
ώρα εκκίνησης (0 λεπτά) ή µερικά λεπτά πριν την 
ώρα εκκίνησης.
Επιλέξτε Ανενεργό, 0 λεπτά, ή 5, 10, 15, 30, 60, 
90 λεπτά µπροστά.
Όταν ηχεί ο τόνος υπενθύµισης, πατήστε [5] 
(Προβολή) για να ελέγξετε το πρόγραµµα ή 
πατήστε [6] (Παύση) για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση αναµονής.

Θέση Εισάγετε τη θέση.

Κατηγορία Επιλέξτε κατηγορία.

Τόνος ηµερολογ.
Επιλέξτε τον τόνο υπενθύµισης από το <Αρχικό> 
ή το Τα Αρχεία µου Για να φορτώσετε έναν τόνο, 
επιλέξτε Φόρτωση*1.

Ένταση ηµερολ. Ρυθµίστε την ένταση του τόνου υπενθύµισης 
(Ένταση 0-4 ή Βηµατικός τόνος).

Φωτισµός Επιλέξτε ένα σχήµα φωτισµού για την υπενθύµιση 
ή Ανενεργό.

Σηµείωση: Η υπενθύµιση ηχεί κατά την προγραµµατισµένη ώρα ακόµη κι 
αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο.

Εάν τα προγραµµατισµένα γεγονότα διαρκούν περισσότερες από µία µέρες, 
µόνο οι ηµέρες έναρξης αυτών επισηµαίνονται στο ηµερολόγιο. 

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα http://box.panasonic.com/
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∆ιαχείριση γεγονότων Ηµερολογίου
Επεξεργασία γεγονότων
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. Όταν είστε σε προβολή Ηµέρας, [192] για κύλιση στο 

επιθυµητό γεγονός
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Αλλαγή
3. Επεξεργαστείτε το επιθυµητό πεδίο 7[5] (Αποθήκ.) για 

επεγγραφή

∆ιαγραφή γεγονότων
∆ιαγραφή γεγονότος
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. Όταν είστε σε προβολή Ηµέρας, [192] για κύλιση στο 

επιθυµητό γεγονός
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ιαγρ.
3. [0]9[5] (Ναι)

∆ιαγραφή πολλαπλών γεγονότων
Για να διαγράψετε τα γεγονότα της επιλεγµένης ηµέρας ή τα 
προηγούµενα γεγονότα:
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. Όταν είστε σε προβολή Μήνα ή Εβδοµάδας, [1929394] για 

κύλιση στην επιθυµητή ηµεροµηνία
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε ∆ιαγρ.
3. Επιλέξτε Ηµέρα ή Παλαιό
4. [0]9[5] (Ναι)
Για να διαγράψετε όλα τα γεγονότα:
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. Όταν είστε σε προβολή Μήνα ή Εβδοµάδας, [5] (Επιλογ.) 7 

Επιλέξτε ∆ιαγρ.
2. Επιλέξτε Όλα
3. [5] (Ναι)
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Ρυθµίσεις ηµερολογίου
Επιλογή της ηµέρας έναρξης της εβδοµάδας
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµίσεις
2. Επιλέξτε Αρχή εβδοµάδας
3. Επιλέξτε την επιθυµητή ηµέρα της εβδοµάδας

Καθορισµός διακοπών
Μπορείτε να ορίσετε τις διακοπές σας µε κόκκινο.
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµίσεις
2. Επιλέξτε Σετ διακοπών
3. [192] για κύλιση στην επιθυµητή ηµέρα της εβδοµάδας 7 [0]

Επαναλάβετε αυτό το στάδιο για να επιλέξετε άλλες ηµέρες της εβδοµάδας.
4. [5] (Ok)

Κινέζικο σεληνιακό ηµερολόγιο
Μπορείτε να ελέγξετε τις ηµεροµηνίες και τα φεστιβάλ του κινέζικου 
σεληνιακού ηµερολογίου ενώ ακόµη προβάλλετε το ηµερολόγιο της 
∆ύσης. Για να εµφανιστεί το κινέζικο σεληνιακό ηµερολόγιο, πρέπει 
να επιλέξετε την κινέζικη γλώσσα στη ρύθµιση Γλώσσα µενού (βλ. 
σελίδα 96).
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινέζικου σεληνιακού 
ηµερολογίου
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Ρυθµίσεις
2. Επιλέξτε Lunar calender
3. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό
Προβολή λεπτοµέρειας κινέζικου σεληνιακού ηµερολογίου
d Κύριο µενού > Ηµερολόγιο
1. [1929394] για κύλιση στην ηµέρα για την οποία επιθυµείτε 

να προβάλετε λεπτοµέρειες.
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Lunar calendar detail
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Εικόνες
Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν µε την Κάµερα, οι εικόνες που 
φορτώσατε από κάποιον ιστότοπο WAP και λάβατε µέσω 
υπέρυθρων αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες.

Προβολή εικόνων
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες
1. [1929394] για κύλιση στο επιθυµητό thumbnail 7 [0]

Μπορείτε να προβάλετε το πραγµατικό µέγεθος της εικόνας που 
επιλέξατε πατώντας [0] εάν η εικόνα είναι µεγαλύτερη από την οθόνη. 
Για να συνεχίσετε στο στάδιο 2, πατήστε [6] (Πίσω).

2. [4]9[2] για να προβάλετε την επόµενη εικόνα ή [3]9[1] για να 
προβάλετε την προηγούµενη εικόνα

 ∆ιαχείριση αρχείων
Για να δηµιουργήσετε καινούργιο φάκελο:
1. Στο φάκελο Αποθηκευµένων Εικόνων, [5] (Επιλογ.) 7 

Επιλέξτε ∆ιαχείρ. αρχ.
2. Επιλέξτε Νέος φάκελος
3. Εισάγετε το όνοµα του φακέλου 7 [0]
Για να µετακινήσετε την επιλεγµένη εικόνα σε κάποιον άλλο 
φάκελο:
1. Όταν επισηµαίνετε το επιθυµητό thumbnail, [5] (Επιλογ.) 7 

Επιλέξτε ∆ιαχείρ. αρχ.
2. Επιλέξτε Μετ. σε φ/λο
3. Επιλέξτε τον επιθυµητό φάκελο

Σηµείωση: Για να χρησιµοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που 
υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα 
δικαιώµατα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

Σηµείωση: Το µέγεθος του αρχείου της εικόνας που έχετε επισηµάνει 
εµφανίζεται κάτω από τον τίτλο της εικόνας, µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα 
αποθήκευσης της εικόνας. Τυχόν εικόνες µε µέγεθος µικρότερο από 1 kB 
εµφανίζονται ως 1 kB.
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Επιλογές
Όταν προβάλλετε τη λίστα εικόνων, διατίθενται οι ακόλουθες 
επιλογές πατώντας [5] (Επιλογ.).

Αποστ. ως MMS
Επισυνάψτε την επιλεγµένη εικόνα σε µήνυµα 
MMS. Βλ. «∆ηµιουργία µηνύµατος MMS» στη 
σελίδα 63.

Χρήση ως
Χρησιµοποιήστε την επιλεγµένη εικόνα ως Φόντο 
ή Εικόνα επαφ.. Βλ. «Χρήση εικόνων» στη 
σελίδα 133.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε την επιλεγµένη εικόνα ή τον 
επιλεγµένο φάκελο.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγράψτε όλες τις εικόνες που βρίσκονται στο 
φάκελο ή όλους τους φακέλους.

Ενεργοποίηση Αγοράστε τα δικαιώµατα που αφορούν την 
προβολή της επιλεγµένης εικόνας.

Μετονοµασία Μετονοµάστε την επιλεγµένη εικόνα ή τον 
επιλεγµένο φάκελο .

Μέσω υπέρυθρων Στείλτε την επιλεγµένη εικόνα µέσω υπέρυθρων. 
Βλ. «Υπέρυθρες» στη σελίδα 109.

Ρύθµ. µεγέθ. Αλλάξτε το µέγεθος της επιλεγµένης εικόνας.

Αλλαγή Επεξεργαστείτε την επιλεγµένη εικόνα. Βλ. 
«Επεξεργασία εικόνων» στη σελίδα 133.

Αλλαγή προβ. Αλλάξτε τη λίστα εικόνων σε προβολή Λίστα ή 
προβολή Πλέγµα.

∆ιαχείρ. αρχ.
∆ηµιουργήστε καινούργιο φάκελο ή µετακινήστε 
την επιλεγµένη εικόνα σε κάποιον άλλο φάκελο. 
Βλ. «∆ιαχείριση αρχείων» στη σελίδα 131.

Πληροφορίες Προβάλετε τις λεπτοµέρειες της επιλεγµένης 
εικόνας.

Σηµείωση: Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία αρχείου που είναι 
κλειδωµένο για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ).



Τα Aρχεία µου
    133

Χρήση εικόνων
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις αποθηκευµένες εικόνες ως φόντο 
ή στις Επαφές.
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή εικόνα
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Χρήση ως
3. Επιλέξτε Φόντο ή Εικόνα επαφ.

(Εάν επιλέξετε Εικόνα επαφ., πηγαίνετε στο επόµενο στάδιο.)
4. Επισηµάνετε την επιθυµητή επαφή 7 [5] (Επιλογή)
5. [5] (Αποθήκ.)

Επεξεργασία εικόνων
 Προσθήκη πλαισίου
Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο πλαίσιο στην εικόνα σας.
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες
1. Όταν επισηµαίνετε το επιθυµητό thumbnail ή η επιθυµητή 

εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε 
Αλλαγή

2. Επιλέξτε Προσθ.πλαισίου
3. Επιλέξτε το επιθυµητό πλαίσιο

Η εικόνα µε το επιλεγµένο πλαίσιο εµφανίζεται στην οθόνη.
Μπορείτε να αλλάξετε το πλαίσιο πατώντας [394].

4. [0]9[5] (Αποθήκ.)
5. Εισάγετε το όνοµα του αρχείου 7 [0] 

Σηµείωση: Η υπηρεσία προσθήκης πλαισίου διατίθεται µόνο όταν το 
µέγεθος της εικόνας που θα επεξεργαστείτε είναι Μέτρια 320x240, Μικρά 
160x120 ή Κύρια οθόνη 240x320.
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Μικρορρύθµιση
Μπορείτε να προσαρµόσετε το µέγεθος των εικόνων σας.
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες
1. Όταν επισηµαίνετε το επιθυµητό thumbnail ή η επιθυµητή 

εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε 
Αλλαγή

2. Επιλέξτε Μικρορρύθµιση
3. Επιλέξτε το επιθυµητό µέγεθος για τη µικρορρύθµιση
4. Εάν επιλέξετε Ελεύθ. µέγεθος: [1929394] για να 

καθορίσετε το σηµείο εκκίνησης 7 [0]9[5] (Εκκίν.) 7 
[1929394] για να καθορίσετε το σηµείο τερµατισµού 7 
[0]9[5] (Ok)
Εάν επιλέξετε οποιοδήποτε µέγεθος εκτός από το Ελεύθ. 
µέγεθος: [1929394] για να µετακινήσετε το κουτί 
µικρορρύθµισης 7 [0]9[5] (Εκκίν.)

5. [0]9[5] (Αποθήκ.)
6. Εισάγετε το όνοµα του αρχείου 7 [0] 

∆ιαγραφή σκιάς
Μπορείτε να κάνετε τις σκοτεινές εικόνες πιο καθαρές.
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες
1. Όταν επισηµαίνετε το επιθυµητό thumbnail ή η επιθυµητή 

εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη, [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε 
Αλλαγή

2. Επιλέξτε ∆ιαγραφή σκιάς
3. [0]9[5] (Αποθήκ.)
4. Εισάγετε το όνοµα του αρχείου 7 [0] 
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Φόρτωση αρχείων εικόνων
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Φόρτωση
Ο ιστότοπος για τη φόρτωση των αρχείων εµφανίζεται στην οθόνη.

 Νέα φωτογράφηση
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Εικόνες > Νέα φωτογράφηση
Το τηλέφωνο µεταβαίνει στη λειτουργία Εικόνας. Βλ. «Λήψη 
φωτογραφίας» στη σελίδα 77.

Ήχοι
Τα κλιπ ήχου που ηχογραφούνται στη λειτουργία Ηχογράφησης, 
φορτώνονται από τον ιστότοπο WAP και λαµβάνονται µέσω 
υπέρυθρων, αποθηκεύονται στο φάκελο Ήχοι.

Αναπαραγωγή των κλιπ ήχου
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Ήχοι > Αποθηκ. Ήχοι
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό αρχείο ήχου 7 [0]

[192] για να ρυθµίσετε την ένταση.
2. Για να σταµατήσετε: [0]

Για να ξαναρχίσετε: [5] (Επανεκ.)

Σηµείωση: Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για την απόδοση των 
περιεχοµένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισµικού του 
τηλεφώνου.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/

Σηµείωση: Για να χρησιµοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που 
υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα 
δικαιώµατα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

Σηµείωση: Το µέγεθος του αρχείου ήχου που έχετε επισηµάνει εµφανίζεται 
στο επάνω µέρος της λίστας, µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα αποθήκευσης 
του αρχείου. Τυχόν αρχεία ήχου µικρότερα από 1 kB εµφανίζονται ως 1 kB.
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∆ιαχείριση αρχείων
Μπορείτε να δηµιουργήσετε καινούργιους φακέλους ή να 
µετακινήσετε τα επιλεγµένα αρχεία ήχων σε κάποιον άλλο φάκελο. 
Βλ. «∆ιαχείριση αρχείων» στη σελίδα 131.

Επιλογές
Στη λίστα ήχων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [5] 
(Επιλογ.).

Αποστ. ως MMS Επισυνάψτε το επιλεγµένο κλιπ ήχου σε µήνυµα MMS. Βλ. 
«∆ηµιουργία µηνύµατος MMS» στη σελίδα 63.

Χρήση ως
Χρησιµοποιήστε το επιλεγµένο κλιπ ήχου ως Τόνος 
κουδουν., Τόνος µηνύµατος ή Τόνος Επαφών. Βλ. 
«Χρήση κλιπ ήχων» στη σελίδα 137.

∆ιαδοχή
Επιλέξτε ∆ιαδοχικά ή Τυχαία για να αναπαράγετε όλα τα 
κλιπ ήχου που βρίσκονται στον επιλεγµένο φάκελο 
διαδοχικά ή τυχαία.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε το επιλεγµένο αρχείο ήχου ή τον επιλεγµένο 
φάκελο ήχων.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγράψτε όλα τα αρχεία ήχων που βρίσκονται στο 
φάκελο ή όλους τους φακέλους.

Ενεργοποίηση Αγοράστε τα δικαιώµατα που αφορούν την αναπαραγωγή 
του επιλεγµένου αρχείου ήχου.

Μετονοµασία Μετονοµάστε το επιλεγµένο αρχείο ήχου ή τον επιλεγµένο 
φάκελο ήχων.

Μέσω υπέρυθρων Στείλτε το επιλεγµένο αρχείο ήχου µέσω υπέρυθρων. Βλ. 
«Υπέρυθρες» στη σελίδα 109.

∆ιαχείρ. αρχ.
∆ηµιουργήστε καινούργιο φάκελο ή µετακινήστε το 
επιλεγµένο αρχείο ήχου σε κάποιον άλλο φάκελο. Βλ. 
«∆ιαχείριση αρχείων» στη σελίδα 131.

Πληροφορίες Προβάλετε τις λεπτοµέρειες του επιλεγµένου αρχείου 
ήχου.

Σηµείωση: Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία αρχείου που είναι 
κλειδωµένο για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ).
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Χρήση κλιπ ήχων
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα αποθηκευµένα κλιπ ήχου ως 
τόνους κουδουνίσµατος, τόνους Μηνύµατος ή τόνους 
κουδουνίσµατος για τις Επαφές.
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Ήχοι > Αποθηκ. Ήχοι
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό κλιπ ήχου
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε Χρήση ως
3. Επιλέξτε Τόνος κουδουν., Τόνος µηνύµατος ή Τόνος 

Επαφών
(Εάν επιλέξετε Τόνος Επαφών, πηγαίνετε στο επόµενο 
στάδιο.)

4. Επισηµάνετε την επιθυµητή επαφή 7 [5] (Επιλογή)
5. Επιλέξτε Τόνο Κουδουνίσµατος ( ) ή τόνο Μηνύµατος ( )
6. [5] (Αποθήκ.)

Φόρτωση των κλιπ ήχου
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Ήχοι > Φόρτωση
Ο ιστότοπος για τη φόρτωση των αρχείων εµφανίζεται στην οθόνη.

Ηχογράφηση νέων κλιπ ήχου
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Ήχοι > Ηχογρ.νέου ήχου
Το τηλέφωνο µεταβαίνει στη λειτουργία ηχογράφησης Ήχων. Βλ. 
«Ηχογράφηση» στη σελίδα 122.

Σηµείωση: Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για την απόδοση των 
περιεχοµένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισµικού του 
τηλεφώνου.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/
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Βίντεο
Τα βίντεο κλιπ που µαγνητογραφούνται από τη λειτουργία λήψης 
Βίντεο, φορτώνονται από τον ιστότοπο WAP και λαµβάνονται µέσω 
υπέρυθρων, αποθηκεύονται στο φάκελο Βίντεο.

Αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Βίντεο > Αποθηκ. βίντεο
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό αρχείο βίντεο 7 [0]

[192] για να ρυθµίσετε την ένταση.
2. Για να σταµατήσετε: [0]

Για να ξαναρχίσετε: [5] (Επανεκ.)

∆ιαχείριση αρχείων
Μπορείτε να δηµιουργήσετε καινούργιους φακέλους ή να 
µετακινήσετε τα επιλεγµένα αρχεία βίντεο σε κάποιον άλλο φάκελο. 
Βλ. «∆ιαχείριση αρχείων» στη σελίδα 131.

Επιλογές
Στη λίστα βίντεο διατίθενται οι επιλογές που διατίθενται και για το 
φάκελο Ήχων. Βλ. «Επιλογές» στη σελίδα 136. Λάβετε υπόψη σας 
ότι η επιλογή Χρήση ως δεν διατίθεται για αρχεία βίντεο.

Σηµείωση: Για να χρησιµοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που 
υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα 
δικαιώµατα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

Σηµείωση: Το µέγεθος του αρχείου βίντεο που έχετε επισηµάνει εµφανίζεται 
στο επάνω µέρος της λίστας, µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα αποθήκευσης 
του αρχείου. Τυχόν αρχεία βίντεο που είναι µικρότερα από 1 kB εµφανίζονται 
ως 1 kB.



Τα Aρχεία µου
    139

Φόρτωση βίντεο κλιπ
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Βίντεο > Φόρτωση
Ο ιστότοπος για τη φόρτωση των αρχείων εµφανίζεται στην οθόνη.

Μαγνητοσκόπηση νέου βίντεο
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Βίντεο > ∆ηµ.νέου βίντεο
Το τηλέφωνο µεταβαίνει στη λειτουργία Βίντεο. Βλ. 
«Μαγνητοσκόπηση βίντεο κλιπ» στη σελίδα 83.

Παιχνίδια
Τα προεγκατεστηµένα παιχνίδια και τα παιχνίδια που έχετε φορτώσει 
αποθηκεύονται στο φάκελο Παιχνιδιών.

Αναπαραγωγή παιχνιδιών
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Παιχνίδια > Αποθηκ. εφαρµ. 
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό παιχνίδι 7 [0]

Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. «Παιχνίδια» στη σελίδα 143.

Σηµείωση: Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για την απόδοση των 
περιεχοµένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισµικού του 
τηλεφώνου.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/

Σηµείωση: Για να χρησιµοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που 
υποδεικνύεται από το εικονίδιο ( ), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα 
δικαιώµατα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.
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Φόρτωση παιχνιδιών
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Παιχνίδια > Φόρτωση
Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. «Φόρτωση παιχνιδιών» στη 
σελίδα 145.

Πρότυπα κειµένου
Όταν δηµιουργείτε µηνύµατα κειµένου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
πρότυπα που είναι αποθηκευµένα στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να 
αποθηκεύετε ως πρότυπα διάφορα κείµενα που χρησιµοποιείτε συχνά.

Επεξεργασία προτύπων κειµένου
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Πρότυπα
1. [192] για κύλιση στο επιθυµητό πρότυπο 7 [0]
2. Επεξεργαστείτε το πρότυπο 7 [0]

Σηµείωση: Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για την απόδοση των 
περιεχοµένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισµικού του 
τηλεφώνου.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/



Τα Aρχεία µου
    141

Επιλογές
Στη λίστα προτύπων κειµένου διατίθενται οι παρακάτω επιλογές 
πατώντας [5] (Επιλογ.).

Κατάσταση µνήµης
Μπορείτε να δείτε πόσα δεδοµένα είναι αποθηκευµένα στους 
επιµέρους φακέλους του φακέλου Τα Αρχεία µου.
d Κύριο µενού > Τα Αρχεία µου > Κατάσταση µνήµης

Νέα ∆ηµιουργήστε νέο πρότυπο.

∆ηµιουρ. µηνύµ. ∆ηµιουργήστε ένα µήνυµα SMS ή MMS 
χρησιµοποιώντας το επιλεγµένο πρότυπο.

Αλλαγή Επεξεργαστείτε το επιλεγµένο πρότυπο.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε το επιλεγµένο πρότυπο.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγράψτε όλα τα πρότυπα.

Πληροφορίες Προβάλετε τις λεπτοµέρειες του επιλεγµένου 
αρχείου προτύπων.

Σηµείωση: Για να µειώσετε το ποσοστό µνήµης τηλεφώνου που 
χρησιµοποιείται, διαγράψτε δεδοµένα που δεν θέλετε ή αποθηκεύστε 
δεδοµένα στον υπολογιστή σας (βλ. «USB» στη σελίδα 115).
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∆οµή του µενού παιχνιδιών

Σηµείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες 
του µενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής µενού» στη σελίδα 31.
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Ένταση ήχου ........................ 146
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Παιχνίδια
Επιλογή παιχνιδιών
Το τηλέφωνό σας διαθέτει προεγκατεστηµένες εφαρµογές JavaTM. 
Οι εφαρµογές JavaTM που έχουν φορτωθεί αναγράφονται και εδώ.
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια
1. [192] για κύλιση στην επιθυµητή εφαρµογή
2. [5] (Επιλογ.) 7 Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή

Εκτέλεση Εκτελέστε την επιλεγµένη εφαρµογή JavaTM.

Άδεια
Επιλέξτε ανάµεσα σε Πρόσβ. σε δίκτ., 
Μηνύµατα ή Αυτόµ. επίκληση, και στη συνέχεια 
επιλέξτε ανάµεσα σε Πάντα επιτρεπ., Επιβ. 1η 
φορά, Επιβ. κάθε φορά ή ∆εν επιτρέπεται.

Πληροφορίες
Προβάλετε το όνοµα, την έκδοση, τον 
κατασκευαστή, το µέγεθος αποθήκευσης της 
εφαρµογής, κ.τ.λ.

∆ιαγρ. ∆ιαγράψτε την επιλεγµένη εφαρµογή JavaTM 
(εκτός των προεγκατεστηµένων εφαρµογών).

Ενεργοποίηση
Αγοράστε τα δικαιώµατα προκειµένου να 
εκτελέσετε την επιλεγµένη εφαρµογή JavaTM.

Σηµείωση: Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρµογές J2METM JavaTM. ∆εν 
µπορείτε να εγκαταστήσετε άλλους τύπους εφαρµογών JavaTM.
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SONIC THE HEDGEHOG
Πρόκειται για µια έκδοση του κλασικού παιχνιδιού δράσης, «Sonic the 
Hedgehog» για κινητά τηλέφωνα, που έκανε αρχικά το ντεµπούτο του 
το 1991 στο Mega Drive (SEGA Genesis). 
Σώστε τα ζώα από τη σατανική επιστηµονική ιδιοφυΐα, τον Dr. Eggman, 
και σταµατήστε τον πριν κυριαρχήσει στον κόσµο!
Σκοπός σας είναι να φτάσει ο Sonic ως το τέλος του παιχνιδιού ζωντανός!
Το παιχνίδι διαθέτει 6 Ζώνες και η κάθε Ζώνη χωρίζεται σε 3 Πράξεις. 
Στην Πράξη 3, ο Dr. Eggman θα καταφτάσει µε την παράξενη συσκευή 
του. Νικήστε τον για να βγείτε από τη Ζώνη.
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια > SONIC THE HEDGEHOG
Λειτουργία πλήκτρων:

Ποδόσφαιρο
Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο παιχνίδι ποδοσφαίρου. Παίξτε και 
κερδίστε το φιλικό παιχνίδι µε την επιλεγµένη χώρα.
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια > Soccer
Λειτουργία πλήκτρων:

Κίνηση/Τρέξιµο στα δεξιά Πατήστε [4] ή πατήστε το πλήκτρο [H]. 

Κίνηση/Τρέξιµο στα αριστερά Πατήστε [3] ή πατήστε το πλήκτρο [F]. 

Άλµα Πατήστε [1] ή πατήστε το πλήκτρο [S]. 

Αναζήτηση Πατήστε [0] ή πατήστε το πλήκτρο [G]. 

Συσπείρωση για εφόρµηση Πατήστε [2] ή πατήστε το πλήκτρο [J]. 

Περιστροφή Πατήστε [2] ή πατήστε το πλήκτρο [J] (ενώ τρέχετε). 

Κίνηση/προώθηση 
µπάλας µε ελιγµούς Πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης.

Χτύπηµα µπάλας Πατήστε το πλήκτρο [r]

Πάσα Πατήστε [0] ή πατήστε το πλήκτρο [G] ενώ έχετε την 
µπάλα. 

Πλάγιο τακλ Πατήστε [0] ή πατήστε το πλήκτρο [G] χωρίς να έχετε την 
µπάλα. 
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Αναστολή/τερµατισµός παιχνιδιού
1. [Y]
2. Επιλέξτε Κράτηση ή Τερµατισµός

Όταν επιλέγετε Κράτηση, το εικονίδιο JavaTM ( ) εµφανίζεται στην 
οθόνη αναµονής.

Για να ξαναρχίσετε το παιχνίδι:
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια
1. Επιλέξτε Ανάκτ.

Ξεκινάει η εκτέλεση της εφαρµογής JavaTM.

Φόρτωση παιχνιδιών
Μπορείτε να φορτώνετε παιχνίδια στο τηλέφωνό σας από τους 
ιστότοπους WAP. Για υποστήριξη πελατών σχετικά µε τα 
περιεχόµενα που φορτώσατε, επισκεφτείτε τους ιστότοπους των 
αντίστοιχων προµηθευτών.
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Φόρτωση
1. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή JavaTM

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση, η ένδειξη «Θέλετε να εκτελέσετε την 
εφαρµογή;» εµφανίζεται στην οθόνη.

2. Για να εκτελέσετε την εφαρµογή JavaTM: [0]9[5] (Ok)
Για να εξέλθετε: [Y]9[6] (Άκυρο)

Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να αναστείλετε την εφαρµογή JavaTM 
κλείνοντας το πορτάκι του τηλεφώνου.

Σηµείωση: Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για την απόδοση των 
περιεχοµένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισµικού του 
τηλεφώνου.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία φόρτωσης, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο http://box.panasonic.com/
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Ρυθµίσεις
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Ρυθµίσεις
1. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση

Πληροφορίες
Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων του λογισµικού που χρησιµοποιείται στο τηλέφωνο.
d Κύριο µενού > Παιχνίδια > Πληροφορίες

Ένταση ήχου
Ρυθµίστε την ένταση του ήχου των εφαρµογών 
JavaTM.

Φωτισµός
Ενεργοποιήστε το φωτισµό στην Προτίµηση 
εφαρµογής ή στην Προτίµηση συστ., ή θέστε 
τον στο Ανενεργό.

∆όνηση
Θέστε τη λειτουργία δόνησης για τις εφαρµογές 
JavaTM στη θέση Ενεργό ή Ανενεργό.

Eπαναφ.

∆ιαγράψτε όλες τις εφαρµογές JavaTM που 
φορτώσατε, επαναφέρετε τα αρχεία της 
προεγκατεστηµένης εφαρµογής JavaTM και 
ενεργοποιήστε τις ρυθµίσεις JavaTM. 

Προφίλ WAP Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση προφίλ.
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Αξεσουάρ
Τα παρακάτω αξεσουάρ διατίθενται για το τηλέφωνο της Panasonic.

Μπαταρία (EB-BS001)
∆ιπλασιάστε το χρόνο οµιλίας σας µε µια 
εφεδρική µπαταρία.

Φορτιστής Ταξιδιού
Να τον έχετε πάντα µαζί σας όπου κι αν πάτε έτσι, ώστε να µπορείτε 
πάντα να επαναφορτίζετε την µπαταρία σας.

Σηµείωση: Η διαθεσιµότητα εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή σας.

(EB-CA001 AU) (EB-CA001 EU)

(EB-CA001 UK) (EB-CA001 US)
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Προσωπικό Handsfree (Μονοφωνικό) 
(EB-EMX800)
Συνδέστε το στο τηλέφωνο και µιλήστε χωρίς να 
κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Προσωπικό Handsfree (Στερεοφωνικό) 
(EB-EM001)
Μιλήστε/ακούστε µουσική και κινηθείτε ελεύθερα, 
χρησιµοποιώντας ένα Προσωπικό Handsfree. Βάλτε 
τα ακουστικά στα αυτιά σας και τον προσαρµογέα στο 
πλάι της συσκευής.

Φορτιστής αυτοκινήτου (EB-CD001)
Επαναφορτίστε την µπαταρία χρησιµοποιώντας 
την υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Εξάρτηµα συγκράτησης για το αυτοκίνητο 
(EB-KA001)
Αυτό µπορεί να στερεωθεί στο αυτοκίνητό σας για 
να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας.
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Καλώδιο USB (EB-US002)
Χρησιµοποιήστε το για να συνδέσετε το 
τηλέφωνό σας µε έναν υπολογιστή και να 
πραγµατοποιήσετε µεταφορά δεδοµένων. 
Χρησιµοποιήστε το σε συνδυασµό µε το 
λογισµικό που παρέχεται στο CD-ROM.

Καλώδιο Γεφύρωσης (EB-CBX800)
Το καλώδιο αυτό γεφυρώνει τη σύνδεση µε ένα 
καλώδιο USB, Προσωπικό Handsfree και Φορτιστή 
Ταξιδιού έτσι, ώστε να µπορείτε να µεταφέρετε 
δεδοµένα ή να µιλάτε χωρίς να κρατάτε τη συσκευή 
ενώ φορτίζετε την µπαταρία.
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Αλλαγή του X-Changeable Cover™
Πριν αλλάξετε το κάλυµµα, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και 
αποσυνδέστε το από τη συσκευή φόρτισης ή οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή. Για την ασφάλειά σας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κάθε 
φορά που αφαιρείτε ή τοποθετείτε το κάλυµµα.

Αφαίρεση καλύµµατος
Λασκάρετε και αφαιρέστε τις 4 βίδες µε το κατσαβίδι που 
περιλαµβάνεται σε αυτή τη συσκευασία και στη συνέχεια αφαιρέστε 
προσεκτικά το κάλυµµα.

Τοποθέτηση καλύµµατος
Τοποθετήστε το κάλυµµα ακριβώς µέσα 
στην κοιλότητα του τηλεφώνου και 
ευθυγραµµίστε την κάτω άκρη του 
καλύµµατος µε αυτή της κοιλότητας. 
Σφίξτε τις 4 βίδες σφιχτά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη 
ανάµεσα στο κάλυµµα και την κοιλότητα.

Σηµείωση: Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς να έχετε τοποθετήσει το 
κάλυµµα της µπαταρίας.

Μην ασκείτε πίεση στο κάλυµµα όταν το αφαιρείτε ή το αντικαθιστάτε. 
Προτού σφίξετε τις βίδες, βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Μην ασκείτε πίεση ή µην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

Να χρησιµοποιείτε πάντα καλύµµατα ειδικά σχεδιασµένα για αυτό το 
µοντέλο.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων
Προβλήµατα
Σε περίπτωση που κάποιο πρόβληµα επιµένει, απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπό 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 
καινούργια.

Το δίκτυο που 
χρησιµοποιείτε και οι 
συνθήκες χρήσης της 
µπαταρίας µπορεί να 
επηρεάζουν τη 
διάρκεια ζωής της.

Μικρή διάρκεια 
ζωής µιας 
παλιάς 
µπαταρίας.

Η µπαταρία έχει φτάσει 
στα όρια χρήσης της.

Αντικαταστήστε την µε µια καινούργια 
και πλήρως φορτισµένη µπαταρία.

Ο δείκτης 
στάθµης 
φόρτισης της 
µπαταρίας δεν 
εµφανίζεται και 
το τηλέφωνο δεν 
ενεργοποιείται 
όταν φορτίζει.

Η µπαταρία δεν είναι 
τοποθετηµένη στη 
συσκευή ή η µπαταρία 
έχει αποφορτιστεί 
πολύ.

Αφήστε να φορτιστεί η µπαταρία του 
τηλεφώνου για µερικά λεπτά προτού 
εµφανιστεί ο δείκτης στάθµης φόρτισης 
της µπαταρίας και αποπειραθείτε να 
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Η µπαταρία δεν 
φορτίζει.

Η µπαταρία δεν είναι 
τοποθετηµένη στη 
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την 

µπαταρία στη συσκευή πριν από την 
έναρξη της φόρτισης.

Η µπαταρία 
τοποθετήθηκε στη 
συσκευή µετά τη 
σύνδεση του φορτιστή.
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Η µπαταρία δεν 
φορτίζει.

Η θερµοκρασία της 
µπαταρίας ξεπερνά τα 
επιτρεπτά όρια της 
θερµοκρασίας 
φόρτισης (πολύ ζεστή ή 
πολύ κρύα).

Χρησιµοποιήστε την µπαταρία σε 
θερµοκρασία δωµατίου.

Η οθόνη 
φαίνεται 
σκοτεινή.

Το επίπεδο 
Φωτεινότητας είναι 
χαµηλό.

Ελέγξτε τη ρύθµιση για τη Φωτεινότητα 
(βλ. σελίδα 102).

∆εν είναι εφικτή 
η διεξαγωγή 
κλήσεων.

Το Κλείδωµα 
Πληκτρολογίου έχει 
ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποιήστε το Κλείδωµα 
Πληκτρολογίου

Οι εξερχόµενες κλήσεις 
είναι φραγµένες.

Απενεργοποιήστε τη φραγή 
εξερχόµενων κλήσεων ή τη λειτουργία 
φραγµένων κλήσεων.

Ο Κατάλογος 
Ασφαλείας είναι 
ενεργοποιηµένος και 
είναι δυνατή η κλήση 
µόνο των αριθµών που 
έχουν αποθηκευτεί στις 
Επαφές.

Απενεργοποιήστε τον Κατάλογο 
Ασφαλείας.

Το τηλέφωνο δεν έχει 
συνδεθεί µε κάποιο 
δίκτυο.

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

∆εν είναι εφικτή 
η λήψη 
κλήσεων.

Το τηλέφωνο δεν είναι 
ενεργοποιηµένο. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

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 
συνδεθεί µε κάποιο δίκτυο.

∆εν είναι εφικτή 
η διεξαγωγή 
κλήσεων 
έκτακτης 
ανάγκης.

∆εν βρίσκεστε εντός 
περιοχής κάλυψης 
GSM.

Ελέγξτε εάν εµφανίζεται το σύµβολο της 
κεραίας (p) - µετακινηθείτε σε περιοχή 
µε κάλυψη και χρησιµοποιήστε το 
τηλέφωνο όταν εµφανιστεί το σύµβολο 
της κεραίας.

Πρόβληµα Αιτία Επίλυση
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Μηνύµατα σφάλµατος
Παρατίθενται ορισµένα από τα σηµαντικότερα µηνύµατα σφάλµατος 
που ενδέχεται να εµφανιστούν στην οθόνη του τηλεφώνου σας:

∆εν επιτρέπεται αυτή η 
θέση για εγκατάσταση! ∆εν επιτρέπεται η περιαγωγή στην επιλεγµένη περιοχή.

∆εν επιτρέπεται αυτό το 
δίκτυο! ∆εν επιτρέπεται η περιαγωγή µε το επιλεγµένο δίκτυο.

Βλάβη ασφάλειας!

Το δίκτυο εντόπισε πρόβληµα επιβεβαίωσης, επειδή η 
κάρτα SIM που χρησιµοποιείτε δεν είναι εγγεγραµµένη 
στο εν λόγω δίκτυο - επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

Μπλοκαρισµένη SIM!
Η κάρτα SIM είναι µπλοκαρισµένη, επειδή ο κωδικός 
ξεµπλοκαρίσµατος PIN (PUK) καταχωρίσθηκε εσφαλµένα 
10 φορές - επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Επανεκκίνηση της SIM. 
Περιµένετε

Το τηλέφωνο εντόπισε πρόβληµα στην κάρτα SIM - 
απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το µήνυµα εξακολουθεί να 
εµφανίζεται, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Λάθος SIM
Η κάρτα SIM απέτυχε σε έναν ή περισσότερους ελέγχους 
προσωπικής ρύθµισης SIM - επικοινωνήστε µε τον 
παροχέα υπηρεσιών.

Μη διαθέσιµη υπηρεσία!
Η επιλεγµένη λειτουργία είτε δεν υποστηρίζεται από την 
κάρτα SIM ή δεν είναι διαθέσιµη µε την τρέχουσα 
συνδροµή - επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών.

PIN2 ακυρώθηκε!

Ο ΡΙΝ2 είναι οριστικά µπλοκαρισµένος, επειδή 
καταχωρίσθηκε εσφαλµένος PUK2 10 φορές, και οι 
υπηρεσίες που ελέγχονται από τον ΡΙΝ2 δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν - επικοινωνήστε µε τον παροχέα 
υπηρεσιών.

Απόρριψη µηνύµατος! 
Πλήρης χώρος
ή
Mήν. απερρίφθη! 
Πλήρης µνήµη SIM.

Έχει ληφθεί ένα µήνυµα, η µνήµη όµως µηνυµάτων είναι 
πλήρης - για να λάβετε µηνύµατα, διαγράψτε µερικά από 
τα ήδη αποθηκευµένα µηνύµατα.

Aριθµός πολύ µεγάλος  
(Μέγ: xx)

Ο αριθµός επαφής που επεξεργαστήκατε ή 
δηµιουργήσατε τελευταία είναι πολύ µεγάλος για την 
κάρτα SIM.
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Γλωσσάριο όρων

Ανεπαρκ.µνήµη! Το µήν. 
ίσως να µην αποθηκ.

Ο χώρος αποθήκευσης µηνυµάτων είναι πλήρης. ∆εν είναι 
εφικτή η αποθήκευση των µηνυµάτων σας µέχρι να 
διαγράψετε µερικά από τα ήδη αποθηκευµένα µηνύµατα.

Αποτυχία 
επιβεβαίωσης!

Κατά την αλλαγή των κωδικών PIN/PIN2, η επιβεβαίωση 
του νέου κωδικού δεν ήταν σωστή - επιχειρήστε ξανά να 
αλλάξετε τους κωδικούς PIN/PIN2 και να τους 
επιβεβαιώσετε σωστά.

CSD

Αρκτικόλεξο του «Circuit Switched Data» (∆εδοµένα 
κυκλωµατοµεταγωγής). Μέθοδος επικοινωνίας που 
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση δεδοµένων µε τηλεφωνικές 
συνδέσεις.

DTMF

Αρκτικόλεξο του «Dual Tone Multi-Frequency» (∆ιπλοτονική 
πολυσυχνότητα). Οι ήχοι αυτοί σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε 
µε συστήµατα τηλεφωνίας, αυτόµατους τηλεφωνητές κ.τ.λ. που 
υποστηρίζονται από υπολογιστή.

GPRS

Αρκτικόλεξο του «General Packet Radio Service» (Γενική 
υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών πακέτων). Πρόκειται για µία µέθοδο 
µετάδοσης του συστήµατος GSM µε την οποία η µετάδοση και η 
λήψη δεδοµένων γίνεται µε τη µορφή πακέτων και όχι µε τη 
δηµιουργία ενός συνεχόµενου καναλιού.

GSM

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

Υπέρυθρες Ένας τύπος ασύρµατης σύνδεσης που επιτρέπει την απευθείας 
µεταφορά δεδοµένων σε άλλη συσκευή.

JavaTM
Μία γλώσσα προγραµµατισµού που αναπτύχθηκε από την 
εταιρεία Sun Microsystems. Τα προγράµµατα που γράφονται σε 
Java δεν βασίζονται σε λειτουργικό σύστηµα.

Φορέας δικτύου Πρόκειται για την εταιρεία που φέρει την ευθύνη λειτουργίας ενός 
δικτύου GSM.



Παράρτηµα
155

Προδιαγραφές

PIN / PIN2

Αρκτικόλεξο του «Personal Identification Number» (Προσωπικός 
αριθµός αναγνώρισης). Ο PIN χρησιµοποιείται για την ασφάλεια της 
κάρτας SIM. Ο PIN2 χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του Καταλόγου 
Ασφαλείας και τον Μετρητή Χρέωσης Κλήσεων. Παρέχονται από τον 
παροχέα υπηρεσιών. Εάν ο PIN ή ο PIN2 εισαχθούν λανθασµένα 
αρκετές φορές (βασικά 3 φορές), ο PIN ή ο PIN2 θα µπλοκάρουν.

PUK / PUK2

Αρκτικόλεξο του «PIN ή PIN2 Unblocking Key» (Κωδικός 
ξεκλειδώµατος PIN/PIN2). Χρησιµοποιούνται για το 
ξεµπλοκάρισµα των κωδικών PIN ή PIN2. Παρέχονται από τον 
παροχέα υπηρεσιών. Εάν εισάγετε τον κωδικό PUK ή PUK2 
εσφαλµένα 10 φορές, ο κωδικός PUK ή PUK2 θα µπλοκάρουν.

Περιαγωγή Πρόκειται για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του τηλεφώνου σας 
σε άλλα δίκτυα εκτός από το δικό σας.

Παροχέας 
υπηρεσιών

Πρόκειται για την εταιρεία που φέρει την ευθύνη παροχής 
πρόσβασης στο δίκτυο GSM/GPRS.

SIM

Αρκτικόλεξο του «Subscriber Identity Module» (∆οµοστοιχείο 
ταυτότητας συνδροµητή). Πρόκειται για µια προηγµένη κάρτα 
µικρών διαστάσεων στην οποία βρίσκονται αποθηκευµένα µε 
µοναδικό τρόπο τα στοιχεία του συνδροµητή και στην οποία 
αποθηκεύονται στοιχεία που καταχωρίζονται από το χρήστη, 
όπως καταχωρίσεις Επαφών και σύντοµα µηνύµατα. Παρέχεται 
από τον παροχέα υπηρεσιών.

URL

Αρκτικόλεξο του «Uniform Resource Locator» (Οµοιόµορφος 
εντοπιστής πόρου). Η διεύθυνση URL είναι µια αλφαριθµητική 
διεύθυνση που οδηγεί σε αρχικές σελίδες ιστότοπων και σε άλλες 
τοποθεσίες στο ∆ιαδίκτυο.

WAP

Αρκτικόλεξο του «Wireless Application Protocol»(Πρωτόκολλο 
ασύρµατων εφαρµογών). Πρόκειται για το πρότυπο επικοινωνιών 
που σας επιτρέπει να φορτώνετε πόρους από το Internet στο 
τηλέφωνό σας.

Υποστηριζόµενες ζώνες 
συχνοτήτων

GSM 900 Κατηγορία 4
GSM 1800 Κατηγορία 1
GSM 1900 Κατηγορία 1

Χρόνος αναµονής*1 150-370 ώρες

Χρόνος οµιλίας*1 2-6 ώρες
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*1  Οι χρόνοι Οµιλίας και Αναµονής εξαρτώνται από τις συνθήκες του δικτύου, την κάρτα 
SIM, τη χρήση του φωτισµού, την κατάσταση της µπαταρίας/τον τρόπο φόρτισης της 
µπαταρίας και τη χρήση των εφαρµογών, όπως η κάµερα και τα παιχνίδια, εφόσον 
υπάρχουν.

*2  Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το βαθµό χρήσης και την κατάσταση της 
µπαταρίας.

*3 65k χρώµατα για άλλες µορφές εικόνων

Χρόνος φόρτισης*2 Έως και 150 λεπτά

Εύρος θερµοκρασιών Φόρτιση: +5°C - +35°C
Αποθήκευση: -20°C - +60°C

Βάρος 102 g (συµπεριλαµβανοµένης της 
µπαταρίας)

∆ιαστάσεις
(µη συµπεριλαµβανοµένων των 
προεξοχών)

Ύψος: 96 χλστ.
Πλάτος: 46 χλστ.
Βάθος: 17,6 χλστ.

Όγκος 79 cc

Μπαταρία 830 mAh Li-ion

Κεραία Εσωτερική

Τύπος SIM 1,8 V/3 V

Χώρος µνήµης

MMS: 2 MB
∆εδοµένα χρήστη (µη 
συµπεριλαµβανοµένων των µηνυµάτων 
MMS) και προεγκατεστηµένες εφαρµογές: 
30 MB

Οθόνη

QVGA 240 x 320 pixels TFT LCD: Περίπου 
16 εκατοµµύρια χρώµατα (JPEG και εικόνα 
κάµερας/βίντεο*3)
Φωτεινότητα: Περίπου 300 cd/m2

Κάµερα 1,3 M pixels CMOS

Συνδεσιµότητα Υπέρυθρες: SIR (αργές υπέρυθρες)
USB: v2,0
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© 2005 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώµατος.

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η µετάδοση 
οποιουδήποτε τµήµατος αυτών των οδηγιών χρήσης µε οποιαδήποτε 
µορφή ή µέσο, χωρίς τη ρητή άδεια της εταιρείας Panasonic Mobile 
Communications Co., Ltd.

∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας CP8

Το Java και όλα τα σήµατα και λογότυπα που βασίζονται στο 
σήµα Java είναι εµπορικά ή κατατεθέντα σήµατα της 
εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες 
χώρες.

Η µέδοθος εισαγωγής κειµένου T9® χρησιµοποιείται µετά 
από ειδική άδεια ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας: Η.Π.Α.: 5,187,480, 5,818,437, 
5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 

6,307,549 και 6,636,162, 6,646,573, Αυστραλία: 727539, 746674, και 
747901, Καναδάς: 1,331,057, 2,302,595, και 2,227,904, Ιαπωνία: 3532780, 
3492981, Ηνωµένο Βασίλειο: 2238414B, Χονγκ Κονγκ: HK1010924, 
∆ηµοκρατία της Σιγκαπούρης: 51383, 66959, και 71979, Ευρώπη: 0 842 
463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2), 
∆ηµοκρατία της Κορέας: KR201211B1 και KR226206B1. Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
της Κίνας: 98802801.8, 98809472.X και 96196739.0, Μεξικό: 208141, 
Ρωσία: 2206118, ενώ εκκρεµεί η έκδοση πρόσθετων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσµο.

Πνευµατικά δικαιώµατα © 2003 από την εταιρεία Bitstream, Inc. Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Το Bitstream Vera είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Bitstream, Inc.
Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο:
http://www.w3.org/2003/08/sera/COPYRIGHT.TXT
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Από το Mascot Capsule®/Micro3D EditionTM Mascot Capsule® που είναι 
σήµα κατατεθέν της HI Corporationc© 2005 HI Corporation. Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Τα Aplix, microJBlend και JBlend και όλα τα σήµατα και 
λογότυπα που βασίζονται στο σήµα Aplix ή JBlend είναι 
εµπορικά ή κατατεθέντα σήµατα της εταιρείας Aplix 
Corporation στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Το παρόν προϊόν αδειοδοτείται βάσει της άδειας εκµετάλλευσης του 
συνόλου των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας MPEG-4 για την προσωπική και µη 
εµπορική χρήση του από το χρήστη µε σκοπό (ι) την κωδικοποίηση βίντεο 
βάσει των Οπτικών Προτύπων MPEG-4 («MPEG-4 Video») και/ή (ιι) την 
αποκωδικοποίηση Βίντεο MPEG-4 που κωδικοποιήθηκε από το χρήστη που 
επιδόθηκε σε προσωπική και µη εµπορική χρήση και/ή ελήφθη από 
αδειοδοτηµένο παροχέα βίντεο. ∆εν παρέχεται ή υποδηλώνεται άδεια για 
οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες από 
την MPEG LA,LLC.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 αδειοδοτείται από τις 
εταιρείες Fraunhofer IIS και Thomson.

SONIC THE HEDGEHOGTM

© SEGA CORPORATION
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΘΕΣΕ Ο ΜΑSΑΤΟ ΝΑΚΑMURA

∆ύο µουσικές (Sonic Zone1.mmf / Sonic Invisible.mmf)
© SEGA CORPORATION
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΘΕΣΕ Ο ΜΑSΑΤΟ ΝΑΚΑMURA

Τα SEGA, λογότυπο SEGA και SONIC THE HEDGEHOG είναι εµπορικά ή 
κατατεθέντα σήµατα της εταιρείας SEGA CORPORATION.
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ΣΥΜΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Χρησιµοποιώντας αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενσωµατωµένων χαρακτηριστικών ή 
προγραµµάτων λογισµικού («Ενσωµατωµένο Λογισµικό»), συµφωνείτε µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτής της Σύµβασης αδείας χρήσης 
λογισµικού τελικού χρήστη («EULA»).

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Σας παραχωρείται περιορισµένο δικαίωµα τελικού 
χρήστη, προκειµένου να χρησιµοποιείτε το Ενσωµατωµένο Λογισµικό µόνο ως µέρος 
και σε συνδυασµό µε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic. Συµφωνείτε να 
χρησιµοποιείτε το Ενσωµατωµένο Λογισµικό µε τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων και λοιπών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε 
άλλος τρόπος χρήσης.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:
(a) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η µεταφορά του Ενσωµατωµένου 

Λογισµικού σε άλλη συσκευή.
(b) Απαγορεύεται η δηµιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε είδους, τα οποία 

βασίζονται στο Ενσωµατωµένο Λογισµικό (εάν και εφόσον επιτρέπεται ρητώς ως 
µέρος της εφαρµογής κάποιου χαρακτηριστικού).

(c) Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση, η αποσύνθεση, η αποσυναρµολόγηση ή 
η απόπειρα αποκάλυψης µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κώδικα πηγής του 
Ενσωµατωµένου Λογισµικού.

(d) Απαγορεύεται η µεταβίβαση αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic σε 
άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο τελικό χρήστη, ο οποίος αναλαµβάνει 
να τηρεί τις ίδιες υποχρεώσεις µε εκείνες που ορίζονται στην παρούσα σύµβαση 
EULA.

(e) Απαγορεύεται η αφαίρεση των επισηµάνσεων ιδιοκτησίας, όπως τα πνευµατικά 
δικαιώµατα, τα εµπορικά σήµατα, ή οτιδήποτε συναφές, από το Ενσωµατωµένο 
Λογισµικό.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Το Ενσωµατωµένο Λογισµικό 
προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία 
της Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. («PMC») και/ή χρησιµοποιείται 
κατόπιν αδείας των εκχωρούντων άδεια χρήσης για λογαριασµό της PMC.

4. ΛΗΞΗ: Το δικαίωµά σας να χρησιµοποιείτε το Ενσωµατωµένο Λογισµικό ενδέχεται να 
λήξει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε οποιονδήποτε από τους όρους της EULA.
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: ΣΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PMC, 
ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΤΟΥΣ, ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ή 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ 
ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ 
Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, 
ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ 
ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ: Το Ενσωµατωµένο Λογισµικό ενδέχεται να περιέχει 
λογισµικό τρίτων, το οποίο υπόκειται σε χωριστούς όρους και προϋποθέσεις άδειας 
χρήσης τρίτων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή σε σχετική συνοδευτική 
τεκµηρίωση του προϊόντος και/ή εµφανίζονται στην οθόνη LCD αυτού του κινητού 
τηλεφώνου της Panasonic. Αποδέχεστε και συµφωνείτε ότι το λογισµικό τρίτων 
διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τρίτων, όπως εφαρµόζονται, και ότι αυτοί 
οι όροι ισχύουν αποκλειστικά για εσάς και τον εκάστοτε εκχωρούντα άδεια χρήσης.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Ενσωµατωµένο 
Λογισµικό υπόκειται στη νοµοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α., 
συµπεριλαµβανοµένου του Νόµου περί ∆ιαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. και τις 
σχετικές διατάξεις και ενδέχεται να υπόκειται στους κανονισµούς περί εισαγωγών και 
εξαγωγών που ισχύουν σε άλλες χώρες. Συµφωνείτε να συµµορφώνεστε απόλυτα µε 
όλους τους σχετικούς κανονισµούς. Επιβεβαιώνετε ότι, όσον αφορά το 
Ενσωµατωµένο λογισµικό, δεν θα το εξαγάγετε ούτε θα το επανεξαγάγετε, άµεσα ή 
έµµεσα, σε χώρες που υπόκεινται στους περιορισµούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Η 
χρήση, η αντιγραφή ή η δηµοσιοποίηση από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκειται σε 
περιορισµούς, όπως ορίζεται στα Άρθρα DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) και FAR 
52.227-19(c)(2) σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα επί Τεχνικών ∆εδοµένων και Λογισµικού 
Υπολογιστών, όπως αυτά εφαρµόζονται.
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ΕΕ/ΕΟΧ – Η ευρεία εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία.
Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic
Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της 
Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic 
ισχύει µόνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το 
τηλέφωνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισχύει η τοπική σας εγγύηση. Εάν 
αυτό το τηλέφωνο GSM της Panasonic χρειαστεί σέρβις ενώ βρίσκεστε στο 
εξωτερικό, επικοινωνήστε µε το τοπικό τεχνικό τµήµα που αναφέρεται στο 
έντυπο αυτό.

Εγγύηση
Η περίοδος ισχύος της ευρείας πανευρωπαϊκής εγγύησης που καλύπτει 
τις συσκευές GSM είναι γενικά 12 µήνες για την κύρια συσκευή και 
3 µήνες για την επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Σε ό,τι αφορά τηλέφωνο που 
χρησιµοποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε, παρ’ όλα 
όσα αναφέρονται στους παρακάτω όρους, ο πελάτης έχει δικαίωµα, στη 
συγκεκριµένη χώρα όπου κάνει χρήση της συσκευής, σε αυτές της περιόδους 
εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως 12 και 3 µήνες, αν οι όροι αυτοί είναι 
ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των τοπικά χορηγούµενων όρων 
εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα χρήσης.

Όροι της εγγύησης
Όταν ο αγοραστής ζητά σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, θα πρέπει 
να επιδεικνύει την κάρτα εγγύησης µαζί µε την απόδειξη αγοράς σε ένα 
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.
Η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευής ή σχεδιασµού, ενώ δεν 
καλύπτει άλλα συµβάντα όπως π.χ. συµπτωµατική βλάβη, όπως κι αν 
προκλήθηκε αυτή, φυσιολογική φθορά, ζηµιές από αµέλεια, προσαρµογή, 
µετατροπή ή επισκευές που δεν έχουν εγκριθεί από την Panasonic.
Στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η µοναδική αποκατάσταση την οποία 
δικαιούστε είναι η επισκευή ή, κατά την αποκλειστική µας κρίση, η αντικατάσταση 
της συσκευής ή των τυχόν ελαττωµατικών µερών αυτής. Καµία άλλη αποκα-
τάσταση, όπως µεταξύ άλλων αποζηµίωση για συµπτωµατική ή παρεπόµενη 
ζηµία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης, δε θα παρέχεται στον αγοραστή.
Η ανωτέρω αποκατάσταση προβλέπεται πέραν των όποιων δικαιωµάτων 
απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους αγοραστές καταναλωτικών 
προϊόντων και δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο τα δικαιώµατα αυτά. Η εγγύηση 
αυτή ισχύει στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν, στα εξουσιοδοτηµένα 
κέντρα σέρβις που αναφέρονται για την εκάστοτε χώρα.
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INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
Tαχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300

Υποκατάστηµα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραµανλή 11, 54638 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3

ΕΕ/ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωµατική, πρέπει 
αµέσως να επικοινωνήσει µε την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρεία ή µε τον 
αρµόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) στην οποία ζητείται η 
εφαρµογή της εγγύησης αυτής, όπως υποδεικνύεται στον “Οδηγό σέρβις 
του προϊόντος” ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, 
προσκοµίζοντας αυτή την εγγύηση, µαζί µε την απόδειξη ηµεροµηνίας 
αγοράς της συσκευής. Τότε ο αγοραστής θα ενηµερωθεί για το κατά 
πόσον:
(i) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρµόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό 

επίπεδο θα διεκπεραιώσει την επισκευή ή
(ii) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρµόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό 

επίπεδο θα διεκπεραιώσει την αποστολή της συσκευής στη χώρα 
της ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε ή

(iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια 
εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία 
αγοράστηκε.

Αν η συσκευή είναι µοντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια 
εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο στη χώρα όπου τη χρησιµοποιεί 
ο αγοραστής, τότε η συσκευή µαζί µε αυτήν την κάρτα εγγύησης και 
την απόδειξη ηµεροµηνίας αγοράς πρέπει, µε ευθύνη και έξοδα του 
αγοραστή, να αποσταλεί στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο 
που θα διεκπεραιώσει την επισκευή. Σε µερικές χώρες, η θυγατρική 
πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα υποδείξουν 
στον πελάτη ορισµένα κέντρα σέρβις όπου θα γίνει η απαραίτητη 
επισκευή.

Ελλάδα
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Αν η συσκευή είναι µοντέλο που δε διατίθεται κανονικά στη χώρα 
όπου τη χρησιµοποιεί ο αγοραστής ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά της συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των 
ισοδύναµων µοντέλων που διατίθενται στη χώρα που χρησιµοποιείται, 
τότε η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο µπορεί 
να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή στα πλαίσια της εγγύησης, 
προµηθευόµενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη 
η συσκευή ή µπορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την 
πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή 
επωλήθη αρχικά.
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής 
πρέπει να προσκοµίσει αυτήν την κάρτα εγγύησης, µαζί µε απόδειξη 
ηµεροµηνίας αγοράς της συσκευής. Τα έξοδα και η ευθύνη µεταφοράς 
τόσο της συσκευής όσο και των ανταλλακτικών που τυχόν θα 
χρειαστούν, βαρύνουν τον αγοραστή και είναι εποµένως πιθανόν 
η επισκευή να καθυστερήσει.
Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια 
εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή 
χρησιµοποιείται, η επισκευή αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή (συµπεριλαµβανοµένης 
και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής στα πλαίσια της 
εγγύησης) για συσκευές ίδιου µοντέλου και όχι σύµφωνα µε τους όρους 
της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Εάν ο 
αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή 
στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά 
η συσκευή, τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία 
αγοράστηκε αρχικά η συσκευή.
Μερικά µοντέλα συσκευών απαιτούν ρύθµιση ή προσαρµογή για 
τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους σε διάφορες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, 
σύµφωνα µε τις τοπικές απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και 
ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα που επιβάλλονται ή συνιστώνται 
από τους ισχύοντες κανονισµούς. Για ορισµένα µοντέλα συσκευών, 
το κόστος αυτών των ρυθµίσεων ή προσαρµογών µπορεί να είναι 
σηµαντικό και ενδέχεται να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις 
τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφάλειας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. 
Συνιστάται ιδιαιτέρως στον αγοραστή να ερευνήσει τους κατά τόπους 
ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και µέτρα ασφαλείας προτού 
χρησιµοποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.
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Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθµίσεων 
ή προσαρµογών για την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης 
τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. 
Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο µπορεί 
να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες µετατροπές ή ρυθµίσεις σε 
ορισµένα µοντέλα, µε χρέωση του αγοραστή. Ωστόσο, για τεχνικούς 
λόγους, δεν είναι δυνατό να ρυθµιστούν ή να προσαρµοστούν όλα 
τα µοντέλα συσκευών ώστε να είναι σύµφωνα µε τις κατά τόπους 
ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφαλείας 
ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, σε περίπτωση εκτέλεσης 
µετατροπών και προσαρµογών, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση 
της συσκευής.
Αν, κατά τη γνώµη της πωλήτριας εταιρείας ή του αντιπροσώπου της 
χώρας στην οποία χρησιµοποιείται η συσκευή, ο αγοραστής έχει κάνει 
σωστά τις αναγκαίες µετατροπές ή προσαρµογές σύµφωνα µε τις κατά 
τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και 
ασφαλείας ή µε άλλα τεχνικά πρότυπα, όλες οι µετέπειτα επισκευές 
στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της 
µετατροπής ή της προσαρµογής αυτής, σε περίπτωση που αυτή είναι 
σχετική µε την επισκευή. (Συνιστάται στον αγοραστή, όταν έχει κάνει 
µετατροπές ή προσαρµογές στη συσκευή του, να µην τη στείλει για 
επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας στην 
οποία έγινε αρχικά η αγορά, αν η επισκευή σχετίζεται µε οποιονδήποτε 
τρόπο µε τη µετατροπή ή την προσαρµογή.)
Η εγγύηση αυτή ισχύει µόνο σε περιοχές όπου ισχύει η νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

Φυλάξτε την εγγύηση αυτή µαζί µε την απόδειξη αγοράς.
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