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Απενεργοποιήστε όταν βρίσκεστε 
µέσα σε νοσοκοµεία ή κοντά σε 
ιατρικά µηχανήµατα, όπως είναι 
π.χ τα ακουστικά βαρηκοΐας.
Θα πρέπει να τηρηθεί µία ελάχιστη 
απόσταση 20 εκατοστών µεταξύ 
ενός βηµατοδότη και ενός 
τηλεφώνου. Κατά τη χρήση 
κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί 
που είναι πιο µακριά από το 
βηµατοδότη.
Κατά την οδήγηση µιλάτε µόνον 
από την εγκατάσταση ανοικτής 
συνοµιλίας του τηλεφώνου 
(σελ. 69)!
Θέστε εκτός λειτουργίας το 
τηλέφωνο όταν βρίσκεστε µέσα σε 
αεροπλάνο. Ασφαλίστε το από 
ενδεχόµενη ακούσια ενεργοποίηση 
(σελ. 52).
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο 
όταν βρίσκεστε κοντά σε πρατήρια 
βενζίνης, αποθήκες καυσίµων, 
εργοστάσια χηµικών προϊόντων ή 
επιχειρήσεις που γίνεται χρήση 
εκρηκτικών. Το τηλέφωνο ενδέχεται 
να προκαλέσει προβλήµατα στη 
λειτουργία τεχνικών 
εγκαταστάσεων.
Ο ήχος κλήσης αναπαράγεται 
µέσω του ακουστικού. Για να 
αποφύγετε πιθανές βλάβες του 
ακουστικού σας συστήµατος, 
απαντήστε πρώτα στην κλήση και 
µετά φέρτε το τηλέφωνο στο αυτί 
σας.
Η κάρτα SIM µπορεί να αφαιρεθεί. 
Προσοχή: Τα παιδιά διατρέχουν 
τον κίνδυνο κατάποσης της κάρτας.
Παρακαλούµε προσέξτε: 

∆εν επιτρέπεται να ξεπεραστεί η 
τάση δικτύου που αναγράφεται 
επάνω στο φορτιστή.

Προτείνουµε να χρησιµοποιείτε 
µόνον γνήσιες µπαταρίες Siemens 
(100% χωρίς υδράργυρο) και 
φορτιστές. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί 
να αποκλειστούν σηµαντικοί 
κίνδυνοι που αφορούν την υγεία 
σας και βλάβη του προϊόντος.
Το τηλέφωνο ή η µπαταρία (100% 
χωρίς υδράργυρο) δεν επιτρέπεται 
να ανοιχθεί σε καµία περίπτωση 
(εκτός από την αντικατάσταση της 
µπαταρίας, της κάρτας SIM ή του 
καλύµµατος). 
Κάθε άλλη µετατροπή της 
συσκευής απαγορεύεται και έχει 
ως συνέπεια την ακύρωση της 
άδειας λειτουργίας.

Οι αχρηστευµένες µπαταρίες και 
συσκευές θα πρέπει να 
απορρίπτονται µε τον τρόπο που 
προβλέπεται από τις νοµοθετικές 
διατάξεις.
Το τηλέφωνο ενδέχεται να 
δηµιουργήσει προβλήµατα στη 
λειτουργία κοντά σε συσκευές 
τηλεόρασης, ραδιοφώνου, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Προτείνεται να χρησιµοποιείτε 
µόνον γνήσια αξεσουάρ της 
Siemens προκειµένου να 
αποφύγετε πιθανές βλάβες, αλλά 
και για να εξασφαλίσετε την 
τήρηση όλων των σχετικών 
κανονισµών.

Η µη προβλεπόµενη χρήση αποκλείει 
οποιαδήποτε παροχή εγγύησης!
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Ηχείο

Ενδείξεις οθόνης
Ισχύς σήµατος λήψης/
Κατάσταση φόρτισης 
µπαταρίας.
Πλήκτρο σύνδεσης 

 

A
Κλήση αριθµών ή ονοµάτων, 
απάντηση σε κλήσεις. 
Εµφάνιση των τελευταίων 
κλήσεων στην κατάσταση 
αναµονής.
Πλήκτρο Τηλ. Καταλόγου
Πατήστε 
1 φορά: Ευρετήριο
2 φορές: Οµάδες

 

* Κρατήστε πατηµένο.
Στην κατάσταση αναµονής
Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση τόνων 
ειδοποίησης.

Μικρόφωνο

Ενσωµατωµένη κεραία

Μην ανοίγετε άσκοπα το 
τηλέφωνο επάνω από το 
καπάκι της µπαταρίας. Κάτι 
τέτοιο θα µείωνε τη ποιότητα 
λήψης και συνοµιλίας.

 

S Πλήκτρο Ενεργοπ./
Απενεργοπ./Τερµατισµ.
Πατώντας στιγµιαία:
Τερµατισµός συνοµιλίας/
εφαρµογής ή επιστροφή στην 
κατάσταση αναµονής. 
Στα µενού επιστροφή ένα 
επίπεδο προς τα πίσω.
Κρατήστε πατηµένο:
Ενεργοπ./απενεργοπ. (από 
την κατάσταση αναµονής).
Κλείδωµα πληκτρολογίου
Ενεργοπ./ απενεργοπ.:

 

# Κρατήστε πατηµένο.
∆ιασύνδεση συσκευής
Σύνδεση φορτιστή, φορητών 
ακουστικών κλπ.

< a
(∆ίκτυο)

02.12.2002 12:30

Νέο SMS  Μενού

Πλήκτρα οθόνης
Οι τρέχουσες λειτουργίες 
αυτών των πλήκτρων 
εµφανίζονται στα γκρι πεδία της 
οθόνης ως κείµενο ή ως 
σύµβολο. 
Στην κατάσταση αναµονής αυτή 
είναι η Ταχεία Επιλογή 
(Αρχική κατάσταση: 
§Νέο SMS§) ή π.χ. 

 

p 
(Υπηρεσίες κάρτας SIM) 
και §Μενού§.

<  a
(∆ίκτυο)

02.12.2002 12:30
Νέο SMS Μενού

Για τη µεταφορά στις λειτουργίες 
που εµφανίζονται στην οθόνη 
πατήστε το εξωτερικό µέρος του 
πλήκτρου που βρίσκεται 
ακριβώς από κάτω.
Παράδειγµα: Πατήστε το δεξί 
πλήκτρο οθόνης από την 
εξωτερική πλευρά για να 
εµφανίσετε το µενού.
Πατήστε τα πλήκτρα οθόνης από 
την εσωτερική πλευρά για να 
µετακινηθείτε στα µενού και τις 
λίστες.

Γενική εικόνα του τηλεφώνου
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Μπορείτε να αντικαταστήσετε το εµπρός και πίσω µέρος (CLIPit™ Covers, my-
CLIPit™: σελ. 69) του περιβλήµατος µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, και φυσικά 
χωρίς εργαλείο. Παρακαλούµε απενεργοποιήστε προηγουµένως το τηλέφωνο.

Συναρµολόγηση 

Αποσυναρµολόγηση

Στην οθόνη του τηλεφώνου και στο κάλυµµα οθόνης της πρόσοψης έχει κολληθεί µία 
προστατευτική ζελατίνα. Αφαιρέστε αυτή τη ζελατίνα πριν τη συναρµολόγηση. 
Λόγω του στατικού ηλεκτρισµού µπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί µία αλλοίωση 
των χρωµάτων στις άκρες της οθόνης, η οποία όµως εξαφανίζεται µόνη της το αργότερο µετά από 
10 λεπτά.
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Εισαγωγή κάρτας SIM/
µπαταρίας
Το ∆ίκτυό σας προµηθεύει µε µία κάρτα 
SIM στην οποία είναι αποθηκευµένα 
όλα τα σηµαντικά δεδοµένα που 
αφορούν στη τηλεφωνική σας γραµµή. 
Αν η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε 
µέγεθος πιστωτικής κάρτας, 
αποσπάστε µόνο το µικρότερο τµήµα 
της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.
• Πατήστε το σηµείο µε τις εγκοπές , 
και µετά τραβήξτε προς τα επάνω το 
καπάκι .

• Πατήστε την ασφάλεια προς τη φορά 
του βέλους , ανασηκώστε τη 
µπαταρία από το πλευρικό άνοιγµα 

, µετά γυρίστε την προς τα επάνω 
και αφαιρέστε την.
• Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην 
υποδοχή, µε τις επαφές να κοιτούν 
προς τα κάτω, και σπρώξτε µε µικρή 
πίεση µέχρι να κουµπώσει στο 
άνοιγµα της υποδοχής (προσέξτε 
στη σωστή θέση της κοµµένης 
γωνίας ).

• Τοποθετήστε τη µπαταρία από το 
επάνω πλαϊνό µέρος µέσα στο 
τηλέφωνο  και µετά πιέστε προς 
τα κάτω , µέχρι να κουµπώσει.

• Τοποθετήστε πάλι το καπάκι και 
πιέστε προς τα κάτω µέχρι να 
κουµπώσει.

Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM τεχνολογίας 
3 Volt. Παλαιότερες κάρτες SIM (τεχνολογίας 
5-Volt) δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούµε 
απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο.
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Φόρτιση µπαταρίας
Η µπαταρία δεν είναι πλήρως 
φορτισµένη κατά την αγορά του 
τηλεφώνου, γι αυτό:
• Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή 
στο κάτω µέρος του τηλεφώνου, 
βάλτε στη πρίζα τον ακροδέκτη και 
φορτίστε για τουλάχιστον δύο ώρες.

• Για να αποσυνδέσετε πιέστε το 
βύσµα από το πλάι.

Λειτουργίες χωρίς την κάρτα SIM
Για την ένδειξη των περιοχών 
λειτουργίας που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν χωρίς την 
κάρτα SIM:

§Μενού§ Πατήστε το πλήκτρο 
επιλογής.

Ειδική περίπτωση:
§SOS§ Κλήση έκτακτης ανάγκης, 

SOS (σελ. 10). 

Εάν η µπαταρία είναι πλήρως αποφορτισµένη 
δεν εµφανίζεται στην αρχή της διαδικασίας 
φόρτισης το αντίστοιχο εικονίδιο. 
Σε αυτή την περίπτωση αφήστε συνδεδεµένο 
το καλώδιο του φορτιστή. Το εικονίδιο 
φόρτισης θα εµφανιστεί µετά απο 2 ώρες το 
αργότερο. Στη συνέχεια η µπαταρία θα 
φορτιστεί κανονικά. 
∆ιαδικασία φόρτισης
Ο φορτιστής θερµαίνεται όταν χρησιµοποιείται 
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν εγκυµονεί κινδύνους.Á Φόρτιση σε εξέλιξη.
e Τερµατισµός φόρτισης.
Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως µετά 
την πάροδο δύο ωρών. Η φόρτιση είναι 
δυνατή µόνο σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 
5 °C έως 40 °C (το εικονίδιο φόρτισης 
αναβοσβήνει σαν ένδειξη όταν η θερµοκρασία 
είναι 5 °C επάνω ή κάτω από τα επιτρεπτά 
όρια). Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που 
αναγράφεται επάνω στο φορτιστή.
Χρόνος αναµονής
Μία γεµάτη µπαταρία προσφέρει 60-250 ώρες 
χρόνο αναµονής ή 100-300 λεπτά χρόνο 
οµιλίας. Οι χρόνοι αναµονής /οµιλίας που 
παρατίθενται είναι ενδεικτικές τιµές και 
εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας 
(δείτε τον πίνακα που ακολουθεί).
Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης 
(άδεια-γεµάτη):
a}b{c
Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν άδεια 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (µπιπ).

Λειτουργία που 
εκτελείται

Χρόνος 
(λεπτά)

Μείωση χρόνου 
αναµονής κατά

Πραγµατοποίηση 
κλήσης

1 30 - 60 λεπτά

Φωτισµός 
οθόνης*

1 30 λεπτά

Αναζήτηση 
∆ικτύου

1 5 -10 λεπτά

*Χρήση πλήκτρων, παιχνίδια, ατζέντα κλπ.
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∆ήλωση ποιότητας µπαταριών
Η χωρητικότητα των µπαταριών του κινητού 
σας τηλεφώνου µειώνεται κατά ένα µικρό 
ποσοστό κάθε φορά που φορτίζεται/
αποφορτίζεται. Η αποθήκευση της µπαταρίας 
σε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες προκαλεί επίσης µείωση της 
χωρητικότητας. Έτσι, µειώνονται σηµαντικά οι 
χρόνοι λειτουργίας του κινητού σας 
τηλεφώνου µε µία πλήρη φόρτιση της 
µπαταρίας. 
Σε κάθε περίπτωση όµως η µπαταρία είναι 
έτσι κατασκευασµένη ώστε να µπορεί να 
φορτιστεί και να αποφορτιστεί πλήρως, εντός 
διαστήµατος έξι µηνών µετά από την αγορά 
του κινητού τηλεφώνου. Μετά το πέρας αυτών 
των έξι µηνών, και στην περίπτωση 
αξιοσηµείωτης πτώσης της απόδοσης της 
µπαταρίας, προτείνουµε να αντικαταστήσετε 
τη µπαταρία σας. Παρακαλούµε να 
χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικές µπαταρίες 
της Siemens.
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Οδηγίες χρήσης
Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται 
για την επεξήγηση του χειρισµού:

Εµφάνιση µίας λειτουργίας στις οδηγίες 
χρήσης, π.χ.:
§Μενού§ Τόνοι ειδοπ. Έvταση
Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί σε:

§Μενού§ Πατήστε το πλήκτρο 
επιλογής.

N Μετακίνηση έως Τόνοι 
ειδοπ.

L Επιλέξτε Τόνοι ειδοπ..

N Μετακίνηση έως Έvταση.

L Επιλέξτε Έvταση.
Το µέγεθος των γραµµάτων της οθόνης 
του τηλεφώνου σας είναι ρυθµισµένο 
σε "Μεγάλα γράµµατα" (σελ. 57). Οι 
εικόνες της οθόνης σε αυτές τις οδηγίες 
χρήσης εµφανίζονται µε µικρότερο 
µέγεθος γραµµάτων.

J Εισαγωγή γραµµάτων ή 
αριθµών.

S Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοπ./Τερµατισµού.

A Πλήκτρο κλήσης.

MN Για τη µετακίνηση πατήστε το 
εσωτερικό µέρος.

KL Για την εµφάνιση λειτουργίας 
πατήστε το εξωτερικό µέρος 
(πλήκτρο επιλογής).

§Μενού Εµφάνιση µίας λειτουργίας 
πλήκτρου επιλογής.

~ Λειτουργία που εξαρτάται από 
∆ίκτυο, ενδεχοµένως να 
απαιτείται εγγραφή σε αυτή 
την υπηρεσία.
Χειρισµός µενού
Μέσω των µενού παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσβασης σε λειτουργίες, 
υπηρεσίες του δικτύου και ρυθµίσεις 
του χρήστη.
Κύριο µενού
Εµφάνιση του κύριου µενού από την 
κατάσταση αναµονής (Standby): 
Πατήστε το δεξί πλήκτρο στη δεξιά 
εξωτερική πλευρά (πλήκτρο οθόνης). 

Χειρισµός µενού
Πατήστε στις εσωτερικές πλευρές των 
δύο πλήκτρων για να µετακινηθείτε 
προς τα επάνω ή προς τα κάτω στα 
µενού και στις λίστες. 

Εκτέλεση της λειτουργίας που έχει 
επιλεγεί στο µενού: 
Πατήστε το δεξί πλήκτρο στη δεξιά 
εξωτερική πλευρά του. 

Μενού επιλογών
Σε διαφορετικές καταστάσεις, π.χ. στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο, εµφανίζεται το 
αντίστοιχο µενού επιλογών:

§Επιλογές§ Πατήστε.

§Μενού§
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Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση

S Κρατήστε πατηµένο το 
πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/
τερµατισµού για να 
ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.

Εισαγωγή PIN
Η κάρτα SIM προστατεύεται από ένα 
τετραψήφιο -έως οκταψήφιο- αριθµό 
PIN. 

J Εισάγετε τον προσωπικό 
σας κωδικό PIN 
χρησιµοποιώντας τα 
αριθµητικά πλήκτρα 
(εµφανίζεται µε τη µορφή 
αστερίσκων, αν κάνετε 
λάθος 
πατήστε §∆ιαγραφ.§).

§OK§ Επιβεβαίωση της 
πληκτρολόγησης µε το δεξί 
πλήκτρο (πατήστε στο 
εξωτερικό µέρος).
Η σύνδεση µε το 
δίκτυο απαιτεί µερικά 
δευτερόλεπτα.

∆ιαγραφ.OK

∆ιαγραφ. OK

Παρακαλώ 
εισάγετε το 

PIN:
* * * *

< a
(∆ίκτυο)

02.12.2002 12:30

Νέο SMS Μενού
Όταν η ονοµασία του ∆ικτύου 
εµφανιστεί στην οθόνη, το τηλέφωνο 
βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής και 
έτοιµο για χρήση. 

Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης (SOS)
Πατώντας το πλήκτρο επιλογής §SOS§ , 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 
έκτακτης ανάγκης µέσω οποιουδήποτε δικτύου 
χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή της 
κάρτας SIM ή του κωδικού PIN 
(δεν προσφέρεται σε όλες τις χώρες). 
Η λειτουργία αυτή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης!
Προβλήµατα µε το PIN
Αν το PIN εισαχθεί εσφαλµένα για τρεις 
συνεχόµενες φορές, η Κάρτα SIM µπλοκάρεται 
(σελ. 11).
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του ελέγχου 
PIN ή αλλαγή του PIN (σελ. 11).
Προβλήµατα µε την κάρτα SIM
Εάν εµφανίζεται Εισάγετε κάρτα SIM ελέγξτε 
για τυχόν σφάλµα (σελ. 64).

Σύνδεση ∆ικτύου

<
>

Ισχύς λαµβανόµενου σήµατος.
Ένα ασθενές σήµα µειώνει την 
ποιότητα κλήσης και µπορεί να 
οδηγήσει σε διακοπή σύνδεσης. 
Μεταφερθείτε σε άλλο σηµείο.

Αν βρίσκεστε εκτός του "οικείου δικτύου", το 
τηλέφωνο σας επιλέγει αυτόµατα ένα άλλο 
δίκτυο GSM (σελ. 59).
Υπηρεσίες κάρτας SIM

p Σύµβολο για τις ειδικές εφαρµογές 
της κάρτας SIM (σελ. 45), π.χ. 
Mobile Banking.
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Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα 
SIM προστατεύονται από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήσης από 
αρκετούς κωδικούς ασφαλείας. 

§Μενού§ Ρυθµίσεις Ασφάλεια 
µετά επιλέξτε λειτουργία:

Ελεγχος PIN
Ο κωδικός PIN απαιτείται συνήθως κάθε 
φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο 
σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε 
αυτό τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση 
αυτή κινδυνεύετε να πέσετε θύµα µη 
εξουσιοδοτηµένης χρήσης του 
τηλεφώνου σας.

§Επιλογή§ Πατήστε.

J Εισάγετε τι PIN.

§OK§ Επιβεβαιώση εισαγωγής.
§Αλλαγή§ Πατήστε.

Φυλάξτε αυτούς τους εµπιστευτικούς 
αριθµούς σε ασφαλές µέρος, έτσι ώστε 
αργότερα να µπορείτε να τους 
ξαναχρησιµοποιήσετε!
PIN * Προστατεύει την κάρτα SIM 

(personal identification number)
PIN2 * Απαιτείται για να ορίσετε την 

εµφάνιση των χρεώσεων καθώς 
και για τις πρόσθετες λειτουργίες 
των ειδικών καρτών SIΜ.

PUK/PUK 2 Κωδικός κλειδώµατος. 
Χρησιµοποιήστε τον για να 
ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM 
κατόπιν εσφαλµένης εισαγωγής 
του PIN.

Κωδικός 
συσκευής *

Προστατεύει το τηλέφωνο σας. 
Θα πρέπει να οριστεί από εσάς 
κατά την πρώτη επιλογή των 
ρυθµίσεων ασφαλείας 
(τετραψήφιος- έως οκταψήφιος 
-αριθµός).
§OK§ Επιβεβαιώστε.
Κάποια ∆ίκτυα δεν επιτρέπουν τη 
λειτουργία αυτή.

Αλλαγή PIN *
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN 
σε οποιοδήποτε άλλο αριθµό τον οποίο 
θυµάστε ευκολότερα.

J Εισάγετε το παλιό PIN.
§OK§ Πατήστε.

J , §OK§ Εισάγετε το νέο PIN.

J , §OK§ Επαναλάβετε την εισαγωγή 
του νέου PIN.

Αλλαγή PIN2 *
(Εµφανίζεται µόνο όταν το PIN2 είναι 
διαθέσιµο). Συνεχίστε όπως και στο 
Αλλαγή PIN.
Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου *
Καθορίζεται και πληκτρολογείται από 
εσάς κατά την επιλογή µίας λειτουργίας 
που προστατεύεται από αυτόν τον 
κωδικό συσκευής (π. χ. Babysitter, 
σελ. 17). Ο κωδικός θα ισχύει και για 
όλες τις λειτουργίες. 
Εάν ξεχάσετε τον αριθµό θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στο τµήµα Service της 
Siemens (σελ. 67).

* Αριθµός 4 έως 8 ψηφίων.

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM
Αν το PIN εισαχθεί εσφαλµένα για τρεις 
συνεχόµενες φορές, η Κάρτα SIM 
µπλοκάρεται, Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
PUK (MASTER PIN) που σας έχει δοθεί από 
το ∆ίκτυο σύµφωνα µε τις υποδείξεις. 
Σε περίπτωση που έχετε χάσει το PUK 
(MASTER PIN), απευθυνθείτε στο Φορέα 
Υπηρεσιών.
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Κλήση µε χρήση 
των αριθµητικών πλήκτρων
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση 
αναµονής).

J Εισάγετε τον αριθµό 
(πάντα µε τον κωδικό 
περιοχής ή τον διεθνή 
κωδικό περιοχής).
§∆ιαγραφ.§ Ένα σύντοµο 
πάτηµα διαγράφει µόνο το 
τελευταίο ψηφίο, ένα 
διαρκές πάτηµα ολόκληρο 
τον αριθµό.
? Αποθήκευση στον 
Τηλεφ.κατάλογο (σελ. 18) 
των αριθµών κλήσης.

A Πατήστε το πλήκτρο 
σύνδεσης. Ο τηλεφωνικός 
αριθµός που εµφανίζεται 
στην οθόνη σας καλείται.

∆ιεθνείς κωδικοί κλήσης
Στο τηλέφωνό σας έχουν αποθηκευτεί 
διάφοροι διεθνείς κωδικοί κλήσης:0 Κρατήστε πατηµένο, µέχρι να 

εµφανιστεί το σύµβολο "+". 
Αυτό αντικαθιστά τα δύο αρχικά 
ψηφία "µηδέν" του διεθνούς 
κωδικού.

§+Λίστα§ Πατήστε.
Επιλέξτε τη χώρα. Ο διεθνής κωδικός κλήσης 
εµφανίζεται στην οθόνη σας. Συµπληρώστε 
τον εθνικό κωδικό κλήσης (σε πολλές χώρες 
χωρίς το πρώτο ψηφίο) και πατήστε το 
πλήκτρο σύνδεσης.
Τερµατισµός κλήσης
S Πατήστε το πλήκτρο 

τερµατισµού.
Η συνοµιλία τερµατίζεται.

Απάντηση σε µία κλήση

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση 
αναµονής).

§Απάντ.§ ή πατήστε A .

Απόρριψη κλήσης
Πατήστε §Απόρριψη§ ή

S Πατώντας στιγµιαία:

Πατήστε το πλήκτρο ακόµα κι αν το πρόσωπο 
που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραµµής 
κλείσει πρώτο.

Εµφανίζεται ένας αριθµός κλήσης που 
µεταδίδεται από το δίκτυο. 
Εάν αυτός ο αριθµός περιλαµβάνεται στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο, τότε εµφανίζεται το 
όνοµα που αντιστοιχεί σε αυτό τον αριθµό 
κλήσης. 

§Εκτροπή§ Εκτρέπει την κλήση, π.χ. στον 
Τηλεφωνητή, εάν έχει οριστεί η 
συγκεκριµένη εκτροπή 
Κατειληµµέvο και (σελ. 48) έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
"Αναµονή κλήσης" (σελ. 14).

+498912345

Απάντ. Απόρριψη

+
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Όταν ο αριθµός είναι 
κατειληµµένος
Αν ο αριθµός που καλείτε είναι 
κατειληµµένος ή δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί η σύνδεση λόγω 
προβληµάτων του δικτύου, είναι 
διαθέσιµες οι παρακάτω επιλογές:
ή

Αυτόµατη επανάληψη κλήσης
§Αυτ.κλή§ Πατήστε. Ο αριθµός 

καλείται αυτόµατα µέχρι και 
για 15 λεπτά σε 
αυξανόµενα χρονικά 
διαστήµατα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της 
περιόδου, δεν είναι δυνατή 
η κλήση άλλων αριθµών. 
Τερµατισµός µε το πλήκτρο 
τερµατισµού: S 

ή

Επιστροφ.κλήσ
§Επιστροφ.κλήσ§

Πατήστε. Το τηλέφωνό σας 
χτυπά εάν απελευθερωθεί 
η κατειληµµένη γραµµή. 
Με το πλήκτρο κλήσης 
καλείτε τον αριθµό.

Υπενθύµιση
§Υπεvθυµ.§ Πατήστε. Ένα ηχητικό 

σήµα (µπιπ) σας 
υπενθυµίζει να 
επαναλάβετε την κλήση 
του αριθµού που 
εµφανίζεται στην οθόνη 
µετά την πάροδο 
15 δευτερολέπτων.

Οποιαδήποτε άλλη κλήση τερµατίζει 
αυτόµατα τη λειτουργία.

~

Επανάληψη κλήσης
• Για να επαναλάβετε την κλήση του 

τελευταίου αριθµού που καλέσατε:

�A Πατήστε το πλήκτρο 
κλήσης δύο φορές.

• Για την επανάκληση άλλων αριθµών 
που κλήθηκαν νωρίτερα:

A Πατήστε µία φορά το 
πλήκτρο Κλήσης.

N Επιλέξτε τον επιθυµητό 
αριθµό από τη λίστα των 
προηγούµενων κλήσεων, 
και στη συνέχεια 
πατήστε ...

A ... για να τον καλέσετε. 

§Επιλογές§ Αρχεία (σελ. 46).
Οι αριθµοί κλήσης που κλήθηκαν, 
απαντήθηκαν ή δεν λήφθηκαν αποθηκεύονται 
για επανάκληση (σελ. 46).
Μία εισερχόµενη κλήση διακόπτει 
οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου.
Επιλογές κατά τη διάρκεια µίας 
συνοµιλίας (σελ. 14).
Απενεργοποίηση ήχου κλήσης για την 
τρέχουσα κλήση.

* Κρατήστε πατηµένο.
Η κλήση εµφανίζεται στην οθόνη. 
Ο καλών ακούει τόνο κατειληµµένου.
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Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης 
Αναµονή

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης µπορεί 
να ενηµερωθείτε ότι µια άλλη κλήση 
βρίσκεται σε αναµονή. 
Αυτό πιστοποιείται µε το άκουσµα του 
τόνου "Αναµονής". Στο σηµείο αυτό, 
έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγ.
§Εναλλαγ.§ Αποδεχθείτε την κλήση 

που βρίσκεται σε αναµονή 
και τοποθετήστε στη θέση 
της την τρέχουσα κλήση.
Για να αλλάξετε µεταξύ των 
δύο κλήσεων, πατήστε
§Εναλλαγ.§ .

Απόρριψη
§Απόρριψη§ Απορρίψτε την κλήση που 

βρίσκεται σε αναµονή. 
Ο καλών ακούει σήµα 
κατειληµµένου.
ή

§Εκτροπή§ Αν κάτι τέτοιο έχει οριστεί, 
ο καλών εκτρέπεται π.χ. 
στον τηλεφωνητή 
(σελ. 48).

Τερµατισµός τρέχουσας κλήσης

S Τερµατίστε την τρέχουσα 
κλήση.

§Απάντ.§ Απαντήστε στη νέα κλήση.

Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να απαιτεί 
πρόσθετη εγγραφή στο ∆ίκτυό σας µε 
ταυτόχρονο ορισµό των παραµέτρων του 
τηλεφώνου σας (σελ. 61).

~

Ρύθµιση έντασης
MN Με τα πλήκτρα βέλους 

µπορείτε να ρυθµίσετε την 
ένταση του ακουστικού 
(µόνο κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας συνοµιλίας).

Αν χρησιµοποιείτε κιτ ανοικτής 
συνοµιλίας αυτοκινήτου, ο ορισµός της 
έντασης του αξεσουάρ δεν επηρεάζει 
τον ορισµό της έντασης του 
τηλεφώνου.

Σηµείωση τηλεφωνικού αριθµού
Κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας 
µπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν 
αριθµό κλήσης. Ο συνοµιλητής θα 
ακούσει την πληκτρολόγηση. 
Ο αριθµός µπορεί να αποθηκευτεί ή να 
κληθεί µετά την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας κλήσης.
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Εναλλαγ./Συνδιάσκεψη

Μπορείτε να καλέσετε και κάποιον άλλο 
αριθµό κατά τη διάρκεια µιας κλήσης.
Μπορείτε να επιστρέψετε προς τα 
πίσω ή να πάτε µπροστά µεταξύ των 
κλήσεων (εναλλαγή), ή να συνδέσετε 
όλους τους καλούντες σε µια 
συνδιάσκεψη.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης, 
ενηµερώστε τον συνοµιλητή σας για τις 
προθέσεις σας:

§Αvαµοvή§ Τοποθετήστε σε αναµονή 
την τρέχουσα κλήση.

Καλέστε τώρα έναν αριθµό. Όταν η 
σύνδεση αποκατασταθεί, έχετε τις 
ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγ.
§Εναλλαγ.§ Αλλάξτε πίσω και µπρος 

µεταξύ των δύο κλήσεων.

Κάποιες από τις λειτουργίες που αναφέρονται 
µπορεί να µην υποστηρίζονται από το ∆ίκτυό 
σας.

~

< a
Z Z

KΩΣΤΑΣ
Αvαµοvή ; µενού§
Συνδιάσκεψη
; µενού§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων 

και επιλέξτε Συνδιάσκεψη. 
Μια κλήση σε αναµονή προστίθεται 
(η κλήση συνδιάσκεψης µπορεί να 
περιλαµβάνει κατά το µέγιστο πέντε 
συνδροµητές).
Για τον τερµατισµό:

S Με το πλήκτρο 
Τερµατισµού, όλες οι 
κλήσεις τερµατίζονται 
ταυτόχρονα.

Μεταβιβ.κλήσης
; µενού§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων 

και επιλέξτε Μεταβιβ.κλήσης. 
Η αρχική κλήση συνδέεται µε τη 
δεύτερη. Για εσάς έχουν τερµατιστεί και 
οι δύο κλήσεις.

S Τερµατίστε την τρέχουσα κλήση. 
Θα ακολουθήσει ερώτηση 
επιβεβαίωσης: "Επιστροφή 
στην αναµένουσα κλήση;"

§Ναι§ Επιστροφή στην κλήση που 
βρίσκεται σε αναµονή.
ή

§Οχι§ Η αναµένουσα κλήση 
τερµατίζεται.

~
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Μενού κλήσης
Οι παρακάτω λειτουργίες µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν µόνο κατά τη 
διάρκεια µίας συνοµιλίας:
; µενού§ Aνοιγµα του µενού.

Μικρόφωνο 
εντός

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε το 
µικρόφωνο. 
Αν το µικρόφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο το 
πρόσωπο που βρίσκεται 
στην άλλη άκρη της 
γραµµής δεν µπορεί να 
ακούσει τίποτα (σίγαση).
Εναλλακτικά:
* Κρατήστε 

πατηµένο.
Η πληκτρολόγηση για την 
Αποστολή DTFM θα 
ακούγονται.

Έvταση Ρύθµιση έντασης 
ακουστικού.

Συνδιάσκεψη (σελ. 15)
∆ιάρκεια/
Χρέωση

Όσο η σύνδεση 
συνεχίζεται, η διάρκεια 
κλήσης και (αν οριστεί, 
σελ. 47) ο χρόνος/χρέωση 
της κλήσης εµφανίζονται 
στην οθόνη.

Αποστολή 
DTFM

∆είτε δεξιά.

Μεταφ.κλήσης~ (σελ. 15)

Βασικό µεvού Άµεση πρόσβαση στο κύριο 
µενού.

Καταστ.κλήσ. Λίστα όλων των κλήσεων 
που είναι ενεργές ή 
βρίσκονται σε αναµονή 
(π.χ. τα µέλη µιας 
συνδιάσκεψης).
Αποστολή DTFM
; µενού§ Aνοιγµα του µενού.

Επιλέξτε Αποστ. DTMF.
Για την αποµακρυσµένη ακρόαση ενός 
τηλεφωνητή µπορείτε να εισάγετε 
ακολουθίες τόνων (ψηφία) κατά τη 
διάρκεια µίας σύνδεσης. 
Αυτή η πληκτρολόγηση των ψηφίων 
µεταδίδονται άµεσα ως τόνοι DTMF 
(ακολουθίες τόνων).
Μπορείτε ακόµη να εµφανίσετε από τον 
Τηλεφ.κατάλογο (σελ. 18) 
αποθηκευµένες ακολουθίες τόνων 
(τόνοι DTMF).
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Babysitter
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί κλήση 
ενός µόνο αριθµού. Κρατήστε πατηµένο 
το δεξί πλήκτρο επιλογής στη δεξιά 
εξωτερική πλευρά του. 

Ενεργοποίηση
§Μενού§ Ρυθµίσεις Ασφάλεια 

Babysitter
§Επιλογή§ Πατήστε.

J Εισάγετε τον κωδικό 
συσκευής (δείτε την 
υπόδειξη που ακολουθεί).

§OK§ Επιβεβαιώστε την 
εισαγωγή.

§Αλλαγή§ Πατήστε.

@ /J Επιλέξτε αριθµό κλήσης 
από τον Τηλεφ.κατάλογο 
(σελ. 18), ή καταχωρήστε 
εκ νέου (µε το όνοµα). 
Τώρα η λειτουργία 
Babysitter είναι ενεργή.
Απενεργοποίηση

# Κρατήστε πατηµένο.

J Eισάγετε τον κωδικό 
συσκευής.

§Αλλαγή§ Πατήστε.
§OK§ Επιβεβαιώστε την 

εισαγωγή.

Κωδικός τηλεφώνου
O (4- έως 8-ψηφίων) κωδικός ορίζεται και 
εισάγεται από εσάς την πρώτη φορά που θα 
ερωτηθείτε (π.χ. Babysitter).
Παρακαλούµε να θυµόσαστε οπωσδήποτε 
τον κωδικό! 
Ο κωδικός ισχύει και για άλλες λειτουργίες, 
µπορεί όµως να αλλαχθεί οποιαδήποτε στιγµή 
(σελ. 11).
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Στον Τηλεφωνικό Κατάλογο 
καταχωρείτε τους αριθµούς κλήσης που 
χρησιµοποιείτε συχνά µαζί µε το 
αντίστοιχο όνοµα. Η κλήση 
πραγµατοποιείται αργότερα απλά 
µαρκάροντας το όνοµα. Εάν έχει 
αποθηκευτεί ένας αριθµός µε ένα όνοµα 
τότε αυτό εµφανίζεται στην οθόνη εάν 
κληθείτε από αυτό τον αριθµό. Μπορείτε 
να ταξινοµήσετε τις σηµαντικότερες 
καταχωρήσεις σε µία οµάδα.

<Νέα Καταχ.> 
T Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

§Επιλογή§ Πατήστε.

N Επιλέξτε τα πεδία 
εισαγωγής.

J Εισάγετε τον αριθµό 
(µε κωδικό κλήσης) και το 
όνοµα (πρόσθετα πεδία/
βοήθεια εισαγωγής 
παρατίθενται δίπλα).

§Αποθήκ.§ Πατήστε.

<Νέα Καταχ.>
<Προσωπ.αριθµοί>
<Οµάδες>

Επιλογή
Πρόσθετα πεδία
Οµάδα
Ταξινοµήστε την καταχώρηση σε µία οµάδα, 
π.χ,: Γραφείο, Οικογέvεια, Ελεύθερ. χρόνος, 
VIP (βλέπε λειτουργία οµάδων σελ. 21).
Θέση:
Επιλογή µίας άλλης θέσης αποθήκευσης εκτός 
της κάρτας SIM (τυπική αποθήκευση), όπως 
π.χ. µνήµη συσκευής ή ειδική κάρτα SIM 
(σελ. 24).
Αρ.καταχώρησης
(Αριθµός θέσης αποθήκευσης)
Κάθε καταχώρηση λαµβάνει αυτόµατα έναν 
αύξοντα αριθµό µε τον οποίο µπορείτε να 
καλέσετε απευθείας. Αλλαγή αριθµού βλέπε 
(σελ. 25).
Βοήθεια εισαγωγής
Εάν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο 
εισαγωγής Αριθµός:, τότε το αριστερό 
πλήκτρο επιλογής εµφανίζει µία λίστα µε 
διάφορους διεθνείς κωδικούς κλήσης.

§+Λίστα Πατήστε. Επιλέξτε τη χώρα που 
επιθυµείτε. 
Ο διεθνής κωδικός κλήσης 
εµφανίζεται στην οθόνη σας.0 Πατήστε το πλήκτρο µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη το 
σύµβολο "+". 
Αυτό αντικαθιστά τα δύο ψηφία 
"µηδέν" που προηγούνται του 
διεθνούς κωδικού κλήσης.

<Προσωπ.αριθµοί>
Εισαγωγή "προσωπικών" αριθµών (π.χ. Fax) 
για απλή πληροφόρηση.
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Εισαγωγή κειµένου
Πατήστε επανειληµµένα τα αριθµητικά 
πλήκτρα µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη ο 
χαρακτήρας που επιθυµείτε. Ο κέρσορας 
προχωρά µετά από µικρή καθυστέρηση.2 Πατήστε µία φορά για να 

γράψετε το γράµµα A, δύο φορές 
για το γράµµα B κλπ. Ο πρώτος 
χαρακτήρας κάθε ονόµατος 
γράφεται µε κεφαλαίο.

∆,δ /1-9 Τα σύµβολα µεταφωνίας και οι 
αριθµοί εµφανίζονται µετά τα 
αντίστοιχα γράµµατα.

 ∆ιαγραφ. Πατήστε στιγµιαία για να 
διαγράψετε το γράµµα που 
προηγείται του κέρσορα, ή 
κρατήστε πατηµένο για να 
διαγράψετε ολόκληρο το όνοµα.

MN Έλεγχος του κέρσορα.

* Πατήστε στιγµιαία:
Εναλλαγή µεταξύ πεζών και 
κεφαλαίων χαρακτήρων και 
εισαγωγή αριθµών.
Κρατήστε πατηµένο:
Ρύθµιση γλώσσας εισαγωγής 
και κατάστασης κειµένου.

# Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση Τ9.0 Γράψτε: . , ? ! 0 + - :

1 Εισάγετε κενό διάστηµα.
Αντιστοιχία χαρακτήρων στο 
πληκτρολόγιο
Πατήστε επανειληµµένα ένα πλήκτρο µέχρι να 
εµφανιστεί ένα γράµµα: *
1 Κενό 1 € £ $ ¥ ¤

2 Α Β C 2 Ä

3 ∆ Ε Φ D F 3 É

4 Γ Η I G 4

5 K Λ J L 5

6 M N O Ω 6 φ Ρ

7 Π Ρ Σ Ψ Q R S 7

8 Θ Τ U V 8 ό

9 Z Ξ Υ Χ W 9 Ζ Á

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

* * / ( ) < = > % ~

# # @ \ & §
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Κλήση, αναζήτηση 
καταχώρησης 

T Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

J /N Επιλογή ενός ονόµατος µε 
το αρχικό γράµµα 
(λειτουργία αναζήτησης) 
ή/και µετακίνηση.

A Ο αριθµός καλείται.

<Οµάδες>
KΩΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προβολή Επιλογές
Τηλ.κατάλογ. - Μενού
§Επιλογές Aνοιγµα του µενού. 

Προβολή Εµφάνιση της επιλεγµένης 
καταχώρησης.

Επεξεργασία Εµφάνιση του αριθµού και 
του ονόµατος για πιθανή 
αλλαγή.

Νέα καταχώρ. ∆ηµιουργία νέας 
καταχώρησης Τηλεφωνικού 
Καταλόγου.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένης 
καταχώρησης από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

∆ιαγραφή όλα ∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων κατόπιν 
επιβεβαίωσης. Ανάλογα µε 
τη θέση αποθήκευσης 
ενδέχεται να σας ζητηθεί το 
PIN, το PIN2 ή ο κωδικός 
συσκευής.

Αποστ. SMS... ως καταχώρηση
Αποστολή καταχώρησης 
Τηλεφωνικού Καταλόγου στον 
Παραλήπτη.
ως κείµενο
Αποστολή καταχώρησης ως 
γραπτό µήνυµα SMS.

Εικόνα Προσθήκη εικόνας/
συµβόλου στον αριθµό 
κλήσης (σελ. 26).

Χωρητικότητα Εµφανίζει την χωρητικότητα 
που έχει ήδη 
χρησιµοποιηθεί και αυτή 
που παραµένει διαθέσιµη.
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Οµάδα
Για τον καλύτερο έλεγχο µπορείτε να 
ταξινοµήσετε σε οµάδες τις διάφορες 
καταχωρήσεις του Τηλεφωνικού 
Καταλόγου, π.χ.:
Γραφείο, Οικογέvεια, Ελεύθερ. χρόνος, VIP
Εάν ο αριθµός κλήσης έχει ταξινοµηθεί 
σε µία οµάδα, τότε µπορείτε να ορίσετε 
ένα ειδικό ήχο κλήσης για αυτόν 
(σελ. 55) ή/και να προσθέσετε ένα 
σύµβολο (σελ. 26).

Επιλέξτε οµάδα

T Πατήστε 2 φορές στιγµιαία 
ή κρατήστε πατηµένο (στην 
κατάσταση αναµονής).

N Επιλέξτε οµάδα. 

§Προβολή§ Πατήστε. Εµφανίζονται 
όλες οι καταχωρήσεις της 
επιλεγµένης οµάδας.

Οι παρακάτω λειτουργίες εφαρµόζονται 
στην οµάδα ή σε όλες τις καταχωρήσεις 
της οµάδας:

Â VIP (17)
¸ Ελεύθερ. χρόνος (9)
Ã Γραφείο (7)
Προβολή Επιλογές
Μενού οµάδων
§Επιλογές Aνοιγµα του µενού.

Αλλαγή καταχώρησης οµάδας
Μπορείτε να συµπεριλάβετε µία 
καταχώρηση του Τηλεφωνικού 
Καταλόγου κατά τη δηµιουργία µίας 
οµάδας (σελ. 18). Για να αλλάξετε τους 
συσχετισµούς µίας οµάδας ή για να 
προσθέσετε µία καταχώρηση σε µία 
οµάδα:
Στον ανοικτό Τηλεφωνικό Κατάλογο:

N Επιλέξτε καταχώρηση.
§Προβολή§ Πατήστε.

§Επεξεργ.§ Πατήστε.

N Μετακινηθείτε µέχρι την 
Οµάδα.

§Επεξεργ.§ Πατήστε και επιλέξτε νέα 
Οµάδα.

 Αποθήκ. Επιβεβαιώστε την 
καταχώρηση.

Λίστα µελών Εµφάνιση όλων των 
καταχωρήσεων µίας οµάδας.

Μετον.οµάδας Μετονοµασία της τρέχουσας 
περιγραφής της οµάδας.

Αποµακρ
.καταχ.

∆ιαγραφή όλων των µελών 
µίας επιλεγµένης οµάδας.

Σύµβολο 
οµάδ.

Προσθήκη συµβόλου σε µία 
οµάδα (σελ. 26).

Κλήση οµάδας ~ ∆ιαδοχική κλήση έως και 
5 µελών µίας οµάδας και 
δηµιουργία συνδιάσκεψης 
(σελ. 23).

SMS σε οµάδα Αποστολή ενός µηνύµατος 
SMS σε όλα τα µέλη µίας 
οµάδας (σελ. 22).
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Μενού καταχωρήσεων οµάδας

§Επιλογές Ανοίξτε το µενού. 

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης.
Επεξεργασία Εµφάνιση καταχώρησης για 

πιθανή αλλαγή.
Νέα καταχώρ. Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο και προσθέστε µία 
καταχώρηση της τρέχουσας 
οµάδας.

∆ιαγραφή ∆ιαγράψτε την καταχώρηση 
µόνον από την οµάδα.

Αποστ. SMS... ως καταχώρηση
Αποστολή καταχώρησης 
Τηλεφωνικού Καταλόγου 
στον Παραλήπτη.
ως κείµενο
Αποστολή καταχώρησης ως 
γραπτό µήνυµα SMS.

Εικόνα Προσθήκη εικόνας/συµβόλου 
στον αριθµό κλήσης 
(σελ. 26).

T Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου
Πατήστε 1 x: Άνοιγµα Τηλ. Καταλόγου
Πατήστε 2 x: Εµφάνιση οµάδων
Πατήστε 3 x: Εµφάνιση καταχωρήσεων 

πρώτης οµάδας
SMS σε οµάδα
Ένα µήνυµα (SMS) µπορεί να 
αποσταλεί ως "οµαδική αποστολή" σε 
όλες τις καταχωρήσεις µίας οµάδας.

T Πατήστε 2 φορές στιγµιαία 
ή κρατήστε πατηµένο (στην 
κατάσταση αναµονής).

N Επιλέξτε µία οµάδα.

§Επιλογές§ Πατήστε. 

N Επιλέξτε SMS σε οµάδα.
§Επιλογή§ Πατήστε. Η οµάδα 

επιβεβαιώνεται και ανοίγει 
ο Επεξεργαστής.

J Συντάξτε το κείµενο 
(σελ. 29).

A Πατήστε και επιβεβαιώστε 
την οµάδα που εµφανίζεται
µε §OK§ .

A Πατήστε. Εµφανίζεται ο 
πρώτος παραλήπτης.

A Πατήστε. Το µήνυµα SMS 
αποστέλλεται.
Κάθε διαδικασία 
αποστολής θα πρέπει να 
επιβεβαιωθεί ξεχωριστά.

¿ VIP (6)
½ Ελεύθερ. χρόνος (9)
¾ Γραφείο (12)

Επιλογή
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Κλήση οµάδας
Μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά έως 
και 5 µέλη µίας οµάδας και να 
δηµιουργήσετε µία συνδιάσκεψη.

T Πατήστε 2 φορές στιγµιαία 
ή κρατήστε πατηµένο (στην 
κατάσταση αναµονής).

§Επιλογές§ Πατήστε. 

N Επιλέξτε Κλήση οµάδας.
§Επιλογή§ Πατήστε. Τα µέλη της 

οµάδας εµφανίζονται σε 
µία λίστα.

MN Επιλέξτε τις καταχωρήσεις 
τις οποίες θέλετε να 
καλέσετε.
§Αλλαγή§ Πατήστε. 
Σηµείωση/Αναίρεση 
καταχώρησης.

§OK§ Επιβεβαιώστε την επιλογή. 
Καλείται η πρώτη 
καταχώρηση. 
Μόλις πραγµατοποιηθεί η 
σύνδεση, η κλήση περνά 
σε αναµονή.

A Συνεχίστε καλώντας την 
επόµενη καταχώρηση 
µέχρι να καλέσετε όλες τις 
επιλεγµένες καταχωρήσεις 
(έως  5, ανάλογα µε το 
∆ίκτυο).

_ ΑΝΝΑ
^MAΡΙΑ
^ΤΑΣΙΑ

Αλλαγή OK
§Επιλογές Ανοίξτε το µενού, π.χ. για 
να συµπεριλάβετε στην 
συνδιάσκεψη τις κλήσεις 
που βρίσκονται σε 
αναµονή. 

Z  � (2)
ΜΑΡΙΑ

Επόµενο: ΤΑΣΙΑ
Κλήση Επιλογές
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Κλήση οµάδας - Μενού

§Επιλογές Aνοιγµα του µενού. 

Κλήση Επιλέξτε την τρέχουσα 
καταχώρηση.

Παρακάµ. Παραλείψτε τον επόµενο 
αριθµό κλήσης.

Συνδιάσκεψη Σύνδεση των κρατηµένων 
κλήσεων σε συνδιάσκεψη 
(σελ. 15).

Εναλλαγ. Αποδεχθείτε την κλήση που 
βρίσκεται σε αναµονή και 
τοποθετήστε στη θέση της 
την τρέχουσα κλήση.

Μικρόφωνο 
ενεργό

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε το 
µικρόφωνο. 
Αν το µικρόφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο το 
πρόσωπο που βρίσκεται 
στην άλλη άκρη της 
γραµµής δεν µπορεί να 
ακούσει τίποτα (σίγαση).
Εναλλακτικά:

* Κρατήστε 
πατηµένο.

Οι εισαγωγές στο 
Αποστολή DTFM όµως, θα 
ακουστούν.

Έvταση Ρύθµιση έντασης 
ακουστικού.

Χρόνος/Χρέωση Όσο η σύνδεση 
συνεχίζεται, η διάρκεια 
κλήσης και (αν οριστεί, 
σελ. 47) ο χρόνος/χρέωση 
της κλήσης εµφανίζονται 
στην οθόνη.

Αποστολή 
DTFM

(σελ. 16)

Μεταβιβ.κλήσης (σελ. 15)
Θέση:
T Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

N Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και 
επιλέξτε Επεξεργ..

N Μετακινηθείτε µέχρι το 
πεδίο εισαγωγής Θέση:.

Μία καταχώρηση µπορεί να µεταφερθεί 
από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο σε 
άλλες θέσεις αποθήκευσης.
SIM (τυπική ρύθµιση) I
Οι καταχωρήσεις που έχουν 
αποθηκευτεί στην κάρτα SIM, µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και σε ένα άλλο 
τηλέφωνο GSM.
Προστατ. SIM ,
Σε µία ειδική κάρτα SIM µπορείτε 
να αποθηκεύσετε αριθµούς κλήσης σε 
µία προστατευµένη περιοχή. Για την 
επεξεργασία απαιτείται η εισαγωγή του 
PIN2 (σελ. 11).
Κινητό (µνήµη τηλεφώνου) Z
Εδώ αποθηκεύονται οι καταχωρήσεις 
του Τηλεφωνικού Καταλόγου εάν,
• διαθέτουν εικόνες,
• εάν έχει εξαντληθεί η χωρητικότητα 
της κάρτας SIM.

Βασικό µεvού Άµεση πρόσβαση στο 
κύριο µενού.

Κατάσταση 
κλήσ

Λίστα όλων των κλήσεων 
που είναι ενεργές ή 
βρίσκονται σε αναµονή 
(π.χ. τα µέλη µιας 
συνδιάσκεψης).

~
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Αρ.καταχώρησης
(Αριθµός θέσης αποθήκευσης)
Σε κάθε αριθµό κλήσης στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο καταχωρείται 
αυτόµατα και ένας αριθµός κατά την 
εισαγωγή του.

Πραγµατοποίηση κλήσης
J Eισάγετε τον αριθµό.

# Πατήστε.

A Πατήστε.

Επεξεργ.

T Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

N Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και 
επιλέξτε Επεξεργ..

N Μετακινηθείτε έως το πεδίο 
εισαγωγής Αρ.καταχώρησης.

§Αλλαγή§ Πατήστε επανειληµµένα 
µέχρι να εµφανιστεί ο 
αριθµός που επιθυµείτε. 
Προσφέρονται µόνο 
ελεύθεροι αριθµοί θέσεων 
αποθήκευσης.

§Αποθήκ.§  Πατήστε.

Τ
α
Γ
έ
α
τ
Τ
κ

Μ
τ
κ
δ

ονική ακολουθία, 
ποθήκευση
ια παράδειγµα, για τον αποµακρυσµένο 
λεγχο ενός τηλεφωνητή µπορείτε να 
ποθηκεύσετε αριθµούς κλήσης και 
ονικές ακολουθίες (τόνοι DTMF) στον 
ηλεφωνικό Κατάλογο ως µία κανονική 
αταχώρηση.

J Εισάγετε τον αριθµό 
κλήσης.

0 Κρατήστε πατηµένο µέχρι 
να εµφανιστεί στην οθόνη 
το σύµβολο "+" (παύση για 
τη δηµιουργία σύνδεσης).

J Εισάγετε τους τόνους 
DTMF (ψηφία).

0 Αν κρίνεται απαραίτητο, 
µπορείτε να εισάγεται και 
άλλες παύσεις των τριών 
δευτερολέπτων η κάθε µία, 
για την ασφαλή 
επεξεργασία του κωδικού 
από τη συσκευή 
προορισµού.

J Εισάγετε ένα όνοµα.
§Αποθήκ.§  Πατήστε.
πορείτε ακόµη να αποθηκεύσετε τους 
όνους DTMF (ψηφία) χωρίς τον αριθµό 
λήσης και να τους αποστείλετε κατά τη 
ιάρκεια µία συνοµιλίας (σελ. 16).
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Εικόνα
Προσθέστε στις καταχωρήσεις µια 
εικόνα ή ένα σύµβολο που θα 
εµφανίζεται κατά την κλήση του 
αριθµού στην οθόνη. 

T Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

N Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογές Ανοίξτε το µενού κλήσεων 
και επιλέξτε Εικόνα.

Calling symbol
Μπορείτε σε έναν αριθµό κλήσης να 
προσθέσετε ένα σύµβολο από αυτά 
που βρίσκονται στη διάθεσή σας. 
Στην οθόνη εµφανίζονται πάντοτε τρία 
σύµβολα ταυτόχρονα. Το µεσαίο 
σύµβολο είναι πάντοτε επιλεγµένο.

MN Μετακίνηση στη λίστα 
συµβόλων.

§OK§ Το επιλεγµένο σύµβολο 
εισάγεται στην 
καταχώρηση του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου.
Calling faces
Μπορείτε να προσθέσετε στις 
καταχωρήσεις ένα "πορτραίτο". 
Αυτό µπορείτε να το δηµιουργήσετε 
µόνοι σας χρησιµοποιώντας διάφορα 
στοιχεία εικόνας.

MN Μετακινηθείτε επάνω/κάτω 
µέχρι την περιοχή του 
προσώπου (επάνω, µέση, 
κάτω).

f Με το αριστερό πλήκτρο 
επιλογής µπορείτε να δείτε 
τις τρεις όψεις.

§OK§ Το "πορτραίτο" 
προστίθεται στην 
καταχώρηση του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου.

∆ιαγρ.εικόνας

T Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο.

N Επιλέξτε καταχώρηση.
 Επιλογές Ανοίξτε το µενού κλήσεων 

και επιλέξτε Εικόνα.

N Επιλέξτε ∆ιαγρ.εικόνας. 
Επιβεβαιώστε την 
ερώτηση.
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Με το τηλέφωνό σας µπορείτε να 
λαµβάνετε και να στέλνετε γραπτά 
µηνύµατα µεγάλου µεγέθους (έως 
760 χαρακτήρες), τα οποία 
δηµιουργούνται αυτόµατα από 
περισσότερα "κανονικά" γραπτά 
µηνύµατα SMS (προσέξτε τις 
χρεώσεις).
Ανάλογα µε το Φορέα Υπηρεσιών 
µπορείτε µέσω SMS να στείλετε ακόµη 
και Email ή Φαξ και αντίστοιχα να 
λαµβάνετε E-Mail (εάν χρειαστεί 
αλλάξτε τις ρυθµίσεις, σελ. 34).

Ανάγνωση µηνυµάτων
© Στην οθόνη εµφανίζεται µία 

ειδοποίηση για ένα 
καινούριο µήνυµα. 

Για την ανάγνωση του µηνύµατος 
πατήστε το πλήκτρο επιλογής κάτω 
από το σύµβολο της επιστολής. 

MN Μετακινηθείτε στο µήνυµα 
από γραµµsή σε γραµµή.

§Απάντ.§ Μενού απάντησης, βλέπε 
παρακάτω.

§Επιλογές§ Μενού Εισερχόµενων/
Εξερχόµενων (σελ. 28).

< a 
(∆ίκτυο)

02.12.2002 23:45

 © Μενού

02.12.2002 15:36
 017198987676 
Θα συναντηθούµε αύριο;
Απάντ. Επιλογές

Ηµεροµηνία/
Ώρα
Τηλεφωνικός 
αριθµός/
αποστολέας
Mήνυµα
Μενού απάντησης
§Απάντ.§ Ανοίξτε το µενού 

απάντησης.

 §Επιλογές§ Όταν το µήνυµα συνταχθεί 
στον επεξεργαστή κειµένου, 
µπορεί να αποθηκευτεί ή να 
αποσταλεί µέσω του µενού.

Νέο SMS Συντάξετε ένα νέο κείµενο 
απάντησης (σελ. 29).

Επεξεργασία Επεξεργαστείτε το 
λαµβανόµενο µήνυµα ή 
συντάξετε ένα νέο 
κείµενο.

Απάντηση: ΝΑΙ Προσθέστε ΝΑΙ στο 
µήνυµα.

Απάντηση: ΟΧΙ Προσθέστε ΟΧΙ στο 
µήνυµα.

- Επιστροφ.κλήσ
- Αργοπορηµένος
- Ευχαριστώ

Προσθέστε ένα 
προεπιλεγµένο κείµενο 
ως απάντηση στο 
µήνυµα.

¨ Εάν ανάβει το σύµβολο µηνυµάτων τότε 
η µνήµη έχει γεµίσει. ∆εν µπορείτε πλέον να 
λάβετε ή να συντάξετε άλλα µηνύµατα SMS. 
∆ιαγράψτε ή αποθηκεύστε το µήνυµα 
(σελ. 28).
Οι αριθµοί κλήσεις που εµφανίζονται στο 
κείµενο §ανάστροφα§ µπορούν να κληθούν 
(πλήκτρο κλήσης), να αποθηκευτούν στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 18) ή να 
χρησιµοποιηθούν ως ∆ιεύθυνση Παραλήπτη 
µίας απάντησης.
Στα µηνύµατα που έχουν ληφθεί ενδέχεται να 
περιλαµβάνονται εικόνες ή ήχοι. Οι εικόνες 
εµφανίζονται µέσα στο κείµενο, οι ήχοι 
εµφανίζονται µε το σύµβολο µουσικής νότας. 
Εάν κατά τη µετακίνηση σε ένα γραπτό 
µήνυµα φτάσετε στο σύµβολο µουσικής 
νότας, αναπαράγεται ο ήχος.
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Εισερχόµενα/Εξερχόµενα
§Μενού§ Μηνύµατα

Εισερχ/να //Εξερχ/να /
Στην οθόνη σας εµφανίζεται η λίστα 
στην οποία αποθηκεύονται τα 
µηνύµατα. 

§Επιλογές§ ∆είτε στα δεξιά.

Σύµβολο Εισερχ/να / Εξερχ/να /

ª Ανάγνωση Μη απεσταλµένο

© Μη Απεσταλµένο 
αναγνωσµένο

ª ΝΙΚΟΣ
© ΜΑΡΙΑ
© 023598765432

Προβολή Επιλογές
Μενού Εισερχόµενα/Εξερχόµενα
Ανάλογα µε την κατάσταση, είναι 
διαθέσιµες διαφορετικές λειτουργίες 
κάθε φορά:

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Προβολή Ανάγνωση καταχωρήσεων.
Απάντηση Απευθείας απάντηση σε 

εισερχόµενο µήνυµα SMS.
Αποστολή Εισάγετε τον αριθµό 

κλήσης, ή επιλέξτε τον 
αριθµό από τον Τηλεφ. 
Κατάλογο και στη συνέχεια 
αποστείλετε το µήνυµα.

Επεξεργασία Εκκίνηση επεξεργαστή για 
την πραγµατοποίηση 
αλλαγών.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένου 
µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων κατόπιν 
επιβεβαίωσης.

Εικόνες & Ήχοι ∆ηµιουργία λίστας µε 
εικόνες και ήχους που 
περιλαµβάνονται σε ένα 
µήνυµα.

Χωρητικότητα Αριθµός αποθηκευµένων 
µηνυµάτων και της 
ελεύθερης διαθέσιµης 
µνήµης.

Χαρ.ως µη αναγν. Σηµειώνει το µήνυµα ως µη 
αναγνωσµένο.

Αναφ.κατάστ.~ (µόνο Λίστα Εξερχόµενων) 
Αίτηση επιβεβαίωσης 
µεταβίβασης για τα 
µηνύµατα που έχουν 
σταλεί.

Αποθήκευση d Μεταφορά στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο ενός 
σηµειωµένου αριθµού 
κλήσης.
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Σύνταξη µηνύµατος
§Μενού§ Μηνύµατα Νέο SMS

J Η εισαγωγή κειµένου µε "T9" 
(σελ. 31) σας επιτρέπει, µε 
ελάχιστες εισαγωγές από 
το πληκτρολόγιο να 
συντάξετε µεγαλύτερα 
γραπτά µηνύµατα SMS 
σχετικά γρήγορα. 
§∆ιαγραφή§ Πατώντας µία 
φορά διαγράφεται ένας 
χαρακτήρας, κρατώντας 
πατηµένο διαγράφεται η 
λέξη.

A Πατήστε.

@ /J Εισάγετε τον αριθµό 
κλήσης ή επιλέξτε από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

§OK§ Επιβεβαιώστε. Το µήνυµα 
µεταφέρεται προς 
αποστολή στο Κέντρο 
Υπηρεσιών.

§OK§ Επιστροφή στον 
επεξεργαστή.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού 
Αποθήκευση και επιλέξτε για 
την αποθήκευση του 
κειµένου. 

Μενού κειµένου
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου. 

Ενδεχοµένως να σας ζητηθεί κάποια 
επιβεβαίωση για το Τύπος µηνύµ., ∆ιάρκεια 
ή Κέντρο υπηρεσ.: (σελ. 34).

Αποστολ Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
του παραλήπτη ή επιλέξτε τον 
από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο, 
και στη συνέχεια επιλέξτε 
αποστολή.
Αποθήκευση Αποθηκεύστε το µήνυµα που 
έχετε συντάξει στη λίστα 
εξερχόµενων.

Εικόνες & 
Ήχοι

Προσθήκη εικόνων ή ήχων στο 
κείµενο του µηνύµατος 
(σελ. 30).

∆ιαµόρφωση Νέα γραµµή
Μικρά γράµµ., Μεσαία 
γράµµ., Μεγάλα γράµµ.
Υπρογράµµιση
Αριστερά, ∆εξιά, Κέντρο 
(διευθέτηση)
Μαρκ. κειµέν. (µαρκάρισµα 
κειµένου µε το πλήκτρο 
µετακίνησης)

Είσοδος Τ9
(σελ. 31)

Τ9 Προτίµηση: Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση µεθόδου 
εισαγωγής Τ9.
Γλώσσα εισαγ.: Επιλέξτε µία 
γλώσσα στην οποία θέλετε να 
συντάξετε το κείµενο.

Νέα γραµµή Μεταφορά στην επόµενη σειρά.
∆ιαγραφή 
κειµέν.

∆ιαγραφή ολόκληρου του 
κειµένου.

Εισαγωγή 
κειµέν.

Εισάγετε ένα πρότυπο τµήµα 
κειµένου στο µήνυµα. 

Εισαγωγή 
από d

Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο και 
αντιγράψτε τα δεδοµένα που 
φωτίζονται µέσα στο µήνυµα.

Σελιδοδείκτης Εισάγετε µία διεύθυνση URL 
από το σελιδοδείκτη WAP.

Υποδείξεις για τα SMS
Εάν το µήνυµα δεν µπορεί να µεταφερθεί στο 
Κέντρο Υπηρεσιών, προσφέρεται η 
δυνατότητα επανάληψης. Εάν και αυτή η 
προσπάθεια αποτύχει, τότε απευθυνθείτε στο 
Φορέα Υπηρεσιών. Η υπόδειξη Μήνυµα 
εστάλη! υποδηλώνει µόνον τη µεταφορά του 
µηνύµατος στο Κέντρο Υπηρεσιών. Το Κέντρο 
Υπηρεσιών µε τη σειρά του θα προσπαθήσει, 
εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος να 
αποστείλει το µήνυµα.
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Προκαθορισµένα 
Κείµενα SMS
Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί 
πρότυπα µηνύµατα τα οποία µπορείτε 
να προσθέσετε στο µήνυµά σας. 
Επιπλέον µπορείτε να συντάξετε πέντε 
δικά σας τµήµατα κειµένου.

Σύνταξη πρότυπων µηνυµάτων
§Μενού§ Μηνύµατα

Προκαθορισµένα 
<Νέα Καταχ.>

Επιλέξτε.

J Συντάξτε το πρότυπο 
τµήµα κειµένου.

§Αποθήκ.§ Πατήστε.

Χρήση των πρότυπων µηνυµάτων

J Συντάξτε το µήνυµα 
(σελ. 29).

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου.
Εισαγωγή κειµέν.

Επιλέξτε. 

MN Επιλέξτε ένα πρότυπο 
τµήµα κειµένου από τη 
λίστα.

§Επιλογή§ Επιβεβαίωση. Το πρότυπο 
τµήµα κειµένου εισάγεται 
στο µήνυµα στη θέση του 
κέρσορα.

SMS σε οµάδα
Μπορείτε να αποστείλετε γραπτά 
µηνύµατα (SMS) ως "οµαδική 
αποστολή" σε όλες τις καταχωρήσεις 
µίας οµάδας (σελ. 22).
Εικόνες & Ήχοι (EMS)
Σε ένα κείµενο µηνύµατος µπορείτε να 
προσθέσετε εικόνες και ήχους. 
Η αναπαραγωγή είναι δυνατή µόνο σε 
συσκευές που υποστηρίζουν αυτή τη 
λειτουργία. Στην κατάσταση σύνταξης 
κειµένου αντί της εικόνας/ήχου 
εµφανίζεται ένα σηµείο θέσης.

J Συντάξτε το κείµενο µε το 
συνηθισµένο τρόπο.

§Επιλογές§ Μετά το τέλος µίας λέξης 
ανοίξτε το µενού κειµένου.

Εικόνες & Ήχοι
Ανοίγει το µενού 
Εικόνων&Ηχων:
Κινουµ.γραφικά Ë
Ήχοι συσκευής Ì
Προσ.γραφικά »
Προσωπικ.ήχοι Ì

MN Επιλέξτε περιοχή.
§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε.

Εµφανίζεται η πρώτη 
καταχώρηση της 
επιλεγµένης περιοχής.

MN Μετακινηθείτε στη λίστα 
µέχρι την επιθυµητή 
καταχώρηση.

§Φόρτωσ§ Η καταχώρηση (εικόνα, 
ήχος ή κινούµενο γραφικό) 
"τοποθετείται” στο κείµενο 
και επισηµαίνεται µε έναν 
σελιδοδείκτη.
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Μέθοδος εισαγωγής 
κειµένου "T9"
Με τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου "T9" 
η σωστή λέξη συµπεραίνεται αφαιρετικά 
από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων 
µέσω του πληκτρολογίου, και κάνοντας 
συγκρίσεις µε το ορθογραφικό λεξικό 
που περιέχεται στη µνήµη.
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του Τ9

§Επιλογές§ Αρχικά Είσοδος Τ9, και µετά 
επιλέξτε Τ9 Προτίµηση.^ Ενεργοποιήστε τη µέθοδο 
εισαγωγής κειµένου T9 και 
επιβεβαιώστε πατώντας
§Επιλογή§.

Επιλέξτε Γλώσσα Εισαγωγής
Αλλάξτε στη γλώσσα στην οποία 
επιθυµείτε να συντάξετε το µήνυµα.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου, 
επιλέξτε Είσοδος Τ9, 
στη συνέχεια επιλέξτε 
Γλώσσα εισαγ..

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε. Εχει 
επιλεχθεί η νέα γλώσσα.

Σύνταξη µιας λέξης µε τη µέθοδο εισαγωγής 
κειµένου T9
Η ένδειξη αλλάζει όσο η εισαγωγή 
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Γι’ αυτό προτείνεται, να γράψετε πρώτα 
ολόκληρη τη λέξη χωρίς να δώσετε 
προσοχή στην οθόνη.
 Π.χ. για τη λέξη "σπίτι":
77484

1 Πατήστε. Ενα κενό 
διάστηµα τερµατίζει τη 
λέξη.

* Πατήστε περισσότερες 
φορές πριν από τη λέξη για 
να επιλέξετε πεζούς/
κεφαλαίους χαρακτήρες, 
αριθµούς ή ειδικούς 
χαρακτήρες.
Μην εισάγετε στο κείµενό σας τους 
ειδικούς χαρακτήρες όπως ∆ αλλά τον 
αντίστοιχο τυπικό χαρακτήρα π.χ. A, τα 
υπόλοιπα τα αναλαµβάνει το σύστηµα 
T9. Εάν δεν ταιριάζει η λέξη δείτε στη 
σελ. 33. 

* Πατήστε στιγµιαία: Εναλλαγή 
µεταξύ πεζών/κεφαλαίων 
χαρακτήρων, και αριθµών. 
Κρατήστε πατηµένο: Επιλογή 
γλώσσας εισαγωγής και κατάστασης 
κειµένου.1 Κενό διάστηµα. Ολοκλήρωση λέξης.

0 Τελεία. Η λέξη ολοκληρώνεται εάν 
ακολουθήσει ένα κενό διάστηµα. 
Στη λέξη επισηµαίνει µία απόστροφο/
παύλα: π. χ. §γι.αυτό§ = γι' αυτό.

N Μετακίνηση δεξιά. Ολοκλήρωση 
λέξης.

# Προσωρινή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του Τ9.

Ειδικοί χαρακτήρες
Πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο µέχρι να 
εµφανιστεί ο χαρακτήρας που επιθυµείτε. Για την 
εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων µετά από αριθµούς 
(π.χ. 5 £), µεταφερθείτε πρώτα στην εισαγωγή 
γραµµάτων: * 

1 Κενό 1 € £ $ ¥ ¤

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ " ’ ; _

* * / ( ) < = > % ~

# # @ \ & §
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Ενδειξη στην ανώτερη γραµµή:

T9 T9 ενεργό.
abc/Abc/123 Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες, 

αριθµοί.
 SMS 1 Αριθµός απαιτούµενων SMS.

739 Αριθµός υπόλοιπων 
διαθέσιµων χαρακτήρων.

T9® Text Input is licensed under one or more of 
the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 
5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; 
Canadian Pat. No. 1,331,057; 
United Kingdom Pat. No. 2238414B; 
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; 
Republic of Singapore Pat. No. 51383; 
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) 
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 
and additional patents are pending worldwide.

T9 Abc SMS 1 739
Στις 8 η ώρα ξεκινάµε.
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T9 υπoδείξεις λέξεων
Αν στο λεξικό είναι διαθέσιµες 
περισσότερες των µία επιλογές για µία 
δεδοµένη ακολουθία γραµµάτων 
(λέξη), η συνηθέστερη εµφανίζεται 
πρώτη. Όταν η λέξη που θέλετε να 
εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, θα 
πρέπει να περιµένετε µέχρις ότου 
εµφανιστεί η επόµενη προτεινόµενη 
από τη λειτουργία T9 λέξη, η οποία 
µπορεί να είναι η σωστή.
Η λέξη θα πρέπει να έχει §επισηµανθεί§. 
Στη συνέχεια

: ... πατήστε. 
Η εµφανιζόµενη λέξη 
αντικαθίσταται από µία 
άλλη. Αν η λέξη αυτή είναι 
επίσης εσφαλµένη,

: ... πατήστε. Επαναλάβετε 
τη διαδικασία µέχρι να 
εµφανιστεί η σωστή λέξη.

Αν η επιθυµητή λέξη δεν 
περιλαµβάνεται στο λεξικό, θα πρέπει 
να εισαχθεί χωρίς τη βοήθεια του T9 ή 
να προστεθεί στο λεξικό.

§Συλλαβή§  Επιλέξτε.
Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η 
λέξη πλέον θα πρέπει να εισαχθεί χωρίς 
την βοήθεια της µεθόδου εισαγωγής 
κειµένου -T9. Με §Αποθήκευση§ 
αποθηκεύεται αυτόµατα στο λεξικό.

Φόρτωση άλλων γλωσσών εισαγωγής:
www.my-siemens.com/t9

T9 Abc SMS 1 748
Στις 8 η ώρα ___

Συλλαβή :
∆ιόρθωση λέξης
Έχει γραφεί µε T9:

MN Μετακινηθείτε λέξη προς 
λέξη προς τα αριστερά/
προς τα δεξιά µέχρις ότου 
η επιθυµητή λέξη 
αναστραφεί.

: Μετακινηθείτε και πάλι 
µεταξύ των 
υποδεικνυόµενων λέξεων 
της µεθόδου εισαγωγής 
Τ9.

§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράφει το γράµµα που 
βρίσκετε τοποθετηµένο 
στα αριστερά του κέρσορα 
και εµφανίζει στην οθόνη 
την επόµενη πιθανή λέξη!

∆εν έχει γραφεί µε T9:

MN Κινηθείτε µεταξύ των 
χαρακτήρων προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.

§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράφει το γράµµα που 
βρίσκεται στα αριστερά του 
κέρσορα.

J Τα σύµβολα εισάγονται 
στην θέση που βρίσκεστε 
εκείνη τη στιγµή.

Εντός µίας "λέξης T9" δεν µπορείτε να κάνετε 
αλλαγές εάν δεν απενεργοποιήσετε 
προηγουµένως το T9. Συχνά είναι καλύτερα να 
ξαναγράψετε τη λέξη.
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Ρύθµιση
Σε ένα προφίλ SMSl (max. 5) 
καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής 
ενός µηνύµατος SMS. 
Η προρρύθµιση αντιστοιχεί στην κάρτα 
SIM που έχει τοποθετηθεί.
§Μενού§ Μηνύµατα Ρύθµιση
Στη λίστα των προφίλ µπορείτε να 
επιλέξετε ένα από αυτά και να το 
ενεργοποιήσετε. Για να γίνει αυτό:

§Ενεργό§ Πατήστε.

Μενού ρυθµίσεων
§Επιλογές§ Aνοιγµα του µενού. 

Κέντρο Υπηρ.
Εισάγετε ή αλλάξτε τους αριθµούς των 
Κέντρων Υπηρεσιών που παρέχονται 
από ∆ίκτυο. 
Παραλήπτης
Εισάγετε τους τυπικούς παραλήπτες σε 
αυτό το προφίλ αποστολής ή επιλέξτε 
από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ενεργοποίηση Χρήση του επιλεγµένου 
µενού.

Αλλαγή 
Ρύθµισης

Αλλαγή ρυθµίσεων, βλέπε 
επόµενες παραµέτρους.

Μετονοµασία ∆ώστε στην καταχώρηση 
ένα διαφορετικό όνοµα.
Τύπος µηνύµ.

∆ιάρκεια
Επιλέξτε τη χρονική περίοδο κατά την 
οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα 
προσπαθεί να µεταδώσει το µήνυµα:
Χειροκίνητο, 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ηµέρα, 
1 εβδοµάδα, Μέγιστη*, Νέα
* Μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια όπως 
καθορίζεται από το Κέντρο Υπηρεσιών.

Αναφ.κατάστασ.
Λαµβάνετε επιβεβαίωση που 
αφορά στην επιτυχή ή ανεπιτυχή 
µετάδοση του µηνύµατος. 
Η υπηρεσία αυτή είναι δυνατό να 
υπόκειται σε περαιτέρω χρέωση.
Άµεση απάντ.
Εάν η λειτουργία Άµεση Απάντηση 
είναι ενεργοποιηµένη, τότε ο 
παραλήπτης του µηνύµατος SMS 
µπορεί να διευθετήσει τη δική του 
άµεση απάντηση από το δικό σας 
Κέντρο Υπηρεσιών (πληροφορίες από 
το ∆ίκτυό σας).

Χειροκίνητο Ο τύπος του µηνύµατος 
απαιτείται για κάθε µήνυµα.

Βασικό 
κείµενο

Κανονικό µήνυµα SMS.

Fax Μετάδοση µέσω SMS.
E-mail Μετάδοση µέσω SMS.
Νέα Μπορεί να χρειαστεί να 

προµηθευτείτε τον κατάλληλο 
κωδικό αριθµό από το ∆ίκτυό 
σας.

~

~
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Internet (WAP)
Κατεβάστε τις τελευταίες πληροφορίες 
WAP από το Internet, οι οποίες έχουν 
προσαρµοστεί ειδικά στις δυνατότητες 
απεικόνισης της συσκευής σας. 
Η πρόσβαση στο Ιnternet µπορεί να 
απαιτεί ειδική εγγραφή στο ∆ίκτυό σας.

Πρόσβαση στο Internet
§Μενού§ Surf & Fun Internet
Η απεικόνιση πρόσβασης στο Internet 
µπορεί να ρυθµιστεί από εσάς 
(βλέπε Εκκίνηση µε..., σελ. 31). 
Θα εµφανιστεί π.χ. το µενού έναρξης:

N Επιλέξτε τη λειτουργία που 
επιθυµείτε.

§Επιλογή§ Επιβεβαίωση.
Περιηγηθείτε στο Internet ...

S Κρατήστε πατηµένο για να 
τερµατίσετε τη σύνδεση µε 
το Internet.

¥ Offline
¦ Online
¤ ανύπαρκτο δίκτυο
Τρέχουσα ένδειξη στην επάνω δεξιά πλευρά 
της οθόνης.

~

† Μενού έναρξης
1 Αρχική σελίδα
2 Σελιδοδείκτης
3 Τελευταία σελίδα

Επιλογή
Μενού έναρξης

Παράδειγµα µίας αρχικής σελίδας
Στα πλήκτρα επιλογής έχουν 
καταχωρηθεί διάφορες λειτουργίες 
ανάλογα µε την αρχική σελίδα του 
∆ικτύου π.χ. "Link" ή "Μενού".

Τα περιεχόµενα των µενού επιλογών 
µπορούν να µεταβληθούν.

Αρχική σελίδα Πραγµατοποιείται η σύνδεση 
µε την πύλη του Φορέα 
Υπηρεσιών Internet 
(πιθανώς να έχει 
προκαθοριστεί από το 
∆ίκτυο).

Σελιδοδείκτης Λίστα των 10 URL που 
αποθηκεύεται στο τηλέφωνο 
(δεν υποστηρίζεται από όλα 
τα ∆ίκτυα). Επεξεργασία, 
βλέπε σελ. 39. 

Ανάκτηση Εµφάνιση της τελευταίας 
σελίδας που επισκεφθήκατε.

Προφίλ Ορίστε µέχρι και 
5 διαφορετικά προφίλ 
πρόσβασης (σελ. 37).
Επιλέξτε Επεξεργ. για 
εισαγωγή νέου προφίλ.

Εξοδος 
BROWSER

Τερµατίζει τη λειτουργία του 
Περιηγητή και τη σύνδεση.

~

Μηνύµατα
 Αθλητικές ειδήσεις 
Καιρός

Link
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Μενού Περιηγητή 
(Μενού Browser)
Η εµφάνιση του µενού 
πραγµατοποιείται, µόνο εφόσον στην 
οθόνη εµφανίζεται µία σελίδα WAP 
(online ή offline):

A Πατήστε, για να ανοίξετε το 
µενού του περιηγητή.

ή
M Επιλέξτε το Μενού έναρξης 

και επιβεβαιώστε.
Αρχική σελίδα Η πρώτη σελίδα WAP του 

Internet που εµφανίζεται 
µετά την αποκατάσταση της 
επικοινωνίας (µπορεί να 
οριστεί/προκαθοριστεί από 
το ∆ίκτυο).

Σελιδοδείκτης Λίστα των 10 URL που 
αποθηκεύεται στο τηλέφωνο 
(δεν υποστηρίζεται από 
όλοα τα ∆ίκτυα). 
Επεξεργασία βλέπε σελ. 39.

Ανάκτηση Εµφάνιση της τελευταίας 
σελίδας που επισκεφθήκατε.

Go to URL Εισαγωγή ενός URL για την 
απευθείας επιλογή µία 
διεύθυνσης Internet (π.χ. 
wap.my-siemens.com).

Εµφάνιση URL Εµφάνιση της διεύθυνσης 
Internet της τρέχουσας 
σελίδας.

Επανεκκίνηση Η σελίδα φορτώνεται εκ 
νέου.

Αποσύνδεση Τερµατίζει τη λειτουργία του 
Περιηγητή και τη σύνδεση.

Περισσότερα... ∆είτε παρακάτω.
Εξοδος 
BROWSER

Τερµατίζει τη λειτουργία του 
Περιηγητή και τη σύνδεση.

~

Περισσότερα...
Προφίλ WAP Ορίστε µέχρι και 

5 διαφορετικά προφίλ 
πρόσβασης (σελ. 37).

Μηδενισµός ∆ιαγράψτε τη σελίδα που 
επισκεφθήκατε τελευταία 
(cache).

Ρυθµίσεις Μέγεθος γραµ.
Παράµετρος πρωτοκόλλου
• Push
• Push επιτρέπεται online 
• Χρόνος λήξης ανεπιτυχών 
προσπαθειών σύνδεσης

Ασφάλεια
• Προτροπή σύνδεσης
• Προτροπή ασφαλ.
• Τρέχουσα πιστοποίηση
• Πιστοποιητικά CA
• Προσωπικό κλειδί-PINs
• Κρυπτογράφηση
Εκκίνηση µε...
• Μενού έναρξης
• Μεν. BROWSER
• Αρχική σελίδα
• Ανάκτηση
• Σελιδοδείκτης

Εισερχόµενα Είσοδος εισερχοµένων 
µηνυµάτων.

Αποθ. εικόνας Ενεργοποιείται η 
προεπισκόπηση εικόνας για 
περαιτέρω επεξεργασία.

Για το Browser Εµφάνιση της έκδοσης του 
Περιηγητή.
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Ρυθµίσεις
Η προετοιµασία του τηλεφώνου σας για 
την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται 
από τον ∆ίκτυό σας:
• Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί από το Φορέα 
Υπηρεσιών Internet. Μπορείτε να 
ξεκινήσετε αµέσως.

• Έχουν ήδη οριστεί προφίλ 
πρόσβασης από το Φορέα 
Υπηρεσιών Internet. Επιλέξτε και 
ενεργοποιήστε ένα προφίλ (σελ. 38).

• Το προφίλ πρόσβασης θα πρέπει να 
οριστεί και να ενεργοποιηθεί από το 
χρήστη.

Αν κρίνεται απαραίτητο, ρωτήστε το 
∆ίκτυό σας.

Προφίλ
Τα προφίλ πρόσβασης (max. 5) 
µπορούν να ρυθµιστούν από εσάς 
(ενδεχοµένως να έχουν κλειδωθεί από 
το ∆ίκτυο). Οι εισαγωγές και 
λειτουργίες µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε το Φορέα Υπηρεσιών 
Internet. Μπορείτε να αλλάξετε το 
προφίλ πριν από κάθε πρόσβαση στο 
Internet (σελ. 38).
Ρυθµίσεις Προφίλ
∆ηµιουργία ενός νέου προφίλ:
§Μενού§ Surf & Fun Internet

Προφίλ

N Επιλέξτε εάν προφίλ.
§Επεξεργ.§ Εµφανίζεται η φόρµα 

εισαγωγής.

N Εισάγετε τις καταχωρήσεις 
σε κάθε πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών 
Internet.  
§Αποθήκ.§ Οι ρυθµίσεις 
αποθηκεύονται και η λίστα 
των προφίλ εµφανίζεται.

* εξαρτάται από το ∆ίκτυο, εάν 
χρειάζεται εισάγετε δεύτερη 
διεύθυνση IP και δεύτερη θύρα.

Ονοµα 
προφίλ

∆ώστε ένα όνοµα στο προφίλ ή 
αντικαταστήστε το παλιό.

Παράµετροι 
WAP

∆ιεύθυνση IP: *
Εισάγετε τη διεύθυνση -ΙΡ.
Θύρα: *
Εισάγετε τον αριθµό της 
θύρας.
Αρχική σελίδα:
Εισάγετε την αρχική σελίδα  
(σελ. 35), αν δεν έχει οριστεί 
από το ∆ίκτυο.
Χρόν.αποσύνδ:
Εισάγετε το χρόνο σε 
δευτερόλεπτα, µετά την 
πάροδο του οποίου η σύνδεση 
θα πρέπει να διακοπεί, αν στο 
µεταξύ δεν πραγµατοποιηθεί 
καµία λήψη ή µετάδοση 
δεδοµένων.

Ρυθµίσεις 
CSD

Αρ.σύνδεσης:
Εισάγετε τον αριθµό κλήσης 
κόµβου (ISP).
Τύπος κλήσης:
Επιλέξτε ISDN ή Αναλογική.
Όνοµα χρήστη:
Εισάγετε το όνοµα χρήστη.
Κωδικός:
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης (αποκρυµµένη 
ένδειξη).

~
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Ενεργοποίηση προφίλ

Έτσι ενεργοποιείτε ένα επιλεγµένο 
προφίλ, µε το οποίο θέλετε να 
πραγµατοποιήσετε µία σύνδεση στο 
Internet.
§Μενού§ Surf & Fun Internet

Προφίλ

N Επιλέξτε το προφίλ που 
επιθυµείτε.

§Επιλογή§ Πατήστε ενεργοποίηση.

Ειδικοί χαρακτήρες (όπως και στον 
επεξεργαστή κειµένου SMS)
* Πατήστε 3 x για /

# Πατήστε 3 x για @
0 Πατήστε για . (τελεία)
0 Πατήστε περισσότερες φορές για :
* Πατήστε περισσότερες φορές για ~

† Προφίλ
1 Standard
2  * e-Commerce 
Επεξεργασία Επιλογή

Το πρόγραµµα περιήγησης του Internet 
φέρει την άδεια της: 
Οδηγίες Λειτουργίας
Εκκίνηση µε...
Έτσι µπορείτε να επιλέξετε τι θα 
εµφανίζεται στην οθόνη µετά τη 
σύνδεση στο Internet:

A Ανοίξτε το µενού του 
Περιηγητή.

Περισσότερα...
Επιλέξτε.

Εκκίνηση µε...
Επιλέξτε και στη συνέχεια 
επιλέξτε από τη λίστα:
Μενού έναρξης (σελ. 35)
Μεν. BROWSER (σελ. 36)
Αρχική σελίδα
Ανάκτηση (σελ. 36)
Σελιδοδείκτης

Αλλαγή αρχικής σελίδας
Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας είναι 
καταχωρηµένη στο προφίλ 
(πρόσβασης). Μπορείτε να αλλάξετε το 
προφίλ όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε 
κατάσταση αναµονής (εάν το επιτρέπει 
ο Φορέας Υπηρεσιών Internet!):
§Μενού§ Surf & Fun Internet

Προφίλ
Επιλέξτε το προφίλ, π.χ.:
e-Commerce Μαρκάρετε.
§Επεξεργασία§ Εµφανίζεται η φόρµα 

εισαγωγής.
Παράµετροι WAP/Αρχική σελίδα 

Επιλέξτε.

J Εισάγετε τη νέα διεύθυνση. 
Μετακινηθείτε στο τέλος της 
φόρµας εισαγωγής.

§Αποθήκ.§  Πατήστε.
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Εισάγετε τη διεύθυνση Internet (URL)
Το µενού εµφανίζεται εάν στην οθόνη 
εµφανίζονται σελίδες WAP 
(online ή offline).

A Ανοίξτε το µενού του 
Περιηγητή.

Go to URL Επιλέξτε.

J Εισάγετε τη διεύθυνση URL 
και επιβεβαιώστε. 
Η σύνδεση πραγµατοποιείται.

Σελιδοδείκτης
Ανάλογα το Φορέα Υπηρεσιών 
Internet µπορείτε να αποθηκεύσετε στο 
τηλέφωνα µία λίστα µε τις αγαπηµένες 
διευθύνσεις (URL):
Αποθήκ.

A Ανοίξτε το µενού του 
Περιηγητή.

Σελιδοδείκτης Επιλέξτε.
Online:
Προσθήκ.σελίδας

Η τρέχουσα σελίδα WAP 
λαµβάνεται ως σελιδοδείκτης.

Offline:

N Επιλέξτε το προφίλ που 
επιθυµείτε ή (Κενό).

§Μενού§ Ανοίξτε το µενού.

Πήγαινε Η επιλεγµένη σύνδεση 
πραγµατοποιείται.

Επεξεργασία Ανοίξτε µία καταχώρηση για 
επεξεργασία, εισάγετε ή 
αλλάξτε το όνοµα ή τη 
διεύθυνση URL και 
επιβεβαιώστε. 
Πατήστε §Αποθήκ.§.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένης 
καταχώρησης.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων (χωρίς 
ερώτηση επιβεβαίωσης!).

~

Χρήση
Ίδια διαδικασία όπως και στην 
"Ασφάλιση", στη συνέχεια επιλέξτε και 
επιβεβαιώστε το καταχωρηµένο 
σελιδοδείκτη. Η σύνδεση 
πραγµατοποιείται.

Download
Ο Περιηγητής WAP σας προσφέρει τη 
δυνατότητα να φορτώσετε στη συσκευή 
A50 µελωδίες και λογότυπα. Για το 
κατέβασµα επιλέξτε απλώς το 
περιεχόµενο που επιθυµείτε και 
επιβεβαιώστε τη µεταφορά µε το .
Μετά την επιβεβαίωση ξεκινά αυτόµατα 
το αντίστοιχο πρόγραµµα διαχείρισης, 
ανάλογα µε το επιλεγµένο περιεχόµενο 
(π.χ. η Προεπισκόπηση για τις εικόνες).
Μελωδίες, λογότυπα ∆ικτύου, Screen-savers 
και άλλες υπηρεσίες για το κινητό σας 
τηλέφωνο Siemens θα βρείτε: 
www.my-siemens.com/city
Σε αυτή την πύλη City City-Portal (σελ. 70) θα 
βρείτε και µία λίστα µε τις χώρες, στις οποίες 
είναι διαθέσιµη αυτή η υπηρεσία.
Μία µεγάλη επιλογή διαφόρων θεµάτων και 
περιεχοµένων που µπορούν να φορτωθούν 
στο κινητό σας A50 µέσω WAP, π.χ. µελωδίες 
ή λογότυπα θα βρείτε και στη διεύθυνση 
wap.my-siemens.com
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Παιχνίδια
§Μενού§ Surf & Fun Παιχνίδια

Επιλέξτε παιχνίδι
Επιλέξτε το παιχνίδι που επιθυµείτε 
από τη λίστα των διαθέσιµων 
παιχνιδιών. ∆ιασκεδάστε!

Οδηγίες παιχνιδιού
Για κάθε παιχνίδι θα βρείτε ειδικές 
οδηγίες στο µενού επιλογών.

§Επιλογές§ Παρέχονται πληροφορίες 
για το πώς παίζονται τα 
παιχνίδια, εµφανίζονται τα 
αποθηκευµένα σκορ και 
δίνεται η δυνατότητα 
επιλογής του επιπέδου 
δυσκολίας.

§Εναρξη§ Έναρξη παιχνιδιού.

Πλήκτρα ελέγχου 

ή 
µε τα πλήκτρα 

MN
και 

KL

2

8
64

1 3

7 9
5

Λειτουργία εξαρτάται
µε τα πλήκτρα
§Μενού§ Surf & Fun Παιχνίδια
Ρυθµίσεις

Ρυθµίσεις
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε διάφορες 
λειτουργίες για τα παιχνίδια:
Ήχοι
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τους ήχους των 
παιχνιδιών.
Φωτισµός
Ο φωτισµός της οθόνης µπορεί να 
απενεργοποιηθεί για να αυξηθεί ο 
χρόνος αναµονής.
∆όνηση
Η δόνηση για τα παιχνίδια µπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τα παιχνίδια 
"Stack Attack" και "Balloon Shooter.
Οδηγίες των παιχνιδιών "Stack Attack" και 
"Balloon Shooter" στα αγγλικά θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα
www.my-siemens.com/a50
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Προβ.εικόνας
Επιλέξτε στο τηλέφωνό σας λογότυπα και 
Screensavers της προτίµησής σας.

Εµφάνιση της αποθηκευµένης 
εικόνας.
§Μενού§ Surf & Fun Προβ.εικόνας

N Screensaver ή Λογότυπο 
επιλέξτε.

§φόρτωσ.§ Εµφανίζεται το λογότυπο.

Λήψη εικόνας.
Μία εικόνα µπορεί να αποσταλεί µέσω 
SMS από έναν ∆ίκτυο ή να φορτωθεί 
µέσω WAP.
Μία εικόνα που έχει ληφθεί εµφανίζεται 
µε ένα σύµβολο επάνω από το 
αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πατώντας 
αυτό το πλήκτρο ξεκινά η 
προεπισκόπηση της εικόνας.

Αποθήκευση εικόνας.
Αποθήκευση της εικόνας που 
εµφανίζεται στην προεπισκόπηση:

§Αποθήκ.§ Πατήστε.

N Screensaver ή Λογότυπο 
επιλέξτε.

§Αποθήκ.§ Πατήστε.
Προβ.εικόνας-Μενού
§Επιλογές§ Aνοιγµα του µενού.

* Η συσκευή A50 σας προσφέρει τη 
δυνατότητα να αποστείλετε ένα 
Screensaver ή µία εικόνα µέσω SMS.

Αποθήκευση Αποθήκευση φορτωµένης 
εικόνας σε µία από τις θέσης 
αποθήκευσης.

Αποστολ Αποστολή εικόνας µέσω SMS*.
φόρτωσ. Φόρτωση εικόνας στην 

προεπισκόπηση.
Απόρριψη Απόρριψη της εικόνας που 

εµφανίζεται.
∆ιαγραφή ∆ιαγραφή µίας εικόνας από το 

Screensaver ή Λογότυπο.

Περισσότερα Screensaver θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα: 
www.my-siemens.com/logos
Βλέπε και City-Portal (σελ. 70).
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Μελωδίες
Χρησιµεύει στη διαχείριση των ήχων 
του κουδουνιού

Φόρτωση και ακρόαση ήχου 
κουδουνιού
§Μενού§ Surf & Fun Μελωδίες

MN Επιλέξτε θέση 
αποθήκευσης από 
Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

§φόρτωσ.§ Αποθήκευση ήχου 
κουδουνιού στην 
προσωρινή µνήµη.

§Play§ Ακρόαση ήχου 
κουδουνιού.

Μελωδίες-Μενού
§Επιλογές§ Aνοιγµα του µενού.

Play Αναπαραγωγή του φορτωµένου 
ήχου κουδουνιού.

Αποθήκευση Αποθήκευση του ήχου 
κουδουνιού στο Ανεξάρτητοι 1 
έως 4.

Αποστολ Αποστολή ήχου κουδουνιού 
µέσω SMS 
(µόνον Ανεξάρτητοι 1 έως 4).

Φόρτωση... Φόρτωση ήχου κουδουνιού 
από τη µνήµη Ανεξάρτητοι 1 
έως 4. 

Απόρριψη ∆ιαγραφή ήχου κουδουνιού 
από την προσωρινή µνήµη.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή ήχου κουδουνιού από 
τη µνήµη Ανεξάρτητοι 1 έως 4.
Λήψη και αποθήκευση ήχου 
κουδουνιού
Ενας ήχος κουδουνιού µεταφέρεται 
µέσω SMS/WAP στην προσωρινή 
µνήµη. Η λήψη επισηµαίνεται µε ένα 
σύµβολο επάνω από το αριστερό 
πλήκτρο επιλογής. 

Πατήστε το πλήκτρο 
επιλογής.

§Επιλογές§ Aνοιγµα του µενού.

N Μετακίνηση έως 
Αποθήκευση.

§Επιλογή§ Πατήστε.

MN Επιλέξτε µία θέση 
αποθήκευσης από 
Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

§Αποθήκ.§ Αποθήκευση του ήχου 
κουδουνιού.

Ηχους κουδουνιού θα βρείτε και στο: 
www.my-siemens.com/ringtones
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Τα περισσότερα ∆ίκτυα σας 
προσφέρουνε µία εξωτερική υπηρεσία 
απάντησης κλήσεων. 
Με αυτήν, ο καλών µπορεί να αφήσει 
στον τηλεφωνητή, ένα φωνητικό 
µήνυµα που απευθύνεται σε Εσάς.
• Στις περιπτώσεις που το τηλέφωνο 
σας είναι απενεργοποιηµένο ή δεν 
είναι σε θέση να αποκαταστήσει την 
κλήση,

• αν δεν επιθυµείτε να απαντήσετε,
• αν έχετε µία κλήση σε εξέλιξη 

(και όταν η Αναµονή δεν είναι 
ενεργοποιηµένη, σελ. 14).

Αν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν 
περιλαµβάνεται στο βασικό πακέτο του 
χρήστη που προσφέρεται από το 
∆ίκτυο, θα πρέπει να εγγραφείτε και να 
κάνετε τις ρυθµίσεις µόνοι σας. 
Η περιγραφή που ακολουθεί µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε τον ∆ίκτυό σας.

Ρυθµίσεις
Το ∆ίκτυο σας προµηθεύει µε δύο 
αριθµούς:
Τον αριθµό του τηλεφωνητή
Kαλέστε τον αριθµό αυτό προκειµένου 
να ακούσετε τα µηνύµατα που σας 
έχουν αφήσει. Για να κάνετε τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις:
§Μενού§ Μηνύµατα

Τηλεφωνητής
Επιλέξτε έναν αριθµό από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο ή καλέστε/
αλλάξτε τον και επιβεβαιώστε µε §OK§.
Αριθµός εκτροπής
Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτό τον 
τηλεφωνικό αριθµό. Για να κάνετε τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις:
§Μενού§ Εκτροπή

π.χ. Αναπάντητες
Ορισµός

~

Καλέστε τον αριθµό του τηλεφωνητή.
§OK§ Εγγραφή στο δίκτυο. 

Η επιβεβαίωση 
πραγµατοποιείται µετά την 
πάροδο κάποιων 
δευτερολέπτων.

Περισσότερα για την εκτροπή κλήσης 
σελ. 48.

Αναπαραγωγή
Ένα νέο µήνυµα στον 
τηλεφωνητή υποδεικνύεται ως 
ακολούθως:

h Εικονίδιο, συµπεριλ/µένου 
ενός τόνου µπιπ.

ή
© Ένα γραπτό µήνυµα που 

αναγγέλλει την άφιξη ενός 
νέου µηνύµατος στον 
τηλεφωνητή

ή
µε τη λήψη µίας κλήσης 
που περιλαµβάνει µήνυµα 
αυτόµατης αναγγελίας. 

Καλέστε τον τηλεφωνητή και 
αναπαράγετε τα µηνύµατα που 
περιλαµβάνει:

1 Κρατήστε πατηµένο (ή εισάγετε µία 
φορά τον αριθµό κλήσης του 
τηλεφωνητή).
Ανάλογα µε το Φορέα Υπηρεσιών 
επιβεβαιώστε µε §OK§ ή §Mailbox§.

Εκτός του οικείου δικτύου σας θα πρέπει να 
κληθεί ενδεχοµένως ένας άλλος αριθµός 
τηλεφωνητή, ενώ για την ακρόαση των 
µηνυµάτων θα χρειαστεί να εισάγετε κωδικό 
πρόσβασης.

~
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Ορισµένα ∆ίκτυα προσφέρουν 
Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Κανάλια 
Πληροφοριών), π.χ. κωδικοί κλήσης, 
πληροφορίες χρηµατιστηρίου, κλπ. 
Προσφέρονται διάφορες πληροφορίες 
ανάλογα µε το ∆ίκτυο. 
Αν η λήψη ενεργοποιηθεί, λαµβάνετε 
µηνύµατα που αφορούν στις θεµατικές 
ενότητες της "Λίστα θεµάτ." που έχετε 
ενεργοποιήσει. 
§Μενού§ Μηνύµατα

Υπηρεσ.κυψέλης

Μετάδοση
Εδώ µπορείτε να θέσετε τη µετάδοση 
κυψέλης εντός και -εκτός λειτουργίας. 
Εάν η µετάδοση κυψέλης είναι 
ενεργοποιηµένη, τότε µειώνεται ο 
χρόνος αναµονής του τηλεφώνου.

Ανάγν.νέου ΜΚ
Όλα τα µηνύµατα ΜΚ που δεν έχουν 
αναγνωστεί εµφανίζονται.
MN Μετακινηθείτε σειρά προς 

σειρά στο µήνυµα.

Λίστα θεµάτ.
Εισάγετε στη προσωπική λίστα όσα 
θέµατα θέλετε από το περιεχόµενο 
θεµάτων ("Ευρετήριο θεµάτων", 
σελ. 45). 10 Οι καταχωρήσεις µπορούν 
να γίνουν και από εσάς εισάγοντας τον 
αριθµό καναλιού και ενδεχοµένως και 
το όνοµα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
ταυτόχρονα πέντε θέµατα.

~

Νέο θέµα
Νέο θέµα Επιλέξτε.

• Αν δεν υπάρχει κάποιος θεµατικός 
κατάλογος (βλέπε "Ευρετήριο 
Θεµάτων" σελ. 45), εισάγετε το θέµα 
µε τον αριθµό του καναλιού και 
επιβεβαιώστε µε §OK§ .

• Αν ο θεµατικός κατάλογος έχει ήδη 
µεταδοθεί, επιλέξτε µία θεµατική 
ενότητα και επιβεβαιώστε µε §OK§ .

Επιλογή λίστας
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού λίστας.

Αν µία θεµατική ενότητα επιλεγεί από 
τη λίστα, µπορείτε να της ρίξετε µια 
µατιά, να την ενεργοποιήσετε ή να την 
απενεργοποιήσετε, να την αλλάξετε ή 
να την διαγράψετε.

Αυτόµ.ένδειξη
Τα µηνύµατα ΜΚ εµφανίζονται στην 
κατάσταση αναµονής, στα µεγαλύτερα 
µηνύµατα η οθόνη κυλά αυτόµατα.
Η αυτόµατη εµφάνιση στην οθόνη 
µπορεί να οριστεί για όλα τα µηνύµατα, 
µόνο για τα νέα µηνύµατα, ή να 
απενεργοποιηθεί εντελώς.
Αλλάξτε αυτόµατα σε "Προβολή 
ολόκληρης σελίδας":

# και στη συνέχεια πατήστε 
§Προβ.ΜΚ§.
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Ευρ.θεµάτων
Στην οθόνη σας εµφανίζεται η 
θεµατική λίστα που προσφέρεται από το 
∆ίκτυο για να επιλέξετε από αυτή.
Εάν δεν πραγµατοποιηθεί καµία 
προβολή, τότε θα πρέπει να εισάγετε 
τους αριθµούς καναλιών µε το χέρι 
("Λίστα θεµάτων", σελ. 44). 
Παρακαλούµε απευθυνθείτε στο ∆ίκτυό 
σας.

Γλώσσες ΜΚ
Μπορείτε να προσδιορίσετε αν 
επιθυµείτε να λαµβάνετε µηνύµατα 
Μετάδοσης Κυψέλης µόνο σε µία 
συγκεκριµένη γλώσσα ή σε όλες τις 
γλώσσες.

Ενδείξεις οθόνης
^ Ενεργοποίηση θεµατικής 

ενότητας._ Απενεργοποίηση θεµατικής 
ενότητας.

© Νέα µηνύµατα έχουν αφιχθεί 
στη θεµατική ενότητα.

ª Τα µηνύµατα που 
περιλαµβάνονται στη θεµατική 
ενότητα έχουν ήδη αναγνωστεί.

Οι τηλεφωνικοί αριθµοί που εµφανίζονται 
ανάστροφα µπορούν να:

A κληθούν.
ή

§Επιλογές§ να αποθηκευτούν στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Πρόσθετος ήχος µπιπ, σελ. 55.

~
 Υπηρεσίες κάρτας SIM 
(προαιρετικά)
Το ∆ίκτυό σας µπορεί να σας 
προσφέρει κάποιες ειδικές εφαρµογές 
(π. χ. τραπεζικές συναλλαγές από το 
σπίτι, πληροφορίες για τις τιµές των 
µετοχών, κλπ.) µέσω της κάρτας SIM.
Εάν διαθέτετε µία τέτοια κάρτα SIM, 
εµφανίζεται το όνοµα ως πρώτη 
καταχώρηση στο κύριο µενού ακριβώς 
επάνω από το αριστερό πλήκτρο 
επιλογής.

p Εικονίδιο των υπηρεσιών 
SIM.

Αν υπάρχουν περισσότερες από µία 
εφαρµογές, αυτές εµφανίζονται στο 
µενού "Υπηρεσίες SIM".
§Μενού§ Υπηρ.SIM
Με το µενού Υπηρεσιών SIM το 
τηλέφωνο σας είναι συµβατό µε κάθε 
µελλοντική προσθήκη και θα 
υποστηρίζει κάθε προσθήκη που θα 
εµφανιστεί στις υπηρεσίες που 
προσφέρονται από το ∆ίκτυό σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

~
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Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς των κλήσεων 
προκειµένου αυτοί να είναι διαθέσιµοι 
για επανάκληση στο µέλλον.
§Μενού§ Αρχεία

N Επιλέξτε την επιθυµητή 
λίστα κλήσεων και έναν 
αριθµό από αυτήν.

A Επιλέξτε τον αριθµό
ή

§Προβολή§ ∆είτε πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τον αριθµό 
όπως: Ηµεροµηνία, ώρα.

Οι παρακάτω λίστες κλήσεων είναι 
διαθέσιµες:

Αναπάντητες κλήσεις
Οι τηλεφωνικοί αριθµοί των κλήσεων 
που έχετε λάβει αλλά δεν έχετε 
απαντήσει µπορούν να ηχογραφηθούν 
για λόγους αναπαραγωγής.
Προϋπόθεση: 
Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει την 
"Αναγνώριση Κλήσεων".

Εισερχόµενες
Εµφανίζονται σε λίστα όλες οι 
εισερχόµενες κλήσεις που έχουν 
απαντηθεί.
Προϋπόθεση: 
Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει την 
"Αναγνώριση Κλήσεων".

~

~

Εξερχόµενες κλήσεις
Αποκτάται πρόσβαση στους 
τελευταίους δέκα τηλεφωνικούς 
αριθµούς που καλέσατε.

∆ιαγραφή λίστας
∆ιαγράφονται τα περιεχόµενα των 
λιστών κλήσεων.

Αρχεία-Μενού
Το µενού της λίστας κλήσεων 
ενεργοποιείται αυτόµατα όταν µια 
καταχώρηση φωτίζεται έντονα.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού λιστών.

A Γρήγορη πρόσβαση από την 
κατάσταση αναµονής.

Προβολή Προβολή καταχώρησης.
Χωρίς 
διόρθωση

Εµφανίστε τον αριθµό στην 
οθόνη και διορθώστε εάν 
χρειαστεί.

Αποθήκευση 
d

Αποθήκευση καταχώρησης 
στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης µετά 
από επιβεβαίωση.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων από τη λίστα 
κλήσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

MN Γρήγορη πρόσβαση στις λίστες 
κλήσεων από την κατάσταση 
αναµονής.
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Ενώ µιλάτε έχετε τη δυνατότητα 
εµφάνισης πληροφοριών που αφορούν 
στη χρέωση και τη διάρκεια των 
κλήσεων, καθώς και να ορίσετε ένα όριο 
µονάδων για τις εξερχόµενες κλήσεις.

Ενδείξεις
§Μενού§ Αρχεία ∆ιάρκεια/Χρέωση
Μετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων 
που αφορούν στις χρεώσεις, µπορείτε 
να εµφανίζετε στην οθόνη σας 
λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε το 
χρόνο/χρέωση της κλήσης για τους 
ακόλουθους τύπους κλήσεων:
Τελευταία κλήση
Εξερχόµενες
Εισερχόµενες
Υπολ. Μονάδες

Επιλέξτε ένα τύπο κλήσης.
§Επιλογή§ Προβολή των δεδοµένων.

Όταν εµφανίζεται στην οθόνη σας, 
µπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

§Μηδενισ.§ Επαναφορά περιεχοµένων 
οθόνης.

§OK§ Τερµατισµός οθόνης.

Ρύθµισ.χρεώσεων
§Μενού§ Αρχεία Ρύθµισ.χρεώσεων
Νόµισµα
Eισάγετε το νόµισµα στο οποίο 
επιθυµείτε να εµφανίζονται οι 
λεπτοµέρειες που αφορούν στη 
χρέωση.
Προσωπ. τιµή
(Επιβεβαίωση PIN 2)
Εισάγετε την τιµή χρέωσης ανά 
µονάδα/χρονική περίοδο.
Όριο χρέωσης
(Επιβεβαίωση PIN 2)
Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM 
επιτρέπουν σε σας ή στον ∆ίκτυό σας 
να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο/
χρονική περίοδο µετά την πάροδο του 
οποίου το τηλέφωνο µπλοκάρει για τις 
εξερχόµενες κλήσεις.

§Αλλαγή§ Εισάγετε τον αριθµό των 
µονάδων και επιβεβαιώστε 
µε §OK§.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το 
πιστωτικό όριο ή µηδενίστε τον 
µετρητή. Η εµφάνιση των 
Προεξοφληµένων καρτών µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε τον ∆ίκτυό σας.
Όλες
Αλλαγή των ενδείξεων.
Εισερχόµενες
Εάν το δίκτυο υποστηρίζει την 
ένδειξη χρέωσης, εµφανίζονται οι 
µονάδες.
Εάν έχετε ρυθµίσει το κόστος ανά 
µονάδα, εµφανίζεται το συνολικό 
κόστος.
Ενδεχοµένως να απαιτείται εγγραφή 
για αυτή την υπηρεσία.
Αυτόµ.ένδειξη
Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης 
εµφανίζονται µετά το πέρας κάθε 
κλήσης.

~

~

~
~
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Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες οι κλήσεις σας θα 
εκτρέπονται στον τηλεφωνητή ή σε 
άλλους τηλεφωνικούς αριθµούς.
§Μενού§ Εκτροπή
Ορισµός εκτροπής
Η συνηθέστερη συνθήκη για την 
προώθηση κλήσεων είναι:

Αναπάντητες
§Μενού§ Εκτροπή

N Επιλέξτε Αναπάντητες.
§Επιλογή§ Πατήστε.
Ορισµός Επιλέξτε.

J Εισαγωγή του αριθµού 
κλήσης προς τον οποίο 
θέλετε να γίνει η εκτροπή 
κλήσης (εάν δεν έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί)
ή

@ Επιλογή αυτού του 
αριθµού κλήσης από τον 
Τηλεφ.κατάλογο ή µέσω
§Mailbox§.

§OK§ Επιβεβαίωση. Μετά από 
µια σύντοµη παύση η 
ρύθµιση επιβεβαιώνεται 
από το δίκτυο.

Αναπάντητες
Η ρύθµιση αυτή καλύπτει τις συνηθέστερες 
περιπτώσεις: 
(δείτε επίσης παρακάτω)
Μη εφικτή, ∆εν απαντά, Κατειληµµέvο
Όλες οι κλήσεις
Εκτροπή όλων των κλήσεων.

o Σύµβολο στην πρώτη 
γραµµή της οθόνης στην 
κατάσταση αναµονής.

Ειδική εκτροπή
Μη εφικτή
Εκτροπή, αν το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο ή εκτός εµβέλειας 
του δικτύου.
∆εν απαντά
Μία κλήση εκτρέπεται µετά από µικρή 
καθυστέρηση. Αυτή καθυστέρηση 
µπορεί να έχει διάρκεια έως και 
30 δευτερόλεπτα (δυνατότητα 
ρύθµισης ανά 5 δευτερόλεπτα).
Κατειληµµέvο
Μία εκτροπή πραγµατοποιείται, εάν τη 
συγκεκριµένη στιγµή βρίσκεται σε 
εξέλιξη µία συνοµιλία.

Εξαίρεση: Εάν η λειτουργία Αναµονή έχει 
ενεργοποιηθεί (σελ. 61), τότε θα ακούσετε 
έναν χαρακτηριστικό ήχο σε εισερχόµενη 
κλήση (σελ. 14).
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Ελεγχ.κατάστ.
Ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση των 
εκτροπών όλων των συνθηκών.
Μετά από µια σύντοµη παύση, η 
παρούσα κατάσταση µεταδίδεται και 
προβάλλεται από το δίκτυο.^ Έχει οριστεί η προϋπόθεση.

_ Η συνθήκη δεν έχει οριστεί.

? Εµφάνιση, αν κατάσταση 
είναι απροσδιόριστη (π.χ. σε 
µια καινούρια κάρτα SIM).

∆ιαγραφή όλων
Όλες οι προσδιορισµένες εκτροπές 
διαγράφονται.

Για να ελέγξετε ή να διαγράψετε µια 
συγκεκριµένη συνθήκη:
Αρχικά επιλέξτε τη συνθήκη.

§Επιλογή§  Πατήστε.
Ελεγχος κατάστ.
ή
∆ιαγραφή  Επιλέξτε.
Παρακαλούµε προσέξτε, η εκτροπή 
αποθηκεύεται στο δίκτυο και όχι στη 
συσκευή τηλεφώνου (π.χ. στην αλλαγή µίας 
κάρτας SIM).
Επανενεργοποίηση της εκτροπής
Η τελευταία εκτροπή αποθηκεύεται.
Προβείτε στην ίδια διαδικασία όπως και στον 
"Ορισµό εκτροπής":
Ο αποθηκευµένος αριθµός του Λειτουργού 
∆ικτύου εµφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον 
αριθµό κλήσης.
Αλλαγή του τηλεφωνικού αριθµού
Προχωρήστε σύµφωνα µε την "Εκτροπή". 
Όταν ο αποθηκευµένος τηλεφωνικός αριθµός 
εµφανίζεται:
§∆ιαγραφή§ ∆ιαγραφή του τηλεφωνικού 

αριθµού.
Εισάγετε ένα νέο αριθµό και επιβεβαιώστε.
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§Μενού§ Επαφή Ρολόι

Επιλέξτε λειτουργία.

Ξυπνητήρι
Ορίστε µε αυτή τη λειτουργία 
ξυπνητηριού µία ώρα αφύπνισης. Eνας 
τόνος ειδοποίησης ηχεί ακόµη και αν το 
τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο.
§Ενεργό§ / §Ανενεργό§

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της 
λειτουργίας αφύπνισης.

Ρύθµιση
§Αλλαγή§ Εµφάνιση της επιλογής: 

Ώρα αφύπνισης και 
ηµέρες.
Ρύθµιση της ώρας 
αφύπνισης (ωω:λλ).

MN Περιήγηση στις ηµέρες.
§Αλλαγή§ Ενεργοποιήστε τις ηµέρες, 

στις οποίες θέλετε να 
πραγµατοποιηθεί 
αφύπνιση.

§OK§ Επιβεβαίωση των 
ρυθµίσεων.

½ Ενεργοποιηµένο 
ξυπνητήρι (ένδειξη οθόνης 
στην κατάσταση 
αναµονής).

Ώρα-Ηµ/νία
Το ρολόι θα πρέπει να ρυθµιστεί σωστά 
από την πρώτη στιγµή της χρήσης της 
συσκευής.

§Αλλαγή§ Πατήστε.

J Στην αρχή η ηµεροµηνία 
(Ηµέρα/Μήνας/Έτος), 
µετά η ώρα (24 ώρες 
µε τα δευτερόλεπτα).
Μορφή Ηµ/νίας
Ορισµός της µορφής της ηµεροµηνίας: 
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ

Αυτόµ.ένδειξη
Η εµφάνιση της ώρας µπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Αυτόµατη απενεργοποίηση
Το τηλέφωνο απενεργοποιείται 
καθηµερινά την ώρα που έχει 
προκαθοριστεί.
Ενεργοποίηση:

§Ωρα§  Πατήστε.

J Eισάγετε τον αριθµό 
(24-ώρες).

§OK§ Επιβεβαίωση.
Απενεργοποίηση:

§Χειροκιν.§ Πατήστε.
§OK§ Επιβεβαίωση.

Αν η µπαταρία αφαιρεθεί για περισσότερα 
από 30 δεύτερόλεπτα, το ρολόι µηδενίζεται.
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Κατά τη χρήση ενός προφίλ, πολλές 
από τις ρυθµίσεις πραγµατοποιούνται 
µε µία και µόνη λειτουργία.
• Στις τυπικές ρυθµίσεις 
προσφέρονται τρία προφίλ, τα οποία 
µπορούν αργότερα να 
τροποποιηθούν: 
Κανονικό, Ήσυχο, ∆υνατό

• Μπορείτε να ορίσετε δύο ατοµικά 
προφίλ: (<Χωρίς τίτλο>)

• Το ειδικό προφίλ Λειτ. αεροπλ. είναι 
µόνιµο και δεν µπορεί να αλλαχθεί 
(σελ. 52).

Αν η συσκευή χρησιµοποιείται από 
πολλά πρόσωπα, κάθε ένα από αυτά 
µπορεί να ενεργοποιήσει τις δικές του/
της ρυθµίσεις επιλέγοντας το 
προσωπικό του/της προφίλ.

Ενεργοποίηση
§Μενού§ Προφίλ

N Επιλέξτε ένα στάνταρ ή 
ατοµικό προφίλ.

§Ενεργό§ Ενεργοποιήστε το προφίλ.

¯ Φωτισµός του ενεργού 
προφίλ.

° Κανονικό
¯ Ήσυχο
° ∆υνατό

Ενεργό Επιλογές
Ρυθµίσεις
Αλλάξτε το προκαθορισµένο προφίλ ή 
δηµιουργήστε ένα νέο προσωπικό 
προφίλ.

N Επιλέξτε προφίλ.
§Επιλογές§ Aνοιγµα του µενού.

Επιλέξτε Αλλαγή Ρύθµισης.
Εµφανίζεται µία λίστα όλων των 
πιθανών λειτουργιών:
Ρύθµιση ήχων σελ. 55
Έvταση σελ. 55
Μελωδίες σελ. 42
Φίλτρο σελ. 55
∆όνηση σελ. 56
Τόνοι πλήκτρων σελ. 42
Τόνοι υπηρεσ. σελ. 56
Φωτισµός σελ. 57
Μεγάλα γράµ. σελ. 57
Στυλ BITMAP σελ. 57
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθµιση µιας 
λειτουργίας, µπορείτε να επιστρέψετε 
στο µενού των προφίλ και να 
προσδιορίσετε µία άλλη ρύθµιση.

Προφίλ-Μενού
§Επιλογές§ Aνοιγµα του µενού.

Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση προφίλ.
Αλλαγή 
Ρύθµισης

Αλλαγή ρυθµίσεων του 
προφίλ.

Αντιγραφή απο Αντιγραφή ρυθµίσεων από 
ένα άλλο προφίλ.

Μετονοµασία Μετονοµασία ατοµικού 
προφίλ.
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§Μενού§ Προφίλ

Λειτ. αεροπλ.
Το ξυπνητήρι θα απενεργοποιηθεί. Το 
τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί κατά 
την επιλογή αυτού του προφίλ. Αυτό το 
προφίλ δεν επιδέχεται αλλαγές.

Ενεργοποίηση

N Μετακινηθείτε µέχρι το 
Λειτ. αεροπλ..

§Ενεργό§ Ενεργοποίηση του προφίλ.
Η επιλογή του προφίλ θα 
πρέπει να επιβεβαιωθεί.

S Το τηλέφωνο 
απενεργοποιείται 
αυτόµατα.

Κανονική λειτουργία
Με την επιστροφή στην κανονική 
λειτουργία µετά την επανενεργοποίηση 
Κανονικό επιλέγεται και ενεργοποιείται 
το τυπικό προφίλ.
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Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής και στα 
πλήκτρα 2 έως 9 (αριθµοί ταχείας 
κλήσης) είναι δυνατό να ανατεθούν 
σηµαντικοί τηλεφωνικοί αριθµοί ή 
λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό η 
κλήση ενός αριθµού, ή η εκκίνηση µιας 
λειτουργίας, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε το πάτηµα ενός 
και µόνο πλήκτρου.

Πιθανές καταλήψεις πλήκτρων:
• Internet.................................σελ. 35
• Τηλεφωνικός αριθµός...........σελ. 18
• Ξυπνητήρι ............................σελ. 50
• Νέο SMS ..............................σελ. 29
• Φωτισµός .............................σελ. 57
• Απόκρυψη ταυτότητας .........σελ. 61
• Παιχνίδια ..............................σελ. 40
• Αναπάντητες κλήσεις ...........σελ. 46
• Εισερχόµενες κλήσεις ..........σελ. 46
• Εισερχόµενα SMS................σελ. 28
• Εξερχόµενα SMS .................σελ. 28
• Φίλτρο .................................σελ. 56

Το ∆ίκτυό σας µπορεί να έχει ήδη 
προγραµµατίσει µια λειτουργία για το 
συγκεκριµένο πλήκτρο επιλογής (π.χ. 
πρόσβαση στις "p Υπηρεσίες Κάρτας 
SIM"). Ενδεχοµένως αυτή η κατάληψη 
πλήκτρου να µην µπορεί να αλλαχθεί.
Σε ορισµένες περιπτώσεις το πλήκτρο 
επιλογής µπορεί να αντικατασταθεί από τα 
© /h για την πρόσβαση σε ένα νέο 
µήνυµα.
Αριστερό πλήκτρο επιλογής
Tο αριστερό πλήκτρο επιλογής µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για λειτουργίες 
ταχείας πρόσβασης.

Αλλαγή

§Internet§ Πατήστε σύντοµα.
§Αλλαγή§ Επιλέξτε από τη λίστα µία 

εφαρµογή.
• Καταχωρήστε τη νέα εφαρµογή (π.χ. 

Νέο SMS) στο πλήκτρο επιλογής.
• Ειδική περίπτωση Αριθµ.τηλεφώνου. 
Επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο ένα όνοµα (π.χ. "Carol") 
για να καταχωρήσετε στο πλήκτρο 
επιλογής.

§Επιλογή§ Επιβεβαίωση ρύθµισης.

Εφαρµογή
Η ρύθµιση "Carol" παρατίθεται σαν 
παράδειγµα.

§Carola§ Κρατήστε πατηµένο.

< a
(∆ίκτυο)

02.12.2002 23:45

Internet Μενού
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Πλήκτρο ταχείας κλήσης
Για την ταχεία επιλογή εφαρµογών ή 
αριθµών κλήσης µπορείτε να 
χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα µε τους 
αριθµούς 2 έως 9. 
Πιθανές καταχωρήσεις πλήκτρων, 
βλέπε σελ. 53.

Αλλαγή
Στην κατάσταση αναµονής:

J Πατήστε ένα πλήκτρο 
αριθµού (2-9). 
Ο αριθµός δεν είναι ακόµη 
κατειληµµένος:

§Ορισµός§ Πατήστε.
ή

§Νέο SMS§ Πατήστε στιγµιαία 
(σε περίπτωση που 
έχει καταληφθεί π.χ. µε 
το Νέο SMS).

§Αλλαγή§ Αναζήτηση εφαρµογής 
από τη λίστα.
Ειδικός τηλεφωνικός 
αριθµός. Επιλέξτε ένα 
όνοµα από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο και 
αναθέστε το στο 
συγκεκριµένο πλήκτρο.
Ειδική περίπτωση Internet. 
Επιλέξτε από τους 
σελιδοδείκτες µία URL για 
την κατάληψη ενός 
πλήκτρου.

§Επιλογή§ Επιβεβαίωση ρύθµισης.

Αυτό το πλήκτρο είναι κρατηµένο:
1 = αριθµός κλήσης τηλεφωνητή 

(σελ. 43)
Εφαρµογή
Καλέστε έναν αριθµό ή αντίστοιχα 
ξεκινήστε µία εφαρµογή
(π.χ. Παιχνίδια).
Στην κατάσταση αναµονής:

2 Πατήστε.
Στην οθόνη εµφανίζεται η κατάληψη 
του αριθµητικού πλήκτρου 2 αντί του 
αριστερού πλήκτρου επιλογής, π.χ.:

§Νέο SMS§ Κρατήστε πατηµένο
ή µόνο

2 Κρατήστε πατηµένο.
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Μπορείτε να ρυθµίσετε τους τόνους 
ειδοποίησης ανάλογα µε τις επιθυµίες 
σας.
§Μενού§ Τόνοι ειδοποίησης

Επιλέξτε λειτουργία:

Ρύθµιση ήχων
Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε το 
κουδούνι ή περιορίστε το σήµα του στο 
άκουσµα ενός σύντοµου µπιπ.

) Εµφανίζεται η ένδειξη όταν 
το µπιπ είναι ενεργό.

& Εµφανίζεται όταν το 
κουδούνι είναι ανενεργό.

Έvταση
Μπορείτε να ρυθµίστε την για κάθε 
περιοχή ξεχωριστά.

N Επιλέξτε την περιοχή:
Ολες οι κλήσεις
Ξυπνητήρι
Μηνύµατα
Υπηρεσ.κυψέλης

MN Ρυθµίστε την ένταση.
§OK§ Επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στην 
κατάσταση αναµονής:

* Κρατήστε πατηµένο.

Εµφανίζει την αύξηση της 
έντασης.

Εάν έχετε δηλώσει δύο ανεξάρτητους 
αριθµούς κλήσης µπορείτε να προβείτε σε 
ανεξάρτητες ρυθµίσεις για κάθε αριθµό 
(σελ. 59).
Τόνοι κουδουν
Για τις παρακάτω αναφερόµενες 
λειτουργίες/περιοχές µπορείτε να 
επιλέξετε από 20 αποθηκευµένες και 
4 προσωπικές µελωδίες (Ανεξάρτητοι 1 
έως 4) έναν τόνο ειδοποίησης.

N Επιλέξτε περιοχή:
d Κλήσεις
Οµάδες κλήσης
Ειδοποίηση
Άλλες κλήσεις
Ξυπνητήρι
Υπηρεσ.κυψέληςN Επιλέξτε ήχο κουδουνιού.

§OK§ Επιβεβαίωση. 

Φίλτρο
Τώρα θα ανακοινώνονται, ακουστικά ή 
µε τη δόνηση, µόνο οι κλήσεις που 
έχουν καταχωρηθεί στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο. Οι υπόλοιπες κλήσεις 
απλώς εµφανίζουν µια ένδειξη στην 
οθόνη. Αν δεν αποδεχθείτε τις κλήσεις 
αυτές, εκτρέπονται στον τηλεφωνητή 
(αν έχει οριστεί σελ. 48).

( Ενεργοποιηµένη ένδειξη.

∆ηµιουργήστε/φορτώστε προσωπικούς ήχους 
κουδουνιού µέσω SMS (σελ. 42).

~
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∆όνηση
Για να αποφύγετε το θόρυβο µπορείτε 
να ενεργοποιήσετε τη δόνηση 
του τηλεφώνου. Η δόνηση µπορεί να 
ενεργοποιηθεί και µαζί µε έναν ήχο 
κλήσης (π.χ. σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα). Αυτή η λειτουργία είναι 
απενεργοποιηµένη, όταν το τηλέφωνο 
είναι συνδεµένο στον επιτραπέζιο 
φορτιστή ή στο κιτ αυτοκινήτου.

Τόνοι
Ρυθµίστε τον τύπο ήχων του 
πληκτρολογίου: 
Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Τόνος λεπτού
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης ακούτε 
ένα µπιπ µετά από κάθε λεπτό, το 
οποίο λειτουργεί σαν υπενθύµιση του 
χρόνου που έχει παρέλθει.

Τόνοι υπηρεσιών
Ρύθµιση τόνων υπηρεσιών και 
ειδοποίησης:

 Επιλογή Ενεργό ή Μη ενεργό
Επεξεργασία

Ενεργό και Εκτεταµένος.

~
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§Μενού§ Ρυθµίσεις

Επιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα
Ρύθµιση της γλώσσας στα κείµενα 
οθόνης. Με "Αυτόµατο" επιλέγεται η 
γλώσσα που χρησιµοποιεί το ∆ίκτυό 
σας. Αν έχει οριστεί µία γλώσσα που 
δεν καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο 
µπορεί να επανέλθει στη γλώσσα του 
∆ικτύου ή τα Αγγλικά εισάγοντας τους 
ακόλουθους χαρακτήρες:

*#0000# A
Οθόνη
Χαιρετισµός
Το µήνυµα χαιρετισµού εµφανίζεται 
µετά την ενεργοποίηση.
§Επεξεργασία§

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

J ∆ιαγράψτε το παλιό 
µήνυµα και συντάξετε ένα 
νέο.

§OK§ Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.
Screensaver
Η προφύλαξη οθόνης (Screensaver) 
προβάλλει µία εικόνα µετά από ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που 
έχετε ρυθµίσει. Μία εισερχόµενη κλήση 
ή ένα πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου 
διακόπτει τη λειτουργία αυτή.

Για τη λήψη και αποθήκευση των Screensaver 
και λογότυπων, βλέπε δεξιά.

Περισσότερα Screensaver θα βρείτε στη 
σελίδα:
www.my-siemens.com/screensaver
Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
• Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της 
λειτουργίας.

• Ρύθµιση στυλ: Εικόνα, αναλογικό 
ρολόι.

• Φόρτωση εικόνας µέσω 
Προβ.εικόνας.

• ∆οκιµή προφύλαξης οθόνης 
(Screensaver).

• Ρυθµίστε το χρονικό διάστηµα µετά 
το πέρας του οποίου θα ξεκινά η 
λειτουργία της προφύλαξης της 
οθόνης (Screensaver).

• Ενεργοποίηση κωδικού για τη 
ρύθµιση ασφαλείας.

Φωτισµός
Ο φωτισµός της οθόνης µπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί 
(επηρεάζει µόνο τον χρόνο αναµονής).
Μεγάλα γράµ.
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ δύο 
µεγεθών γραφής για τις ενδείξεις της 
οθόνης.
Αντίθεση
Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης.
Στυλ BITMAP
Επιλογή µεταξύ δύο κινούµενων 
εικόνων που θα εµφανίζονται σε 
διάφορες καταστάσεις, π.χ. κατά την 
εισαγωγή του PIN.
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§Μενού§ Ρυθµίσεις

Επιλέξτε λειτουργία.

Κατάσταση
Επαναφορά
Το τηλέφωνο επαναφέρεται στις 
αρχικές του ρυθµίσεις (εργοστασιακές 
ρυθµίσεις) (δεν αφορά την κάρτα SIM 
και τις ρυθµίσεις δικτύου):
* # 9 9 9 9 # A
IMEI συσκευής
Εµφανίζεται ο αριθµός ταυτότητας του 
τηλεφώνου (IMEI). Η πληροφορία αυτή 
µπορεί να είναι χρήσιµη για την 
εξυπηρέτηση των πελατών.
Ταχεία αναζήτ
Όταν η λειτουργία αυτή είναι 
ενεργοποιηµένη, η επανασύνδεση µε 
το δίκτυο επιταχύνεται (ο χρόνος 
αναµονής της συσκευής µειώνεται 
δραστικά).

Είσοδος Τ9
§Μενού§ Ρυθµίσεις Είσοδος Τ9

Επιλέξτε λειτουργία.

Τ9 Προτίµηση
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη 
µέθοδο "έξυπνης" καταχώρησης 
κειµένου.
Γλώσσα εισαγ.
Επιλέξτε γλώσσα, στην οποία θέλετε 
να συντάξετε το κείµενο.
Ασφάλεια
Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα SIM 
προστατεύονται έναντι µη 
εξουσιοδοτηµένης χρήσης από 
αρκετούς κωδικούς ασφαλείας.
§Μενού§ Ρυθµίσεις Ασφάλεια

Επιλέξτε λειτουργία:

Ελεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή 
PIN2, Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου
(βλέπε σελ. 11)

Babysitter
(προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Μπορείτε να καλέσετε µόνο έναν 
αριθµό κλήσης. Κρατήστε πατηµένο το 
δεξί πλήκτρο επιλογής στη δεξιά πλευρά 
του (σελ. 17).

Μόνο αυτή SIM
(προστασία µε κωδικό τηλεφώνου)
Η λειτουργία του τηλεφώνου σας µε 
κάποια άλλη κάρτα SIM απαγορεύεται.
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∆ίκτυο
§Μενού§ Ρυθµίσεις ∆ίκτυο

Επιλέξτε λειτουργία:
Γραµµή
Η λειτουργία αυτή εµφανίζεται 
µόνο αν υποστηρίζεται από τον ∆ίκτυο. 
Θα πρέπει το τηλέφωνο σας να είναι 
εγγεγραµµένο για δυο ξεχωριστούς 
τηλεφωνικούς αριθµούς.
Επιλογή
Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθµό που 
επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε προς το 
παρών.

= Εµφάνιση του ισχύοντα 
τηλεφωνικού αριθµού.

Κλείδωµα
(προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση 
του ενός εκ των δύο τηλεφωνικών 
αριθµών.

Για κάθε αριθµό µπορείτε να ορίσετε ειδικές 
ρυθµίσεις (π.χ. µελωδία, εκτροπή κλήσεων 
κλπ.). Μεταβείτε πρώτα στον τηλεφωνικό 
αριθµό που επιθυµείτε. Για να αλλάξετε τον 
τηλεφωνικό αριθµό/γραµµή: 
(στην κατάσταση αναµονής)

0 Πατήστε.
§Γραµµή1§  Πατήστε.

~

Ρυθµίσεις
Πληρ.δικτύου
Η λίστα µε τα διαθέσιµα δίκτυα GSM 
εµφανίζεται στην οθόνη.

k Ένδειξη απαγορευµένων 
∆ικτύων (εξαρτάται από 
την κάρτα SIM).

Επιλογ.δικτύου
Η αναζήτηση δικτύου ξεκινά και πάλι. 
Αυτό είναι χρήσιµο στις περιπτώσεις 
που δεν βρίσκεστε εντός του οικείου 
δικτύου σας ή όταν θέλετε να 
εγγραφείτε σε ένα διαφορετικό δίκτυο. 
Η λίστα που περιλαµβάνει τις 
πληροφορίες των δικτύων 
ανασυντάσσεται εάν επιλεγεί το 
Αυτόµ.δίκτυο.
Αυτόµ.δίκτυο
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, 
δείτε επίσης "Επιλογή δικτύου" 
παραπάνω.
Αν η επιλογή "Αυτόµατη επιλογή 
δικτύου" είναι ενεργή, το επόµενο 
δίκτυο καλείται από τις τάξεις της λίστας 
των "προτιµώµενων ∆ικτύων". 
∆ιαφορετικά, µπορείτε να επιλέξετε 
χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο από τη 
λίστα των διαθέσιµων δικτύων GSM.
∆ίκτυα
Εµφανίζεται µία λίστα όλων των 
γνωστών Λειτουργών ∆ικτύων GSM µε 
τους αντίστοιχους κωδικούς.
Συχνότητα
Επιλέξτε µεταξύ των συστηµάτων 
GSM 900 και GSM 1800.

~
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§Μενού§ Ρυθµίσεις ∆ίκτυο

Επιλέξτε λειτουργία:

Προτιµ.δίκτυο
Στη λίστα αυτή περιλαµβάνονται τα 
∆ίκτυα που προτιµάτε να 
χρησιµοποιείτε όταν το οικείο ∆ίκτυό 
σας δεν είναι σε θέση να σας 
εξυπηρετήσει (π.χ. αν η επιλογή 
σχετίζεται µε διαφορετικούς τρόπους 
χρέωσης µεταξύ των δικτύων).

Εµφανίζεται το οικείο σας ∆ίκτυο.
§Λίστα§ Εµφανίζεται η λίστα µε τα 

προτιµώµενα δίκτυα.
∆ηµιουργία νέας καταχώρησης:
• Επιλέξτε §Εισάγω§, και στη συνέχεια 

µεταβείτε σε µία καταχώρηση από τη 
λίστα των ∆ικτύων και επιβεβαιώστε 
την.

Αλλαγή/∆ιαγραφή καταχώρησης:
• Επιλέξτε §Αλλαγή§ σε µία υπάρχουσα 
καταχώρηση και διαγράψτε την ή 
επιλέξτε µία καταχώρηση από τη 
λίστα των ∆ικτύων και επικυρώστε 
την.

ή
§∆ιαγραφ.§ πατήστε.

Φραγές δικτύου
Η φραγή περιορίζει την κάρτα 
SIM σας (δεν παρέχεται από όλα τα 
∆ίκτυα). Για τη φραγή του δικτύου 
χρειάζεστε έναν τετραψήφιο κωδικό ο 
οποίος παρέχεται από το ∆ίκτυο. 
Ενδεχοµένως να χρειαστεί να αιτήσετε 
από το ∆ίκτυο κάθε φραγή.

Εάν, κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, το 
σήµα του δικτύου είναι ασθενές τότε το 
τηλέφωνο εγγράφεται αυτόµατα σε κάποιο 
άλλο δίκτυο. Αυτή η κατάσταση µπορεί να 
αλλάξει στην επόµενη ενεργοποίηση της 
συσκευής ή εάν επιλέξετε χειροκίνητα κάποιο 
άλλο δίκτυο (σελ. 59).

~

Εξερχόµενες
Όλες οι εξερχόµενες κλήσεις (εκτός του 
αριθµού έκτακτης ανάγκης 112) 
φράσσονται.
Εξερχ. διεθνή
Μπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο 
εθνικές κλήσεις.
Εξ.∆ιεθν. Τοπ.
Οι διεθνείς κλήσεις απαγορεύονται. 
Παρόλα αυτά, µπορείτε να 
πραγµατοποιήσετε κλήσεις προς τη 
χώρα σας όταν βρίσκεστε στο 
εξωτερικό.
Εισερχόµενες
Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις (αντίστοιχα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
προώθηση όλων των κλήσεων στο 
mailbox).
Σε περιαγωγή
Καµία κλήση δεν µπορεί να ληφθεί όταν 
βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου 
σας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχετε καµία 
χρέωση για τις εισερχόµενες κλήσεις.
Ελεγχ.κατάστ.
Οι παρακάτω πληροφορίες µπορούν 
να εµφανιστούν µετά τον έλεγχο 
κατάστασης:
^ Έχει οριστεί φραγή.
_ Η φραγή δεν έχει οριστεί.

? Κατάσταση άγνωστη 
(π.χ. νέα κάρτα SIM).

∆ιαγραφή όλα
Άρση κάθε φραγής.
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Κατά την κλήση
§Μενού§ Ρυθµίσεις

Κατά την κλήση
Επιλέξτε λειτουργία:

Αναµονή
Αν είστε εγγεγραµµένος σ’ αυτήν 
την υπηρεσία, µπορείτε να ελέγξετε αν 
έχει οριστεί και αντίστοιχα να την 
ενεργοποιήσετε ή να την 
απενεργοποιήσετε (σελ. 14).
Απόκρυψη
Όταν πραγµατοποιείται µια 
κλήση, ο αριθµός σας εµφανίζεται στην 
οθόνη του παραλήπτη (εξαρτάται από 
το ∆ίκτυό σας).
Για να αποφύγετε την προβολή, 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία "Απόκρυψη Ταυτότητας" για 
την επόµενη κλήση ή όλες τις κλήσεις 
που θα ακολουθήσουν. Μπορεί να 
απαιτείται πρόσθετη εγγραφή στο 
∆ίκτυό σας σας για τη χρήση αυτών 
των λειτουργιών.

~

~

Ακουστικά
§Μενού§ Ρυθµίσεις Ακουστικά
Μόνον σε συνδυασµό µε τα γνήσια 
ακουστικά της Siemens (σελ. 69). 
Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόµατα εάν 
στο τηλέφωνο συνδεθούν τα 
ακουστικά.
Ρυθµίσεις που µπορούν να αλλαχθούν
Αυτ.απάντηση
(εργοστασιακά προκαθορισµένη 
ρύθµιση: απενεργοποιηµένο).
Οι κλήσεις απαντώνται µετά από 
µερικά δευτερόλεπτα (εκτός και εάν έχει 
απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης ή έχει 
ρυθµιστεί ο σύντοµος ήχος). Θα πρέπει 
να φέρετε επάνω σας τα ακουστικά. 
Υπάρχει περίπτωση ανεπιθύµητης 
συνακρόασης!
Aυτόµατες ρυθµίσεις
Αποδοχή κλήσεων µε το πλήκτρο 
σύνδεσης ή το πλήκτρο PTT-Taste 
(Push-To-Talk), ακόµη και εάν έχει 
ενεργοποιηθεί το κλείδωµα 
πληκτρολογίου.
Αυτόµατη αποδοχή κλήσεων
Στις κλήσεις που δεν έχουν σηµειωθεί 
υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύµητης 
συνακρόασης.
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Car Kit
§Μενού§ Ρυθµίσεις Car Kit
Μόνον σε συνδυασµό µε ένα γνήσιο κιτ 
αυτοκινήτου της Siemens. Το προφίλ 
ενεργοποιείται αυτόµατα εάν το 
τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση.

Ρυθµίσεις που µπορούν να 
αλλαχθούν
Αυτ.απάντηση
(εργοστασιακά προκαθορισµένη ρύθµιση: 
απενεργοποιηµένο).
Οι κλήσεις απαντώνται µετά από 
µερικά δευτερόλεπτα.

% Ένδειξη στην οθόνη.

Το CarKit θα πρέπει να συνδεθεί µε τον 
αναπτήρα του αυτοκινήτου και όχι απευθείας 
µε τη µπαταρία.

Εναλλαγή µεταξύ τηλεφώνου και CarKit 
Portable

- Εναλλαγή κατά τη διάρκεια 
µίας συνοµιλίας (όταν το 
τηλέφωνο έχει συνδεθεί µε 
το Car Kit Portable).
Aυτόµατες ρυθµίσεις
• Μόνιµος φωτισµός: το ακουστικό.
• Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρ.: 
Απενεργοποιηµένο.

• Φόρτιση της µπαταρίας στο 
τηλέφωνο.

• Αυτόµατη ενεργοποίηση του κιτ 
αυτοκινήτου συνδέοντας το 
τηλέφωνο.
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Ενδείξεις οθόνης
< Ισχύς λαµβανόµενου σήµατος.

e Τερµατισµός διαδικασίας 
φόρτισης.

b Μετρητής µπαταρίας.

o Εκτροπή όλων των κλήσεων.

& Κουδούνι µη ενεργό.

) Μόνο σύντοµο κουδούνισµα (µπιπ).

( Μόνον ήχος κλήσης, εάν ο καλών 
είναι καταχωρηµένος στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

$ Ορισµός τόνου ειδοποίησης.

½ Ξυπνητήρι ενεργοποιηµένο.

] Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωµα του 
πληκτρολογίου.

*!* Μη κωδικοποιηµένη σύνδεση.

I
Z
,

Τηλεφωνικοί αριθµοί/ονόµατα:
Στην Κάρτα SIM.
Στη µνήµη τηλεφώνου.
Στην κάρτα SIM 
(προστασία µε PIN2).

k Αδύνατη πρόσβαση σε δίκτυο.

= Σύνδεση 1 ενεργή 
(από 2 συνδέσεις).

^ Λειτουργία ενεργή.

? Άγνωστη λειτουργία δικτύου.

\ Τηλεφ.κατάλογος.

abc/ABC Ένδειξη εάν έχει επιλεγεί η γραφή 
κεφαλαίων ή πεζών γραµµάτων.

T9 Εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο 
T9.

¥ WAP Offline.
¦ WAP Online.

¤ WAP ανύπαρκτο δίκτυο.

X Λειτουργία φορητών ακουστικών.

À Ενταση Car Kit.

% Αυτόµατη αποδοχή κλήσης ενεργή.

» Bitmap.

¾ Τόνος ειδοποίησης.

Πλήκτρα οθόνης

© Μήνυµα ελήφθη.

h Λήψη µηνύµατος τηλεφωνητή.

U Αναπάντητη κλήση. 

¨ Η µνήµη της κάρτας SIM έχει 
γεµίσει.

? Προσθήκη στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο.

@ Λήψη από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο.

p SIM Υπηρεσίες.

- Μεταγωγή φορητών ακουστικών.

: Επιλογή λέξεων T9.
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Για οποιοδήποτε πρόβληµα που παρουσιαστεί σχετικά µε τη χρήση της συσκευής σας, θα βρισκόµαστε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.my-siemens.com/customercare στη διάθεσή σας όλο του 24ωρο. 
Εξάλλου, παρακάτω παρουσιάζουµε τις συχνότερες ερωτήσεις µε τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή λύση
Το τηλέφωνο 
δεν 
ενεργοποιείται.

Πιέστε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης πολύ σύντοµα.

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης S τουλάχιστον για δύο 
δευτερόλεπτα.

Η µπαταρία είναι άδεια. Φορτίστε τη µπαταρία. Ελέγξτε το µετρητή µπαταρίας 
στην οθόνη της συσκευής σας.

Οι ακροδέκτες της µπαταρίας 
είναι λερωµένοι.

Καθαρίστε τους ακροδέκτες.

Βλέπε παρακάτω στο: 
“Σφάλµα φόρτισης”.

Ο χρόνος 
αναµονής είναι 
περιορισµένος.

Η λειτουργία ταχείας αναζήτησης 
είναι ενεργή.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης 
(σελ. 58).

Ο φωτισµός της οθόνης είναι 
ενεργός.

Απενεργοποιήστε το φωτισµό της οθόνης (σελ. 57). 

Σφάλµα 
φόρτισης 
(το εικονίδιο 
φόρτισης δεν 
εµφανίζεται 
στην οθόνη).

Η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη.

1) Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή.
2) Περιµένετε 2 ώρες το πολύ, µέχρι να εµφανιστεί το 

εικονίδιο φόρτισης.
3) Φορτίστε κανονικά τη µπαταρία.

Θερµοκρασία περιβάλλοντος 
εκτός επιτρεπτών ορίων:
5 °C έως 40 °C

Φροντίστε ώστε η θερµοκρασία περιβάλλοντος να 
είναι η κατάλληλη, περιµένετε για λίγο, και στη 
συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση.

Πρόβληµα επαφής. Ελέγξτε την τροφοδοσία και τη σύνδεση του 
τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της µπαταρίας, 
καθαρίστε τους αν χρειάζεται, και τοποθετήστε και 
πάλι τη µπαταρία στη θέση της.

∆εν υπάρχει τάση δικτύου. Χρησιµοποιήστε µία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση 
δικτύου.

Εσφαλµένος τύπος φορτιστή. Χρησιµοποιήστε µόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ 
Siemens.

Ελαττωµατική µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µπαταρία.
Σφάλµα κάρτας 
SIM.

H κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα 
SIM (σελ. 6).

Οι επαφές της κάρτας SIM είναι 
βρώµικες.

Καθαρίστε την κάρτα SIM µε ένα στεγνό πανί.

Η κάρτα SIM χρησιµοποιεί 
διαφορετική τάση τροφοδοσίας.

Χρησιµοποιήστε µόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 
3 Volt.

Φθορά της κάρτας SIM 
(π.χ.θράυση).

Κάντε οπτικό έλεγχο. Αλλάξτε την κάρτα SIM, 
απευθυνθείτε στο ∆ίκτυό σας.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή λύση
∆εν υπάρχει 
σύνδεση µε το 
δίκτυο.

Ασθενές σήµα. Κινηθείτε προς κάποιο υψηλότερο σηµείο, κάποιο 
παράθυρο ή έναν ανοιχτό χώρο.

Εκτός εµβέλειας του δικτύου 
GSM.

Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του ∆ικτύου σας.

Η κάρτα SIM είναι άκυρη. Απευθυνθείτε στο ∆ίκτυό σας.
Το νέο δίκτυο είναι µη 
εξουσιοδοτηµένο.

Επιχειρήστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε ένα 
διαφορετικό δίκτυο (σελ. 59).

Έχει οριστεί φραγή δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές δικτύου (σελ. 59).
Υπερφόρτωση δικτύου. Προσπαθήστε αργότερα.

Το τηλέφωνο χάνει 
το σήµα του 
δικτύου.

Το σήµα είναι πολύ ασθενές. Η επανασύνδεση µε κάποιον άλλο ∆ίκτυο γίνεται 
αυτόµατα (σελ. 59). 
Η απενεργοποίηση και η επανενεργοποίηση της 
συσκευής µπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία.

Η πραγµατοποίηση 
κλήσεων είναι 
αδύνατη.

Έχει επιλεγεί η Σύνδεση 2. Επιλέξτε τη Σύνδεση 1 = (σελ. 59).
Έχει τοποθετηθεί καινούρια 
κάρτα SIM.

Ελέγξετε τους πιθανούς περιορισµούς.

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Μηδενίστε το όριο µε το PIN 2 (σελ. 58).
Έχει καταναλωθεί το ποσό 
πίστωσης.

Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.

Συγκεκριµένες 
κλήσεις του 
τηλεφώνου είναι 
αδύνατες.

Έχουν οριστεί φραγές 
κλήσεων.

Το ∆ίκτυο µπορεί να έχει ορίσει την φραγή κλήσεων. 
Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 59).

∆εν είναι δυνατή η 
καταχώρηση στον 
Τηλεφωνικό 
κατάλογο.

Η µνήµη του Τηλεφωνικού 
Καταλόγου έχει γεµίσει.

∆ιαγράψτε καταχωρήσεις από τον Τηλεφωνικό 
κατάλογο (σελ. 20).

Ο τηλεφωνητής δεν 
λειτουργεί.

∆εν έχει οριστεί εκτροπή 
κλήσης προς τον 
τηλεφωνητή.

Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή 
(σελ. 43).

Το SMS 
(γραπτό µήνυµα) 
¨ αναβοσβήνει.

Η µνήµη για τα µηνύµατα 
SMS έχει γεµίσει.

∆ιαγράψτε ένα µήνυµα (SMS) για να δηµιουργήσετε 
κενό χώρο (σελ. 28).

Η λειτουργία δεν 
µπορεί να οριστεί.

∆εν υποστηρίζεται από το 
∆ίκτυό σας ή απαιτείται 
πρόσθετη εγγραφή.

Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

Ο µετρητής 
χρέωσης δεν 
λειτουργεί.

∆εν µεταδίδεται κάποιο 
σήµα χρέωσης.

Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή λύση
Το µήνυµα δεν µπορεί 
να σταλεί.

Το ∆ίκτυο δεν υποστηρίζει αυτήν την 
υπηρεσία.

Ρωτήστε το ∆ίκτυό σας.

Ο τηλεφωνικός αριθµό του Κέντρου 
Υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει 
οριστεί εσφαλµένα.

Ορίστε τον αριθµό του Κέντρου 
Υπηρεσιών (σελ. 34).

Το συµβόλαιο σας δεν υποστηρίζει 
αυτή την υπηρεσία.

Επικοινωνήστε µε τον ∆ίκτυό σας.

Κατειληµµένο Κέντρο Υπηρεσιών. Επαναλάβετε το µήνυµα.
Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συµβατή 
συσκευή.

Ελέγξτε.

Σφάλµα PIN.
Σφάλµα PIN2.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Εισάγετε το MASTER PIN (PUK) που 
παραδίδεται µαζί µε την κάρτα SIM 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. Αν το MASTER 
PIN ή το PIN σας έχει χαθεί, 
επικοινωνήστε µε τον Φορέα Υπηρεσιών 
σας.

Σφάλµα κωδικού 
συσκευής.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Καλέστε το τµήµα Σέρβις της Siemens 
(σελ. 67).

Σφάλµα κωδικού 
του ∆ικτύου.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

Λίγες/Πολλές 
καταχωρήσεις µενού.

Κάποιες λειτουργίες µπορεί να έχουν 
προστεθεί ή αφαιρεθεί από το ∆ίκτυό 
σας µέσω της κάρτας SIM.

Ρωτήστε το ∆ίκτυό σας.

Φθορά
Ισχυρό τράνταγµα. Αφαιρέστε την µπαταρία και την κάρτα SIM και τοποθετήστε τα ξανά. 

Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!
Το τηλέφωνο σας έχει 
εκτεθεί σε υγρασία.

Αφαιρέστε τη µπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε το τηλέφωνο άµεσα µε ένα 
πανάκι. Μην το ζεστένετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές των ακροδεκτών. Κρατήστε 
τη συσκευή σε όρθια στάση µπροστά από ρεύµα αέρα. 
Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!

Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθµίσεων: * # 9 9 9 9 # A
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Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την τεχνολογία 
και το χειρισµό της συσκευής σας θα βρείτε 
γρήγορη και απλή υποστήριξη στο Online Sup-
port της ιστοσελίδας: www.my-siemens.com/
customercare ή στο κεφάλαιο Ερωτήσεις και 
απαντήσεις αυτών των οδηγιών χρήσης 
(σελ. 64).
Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια επισκευή 
απευθυνθείτε σε ένα από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Service Center):

Αίγυπτος .......................................... 0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού ............................ 80 00 03 33
Αµπού Ντάµπι ................................. 0 26 42 38 00
Αργεντινή .................................... 0 80 08 88 98 78
Αυστραλία ..................................... 18 00 62 24 14
Αυστρία ......................................... 05 17 07 50 04
Βέλγιο .............................................. 0 78 15 22 21
Βιετνάµ................................................ 45 63 22 44
Βοσνία Ερζεγοβίνη .......................... 0 33 27 66 49
Βουλγαρία .......................................... 02 73 94 88
Βραζιλία...................................... 0 80 07 07 12 48
Γαλλία ............................................ 01 56 38 42 00
Γερµανία *................................... 0 18 05 33 32 26
∆ανία .................................................. 35 25 86 00
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας ............ 02 59 68 22 66
∆ηµοκρατία της Τσεχίας ................ 02 33 03 27 27
Ελβετία .......................................... 08 48 21 20 00
Ελλάδα ....................................... 0 80 11 11 11 16
Εσθονία .............................................. 06 30 47 97
Ζιµπάµπουε ........................................ 04 36 94 24
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ............. 0 43 31 95 78
Ηνωµένο Βασίλειο ...................... 0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ ............................................ 1 88 87 77 02 11
Ινδία ........................................ 01 13 73 85 89 - 98
Ινδονησία.................................... 0 21 46 82 60 81
Ιορδανία........................................... 0 64 39 86 42
Ιρλανδία ......................................... 18 50 77 72 77
Ισλανδία ............................................... 5 11 30 00
Ισπανία ........................................... 9 02 11 50 61
Ιταλία ............................................. 02 66 76 44 00
Καµπότζη ............................................ 12 80 05 00
Καναδάς ..................................... 1 88 87 77 02 11
Κατάρ.................................................. 04 32 20 10
Κένυα ....................................................... 72 37 17
Κίνα ............................................ 0 21 50 31 81 49
Κουβέιτ ................................................. 2 45 41 78
Κροατία ........................................... 0 16 10 53 81
Λετονία ................................................. 7 50 11 14
Λίβανος .............................................. 01 44 30 43
Λιβύη ............................................. 02 13 50 28 82
Λιθουανία ........................................ 8 22 74 20 10
Λουξεµβούργο ...................................  43 84 33 99
Μαλαισία ....................................... 03 21 63 11 18
Μάλτα .................................. 00 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο............................................... 22 66 92 32
Μαυρίκιος ............................................. 2 11 62 13
Μπαγκλαντές ................................... 0 17 52 74 47
Μπαχρέιν................................................. 40 42 34
Μπρουνέι............................................ 02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία ................................ 08 00 27 43 63
Νορβηγία ............................................ 22 70 84 00
Νότιος Αφρική ............................... 08 60 10 11 57
Ντουµπάι ......................................... 0 43 96 64 33
Ολλανδία .................................... 0 90 03 33 31 00
Οµάν ........................................................ 79 10 12
Ουγγαρία ....................................... 06 14 71 24 44
Ουκρανία .................................... 8 80 05 01 00 00
Πακιστάν ....................................... 02 15 66 22 00
Πολωνία ........................................ 08 01 30 00 30
Πορτογαλία...................................... 8 00 85 32 04
Ρουµανία ......................................... 0 12 04 60 00
Ρωσία ............................................ 09 57 37 29 52
Σαουδική Αραβία............................. 0 22 26 00 43
Σαρτζάχ ........................................... 0 65 33 66 42
Σερβία............................................ 01 13 22 84 85
Σιγκαπούρη ........................................ 62 27 11 18
Σλοβενία .......................................... 0 14 74 63 36
Σουηδία ........................................... 0 87 50 99 11
Ταϊβάν ........................................... 02 25 18 65 04
Ταϋλάνδη ........................................ 0 22 68 11 18
Τουρκία ...................................... 0 21 65 79 71 00
Τυνησία ........................................... 0 71 86 19 02
Φιλιππίνες ....................................... 0 27 57 11 18
Φινλανδία ...................................... 09 22 94 37 00
Φύροµ................................................. 02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ ....................................... 28 61 11 18
*) 0,12 euro/λεπτό
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∆ήλωση συµβατότητας
Η Siemens Information and 
Communication mobile δηλώνει µε το 
παρόν, ότι το κινητό τηλέφωνο που 
περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες 
Χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές 
προδιαγραφές και στους ισχύοντες 
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
1999/5/EC (R&TTE).
Η συγκεκριµένη δήλωση 
συµβατότητας (DoC) έχει υπογραφεί. 
Σε περίπτωση ανάγκης, µπορείτε να 
προµηθευτείτε ένα αντίγραφο της 
αυθεντικής δήλωσης µέσω της 
Ανοικτής Γραµµής της Εταιρίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
GSM τάξη 4 (2 Watt)
Περιοχή 
Συχνοτήτων 880 - 960 MHz

GSM τάξη 1 (1 Watt)
Περιοχή 
Συχνοτήτων 1710 - 1880 MHz

Βάρος: 97 g
∆ιαστάσεις: 109x46x23 mm 

(85 ccm)
Τάση λειτουργίας:

3,6 Volt
Θερµοκρ. λειτουργίας:

-10 °C έως 55 °C
Χρόνος αναµονής:

60 - 250 ώρες
Χρόνος οµιλίας: 100 - 300 λεπτά
Κάρτα SIM: 3,0 Volt
SAR 0,98W/kg*
* Ισχύει για το τηλέφωνο µαζί µε το 
εµπρός και πίσω µέρος  του 
καλύµµατος και το πληκτρολόγιο.
Χρήσιµες συµβουλές 
συντήρησης
• Η κάρτα SIM θα πρέπει να τυγχάνει 
φροντίδας αντίστοιχης µε αυτήν µίας 
τραπεζικής κάρτας. Μη λυγίζετε, 
ξύνετε ή εκθέτετε την κάρτα σας σε 
στατικό ηλεκτρισµό.

• Καθαρίστε την κάρτα µε κάποιο υγρό 
πανί, ή ένα αντιστατικό πανί. Μην 
χρησιµοποιείτε χηµικά καθαριστικά.

• Προστατέψτε το τηλέφωνο σας από 
πτώσεις και υγρασία. Μην εκθέτετε 
το τηλέφωνό σας απευθείας στον 
ήλιο.

• Αφαιρέστε την µπαταρία αν δεν 
πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνο για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (άνω του ενός µηνός).

• ∆ήλωση ποιότητας µπαταριών 
(σελ. 8).

Ταυτότητα τηλεφώνου
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιµες αν 
χάσετε το τηλέφωνο σας ή την κάρτα SIM. 
Παρακαλώ εισάγετε εδώ:
Αρ. της κάρτας SIM 
(βρίσκεται επάνω στην κάρτα):
.................................................................
Τον 15ψήφιο αριθµό σειράς του τηλεφώνου 
(κάτω από τη µπαταρία):
.................................................................
Τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πελατών του ∆ικτύου:
.................................................................

Σε περίπτωση απώλειας
Αν χάσετε το τηλέφωνο και/ή την κάρτα SIM 
σας, επικοινωνήστε άµεσα µε το ∆ίκτυό σας 
για να αποφευχθεί µη εγκεκριµένη χρήση.
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Βασικά
Li-Ion Battery (600mAh)
L36880-N4701-A112
Travel Charger
L36880-N4001-A103 (Euro)
L36880-N4001-A104 (UK)
Desk Top Charger
L36880-N4501-A101
Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
φόρτισης της µπαταρίας του τηλεφώνου και 
µίας εφεδρικής µπαταρίας.
Headset PTT
L36880-N4001-A123
Car Charger
L36880-N4001-A108
Mobile Holder
L36880-N4501-A102
Mobile Holder Antenna
L36880-N4501-A103
Η βάση τηλεφώνου µε δυνατότητα σύνδεσης 
εξωτερικής κεραίας. Μπορεί να συνδυαστεί 
ιδανικά µε τα ακουστικά PTT ή το Κιτ 
αυτοκινήτου Portable.
Carry Set
L36880-N4701-A101
Περιλαµβάνει ένα κλιπ ζώνης και ένα κλιπ 
στερέωσης για τη διακριτική στερέωση του 
κινητού τηλεφώνου στα ρούχα ή σε τσάντα.
Basic Car Pack
L36880-N4501-A107
Προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής συνοµιλίας 
και ταυτόχρονης φόρτισης της µπαταρίας στο 
αυτοκίνητο.
CLIPit™ Covers
Ανταλλακτικά καλύµµατα.
• Silver Magenta L36880-N5111-A100
• Silver Lemon L36880-N5111-A101
• Silver Orange L36880-N5111-A102
• Silver Horizon L36880-N5111-A103
• Silver Forest L36880-N5111-A104
• Silver Earth L36880-N5111-A105
Carrying Cases
• Leather Holster L36880-N4001-A154
• Belt Case L36880-N4801-A116
• Neoprene Case L36880-N4001-A155
• Grip Case L36880-N4501-A132
• Loop Case L36880-N4501-A133
• Leather Case L36880-N4501-A131
• Shoulder Bag L36880-N4001-A149

Λύσεις για το αυτοκίνητο 
Car Kit Portable
L36880-N3015-A117
Το κιτ ανοικτής συνοµιλίας µε ενσωµατωµένο 
ακουστικό, µικρόφωνο και λειτουργία 
αυτόµατης αποδοχής κλήσης. Συνδέστε το 
απλά στον αναπτήρα. Ιδανικό για όσους 
αλλάζουν συχνά αυτοκίνητο.
Τα προϊόντα προσφέρονται από τα 
εξειδικευµένα καταστήµατα. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε ακόµη το 
ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στη διεύθυνση: 

Την υπηρεσία my-CLIPit™ για την 
προσαρµογή της πρόσοψης και του πίσω 
καλύµµατος της συσκευής A50 ανάλογα µε τις 
επιθυµίες σας, π.χ. µε προσωπικές σας 
φωτογραφίες, θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα: 
www.my-siemens.com/my-clipit

Αυθεντικά αξεσουάρ Siemens 

www.siemens.com/mobilestore
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Το τηλέφωνο A50 σας προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες για να 
προσαρµόσετε την εµφάνιση στις 
προσωπικές σας ανάγκες και 
επιθυµίες. Έτσι, για παράδειγµα, 
µπορείτε να αποστείλετε στο κινητό 
σας µέσω SMS, εικόνες ως λογότυπα 
∆ικτύων ή Screensaver. Μπορείτε 
επίσης να αποστείλετε µε παρόµοιο 
τρόπο, µέσω SMS, µελωδίες στο 
κινητό σας A50.
Στην πύλη Siemens City Portal θα 
βρείτε µία τεράστια επιλογή από 
µελωδίες, Screensavers και 
λογότυπα ∆ικτύων*.
Το City-Portal θα το βρείτε στη 
διεύθυνση:
www.my-siemens.com/city
Στο City-Portal θα βρείτε ακόµη µία 
λίστα χωρών στις οποίες είναι 
διαθέσιµη αυτή η υπηρεσία.
Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται η 
αντίστοιχη διαδικασία φόρτωσης:
Μελωδίες...............................σελ. 42
Screensaver..........................σελ. 57
Λογότυπα ∆ικτύων* ..............σελ. 57

* Ένα λογότυπο ∆ικτύου είναι µία 
εικόνα η οποία µπορεί να φορτωθεί 
στην οθόνη, στη θέση της περιγραφής 
του ∆ικτύου, και να εµφανίζεται µόνιµα. 
Αυτή η εικόνα σχετίζεται άµεσα µε το 
εκάστοτε ∆ίκτυο και δεν εµφανίζεται 
στην υπηρεσία Roaming (π.χ. εάν 
εγγραφούµε σε ένα ∆ίκτυο µιας άλλης 
χώρας).
Εκτός των άλλων µπορείτε να 
επιλέξετε ένα άλλο χρώµα για το 
επάνω ή κάτω κάλυµµα της συσκευής 
ή να διακοσµήσετε το υπάρχον 
κάλυµµα µε µία προσωπική σας 
φωτογραφία µορφής JPEG, 
δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο µία 
ξεχωριστή και µοναδική διακόσµηση. 
Για να διευκολυνθείτε, µπορείτε να 
επιλέξετε ένα πρότυπο εικόνας από 
µία µεγάλη ποικιλία. Και φυσικά 
µπορείτε να διαµορφώσετε ανάλογα µε 
τις επιθυµίες σας την εµπρός και πίσω 
πλευρά της συσκευής σας.

Εάν θέλετε να φορτώσετε ένα άλλο 
λεξικό (έκδοση γλώσσας Τ9) για την 
απλοποιηµένη σύνταξη µηνυµάτων 
SMS, θα βρείτε µία µεγάλη ποικιλία 
στη διεύθυνση: 
www.my-siemens.com/t9
Εδώ θα βρείτε και τις αντίστοιχες 
οδηγίες εγκατάστασης.
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Αυτό το τηλέφωνο A50 καλύπτει τις 
οριακές τιµές κυµάτων εκποµπής που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) για 
την προστασία της υγείας του χρήστη.
Οι οριακές τιµές αποτελούν τµήµα των 
γενικότερων προδιαγραφών και 
καθορίζουν τις επιτρεπόµενες τιµές 
απόδοσης υψηλών συχνοτήτων για 
όλο τον πληθυσµό. Αυτές οι 
προδιαγραφές θεσπίστηκαν από 
ανεξάρτητους επιστηµονικούς 
οργανισµούς µετά από διεξοδική και 
συνεπή αξιολόγηση των 
επιστηµονικών ερευνών. 
Για την ασφάλεια όλων των ατόµων, 
ανεξάρτητα από την ηλικία και την 
κατάσταση της υγείας τους, οι οριακές 
αυτές τιµές περιλαµβάνουν µία 
σηµαντική απόσταση ασφαλείας.
Οι οριακές τιµές που προτείνονται από 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
χρησιµοποιούν ως µονάδα µέτρησης 
τον „Ειδικό Βαθµό Απορρόφησης“ 
(SAR). 
Για τη συγκεκριµένη συσκευή 
τηλεφώνου η οριακή τιµή ανέρχεται σε 
2,0 W/kg*. 
Οι έλεγχοι SAR πραγµατοποιούνται σε 
θέσεις τυπικής λειτουργίας, όπου το 
κινητό τηλέφωνο εκπέµπει σήµα σε 
όλα τα ελεγχόµενα φάσµατα  
συχνοτήτων µε τη µέγιστη 
πιστοποιηµένη απόδοση. Κατά τη 
λειτουργία, το πραγµατικό επίπεδο 
SAR κυµαίνεται πολύ παρακάτω από 
την µέγιστη τιµή, επειδή το τηλέφωνο 
µπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα 
επίπεδα απόδοσης. Το τηλέφωνο 
εκπέµπει πάντοτε µε µέγεθος ισχύος 
που είναι αρκετό για τη σύνδεση µε το 
δίκτυο. Γενικότερα ισχύει ο κανόνας: 
Όσο πλησιέστερα βρίσκεστε στην 
κεραία ενός σταθµού βάσης, τόσο 
χαµηλότερη είναι η ισχύς εκποµπής 
του τηλεφώνου Σας.
Πριν κυκλοφορήσει ένα µοντέλο 
τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, θα 
πρέπει να πιστοποιηθεί η συµφωνία 
και συµµόρφωσή του µε την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE 
(Χαρακτηρισµός CE). Αυτή η οδηγία 
προβλέπει µεταξύ άλλων και την 
προστασία της υγείας του χρήστη και 
όλων των άλλων ατόµων.
Η υψηλότερη τιµή SAR αυτού του 
τηλεφώνου, που µετρήθηκε και 
διαπιστώθηκε βάσει των προτύπων 
είναι 0,97W/kg. Την τιµή SAR της 
συσκευής A50 µπορείτε να τη βρείτε 
και στο Internet, στη διεύθυνση
www.my-siemens.com
Παρά το γεγονός ότι οι τιµές SAR 
διαφέρουν ανάλογα µε τη συσκευή και 
τη θέση χρήσης, εντούτοις καλύπτονται 
όλες οι προδιαγραφές της ΕΕ που 
αφορούν την παραµονή σε κύµατα 
εκποµπής.
* Η οριακή τιµή SAR για τα κινητά 
τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται 
γενικότερα από ολόκληρο των 
πληθυσµό ανέρχεται σε 2,0 Watt/kg 
(W/kg) ως µέσος όρος για 10 
γραµµάρια ιστού. Σε αυτή την τιµή 
περιλαµβάνεται µία απόσταση 
ασφαλείας, για να προστατευθεί 
πρόσθετα ο πληθυσµός, αλλά και για 
να αντιµετωπιστούν πιθανές 
αποκλίσεις των µετρήσεων. Οι τιµές 
SAR ενδέχεται να διαφέρουν µεταξύ 
τους ανάλογα µε τις προδιαγραφές 
που ισχύουν σε κάθε χώρα και 
ανάλογα µε τα φάσµατα εκποµπής 
των τοπικών δικτύων. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές SAR 
σε άλλες περιοχές θα βρείτε στην 
διεύθυνση του Internet 
www.my-siemens.com
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