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Υποδείξεις ασφαλείας
Υπόδειξη για τους γονείς
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! 
Ενηµερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόµενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου!

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, 
τηρήστε τυχόν νοµοθετικές διατάξεις 
και τοπικούς περιορισµούς. Οι 
συγκεκριµένοι κανονισµοί ενδέχεται 
π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, 
πρατήρια βενζίνης, νοσοκοµεία ή 
κατά την οδήγηση.

Υπάρχει περίπτωση να 
παρουσιαστούν προβλήµατα στη 
λειτουργία ιατρικών µηχανηµάτων 
και συσκευών όπως ακουστικά 
βαρηκοΐας και βηµατοδότες. 
∆ιατηρείτε πάντοτε µία ελάχιστη 
απόσταση 20 εκατοστών µεταξύ 
τηλεφώνου και βηµατοδότη. Κατά τη 
διάρκεια συνοµιλίας, κρατήστε το 
τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται 
πιο µακριά από το βηµατοδότη. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο γιατρό σας.

Μικρά εξαρτήµατα όπως η κάρτα 
SIM, το εξάρτηµα στεγανοποίησης, 
ο δακτύλιος φακού και το καπάκι 
φακού είναι δυνατόν να 
αποσυναρµολογηθούν και να 
καταποθούν από µικρά παιδιά. 
Εποµένως το τηλέφωνο πρέπει να 
φυλάσσεται µακριά από µικρά 
παιδιά.

Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου 
που αναγράφεται επάνω στο 
φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη 
συγκεκριµένη ένδειξη, κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να οδηγήσει σε 
καταστροφή του φορτιστή.

Ο ήχος κλήσης, οι τόνοι υποδείξεων 
και η ανοικτή συνοµιλία 
αναπαράγονται από το ηχείο. Μην 
κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν 
χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη 
λειτουργία ανοικτής συνοµιλίας. 
∆ιαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε 
εκτεταµένα, µόνιµα προβλήµατα 
στην ακοή σας.

Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιες 
µπαταρίες (100% χωρίς υδράργυρο) 
και φορτιστές Siemens. Σε 
διαφορετική περίπτωση, δεν 
µπορούν να αποκλειστούν 
σηµαντικοί κίνδυνοι για την υγεία 
σας και βλάβη του προϊόντος. Για 
παράδειγµα ενδέχεται να εκραγεί η 
µπαταρία.

∆εν επιτρέπεται το άνοιγµα του 
τηλεφώνου. Επιτρέπεται µόνο η 
αντικατάσταση της µπαταρίας 
(100% χωρίς υδράργυρο) ή της 
κάρτας SIM. Σε καµία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη 
µπαταρία. Κάθε άλλη µετατροπή της 
συσκευής απαγορεύεται και 
επιφέρει ακύρωση της εγγύησης 
καλής λειτουργίας.
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Παρακαλούµε προσέξτε:

Απορρίψτε τις αχρηστευµένες 
µπαταρίες και τα τηλέφωνα 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
ρυθµίσεις.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να 
προκαλέσει ανωµαλίες στη 
λειτουργία τηλεοράσεων, 
ραδιοφώνων και Η/Υ.

Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια 
αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα 
αποφύγετε τους κινδύνους για την 
υγεία και τις πιθανές βλάβες του 
προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι 
τηρούνται όλοι οι σχετικοί 
κανονισµοί.

Η µη προβλεπόµενη χρήση αποκλείει 
οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!
©
 S

ie
m

en
s



G
 2

00
3,

 L
:\M

ob
il\

R
65

\A
65

_P
um

a_
v2

\e
l\_

vo
n_

itl
\P

um
a_

O
ve

rv
ie

w
.fm

left page (4) of A65 Puma, short, el, A31008-H5810-A14-2-3D19 (06.12.2004, 11:53)

Σύντοµη παρουσίαση τηλεφώνου4

V
AR

 Langua
ge: el; V
A

R
 issue date: 040609

Σύντοµη παρουσίαση τηλεφώνου
1 A Πλήκτρο κλήσης 
(πατήστε το κάτω τµήµα του πλήκτρου)
Κλήση του εµφανιζόµενου 
αριθµού/ονόµατος, αποδοχή κλήσεων. 
Εµφάνιση των τελευταίων αριθµών που 
κλήθηκαν στην κατάσταση αναµονής. 
2 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης (πατήστε το κάτω τµήµα του 
πλήκτρου)
• Απενεργοποιηµένο: κρατήστε πατηµένο 

για ενεργοποίηση.
• Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης ή κατά τη 

χρήση: πατήστε στιγµιαία 
για τερµατισµό. 

• Σε µενού: πατώντας στιγµιαία: για 
επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο.
Κρατώντας πατηµένο: επιστροφή στην 
κατάσταση αναµονής.

• Στην κατάσταση αναµονής: Κρατήστε 
πατηµένο, για να απενεργοποιήσετε το 
τηλέφωνο.

3 Πλήκτρο ελέγχου
Σε λίστες και µενού:

G Μετακίνηση επάνω και κάτω.

D Ανάκληση λειτουργίας.

C Επιστροφή στο προηγούµενο 
επίπεδο του µενού.

Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης:

D Άνοιγµα του µενού κλήσεων.

Στην κατάσταση αναµονής:

F Άνοιγµα τηλεφωνικού 
καταλόγου.

D Άνοιγµα του µενού.

C Πληροφορία GPRS.

_ ª g 

∆ίκτυο
01.10.2004 10:10
Νέο MMS Μενού
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1 Ενσωµατωµένη κεραία 
Μην αγγίζετε άσκοπα το τηλέφωνο 
επάνω από το κάλυµµα της µπαταρίας. 
Κάτι τέτοιο µειώνει το σήµα λήψης.
2 Ηχείο
3 Σύµβολα οθόνης
Ισχύς σήµατος/διαθέσιµο GPRS/επίπεδο 
φόρτισης µπαταρίας.
4 Πλήκτρα οθόνης (πατήστε το επάνω 
τµήµα του πλήκτρου)
Οι τρέχουσες λειτουργίες των 
συγκεκριµένων πλήκτρων εµφανίζονται 
στην κατώτερη γραµµή της οθόνης 
ως §κείµενο§ / σύµβολο (π. χ. d).
5 Πλήκτρα εισαγωγής
Ψηφία, χαρακτήρες.
6 * Κρατώντας πατηµένο 
• Στην κατάσταση αναµονής: 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων 
των τόνων (εκτός της ειδοποίησης). 

• Για εισερχόµενες κλήσεις: 
απενεργοποίηση µόνο των ήχων 
κουδουνισµού.

7  Κρατώντας πατηµένο 
Στην κατάσταση αναµονής: 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
κλειδώµατος πλήκτρων.
8 Μικρόφωνο
9 Υποδοχή σύνδεσης
Παρέχει σύνδεση για ένα από τα 
ακόλουθα: φορτιστή, ακουστικά, 
κάµερα κ.λπ. οποιαδήποτε στιγµή.

_ ª g 

∆ίκτυο
01.10.2004 10:10
Νέο MMS Μενού
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Σύµβολα οθόνης (επιλογή)
Σύµβολα οθόνης
_ Ισχύς σήµατος

h  Φόρτιση

d  Κατάσταση φόρτισης µπαταρίας, π.χ., 
50%

è
 Τηλ.κατάλογ.

Z
 Αρχεία

É Surf & Fun

ç
 Μελωδίες

] Μηνύµατα

 Κάµερα

y Πρόσθετα

Ñ
 Προσωπικά

m
 Ρύθµιση

n Εκτροπή όλων των κλήσεων

j
 Απενεργοποίηση κουδουνιού

k
 Μόνο σύντοµος ήχος (µπιπ)

l
 Ήχος κλήσης, µόνο εάν ο καλών είναι 

αποθηκευµένος στον τηλεφωνικό 
κατάλογο

Ø Ορισµός τόνου ειδοποίησης

Ö
 Ξυπνητήρι ενεργό

µ Κλείδωµα πλήκτρων ενεργό
 Αριθµοί κλήσης/ονόµατα:

¢ Στην κάρτα SIM

¡ Στην κάρτα SIM (προστασία µε το PIN 2)

v
 Στη µνήµη του τηλεφώνου

² Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο

p,o Λειτουργία 
ενεργοποιηµένη/απενεργοποιηµένη

N
 Ευρετήριο SIM

ABC/
Abc/abc 

Ένδειξη, εάν έχει ενεργοποιηθεί η 
επιλογή κεφαλαίων ή πεζών 
χαρακτήρων

™ Εισαγωγή κειµένου µε T9

« Ενεργοποιηµένο και διαθέσιµο

ª Εγγεγραµµένο

 Προσωρινά διακεκοµµένο

© Λήψη GPRS

Ê WAP Online

Ë WAP µέσω GPRS online

Ì
 WAP εκτός δικτύου

 Λειτουργία φορητών ακουστικών
± Χαρακτηριστικό αυτόµατης αποδοχής 

κλήσεων ενεργό

Ανάλογα µε το φορέα υπηρεσιών σας, ορισµένα 
από τα σύµβολα που παρουσιάζονται εδώ 
ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που 
εµφανίζονται στο τηλέφωνο.
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Πλήκτρα οθόνης
… Λήψη µηνύµατος

 Λήψη MMS

 Ειδοποίηση MMS

\ Λήψη φωνητικού µηνύµατος

 Λήψη δεδοµένων

— Λήψη εικόνας

– Λήψη µελωδίας

 Αναπάντητη κλήση

 Αποθήκευση στο Ευρετήριο SIM

·
 Λήψη από το Ευρετήριο SIM
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Έναρξη λειτουργίας
Xρήση της κάρτας 
SIM/µπαταρίας
Το τηλέφωνο αποστέλλεται µε 
επικολληµένη στην οθόνη του µία 
προστατευτική ζελατίνα. Αφαιρέστε τη 
συγκεκριµένη ζελατίνα πριν την έναρξη της 
λειτουργίας. Προς αποφυγή πρόκλησης 
φθορών στην οθόνη, το τηλέφωνο δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς το 
κάλυµµα της πρόσοψης. Το δίκτυο σας 
προµηθεύει µε µία κάρτα SIM, στην 
οποία αποθηκεύονται όλα τα σηµαντικά 
δεδοµένα για το λογαριασµό σας. Σε 
περίπτωση που η κάρτα SIM σας 
παραδοθεί σε µέγεθος πιστωτικής 
κάρτας, αποσπάστε το µικρότερο τµήµα 
της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.
Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας 
τραβώντας το επάνω µισό του 
καλύµµατος µακριά από το τηλέφωνο1.

Εισάγετε την κάρτα SIM 2 και σπρώξτε 
τη εντελώς στο εσωτερικό της υποδοχής 
(βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση της 
κοµµένης γωνίας 3). Στη συνέχεια 
σπρώξτε το έλασµα συγκράτησης επάνω 
από το άνω άκρο της κάρτας SIM 4. 

Εισάγετε τη µπαταρία πλευρικά στο 
τηλέφωνο 5, και στη συνέχεια πιέστε 
προς τα κάτω 6, µέχρι να κουµπώσει. 

Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το έλασµα 
συγκράτησης 7 και κατόπιν 
ανασηκώστε τη µπαταρία προς τα έξω.
Τοποθετήστε το κάλυµµα της µπαταρίας 
από τα ελάσµατα στο κάτω µέρος 8 και 
στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω 9, 
µέχρι να κουµπώσει.

Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο 
πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία!

1 

2 

4 

3 

6 

7 

5 

8 

9 
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Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM 3V. 
Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας, εάν 
διαθέτετε παλαιότερη κάρτα.
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM σελ. 10.

Φόρτιση της µπαταρίας
Η µπαταρία δεν αποστέλλεται πλήρως 
φορτισµένη. Συνδέστε το καλώδιο του 
φορτιστή στο κάτω µέρος του 
τηλεφώνου, συνδέστε στην πρίζα το 
τροφοδοτικό και φορτίστε για 
τουλάχιστον δύο ώρες. Το τροφοδοτικό 
θερµαίνεται µετά από παρατεταµένη 
χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 
εγκυµονεί κίνδυνο.

 
Ένδειξη όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη

h 

Χρόνος φόρτισης
Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως 
µετά την πάροδο 2 ωρών περίπου. 
Η φόρτιση είναι δυνατή µόνο εντός µίας 
περιοχής θερµοκρασίας από +5 °C έως 
+40 °C. Εάν η θερµοκρασία 
αυξηθεί/πέσει 5 °C επάνω/κάτω από τη 
συγκεκριµένη περιοχή, το εικονίδιο 
φόρτισης αναβοσβήνει ως 
προειδοποίηση. 
Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι ορατό
Εάν η µπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το 
εικονίδιο φόρτισης δεν εµφανίζεται 
αµέσως µετά τη σύνδεση στο 
τροφοδοτικό. Θα εµφανιστεί το αργότερο 
µετά από δύο ώρες. Στην περίπτωση 

αυτή, η µπαταρία φορτίζεται πλήρως 
µετά από 3 - 4 ώρες.
Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που 
συνοδεύει τη συσκευή! 
Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη 
λειτουργία (άδεια-πλήρης):

a d g 
Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν 
εξολοκλήρου αποφορτισµένη, παράγεται 
ένα µπιπ. Το επίπεδο φόρτισης της 
µπαταρίας εµφανίζεται σωστά µόνο µετά 
από µία διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης 
χωρίς διακοπές. ∆εν πρέπει εποµένως να 
αφαιρείτε τη µπαταρία χωρίς λόγο και, εάν 
είναι δυνατόν, µην διακόπτετε πρόωρα τη 
διαδικασία φόρτισης.

Ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση, PIN
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
του τηλεφώνου
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ 
τερµατισµού B, για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή PIN
Η κάρτα SIM µπορεί να προστατευθεί µε 
έναν κωδικό PIN 4 έως 8 ψηφίων.
Εισάγετε το PIN χρησιµοποιώντας τα 
αριθµητικά πλήκτρα. Οι χαρακτήρες **** 
εµφανίζονται, προκειµένου να 
διασφαλιστεί το ότι κανείς δεν µπορεί να 
διαβάσει το PIN σας στην οθόνη. 
∆ιορθώστε τυχόν λάθη µε §∆ιαγραφ.§.
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Επιβεβαιώστε την εισαγωγή µε §OK§. Η 
σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί µερικά 
δευτερόλεπτα.

Αρχική ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου
Ώρα-Ηµ/νία
Το ρολόι πρέπει να ρυθµιστεί στη σωστή 
ώρα κατά την πρώτη ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου. 
Πατήστε §Ναι§. Εισάγετε πρώτα την 
ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/ έτος) και στη 
συνέχεια την ώρα (24 ωρη µορφή, 
συµπεριλαµβανοµένων και των 
δευτερολέπτων). Πατήστε §OK§. Η ώρα και 
η ηµεροµηνία ενηµερώνονται.
Εάν η µπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 
30 δευτερολέπτων, απαιτείται 
επαναρρύθµιση του ρολογιού. 

Time zones
Προσδιορίστε την τρέχουσα ζώνη ώρας.
Επιλέξτε την επιθυµητή ζώνη ώρας από 
τη λίστα µε F. Εφαρµογή µε §Ορισµός§.

Ισχυρό σήµα λήψης
_ Ισχυρό σήµα λήψης.
^ Ένα ασθενές σήµα µειώνει την 

ποιότητα συνοµιλίας και 
ενδέχεται να οδηγήσει σε 
απώλεια της σύνδεσης. 
Μετακινηθείτε σε άλλη θέση.

Αριθµός έκτακτης ανάγκης 
(SOS)
Χρησιµοποιήστε τον µόνο σε πραγµατικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης!
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης §SOS§ 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία 
κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε 

δίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να 
εισάγετε PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις 
χώρες). 

Χωρίς κάρτα SIM
Εάν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο χωρίς 
κάρτα  SIM, έχετε τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσετε ορισµένες λειτουργίες 
του τηλεφώνου.
Πατήστε §Μενού§. Εµφανίζονται οι 
λειτουργίες (π.χ. Αριθµός έκτακτης 
ανάγκης, SOS).

Γενικές πληροφορίες
Οδηγίες χρήσης
Για την επεξήγηση της λειτουργίας 
χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα:

J Εισαγωγή αριθµών ή 
γραµµάτων

B Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης/τερµατισµού

A Πλήκτρο κλήσης

D Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 
στην πλευρά που υποδεικνύεται

< Αριστερό πλήκτρο οθόνης
> ∆εξί πλήκτρο οθόνης
§Μενού§ Εµφανίζει µία λειτουργία του 

πλήκτρου οθόνης
L Λειτουργία που εξαρτάται από 

το δίκτυο, ενδεχοµένως να 
απαιτείται ειδική εγγραφή

Χειρισµός µενού
Στις συγκεκριµένες οδηγίες χρήσης 
παρουσιάζονται εν συντοµία τα βήµατα 
που απαιτούνται για την πρόσβαση σε 
µία λειτουργία.
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Π. χ. για να εµφανίσετε τη λίστα 
αναπάντητων κλήσεων:
πατήστε §Μενού§ ¢Z ¢ Αναπάντητες 
Αυτό αντιστοιχεί στις εξής ενέργειες:
Ανοίξτε το βασικό µενού, επιλέξτε το 
µενού Αρχεία και στη συνέχεια επιλέξτε τη 
λειτουργία Αναπάντητες . Απαιτείται 
επιβεβαίωση µε §Επιλογή§.

Κατάσταση αναµονής
Μόλις το όνοµα του δικτύου εµφανιστεί 
στην οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε 
κατάσταση αναµονής και είναι έτοιµο για 
χρήση.
Για το αριστερό πλήκτρο οθόνης 
ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί 
διαφορετικές λειτουργίες.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερµατ
ισµού B, για να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναµονής από οποιαδήποτε 
επιλογή του µενού.

Ασφάλεια
Κωδικοί
Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM 
προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη 
χρήση από αρκετούς κωδικούς 
ασφαλείας. 
Φυλάξτε τους συγκεκριµένους εµπιστευτικούς 
αριθµούς σε ένα ασφαλές µέρος, όπου 
µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, εάν 
χρειαστεί. 
§Μενού§ ¢m ¢ Ασφάλεια ¢ Κωδικοί 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 

Ελεγχος PIN
Η εισαγωγή του κωδικού PIN απαιτείται 
συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείται 
το τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσετε το συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό, υπάρχει όµως κίνδυνος 
µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του 
τηλεφώνου. Ορισµένα δίκτυα δεν 
επιτρέπουν την απενεργοποίηση του 
ελέγχου.

Αλλαγή PIN
Μπορείτε να αλλάξετε το PIN µε έναν 
οποιονδήποτε αριθµό 4-8  ψηφίων που 
θα θυµάστε ευκολότερα.

Αλλαγή PIN2
(Ένδειξη µόνο εάν είναι διαθέσιµο το 
PIN 2). Προχωρήστε όπως µε την Αλλαγή 
PIN.

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου
Ο κωδικός τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) 
καθορίζεται από εσάς κατά την πρώτη 
επιλογή µίας λειτουργίας που 
προστατεύεται από αυτόν. Ο κωδικός 
αυτός θα ισχύει στη συνέχεια για όλες τις 
λειτουργίες που προστατεύονται από 
αυτόν. 
Μετά από τριπλή λανθασµένη απόπειρα 
εισαγωγής, η πρόσβαση στον κωδικό 
τηλεφώνου και στις λειτουργίες, στις 
οποίες εφαρµόζεται, µπλοκάρεται. Στην 
περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε µε το 
Τµήµα Εξυπηρέτησης της Siemens 
(σελ. 36).
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Αναίρεση φραγής κάρτας SIM
Εάν το PIN εισαχθεί λανθασµένα τρεις 
φορές, η κάρτα SIM µπλοκάρεται. 
Εισάγετε το PUK (MASTER PIN), που 
παρέχεται από το δίκτυό σας µαζί µε την 
κάρτα SIM, σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σε 
περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER 
PIN), επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Αποφυγή ακούσιας 
ενεργοποίησης
Ακόµη και εάν η εισαγωγή του PIN είναι 
απενεργοποιηµένη (σελ. 11), απαιτείται 
µία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση 
του τηλεφώνου.
Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η 
ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, 
π.χ. όταν το µεταφέρετε µέσα σε 
µία τσάντα ή όταν ταξιδεύετε µε 
αεροπλάνο.
Αφού πατήσετε παρατεταµένα το 
πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης/τερµατισµού B για 
να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, έχετε τη 
δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ή να 
§Ακύρωση§ την εντολή σας.

Πραγµατοποίηση 
κλήσης
Κλήση µε τα αριθµητικά 
πλήκτρα
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής). 
Καλέστε τον αριθµό (πάντοτε µε τον 
τοπικό κωδικό, εάν χρειάζεται µε διεθνή 
κωδικό κλήσης). Για να καλέσετε διεθνείς 
κωδικούς κλήσης κρατήστε πατηµένο το 0, 
έως ότου εµφανιστεί -ένα "+". Πατήστε 
§+Λίστα§ και επιλέξτε χώρα. 
Πατήστε στιγµιαία §∆ιαγραφ.§, για να 
διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο, κρατήστε 
πατηµένο, για να διαγράψετε ολόκληρο 
τον αριθµό. Για να καλέσετε, πατήστε το 
πλήκτρο A.

Τερµατισµός κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού B 
στιγµιαία. Πατήστε αυτό το πλήκτρο, 
ακόµη και αν ο συνοµιλητής σας κλείσει 
πρώτος.

Ρύθµιση έντασης
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 
ελέγχουE, για να ξεκινήσετε τη 
ρύθµιση της έντασης κατά τη διάρκεια της 
συνοµιλίας. Ρυθµίστε την ένταση µεG 
και επιβεβαιώστε µε §OK§.
Εάν χρησιµοποιείτε σύστηµα ανοικτής 
συνοµιλίας αυτοκινήτου (Car Kit), η 
ρύθµιση της έντασης δεν επηρεάζει τη 
συνήθη ρύθµιση του τηλεφώνου.
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Επανάκληση προηγούµενων 
αριθµών
Για την επανάκληση αριθµών που 
καλέσατε προηγουµένως, πατήστε το 
πλήκτρο κλήσης A µία φορά, επιλέξτε 
τον επιθυµητό αριθµό από τη λίστα 
µεG και στη συνέχεια πατήστε ξανά A.

Εάν ο αριθµός είναι 
κατειληµµένος
Πατήστε §Αυτ.κλή§, για την αυτόµατη 
επανάκληση του τηλεφωνικού αριθµού 
δέκα φορές σε αυξανόµενα χρονικά 
διαστήµατα, ή πατήστε §Επιστροφ.κλήσ§ 
(
L

 ), για να κτυπήσει το τηλέφωνο, 
µόλις ελευθερωθεί ο κατειληµµένος 
αριθµός. Πατήστε §Υπεvθυµ.§ και ένα µπιπ 
θα σας υπενθυµίσει να καλέσετε εκ νέου 
τον εµφανιζόµενο αριθµό µετά από 
15 λεπτά.

Αποδοχή κλήσης
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής). 
Μία εισερχόµενη κλήση διακόπτει 
οποιαδήποτε άλλη χρήση του 
τηλεφώνου. Πατήστε §Απάντ.§ ή A.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί την κλήση, 
πριν φέρετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. 
Έτσι θα αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή 
σας από το δυνατό κουδούνισµα! 
Εάν ο τηλεφωνικός αριθµός έχει 
µεταδοθεί από το δίκτυο, εµφανίζεται 
στην οθόνη. Εάν το όνοµα του καλούντος 
υπάρχει επίσης στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, εµφανίζεται αυτό αντί του 
αριθµού. Εάν έχει προηγηθεί η σχετική 
ρύθµιση, αντί του εικονιδίου κουδουνιού 
µπορεί να εµφανίζεται µία εικόνα.

Απόρριψη κλήσης
§Απόρριψη§ ή πατήστε το πλήκτρο B 
στιγµιαία.

Ανοικ.ακρόαση
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης έχετε τη 
δυνατότητα να αφήσετε το τηλέφωνο από 
το χέρι σας. Στην περίπτωση αυτή 
µπορείτε να ακούσετε τον καλούντα 
µέσω του ηχείου.
Επιλέξτε τη λειτουργία ανοικτής 
συνοµιλίας µε §Αν.συν.§ και ενεργοποιήστε 
µε §Ναι§.
Ρυθµίστε την ένταση µεG. Το πάτηµα 
του πλήκτρου §Αν.συν.§ απενεργοποιεί την 
"ανοικτή συνοµιλία".
Απενεργοποιείτε πάντοτε τη "λειτουργία 
ανοικτής συνοµιλίας", πριν φέρετε το 
τηλέφωνο στο αυτί σας! Έτσι θα αποφύγετε 
τυχόν βλάβες στην ακοή σας! 

Εναλλαγή µεταξύ 2 κλήσεων
Πραγµατοποιήστε µία νέα σύνδεση κατά 
τη διάρκεια µίας κλήσης µε y µενού§ 
¢ Αvαµοvή ¢J (κλήση νέου 
τηλεφωνικού αριθµού). Με y µενού§ 
¢ Εναλλαγ. µπορείτε να προβείτε σε 
εναλλαγή µεταξύ των δύο κλήσεων.
Εάν κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας σας 
καλέσουν και ακούσετε τον "τόνο 
αναµονής" (σελ. 26), µπορείτε να 
αποδεχτείτε την κλήση σε αναµονή µε 
§Εναλλαγ.§, θέτοντας για το σκοπό αυτό σε 
αναµονή την τρέχουσα κλήση. Προβείτε 
σε εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, ή τερµατίστε 
την τρέχουσα κλήση µεBκαι 
αποδεχτείτε τη νέα κλήση µε §Απάντ.§.
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Συνδιάσκεψη
Πραγµατοποιήστε µία νέα σύνδεση κατά 
τη διάρκεια µίας κλήσης µε y µενού§ 
¢ Αvαµοvή ¢J (κλήση νέου 
τηλεφωνικού αριθµού). Με y µενού§ 
¢ Συνδιάσκεψη µπορείτε να συνδέσετε 
την κλήση που βρίσκεται σε αναµονή. 
Επαναλάβετε τη συγκεκριµένη 
διαδικασία, έως ότου συνδεθούν όλοι οι 
συµµετέχοντες (έως 5 συµµετέχοντες).
Όλες οι κλήσεις στη συνδιάσκεψη 
τερµατίζονται ταυτόχρονα, µόλις 
πατήσετε το πλήκτρο τερµατισµού B.

Εισαγωγή κειµένου
Εισαγωγή κειµένου χωρίς τη 
µέθοδο T9
Πατήστε επανειληµµένα το αριθµητικό 
πλήκτρο, έως ότου εµφανιστεί το 
επιθυµητό γράµµα. Ο κέρσορας 
προχωρά µετά από µία µικρή 
καθυστέρηση. Παράδειγµα:
2 Πατήστε στιγµιαία µία φορά, για 

να εισάγετε το γράµµα Α, δύο 
φορές για να εισάγετε το γράµµα 
Β, κ.λπ. Κρατήστε πατηµένο, για 
να εισάγετε τον αριθµό.

Α,α ,1-9 Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι 
αριθµοί εµφανίζονται µετά από 
τα αντίστοιχα γράµµατα.

§∆ιαγραφ.§ Πατήστε στιγµιαία, για να 
διαγράψετε το γράµµα µπροστά 
από τον κέρσορα, κρατήστε 
πατηµένο, για να διαγράψετε 
ολόκληρη τη λέξη.

H Μετακινήστε τον κέρσορα (προς 
τα εµπρός/προς τα πίσω).

Πατώντας στιγµιαία: Εναλλαγή 
µεταξύ αβγ, Aβγ, AΒΓ, T9αβγ, 
T9Aβγ, T9ABΓ, 123. Ένδειξη 
κατάστασης στην επάνω 
γραµµή της οθόνης.
Κρατώντας πατηµένο: 
Εµφανίζονται όλες οι 
καταστάσεις εισαγωγής.

* Πατώντας στιγµιαία: 
Εµφανίζονται οι ειδικοί 
χαρακτήρες.
Κρατώντας πατηµένο: Ανοίγει το 
µενού εισαγωγής.

0 Πατώντας µία φορά/επανειληµµένα:
. , ? ! ’ " 0 - ( ) @ / : _ 
Κρατώντας πατηµένο: 
Εισάγει το 0.

1 Πατήστε στιγµιαία, για να 
εισάγετε ένα κενό διάστηµα. 
Πατώντας δύο φορές = αλλαγή 
στην επόµενη σειρά.

Ειδικοί χαρακτήρες
Πατήστε στιγµιαία * . Εµφανίζεται ο 
πίνακας χαρακτήρων: 

1) Αλλαγή γραµµής
Μετακινηθείτε στους χαρακτήρες 
µεG,Hκαι πατήστε §Επιλογή§.

1) ¿ ¡ _ ; . , ? ! + -
" ’ : * / ( ) ¤ ¥ $ £
€ @ \ & # [ ] { } % ~
< = > | ^ § Γ ∆ Θ Λ Ξ 
Π Σ Φ Ψ Ω 
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Μενού εισαγωγής
Κρατήστε πατηµένο το *  µε την εισαγωγή 
κειµένου. Εµφανίζεται το µενού 
εισαγωγής:
Μορφή κειµέν. (µόνο SMS)
Γλώσσα εισαγ.
Μαρκ. κειµέν.
Αντιγραφή/Προσθήκη 

Εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο 
T9
Με τη µέθοδο "T9" η σωστή λέξη 
συµπεραίνεται αφαιρετικά από τις 
καταχωρήσεις των χαρακτήρων µέσω 
του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση 
µε ένα εκτεταµένο ορθογραφικό λεξικό 
που περιέχεται στη µνήµη.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση T9
§Επιλογές§ ¢ Είσοδος Τ9 ¢  Τ9 Προτίµηση 
¢ §Αλλαγή§ (ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση T9)

Επιλέξτε Γλώσσα εισαγ.
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία 
επιθυµείτε να συντάξετε το µήνυµά σας.
§Επιλογές§ ¢ Είσοδος Τ9 ¢ Γλώσσα εισαγ. 
¢ §Επιλογή§ (είναι δυνατή η επιλογή της 
νέας γλώσσας) ή §∆ιαγραφ.§ (το λεξικό T9 
για την επιλεγµένη γλώσσα διαγράφεται). 

Πληκτρολόγηση λέξης µε χρήση της 
µεθόδου T9
Κατά την πληκτρολόγηση η οθόνη 
µεταβάλλεται. Ως εκ τούτου, είναι 
προτιµότερο να ολοκληρώσετε µία λέξη, 
χωρίς να κοιτάξετε την οθόνη.
Πατήστε απλά µόνο µία φορά τα πλήκτρα 
όπου βρίσκεται το αντίστοιχο γράµµα. Για 
τη λέξη "σπίτι", για παράδειγµα:

Πατήστε στιγµιαία  για T9Aβγ, στη 
συνέχεια
4 6 8 3 5 και 1 (το κενό διάστηµα 
τερµατίζει µία λέξη).
Μην χρησιµοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες 
όπως Ά, αλλά τους κανονικούς 
χαρακτήρες, π.χ. Α, το Τ9 αναλαµβάνει 
τα υπόλοιπα. 
Πρόσθετες σηµειώσεις
0 Εισαγωγή τελείας. Η λέξη 

τερµατίζεται, όταν ακολουθείται 
από ένα κενό διάστηµα. Σε µία 
λέξη, η τελεία αντιπροσωπεύει 
µία απόστροφο ή παύλα: π.χ. 
§απ.έξω§ = απ’ έξω.

D Μετακίνηση προς τα δεξιά. 
Τερµατίζει µία λέξη.
Πατώντας στιγµιαία: Εναλλαγή 
µεταξύ: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 
123. Ένδειξη κατάστασης στην 
επάνω γραµµή της οθόνης.
Κρατώντας πατηµένο: 
Εµφανίζονται όλες οι 
καταστάσεις εισαγωγής.

* Πατώντας στιγµιαία: Επιλογή 
ειδικών χαρακτήρων (σελ. 14).
Κρατώντας πατηµένο: Ανοίγει το 
µενού εισαγωγής (σελ. 15). 

Προτεινόµενες λέξεις T9
Αν στο λεξικό είναι διαθέσιµες 
περισσότερες από µία δυνατές επιλογές 
για µία ακολουθία γραµµάτων (µία λέξη), 
εµφανίζεται πρώτη η συνηθέστερη. 
Η λέξη πρέπει να εµφανίζεται σε 
§µαύρο πλαίσιο§. Στη συνέχεια 
πατήστε». Η εµφανιζόµενη λέξη 
αντικαθίσταται µε µία άλλη. Εάν και αυτή 
είναι λανθασµένη, επαναλάβετε τη 
διαδικασία, έως ότου εµφανιστεί η σωστή 
λέξη.
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Για να προσθέσετε µία λέξη στο λεξικό, 
επιλέξτε §Συλλαβή§. Συντάξτε τώρα τη λέξη 
χωρίς την υποστήριξη Τ9 και 
αποθηκεύστε τη µε την επιλογή §Αποθήκ.§ 
στο λεξικό.

∆ιόρθωση λέξης
Λέξεις που πληκτρολογήθηκαν µε  Τ9:
Με H µετακινηθείτε προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά, λέξη προς λέξη, έως ότου 
η επιθυµητή λέξη εµφανιστεί σε §µαύρο 
πλαίσιο§.
Με » µετακινηθείτε και πάλι στις 
προτεινόµενες λέξεις Τ9. Η επιλογή 
§∆ιαγραφ.§ διαγράφει το χαρακτήρα στα 
αριστερά του κέρσορα και εµφανίζει µία 
νέα πιθανή λέξη!
Πληκτρολόγηση λέξεων χωρίς τη 
µέθοδο T9:
Με H µετακινηθείτε ανά γράµµα προς 
τα αριστερά/προς τα δεξιά. Η επιλογή 
§∆ιαγραφ.§ διαγράφει το γράµµα στα 
αριστερά του κέρσορα. Οι νέοι 
χαρακτήρες εισάγονται στη θέση του 
κέρσορα.

Προκαθ.κείµεν.
Το τηλέφωνο περιέχει έτοιµα κείµενα που 
µπορείτε να προσθέσετε στα µηνύµατά 
σας (SMS, MMS). Έχετε επίσης τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσετε και να 
αποθηκεύσετε έως 5 προσωπικά 
προκαθορισµένα κείµενα. Κάθε 
αποθηκευµένο κείµενο µπορεί να 
περιέχει έως 32 χαρακτήρες.
Σε αντίθεση µε τα προσωπικά 
αποθηκευµένα κείµενα, τα 
προκαθορισµένα κείµενα δεν µπορούν 
να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν.

Σύνταξη προσωπικών αποθηκευµένων 
κειµένων
§Μενού§ ¢] ¢ Προκαθ.κείµεν. 
¢ §Επιλογές§ ¢ <Νέα> ¢J (γράψτε 
προσωπικά αποθηκευµένα κείµενα) 
¢ §Αποθήκ.§ 

Χρήση έτοιµων κειµένων
J (συντάξτε το κείµενο του µηνύµατος) 
¢ §Επιλογές§ ¢ Προκαθ.κείµεν. ¢G 
(επιλέξτε έτοιµο κείµενο από τη λίστα) 
¢ §Επιλογή§ 
Το προκαθορισµένο κείµενο εισάγεται 
στο µήνυµα, στα αριστερά του κέρσορα.

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.
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Τηλ.κατάλογ.
Στο Ευρετήριο SIM καταχωρείτε 
αριθµούς κλήσης που χρησιµοποιείτε 
συχνά, µαζί µε ένα αποκλειστικό όνοµα. 
Για να τους καλέσετε, απλά επιλέξτε το 
όνοµα. Εάν ένας αριθµός κλήσης έχει 
αποθηκευτεί µε ένα όνοµα, αυτό 
εµφανίζεται στην οθόνη, όταν σας καλεί ο 
συγκεκριµένος αριθµός. Σηµαντικοί 
αριθµοί µπορούν να αντιστοιχιστούν σε 
διαφορετικές οµάδες.

<Νέα>
Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην 
κατάσταση αναµονής) G ¢ §Επιλογή§ 
¢ Επιλέξτε τα πεδία εισαγωγής 
Αριθµός: Εισάγετε πάντοτε τον αριθµό 
κλήσης µε το αντίστοιχο πρόθεµα.
Ονοµα: Εισάγετε όνοµα ή επώνυµο.
E-mail: Εισάγετε διεύθυνση email για 
MMS (έως 50 διευθύνσεις).
Οµάδα: Ταξινοµήστε τις καταχωρήσεις σε 
οµάδες, επιλέξτε µε §Αλλαγή§.
Θέση: Επιλέξτε θέση: Κινητό, SIM ή 
Προστατ. SIM.
Αρ.καταχώρ.: Η επιλογή αντιστοιχείται 
αυτόµατα στην καταχώρηση. 
Πατήστε §Αποθήκ.§, για να αποθηκεύσετε 
τη νέα καταχώρηση.

Κλήση (αναζήτηση 
καταχώρησης)
Ανοίξτε το Ευρετήριο SIMF, επιλέξτε 
όνοµα και επιλέξτε αριθµό κλήσης µεA.

Επεξεργασία καταχώρησης
F ¢ Επιλέξτε καταχώρηση 
¢ §Επιλογές§ ¢ Επεξεργασία 
¢ Πραγµατοποιήστε τις αλλαγές ¢  
§Αποθήκ.§.

Aντιστοίχηση εικόνας
Αντιστοιχήστε έως 50 αριθµούς κλήσης 
σε µία µεµονωµένη εικόνα. Η 
συγκεκριµένη εικόνα θα εµφανίζεται στην 
οθόνη, όταν σας καλεί ο συγκεκριµένος 
αριθµός.
F ¢ Επιλέξτε καταχώρηση 
¢ §Επιλογές§ ¢ Εικόνα ¢ Επιλέξτε 
εικόνα ¢ §Άνοιξε§ (η εικόνα εµφανίζεται) 
¢ §Επιλογή§ 
Η εικόνα αντιστοιχείται στον 
αριθµό κλήσης και επισηµαίνεται στον 
τηλεφωνικό κατάλογο µε ένα 
σύµβολο› .

∆ιαγραφή/αλλαγή εικόνας 
Εάν σε έναν αριθµό κλήσης έχει 
αντιστοιχιστεί µία εικόνα, είναι δυνατή η 
διαγραφή ή η αντικατάστασή της.
G ¢ Επιλέξτε καταχώρηση µε 
εικόνα›  ¢ §Επιλογές§ ¢ §Επιλογή§ ¢p 
Εικόνα ¢ §∆ιαγραφ.§ 

Οµάδες
Στο τηλέφωνό σας έχουν προκαθοριστεί 
τέσσερις οµάδες, προκειµένου να σας 
διευκολύνουν στην ταξινόµηση των 
καταχωρήσεων του Ευρετηρίου SIM. 
Έχετε τη δυνατότητα να µετονοµάσετε τις 
συγκεκριµένες οµάδες.
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Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην 
κατάσταση αναµονής) G ¢ <Οµάδες> 
(ο αριθµός των καταχωρήσεων 
εµφανίζεται πίσω από το όνοµα της 
οµάδας) ¢ Επιλέξτε οµάδα ¢ §Επιλογή§ 
(ανοίξτε την οµάδα) ή §Μετονοµασία§ (δώστε 
ένα όνοµα στην οµάδα)

Ήχος κουδουνισµού για οµάδα
Εάν αντιστοιχήσετε έναν ήχο 
κουδουνισµού σε µία οµάδα, αυτός 
ακούγεται όταν σας καλεί ένα από τα 
µέλη της οµάδας. 
§Μενού§ ¢ç ¢ Οµάδες κλήσης 
¢ Επιλέξτε µία οµάδα ¢ §Επιλογή§ 
¢ Επιλέξτε ήχο κουδουνισµού 
¢ §Επιλογή§ 

Αρχεία
Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς των κλήσεων, 
για την εύκολη επανάκλησή τους.
§Μενού§ ¢Z  ¢ §Επιλογή§ 
¢ Επιλέξτε λίστα κλήσεων ¢ §Επιλογή§ 
¢ Επιλέξτε αριθµό κλήσης ¢A
Αναπάντητες b
Οι τηλεφωνικοί αριθµοί των κλήσεων που 
δεν έχετε απαντήσει αποθηκεύονται, 
προκειµένου να είναι δυνατή η 
επιστροφή της κλήσης, εάν το δίκτυο 
υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

Σύµβολο για αποδεκτή κλήση. 

Εισερχόµενες b
Οι κλήσεις που έχετε απαντήσει 
εµφανίζονται σε λίστα, εάν το δίκτυο 
υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων". 

Εξερχόµενες
Στην κατάσταση αναµονής έχετε 
πρόσβαση στους τελευταίους αριθµούς 
που καλέσατε µε A.
∆ιαγραφή
Οι λίστες διαγράφονται. 
Μενού λίστας κλήσεων
§Επιλογές§ ¢ Eπεξεργασία των 
καταχωρήσεων.

∆ιάρκ/Χρέωση
Έχετε τη δυνατότητα να εµφανίσετε το 
κόστος και τη διάρκεια µίας κλήσης και να 
ρυθµίσετε ένα όριο µονάδων για 
εξερχόµενες κλήσεις.
§Μενού§ ¢Z ¢ ∆ιάρκ/Χρέωση ¢  
Επιλέξτε µία λειτουργία: Τελευταία κλήση, 
Εξερχόµενες, Εισερχόµενες, Υπολ. Μονάδες 
§Επιλογή§ Εµφάνιση δεδοµένων.
§Μηδενισ.§ ∆ιαγραφή ένδειξης.
§OK§ Τερµατισµός εµφάνισης.

Ρύθµ.χρέωσης
§Μενού§ ¢Z ¢ ∆ιάρκ/Χρέωση
 ¢ Ρύθµ.χρέωσης

Νόµισµα b
(απαιτείται το PIN 2)
Νόµισµα για την ένδειξη της χρέωσης.

Προσωπ. τιµή b
(απαιτείται το PIN 2)
Χρεώσεις ανά µονάδα/περίοδο.

Όριο χρέωσης b
(απαιτείται το PIN 2)
Προσδιορίστε ένα πιστωτικό όριο/µία 
χρονική περίοδο χρήσης σε µία ειδική 
κάρτα SIM.
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Αυτόµ.ένδειξη
Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης 
εµφανίζονται αυτόµατα για κάθε κλήση.

Κάµερα
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνο για να προβάλλετε, να 
αποθηκεύσετε και να αποστείλετε άµεσα 
φωτογραφίες που έχετε τραβήξει µε την 
"QuickPic Camera". Η λήψη των 
φωτογραφιών είναι δυνατή σε δύο 
διαφορετικές µορφές:
• Χαµηλή ανάλυση: 

QQVGA 160x120 pixel, µέγεθος 
µνήµης έως 6 KB για αποστολή ως 
εικόνα MMS (βλ. παρακάτω, σελ. 22).

• Υψηλή ανάλυση: 
VGA 640x480 pixel, µέγεθος µνήµης 
µίας φωτογραφίας έως 40 KB – π.χ. 
για περαιτέρω επεξεργασία στον Η/Υ 
(PC). Προκειµένου να είναι δυνατή η 
προβολή µίας εικόνας στην οθόνη του 
τηλεφώνου, δηµιουργείται µία εικόνα 
QQVGA για κάθε εικόνα VGA.

Στην κατάσταση αναµονής πατήστε 
§Κάµερα§
ή §Μενού§ ¢  
Εµφανίζεται πρώτα ο αριθµός των 
διαθέσιµων λήψεων (εξαρτάται από την 
επιλεγµένη ανάλυση). Επιβεβαιώστε µε 
§OK§ (εµφανίζεται η τελευταία λήψη) και 
µετακινηθείτε στις φωτογραφίες µεG.

Φωτογραφία
Για την επεξεργασία µίας φωτογραφίας 
απαιτούνται µερικά δευτερόλεπτα.
Πατήστε §Φωτογρ.§. Μετά τη λήξη του 
χρόνου λήψης ακούγεται ένας τόνος 
ειδοποίησης. Η φωτογραφία εµφανίζεται 
στην οθόνη και αποθηκεύεται αυτόµατα.

Φλας
Στη συγκεκριµένη επιλογή του µενού 
έχετε τη δυνατότητα να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία του φλας.
Εάν το φλας είναι ενεργοποιηµένο, 
δίνεται µία εντολή φόρτισής του πριν τη 
λήψη µίας φωτογραφίας:
Πατήστε §Φόρτωσ§ στιγµιαία. Το φλας 
φορτίζεται (ελάχιστη χωρητικότητα 
µπαταρίας περίπου 30%). Πατήστε 
§Φωτογρ.§, πραγµατοποιείται λήψη της 
φωτογραφίας. 

Αποστολή φωτογραφίας µέσω MMS
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε 
εύκολα µία φωτογραφία ως MMS αµέσως 
µετά τη λήψη της.
§Επιλογές§ ¢ Αποστ.µέσω MMS ¢ §Επιλογή§ 
(επιλογή της επιθυµητής ανάλυσης) 
¢ §Παρακάµ.§ (παράκαµψη ηχογράφησης 
µίας µελωδίας, σελ. 22)
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Φωνητικό µήνυµα/ 
Υπηρ.κυψέλης
Φωνητικό µήνυµα/τηλεφωνητής
§Μενού§ ¢] ¢ Ρύθµιση
 ¢ Τηλεφωνητής
Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν 
µία εξωτερική υπηρεσία αυτόµατου 
τηλεφωνητή. Στο συγκεκριµένο 
τηλεφωνητή, ο καλών µπορεί να σας 
αφήσει ένα φωνητικό µήνυµα
• εάν το τηλέφωνό σας είναι 

απενεργοποιηµένο ή δεν είναι έτοιµο 
για λήψη,

• εάν δεν επιθυµείτε να απαντήσετε,
• ή εάν πραγµατοποιείτε ένα 

τηλεφώνηµα.
Για τη συγκεκριµένη υπηρεσία ενδέχεται 
να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυό σας και 
εκτέλεση ορισµένων χειροκίνητων 
ρυθµίσεων. 

Ρυθµίσεις: b
Το δίκτυο σας εφοδιάζει µε δύο αριθµούς 
κλήσης:
Αποθήκευση αριθµού τηλεφωνητή
Καλέστε τον αριθµό αυτό, προκειµένου 
να ακούσετε τα φωνητικά µηνύµατα που 
σας έχουν αφήσει. 
§Μενού§ ¢] ¢ Ρύθµιση
 ¢ Τηλεφωνητής
Εισάγετε τον αριθµό κλήσης του 
τηλεφωνητή και επιβεβαιώστε µε §OK§.
Αποθήκευση αριθµού εκτροπής κλήσεων
Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριµένο 
τηλεφωνικό αριθµό. 
§Μενού§ ¢m ¢ Εκτροπή 
¢ π. χ. Αναπάντητες ¢ Ορισµός

Εισάγετε τον αριθµό εκτροπής των 
κλήσεων και συνδεθείτε §OK§ στο δίκτυο. Η 
εκτροπή επιβεβαιώνεται µετά από µερικά 
δευτερόλεπτα (βλ. επίσης σελ. 26).

Αναπαραγωγή µηνυµάτων b
Ένα νέο φωνητικό µήνυµα επισηµαίνεται 
µε τους ακόλουθους τρόπους:
Ένα σύµβολο \ µε ηχητικό σήµα ή 
] ένα SMS υποδεικνύει ένα νέο 
φωνητικό µήνυµα ή ότι λαµβάνετε µία 
αυτόµατη αναγγελία. Καλέστε τον 
τηλεφωνητή σας και ακούστε το µήνυµα 
(τα µηνύµατα).
Κρατήστε πατηµένο 1 (εάν χρειάζεται, 
εισάγετε µόνο µία φορά τον αριθµό του 
τηλεφωνητή). Επιβεβαιώστε µε §OK§ και 
§Mailbox§ ανάλογα µε το δίκτυό σας.

Υπηρ.κυψέλης
§Μενού§ ¢] ¢ Ρύθµιση
 ¢ Υπηρ.κυψέλης
Ορισµένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες 
πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). 
Εάν η λήψη είναι ενεργοποιηµένη, το 
Λίστα θεµάτ. σας εφοδιάζει µε µηνύµατα 
για τις ενεργοποιηµένες θεµατικές 
ενότητες. 
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SMS
Στο τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα 
να αποστείλετε και να λάβετε ιδιαίτερα 
εκτεταµένα µηνύµατα (έως 760 
χαρακτήρες). Αυτά δηµιουργούνται 
αυτόµατα από περισσότερα "κανονικά" 
µηνύµατα SMS (προσέξτε τις υψηλότερες 
χρεώσεις).
Επιπλέον µπορείτε να εισάγετε εικόνες 
και ήχους σε ένα µήνυµα SMS.

Σύνταξη/αποστολή µηνυµάτων 
SMS
§Μενού§ ¢] ¢ Νέο SMS ¢J 
(συντάξτε το κείµενο) ¢A 
¢· /J(εισαγωγή αριθµού κλήσης 
ή επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο) 
¢ §OK§ 
Το SMS µεταφέρεται στο κέντρο 
υπηρεσιών για αποστολή. 

Λήψη SMS 
Η άφιξη ενός νέου SMS υποδεικνύεται 
στην οθόνη µε…. Για να διαβάσετε το 
SMS, πατήστε το αριστερό πλήκτρο 
οθόνης.
Με το πλήκτροG µετακινηθείτε στο 
µήνυµα γραµµή προς γραµµή. Επιλέξτε 
§Απάντ.§ για άµεση απάντηση.

Αρχείο SMS
§Μενού§ ¢] ¢ Αρχείο SMS
Εµφανίζεται η λίστα των µηνυµάτων SMS 
που είναι αποθηκευµένα στο τηλέφωνο. 

Ειδικές λειτουργίες
SMS σε οµάδα
Αποστείλετε το SMS ως "κοινοποίηση" σε 
µία οµάδα.

§Επιλογές§ ¢ Αποστολή ¢ §Οµάδα§ 
¢ Επιλέξτε τα µέλη της οµάδας και 
αποστείλετε το SMS.

Εικόνες & Ήχοι 
Εισάγετε εικόνες και ήχους στο µήνυµα.
§Επιλογές§ ¢ Εικόνες & Ήχοι επιλέξτε. 
Το µενού περιέχει τις επιλογές:
Γραφικά συσκ., Ήχοι συσκευής, 
Προσ.γραφικά, Προσ.εικόνες, Προσωπικ.ήχοι 
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MMS
Η υπηρεσία Multimedia Messaging 
Service σας επιτρέπει να αποστείλετε 
κείµενα, εικόνες (ακόµη και φωτογραφίες) 
και ήχους σε ένα συνδυασµένο µήνυµα, 
προς ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή προς 
µία διεύθυνση e-mail. Όλα τα στοιχεία 
ενός µηνύµατος MMS συγχωνεύονται σε 
µορφή "συνεχιζόµενης προβολής".
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου 
σας, λαµβάνετε αυτόµατα το πλήρες 
µήνυµα ή µία ειδοποίηση για ένα 
αποθηκευµένο στο δίκτυο MMS, µε τα 
στοιχεία του αποστολέα και το µέγεθος 
του µηνύµατος. Μπορείτε στη συνέχεια 
να προβείτε σε λήψη του µηνύµατος στο 
τηλέφωνό σας, για να το διαβάσετε. 
Ενηµερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά 
µε το αν διατίθεται η συγκεκριµένη 
υπηρεσία. Ενδεχοµένως να απαιτείται 
ξεχωριστή εγγραφή για την υπηρεσία 
αυτή.

Σύνταξη/αποστολή µηνυµάτων 
MMS
Ένα µήνυµα MMS αποτελείται από την 
επικεφαλίδα διεύθυνσης και το 
περιεχόµενο. 
§Μενού§ ¢] ¢ Νέο MMS
Πεδία εισαγωγής:
Προς: · /J Αριθµός κλήσης/ 

διεύθυνση e-mail του 
παραλήπτη/των παραληπτών.

Θέµα: Εισάγετε την επικεφαλίδα του 
MMS (έως 40 χαρακτήρες)

Εικόνα: §Εισαγωγ.§. Ανοίγει η λίστα 
εικόνων προς επιλογή.

Πρόσθετες πληροφορίες
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε εύκολα 
µία εικόνα µέσω MMS αµέσως µετά τη 

λήψη της µε την QuickPic Camera 
(σελ. 19).
Κείµενο: §Επεξεργ.§. Συντάξτε το κείµενο µε 

τη βοήθεια της µεθόδου T9. 
Ήχος: §Εισαγωγ.§. Επιλέξτε µία µελωδία 

ή ηχογραφήστε µία νέα µελωδία.
∆ιάρκεια slide:

Εισάγετε τη διάρκεια εµφάνισης 
για τις επιµέρους σελίδες 
(τουλάχιστον 
0,1 δευτερόλεπτα).

Ηχογράφηση νέας µελωδίας 
(ήχου κουδουνισµού) για MMS
Εάν κατά τη συµπλήρωση των πεδίων 
εισαγωγής πατήσετε §Εισαγωγ.§ στο πεδίο 
Ήχος:, έχετε την επιλογή ηχογράφησης 
µίας νέας µελωδίας για την αποστολή 
µηνυµάτων µέσω MMS.
Πατήστε §Εγγραφή§. Η ηχογράφηση ξεκινά 
και εµφανίζεται ο µέγιστος διαθέσιµος 
χρόνος και η διάρκεια της ηχογράφησης. 
Για να τερµατίσετε την ηχογράφηση, 
πατήστε §Stop§.
Εισαγωγή επιπλέον σελίδων
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Νέο slide Επιλέξτε.
Αποστολή MMS
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή

Επιλέξτε. 

Λήψη/ανάγνωση MMS b
/ Υποδεικνύει τη λήψη ή την 

ειδοποίηση λήψης ενός MMS. 
Ανάλογα µε τη ρύθµιση του προφίλ 
(σελ. 23):
• Λήψη πλήρους µηνύµατος MMS
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• Ανοίξτε το µήνυµα. Πατήστε §Λήψη§, για 
να λάβετε το πλήρες µήνυµα MMS, µε 
την επιλογή §Play§ αυτόµατη 
παρουσίαση του MMS. Ακύρωση µε 
οποιοδήποτε πλήκτρο.

Λειτουργίες για την επεξεργασία των 
µηνυµάτων MMS παρέχονται στις 
§Επιλογές§.

Λίστες µηνυµάτων/
Ρυθµίσεις µηνυµάτων
Όλα τα µηνύµατα SMS/MMS 
αποθηκεύονται ανάλογα µε την 
κατάσταση σε µία από τις ακόλουθες 
λίστες.

Εισερχόµενα
§Μενού§ ¢] ¢ Εισερχόµενα 
¢ SMS/MMS
Εµφανίζεται η λίστα των ληφθέντων 
µηνυµάτων SMS ή MMS.

Πρόχειρο
§Μενού§ ¢] ¢ Πρόχειρο ¢ SMS/MMS
Εµφανίζεται η λίστα των µη 
απεσταλµένων µηνυµάτων SMS ή MMS.

Μη σταλµένα
§Μενού§ ¢] ¢ Μη σταλµένα 
¢ SMS/MMS
Εµφανίζεται η λίστα των µηνυµάτων SMS 
ή MMS που δεν έχουν ακόµη αποσταλεί 
µε επιτυχία.

Σταλµένα
§Μενού§ ¢] ¢ Σταλµένα ¢ SMS/MMS
Εµφανίζεται η λίστα των απεσταλµένων 
µηνυµάτων SMS ή MMS.

Ρυθµίσεις T9
§Μενού§ ¢] ¢ Ρυθµίσεις 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 
T9 εισαγωγή
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη 
µέθοδο “έξυπνης” πληκτρολόγησης 
κειµένου (βλέπε επίσης σελ. 15).

Γλώσσα εισαγ.
Επιλέξτε τη γλώσσα για την καταχώρηση 
κειµένου. Οι γλώσσες µε υποστήριξη T9 
επισηµαίνονται µε το σύµβολο T9 .

Προφίλ SMS, Προφίλ MMS
§Μενού§ ¢] ¢ Ρυθµίσεις
 ¢ Προφίλ SMS/Προφίλ MMS
Για τα µηνύµατα SMS και MMS απαιτείται 
η δηµιουργία προφίλ. Σε αυτά 
καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής. Tα 
συγκεκριµένα δεδοµένα ενδέχεται να 
έχουν ήδη καταχωρηθεί. Εάν όχι, το 
δίκτυό σας θα σας εφοδιάσει µε τις 
σχετικές πληροφορίες. Πρόσθετες 
πληροφορίες διατίθενται στις αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης στο Internet, στη 
διεύθυνση: www.siemens-mobile.com/a65 
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Surf & Fun
Internet browser (WAP)
§Μενού§ ¢É ¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 
Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από 
το Internet, η εµφάνιση των οποίων έχει 
προσαρµοστεί κατάλληλα στις 
δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Η 
πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να 
απαιτεί εγγραφή στο δίκτυό σας.

Αρχική σελίδα b
Πραγµατοποιείται σύνδεση µε την πύλη 
του φορέα Internet (ενδεχοµένως να έχει 
καθοριστεί/διαµορφωθεί κατά 
προεπιλογή από το δίκτυό σας).

Σελιδοδείκτης
Λίστα διευθύνσεων URL για ταχεία 
πρόσβαση. 

Internet b
Με την ανάκληση της λειτουργίας 
ενεργοποιείται ο browser. Οι λειτουργίες 
των πλήκτρων οθόνης ποικίλλουν, 
ανάλογα µε τη σελίδα του internet, για 
παράδειγµα "link" ή "µενού". Τα 
περιεχόµενα των µενού επιλογών είναι 
επίσης ποικίλα. Εάν χρειάζεται, ρυθµίστε 
τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται η πρόσβαση στο 
Internet. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το 
µενού του browser µε A και επιλέξτε 
Ρυθµίσεις/Εκκίνηση µε... . 
Πρόσθετες σηµειώσεις
Í  Μενού browser.
É Offline.
Ê Online.
Ë GPRS online.
Ì Εκτός δικτύου.

* Επιλογή ειδικών χαρακτήρων, 
όπως @, ~, \ , βλ. σελ. 14 ή

0 πατήστε επανειληµµένα για:
. , ? ! ’ " 0 - ( ) @ / : _ 

Τερµατισµός σύνδεσης
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο B, για να 
τερµατίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε 
τον browser.

Προφίλ WAP 
§Μενού§ ¢É ¢ Internet ¢ Προφίλ
Η προετοιµασία του τηλεφώνου για την 
πρόσβαση στο Internet WAP εξαρτάται 
από το δίκτυό σας. Εάν οι συγκεκριµένες 
ρυθµίσεις έχουν ήδη εφαρµοστεί από το 
δίκτυο, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το 
προφίλ. Εάν πρέπει να διαµορφώσετε το 
προφίλ πρόσβασης χειροκίνητα, 
συµβουλευτείτε το δίκτυό σας, εάν είναι 
απαραίτητο. 
Ενεργοποίηση προφίλ WAP 
Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, 
µπορείτε να αλλάξετε το ενεργό προφίλ 
(εάν έχει ήδη προηγηθεί ρύθµιση του 
προφίλ). Για να το επιτύχετε, επιλέξτε 
προφίλ και στη συνέχεια §Επιλογή§.
Ρύθµιση προφίλ WAP
Είναι δυνατή η διαµόρφωση έως 
5 προφίλ WAP (ενδεχοµένως να έχει 
τεθεί περιορισµός από το δίκτυό σας). Οι 
προδιαγραφές ενδέχεται να ποικίλλουν 
ανάλογα µε το δίκτυο. Επιλέξτε προφίλ, 
στη συνέχεια επιλέξτε §Επεξεργ.§ και 
συµπληρώστε τα πεδία δεδοµένων.
Επιλογή του προφίλ σύνδεσης: 
βλ. σελ. 28.
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Παιχνίδ.& άλλα
Προβείτε σε λήψη παιχνιδιών και άλλων 
εφαρµογών. Λαµβάνετε ενηµέρωση για 
σχετικές εφαρµογές στο Internet. Αφού 
επιλέξετε ένα παιχνίδι ή µία εφαρµογή, 
µπορείτε να ξεκινήσετε άµεσα τη λήψη 
της. Στη συνέχεια µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή. Οι 
περισσότερες εφαρµογές 
συµπεριλαµβάνουν οδηγίες. Εφαρµογές 
και παιχνίδια µπορείτε να βρείτε στη 
διεύθυνση: 
wap.siemens-mobile.com ή στο Internet, 
στη διεύθυνση
www.siemens-mobile.com/city 
Πρόσθετες πληροφορίες
Για τη λήψη εφαρµογών απαιτείται η 
διαµόρφωση του προφίλ WAP, του 
προφίλ HTTP και της πρόσβασης 
(σελ. 28).
Ανάλογα µε το δίκτυο, η πρόσβαση και η 
λειτουργικότητα ενδέχεται να διαφέρουν 
από την παρούσα περιγραφή.

Παιχνίδια και εφαρµογές
Εφαρµογές και συνδέσεις (link) που είναι 
ήδη αποθηκευµένες στο τηλέφωνο θα 
βρείτε στα:
§Μενού§ ¢É ¢ Παιχνίδ.& άλλα
Ανάλογα µε την επιλεγµένη καταχώρηση 
προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

 Νέο download
§Internet§ Φορτώνεται η επιλεγµένη 

σελίδα του Internet. 
§ Εκτέλεση παιχνιδιού/εφαρµογής offline
§Επιλογή§ Η προς φόρτωση εφαρµογή 

µπορεί να ξεκινήσει άµεσα.
¦ Φόρτωση παιχνιδιού/εφαρµογής online
§Επιλογή§ Μόνο αρχείο περιγραφής, 

εξακολουθεί να απαιτείται 
φόρτωση της εφαρµογής.

Για κάθε παιχνίδι θα βρείτε ειδικές 
οδηγίες ή πληροφορίες στο µενού 
επιλογών.
Έλεγχος µε τα πλήκτρα
Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιµοποιούνται 
για το χειρισµό πολλών παιχνιδιών 
(εικονικό χειριστήριο - virtual joystick):

ή χρησιµοποιήστε το πλήκτρο I. 

Ρύθµιση
Προφίλ
§Μενού§ ¢m ¢ Προφίλ
Σε ένα προφίλ τηλεφώνου µπορούν να 
αποθηκευτούν διάφορες ρυθµίσεις, π.χ. 
για την προσαρµογή του τηλεφώνου στο 
επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος 
χώρου.
• Πέντε προφίλ είναι τα βασικά, µε τις 

ρυθµίσεις τους προκαθορισµένες, οι 
οποίες µπορούν όµως να αλλάξουν: 
Κανονικό, Ήσυχο, ∆υνατό, Car Kit, 
Ακουστικά 

• Μπορείτε να ορίσετε δύο προσωπικά 
προφίλ (<κενό>).

• Το ειδικό προφίλ Λειτ. αεροπλ. δεν 
µπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση
Επιλέξτε ένα προεπιλεγµένο ή ένα 
προσωπικό προφίλ ¢  §Ενεργό§.

8

1 3

7 9
5
2
64

η λειτουργία 
εξαρτάται από 
το παιχνίδι
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Ρυθµίσεις
Επιλέξτε προφίλ ¢ §Επιλογές§ ¢ Αλλαγή 
ρύθµ. 
Εµφανίζεται η λίστα µε τις διαθέσιµες 
λειτουργίες:
Car Kit 
Tο προφίλ ενεργοποιείται αυτόµατα, 
µόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη 
βάση, εάν χρησιµοποιείται ένα γνήσιο 
Car Kit της Siemens.
Ακουστικά
Tο προφίλ ενεργοποιείται αυτόµατα, 
µόνο εάν χρησιµοποιείται µε τα γνήσια 
ακουστικά της Siemens.
Λειτ. αεροπλ.
Ο τόνος ειδοποίησης είναι 
απενεργοποιηµένος. Το συγκεκριµένο 
προφίλ δεν µπορεί να αλλάξει. Εάν επιλέξετε 
το συγκεκριµένο προφίλ, το τηλέφωνο 
απενεργοποιείται αυτόµατα.
Κανονική λειτουργία
Κατά την επόµενη ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου και την επιστροφή στην 
κανονική λειτουργία, ενεργοποιείται το 
προεπιλεγµένο προφίλ.

Οθόνη
§Μενού§ ¢m ¢ Οθόνη 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 

Γλώσσα
Ρυθµίστε τη γλώσσα του κειµένου 
οθόνης. Με την επιλογή "Αυτόµατη" 
επιλέγετε τη γλώσσα του φορέα 
υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας. 
Επιστροφή στη συγκεκριµένη γλώσσα 
στην κατάσταση αναµονής:

* # 0 0 0 0 # 

Φόντο
∆ίκτυο
Εγχρωµα σχήµ.
Χαιρετισµός
Μεγάλα γράµ.
Φωτισµός
Αντίθεση

Screensaver
Το screensaver εµφανίζει µετά την 
πάροδο ενός χρονικού διαστήµατος που 
εσείς καθορίζετε µία εικόνα στην οθόνη. 
Μία εισερχόµενη κλήση ή το πάτηµα 
οποιουδήποτε πλήκτρου τερµατίζει τη 
λειτουργία. 

Ρυθµίσεις κλήσεων
§Μενού§ ¢m ¢ Ρυθµίσεις κλήσεων 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 

Απόκρυψη b
Όταν η ρύθµιση είναι ενεργοποιηµένη, 
στην οθόνη του συνοµιλητή σας 
εµφανίζεται ο αριθµός σας (ανάλογα µε 
το δίκτυο).

Αναµονή b
Εάν έχετε εγγραφεί για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία, µπορείτε να ελέγξετε εάν έχει 
οριστεί και να την 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε µε 
Αναµονή.

Εκτροπή
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε τις 
συνθήκες, υπό τις οποίες οι κλήσεις 
εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε 
άλλους αριθµούς.
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Ρύθµιση εκτροπής κλήσεων (παράδειγµα):
• Όλες
Όλες οι κλήσεις εκτρέπονται. Η ένδειξη 
n εµφανίζεται στην επάνω γραµµή της 
οθόνης στην κατάσταση αναµονής.
• Αναπάντητες
Περιλαµβάνει τις επιλογές Αναπάντητες, 
Μη εφικτή, ∆εν απαντά, Κατειληµµέvο.
§Επιλογή§ ¢ Ορισµός ¢J (Εισάγετε τον 
αριθµό, προς τον οποίο επιθυµείτε να 
εκτραπεί η κλήση) ¢ §OK§
Μετά από µία σύντοµη παύση, η ρύθµιση 
επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.
Άλλες επιλογές εκτροπής: Μη εφικτή, ∆εν 
απαντά, Κατειληµµέvο 
• Ελεγχ.κατάστ.
Μετά από µία σύντοµη παύση 
εµφανίζονται οι τρέχουσες πληροφορίες.
p Έχει οριστεί συνθήκη.
o ∆εν έχει οριστεί.
s Εµφάνιση, εάν η κατάσταση 

είναι άγνωστη (π. χ. σε 
περίπτωση νέας κάρτας SIM). 

• ∆ιαγραφή όλα
Όλες οι εκτροπές που έχουν οριστεί 
διαγράφονται.

Κάθε πλήκτρο
Οι εισερχόµενες κλήσεις µπορούν να 
γίνουν αποδεκτές µε το πάτηµα 
οποιουδήποτε πλήκτρου
(µε εξαίρεση τοB).

Τόνος λεπτού
Κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας ακούτε 
µετά από κάθε λεπτό ένα ηχητικό σήµα, 
για τον έλεγχο της διάρκειας της 
συνοµιλίας. Ο συνοµιλητής σας δεν 
ακούει το συγκεκριµένο ήχο.

Ρολόι
§Μενού§ ¢m ¢ Ρολόι 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 
Ώρα-Ηµ/νία
§Αλλαγή§ ¢ Eισάγετε πρώτα την 
ηµεροµηνία και στη συνέχεια την ώρα.
Μορφή ώρας
Επιλέξτε 24ωρη µορφή ή 12ωρη µορφή.
Time zones
Προσδιορίστε την τρέχουσα ζώνη ώρας.
Μορφή Ηµ/νίας
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ ή 
ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ 
Ένδειξη ώρας
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την 
εµφάνιση της ώρας.
Βουδιστ.έτος
Αλλαγή σε βουδιστική µορφή 
ηµεροµηνίας (δεν διατίθεται σε όλα τα 
τηλέφωνα). 

Σύνδεση 
§Μενού§ ¢m ¢ Σύνδεση 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 

GPRS b
§Ναι§ / §Οχι§ Ενεργοποίηση 

/απενεργοποίηση GPRS.

Πληροφ.GPRS
Εµφάνιση πληροφοριών σύνδεσης.
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Υπηρεσίες data
§Μενού§ ¢m ¢ Σύνδεση ¢ Προφίλ 
σύνδεσης ¢ Επιλέξτε λειτουργία 
Για τις εφαρµογές MMS, Wap και Java 
πρέπει να έχει ρυθµιστεί και 
ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα προφίλ 
σύνδεσης. Εάν χρειάζεται, εισάγετε 
Ρυθµίσεις CSD και Ρυθµίσεις-GPRS (το 
δίκτυό σας θα σας παρέχει πληροφορίες 
σχετικά ή www.siemens-mobile.com/
mobilescustomercare στον τοµέα "FAQ".).
§Επιλογές§ ¢ Αλλαγή ρύθµ. ¢ §Επεξεργ.§ 
¢ Εισάγετε τα δεδοµένα ¢ §Αποθήκ.§ 

Προφίλ HTTP
Επιλέξτε προφίλ µε G. Εισάγετε ή 
τροποποιήστε τις ρυθµίσεις. Εάν 
χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας 
για λεπτοµέρειες.

Πιστοποίηση
§Μενού§ ¢m ¢ Σύνδεση
 ¢ Πιστοποίηση ¢ §Αλλαγή§
 ¢ Ενεργοποίηση κρυπτογραφηµένης 
πρόσβασης -WAP

Ασφάλεια
§Μενού§ ¢m ¢ Ασφάλεια  
¢ Επιλέξτε λειτουργία 

Αυτ.κλείδωµα
Εάν η ρύθµιση είναι ενεργοποιηµένη, το 
πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόµατα, εάν 
δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για ένα 
λεπτό στην κατάσταση αναµονής. Αυτό 
αποτρέπει την ακούσια χρήση του 
τηλεφώνου. Μπορείτε, εντούτοις, να 
λαµβάνετε κλήσεις και να 
πραγµατοποιείτε κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Άµεση κλήση
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί κλήση ενός 
µόνο αριθµού. Για το σκοπό αυτό, 
κρατήστε πατηµένο το δεξί πλήκτρο 
οθόνης.

Μόνο ‚ b
Περιορισµός κλήσεων στους αριθµούς 
του τηλεφωνικού καταλόγου που 
προστατεύονται από την κάρτα SIM.

Τελευταίες 10 b
Περιορισµός κλήσεων στη λίστα 
"κληθέντων αριθµών" (σελ. 18).

Κωδικοί
(βλέπε σελ. 11)
Μόνο αυτή SIM b
Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασµένο έτσι 
ώστε να αποτρέπεται η χρήση του µε µία 
διαφορετική κάρτα SIM.
§Μενού§ ¢m ¢ Ασφάλεια 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 

Φραγές b
Η φραγή δικτύου περιορίζει τη χρήση της 
κάρτας SIM.
Εξερχόµενες: Οι εξερχόµενες κλήσεις, µε 
εξαίρεση την κλήση έκτακτης ανάγκης 
112, µπλοκάρονται.
Εξερχόµενες διεθνείς: Είναι δυνατή η 
πραγµατοποίηση µόνο κλήσεων 
εσωτερικού.
Φραγή διεθνής εκ.οικείο δίκτυο: ∆εν 
επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις, µε 
εξαίρεση τις κλήσεις προς τη χώρα σας.
Όλες οι εισερχόµενες: Το τηλέφωνο 
φράσσεται για όλες τις εισερχόµενες 
κλήσεις.
Κατά τηv περιαγωγή: ∆εν λαµβάνετε 
κλήσεις εκτός του οικείου δικτύου σας.
Ελεγχ.κατάστ.: Έλεγχος της κατάστασης 
των φραγών του τηλεφώνου σας.
©
 S

ie
m

en
s 

A

http://www.siemens-mobile.com/customercare
http://www.siemens-mobile.com/customercare


right page (29) of A65 Puma, short, el, A31008-H5810-A14-2-3D19 (06.12.2004, 11:53)

29Ρύθµιση

V
AR

 Language: el; V
A

R
 issue date: 040609
 A
G

 2
00

3,
 L

:\M
ob

il\
R

65
\A

65
_P

um
a_

v2
\e

l\_
vo

n_
itl

\P
um

a_
M

ai
n.

fm

∆ιαγραφή όλα: Αναίρεση όλων των 
φραγών.

IMEI συσκευής
Εµφανίστε τον αριθµό ταυτότητας του 
τηλεφώνου (IMEI) και την έκδοση 
λογισµικού.

Clean up Συστήµ. αρχείων
(Προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Αναδιοργάνωση του συστήµατος 
αρχείων.

Επαναφορά
Επαναφορά τηλεφώνου στις τυπικές 
τιµές 
(εργοστασιακή ρύθµιση).

∆ίκτυο
§Μενού§ ¢m ¢ ∆ίκτυο 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 
Γραµµή b
Πρέπει να έχουν καταχωρηθεί δύο 
ανεξάρτητοι τηλεφωνικοί αριθµοί.

Πληρ.δικτύου
Εµφανίζεται η λίστα των τρέχοντων 
διαθέσιµων δικτύων GSM.

Αυτόµατη επιλογή δικτύου 
Εάν η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι 
ενεργοποιηµένη, καλείται το επόµενο 
δίκτυο στη σειρά των "προτιµώµενων 
δικτύων" σας. 

Επιλογή δικτύου
Η αναζήτηση δικτύου ξεκινά και πάλι. 

Προτιµώµενο ∆ίκτυο 
Καθορίστε τα δίκτυα που προτιµάτε να 
χρησιµοποιείτε, όταν εγκαταλείπετε το 
οικείο δίκτυο.

Ταχεία αναζήτηση 
Όταν η συγκεκριµένη λειτουργία είναι 
ενεργοποιηµένη, η επανασύνδεση στο 
δίκτυο επιταχύνεται (ο χρόνος αναµονής 
µειώνεται).

Αξεσουάρ
§Μενού§ ¢m ¢ Αξεσουάρ 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 
Car Kit
Μόνο σε συνδυασµό µε ένα γνήσιο Car 
Kit handsfree της Siemens. Εάν 
χρησιµοποιείται ένα γνήσιο φορητό Car 
Kit της Siemens, το προφίλ 
ενεργοποιείται αυτόµατα, µόλις το 
τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση.
Αυτόµατη απάντηση
Οι κλήσεις γίνονται αυτόµατα αποδεκτές, 
µετά από µερικά δευτερόλεπτα. 
Πιθανότητα ανεπιθύµητης συνακρόασης!

Ακουστικά
Μόνο σε συνδυασµό µε τα γνήσια 
ακουστικά της Siemens. Εάν 
χρησιµοποιούνται τα γνήσια ακουστικά 
της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα, µόλις τα ακουστικά συνδεθούν 
στο τηλέφωνο. Αποδοχή κλήσης µε το 
πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο PTT  
(Push To Talk), όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το κλείδωµα του 
πληκτρολογίου.
Αυτόµατη απάντηση
Οι κλήσεις γίνονται αυτόµατα αποδεκτές, 
µετά από µερικά δευτερόλεπτα. 
Πιθανότητα ανεπιθύµητης συνακρόασης!
Εάν δεν προσέξετε ότι µία κλήση έχει γίνει 
αποδεκτή από το τηλέφωνό σας, υπάρχει 
κίνδυνος ανεπιθύµητης συνακρόασης από τον 
καλούντα. 
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Μελωδίες
§Μενού§ ¢ç ¢ Επιλέξτε λειτουργία 
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε τους 
ήχους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες σας.

Ρύθµιση ήχων 
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 
κουδούνι ή περιορίστε το σε ένα σύντοµο 
µπιπ.

∆όνηση
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη 
δόνηση (λειτουργεί πρόσθετα µε το 
κουδούνι). 

Έvταση
Ρυθµίστε την ίδια ένταση για όλους τους 
ήχους κουδουνισµού.

d Κλήσεις, Οµάδες κλήσης, Αλλες 
κλήσεις, Ξυπνητήρι, Μηνύµατα
Η ρύθµιση των ήχων κουδουνισµού για 
τους καθορισµένους τύπους 
κλήσης/λειτουργίες µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά.

Περισσ. ήχοι..
§Μενού§ ¢ç ¢ Περισσ. ήχοι.. 
¢ Επιλέξτε µία λειτουργία 

Φίλτρο b
Επισηµαίνονται ακουστικά ή µε δόνηση 
µόνο οι κλήσεις από αριθµούς που έχουν 
καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο 
ή σε µία προκαθορισµένη οµάδα. Οι 
υπόλοιπες κλήσεις εµφανίζονται µόνο 
στην οθόνη. 
Τόνοι
Ρύθµιση του ακουστικού τόνου των 
πλήκτρων: Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα 
Τόνος λεπτού
Κατά τη διάρκεια της κλήσης ακούγεται 
ένα µπιπ ανά λεπτό, ως υπενθύµιση. 

Τόνοι υπηρεσ.
Ρυθµίστε τους τόνους υπηρεσιών και 
ειδοποίησης.

Πρόσθετα
§Μενού§ ¢y ¢ Επιλέξτε λειτουργία 

Ξυπνητήρι
Ο ήχος ακούγεται την προκαθορισµένη 
από εσάς ώρα, ακόµη και όταν το 
τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο. 
§On/Off§ Ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση.

Ρύθµιση
Ρύθµιση της ώρας για την κλήση 
αφύπνισης (ωω:λλ), στη συνέχεια §OK§.

Υπολογιστής
J Eισάγετε τον αριθµό 

(έως 8 ψηφία). 

J Επαναλάβετε τη διαδικασία µε 
άλλους αριθµούς.
Ένδειξη αποτελέσµατος. 

§.§=§+§-§*§/§ Πατήστε επανειληµµένα το δεξί 
πλήκτρο οθόνης.

± Εναλλαγή µεταξύ "+" και "–".
% Μετατροπή επί τοις εκατό.
Ï , Ð Αποθήκευση, ανάκληση 

αριθµού.
e Εκθέτης (έως δύο ψηφία).
Ειδικά πλήκτρα:
* Εισαγωγή υποδιαστολής.
0 Προσθήκη ( κρατήστε πατηµένο).

Επιλέξτε λειτουργία 
υπολογισµού.

I+—
/
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Χρονόµετρο
Είναι δυνατή η καταγραφή και η 
αποθήκευση δύο ενδιάµεσων χρόνων.
§Μηδενισ.§ Μηδενισµός.

Έναρξη/διακοπή.
* Ενδιάµεσος χρόνος.

Υπηρεσίες SIM 
(προαιρετικά) b
Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει 
ειδικές εφαρµογές, όπως τραπεζικές 
συναλλαγές από το τηλέφωνο (mobile 
banking), τιµές µετοχών, κ.λπ. µέσω της 
κάρτας SIM. Εάν διαθέτετε ανάλογη 
κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM 
εµφανίζονται στο βασικό µενού, στην 
επιλογή "Πρόσθετα", ή ακριβώς επάνω 
από το πλήκτρο ελέγχου (στα αριστερά) 
µε το σύµβολο }.
Με το µενού υπηρεσιών SIM, το 
τηλέφωνό σας είναι έτοιµο να 
υποστηρίξει µελλοντικές προσθήκες στο 
πακέτο χρήστη που προσφέρεται από το 
δίκτυό σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Ταχεία πρόσβαση
Στο αριστερό πλήκτρο οθόνης και στα 
αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθµοί 
ταχείας κλήσης) µπορούν να ανατεθούν 
σηµαντικοί τηλεφωνικοί αριθµοί ή 
λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό, η κλήση 
του αριθµού ή η εκκίνηση της λειτουργίας 
πραγµατοποιείται µε το πάτηµα ενός 
πλήκτρου.

Αριστερό πλήκτρο οθόνης
Αντιστοιχήστε µία λειτουργία/έναν αριθµό 
κλήσης στο συγκεκριµένο πλήκτρο.
Αλλαγή (παράδειγµα)
§Internet§ ¢ §Αλλαγή§ ¢ Αναζήτηση 
εφαρµογής, π.χ. Νέο SMS, Αρ.Τηλεφώνου 
¢ §Επιλογή§ 
Εφαρµογή (παράδειγµα)
Πλήκτρο, στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί 
αριθµός κλήσης/όνοµα. Κρατήστε 
πατηµένη την επιλογή §Μαρία§.

Πλήκτρα ταχείας κλήσης
∆υνατό µόνο για τα πλήκτρα 2 έως 9. Το 
πλήκτρο 1 είναι κρατηµένο για τον 
τηλεφωνητή.
Αλλαγή (παράδειγµα)
3 ¢ §Ορισµός§ ¢ Επιλέξτε εφαρµογή, 
π.χ. Νέο SMS, Αρ.Τηλεφώνου ¢ §Επιλογή§ 
Εφαρµογή (παράδειγµα)
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 3.

Προσωπικά
Οι ακόλουθοι φάκελοι παρέχονται για την 
οργάνωση των φωτογραφιών σας: 
Εικόνες, Γραφικά, Ήχοι.
§Μενού§ ¢Ñ 
Εµφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι. 
Μπορείτε να µετακινηθείτε στις 
συγκεκριµένες λίστες χρησιµοποιώντας 
τα πλήκτραG (για κύλιση προς τα 
επάνω και προς τα κάτω) καιC(για 
επιστροφή από ένα φάκελο). Για 
να ανοίξετε ένα φάκελο ή να εκτελέσετε 
ένα αρχείο µε χρήση της αντίστοιχης 
εφαρµογής πατήστε §Άνοιξε§.
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∆οµή ευρετηρίου
Στο σύστηµα αρχείων παρέχονται ειδικοί 
φάκελοι για τους διάφορους τύπους 
δεδοµένων.

Οι ακόλουθοι φάκελοι περιλαµβάνονται 
επίσης στους συγκεκριµένους βασικούς 
φακέλους:

Φάκελοι Περιεχόµενα Μορφή
Εικόνες Εικόνες *.bmp

*.gif
*.jpg
*.jpeg 

Κάµερα Προσωπικές 
φωτογραφίες (σελ. 19)

*.png

Γραφικά Κινούµενα γραφικά *.bmx
*.gif

Ήχοι Ήχοι κουδουνισµού, 
µελωδίες, ήχοι

*.mid

Νέο 
download

Αυτό σας επιτρέπει τη λήψη νέων 
αρχείων από το Internet.

EMS Αρχεία που µπορούν να ληφθούν 
µέσω SMS/MMS.
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Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του τηλεφώνου σας, µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας οποιαδήποτε στιγµή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.siemens-mobile.com/mobilescustomercare. Εκτός αυτού, παρακάτω παραθέτουµε τις 
συχνότερες ερωτήσεις µε τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης
∆εν είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου.

Πατήσατε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίηση
ς πολύ σύντοµα.

Κρατήστε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατηµένο 
για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

Η µπαταρία είναι άδεια. Φορτίστε τη µπαταρία. Ελέγξτε το δείκτη 
φόρτισης στην οθόνη.

Ανεπαρκής χρόνος 
αναµονής.

Η λειτουργία ταχείας αναζήτησης 
είναι ενεργή.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας 
αναζήτησης (σελ. 29).

Ο φωτισµός της οθόνης είναι 
ενεργοποιηµένος.

Απενεργοποιήστε το φωτισµό της οθόνης 
(σελ. 26).

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

Η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη.

1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης, η 
µπαταρία φορτίζεται. 
2) Το εικονίδιο φόρτισης εµφανίζεται µετά 
από περίπου 2 ώρες.
3) Φορτίστε τη µπαταρία.

Πρόβληµα επαφής. Ελέγξτε την παροχή τροφοδοσίας και τη 
σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τις επαφές 
της µπαταρίας και την υποδοχή σύνδεσης της 
συσκευής, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται και 
στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη 
µπαταρία στη θέση της.

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

Λανθασµένος τύπος φορτιστή. Χρησιµοποιήστε µόνο τα γνήσια αξεσουάρ 
της Siemens.

Ελαττωµατική µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µπαταρία.
Σφάλµα κάρτας SIM. Η κάρτα SIM δεν είναι σωστά 

τοποθετηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την 
κάρτα SIM (σελ. 8).

Οι επαφές της κάρτας SIM είναι 
λερωµένες.

Χρησιµοποιήστε ένα στεγνό πανί, για να 
καθαρίσετε την κάρτα SIM.

Κάρτα SIM µε λανθασµένη τάση. Χρησιµοποιήστε µόνο κάρτες SIM 
τροφοδοσίας 3 V.

Καταστροφή κάρτας SIM (π.χ. 
θραύση). 

Πραγµατοποιήστε µία οπτική επιθεώρηση της 
ζηµιάς. Απευθυνθείτε στο δίκτυο και 
αντικαταστήστε την κάρτα SIM.
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∆εν υπάρχει σύνδεση 
µε το δίκτυο.

Ασθενές σήµα. Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σηµείο, σε ένα 
παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο.

Εκτός εµβέλειας του δικτύου 
GSM.

Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του δικτύου.

Άκυρη κάρτα SIM. Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.
Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 
στο νέο δίκτυο.

∆οκιµάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε 
άλλο δίκτυο (σελ. 29).

Έχει τεθεί φραγή δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 28).
Υπερφόρτωση δικτύου. ∆οκιµάστε ξανά αργότερα.

Το τηλέφωνο χάνει την 
επαφή µε το δίκτυο.

Το σήµα είναι πολύ ασθενές. Η επανασύνδεση µε κάποιο άλλο δίκτυο 
πραγµατοποιείται αυτόµατα (σελ. 29). Η 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου ενδέχεται να επιταχύνει τη 
συγκεκριµένη διαδικασία.

Η πραγµατοποίηση 
κλήσεων είναι 
αδύνατη.

Έχει επιλεγεί η σύνδεση 2. Επιλέξτε την πρώτη γραµµή ‘ (σελ. 29).
Έχει τοποθετηθεί καινούργια 
κάρτα SIM.

Ελέγξτε για τυχόν νέους περιορισµούς.

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Μηδενίστε το όριο µε το PIN 2 (σελ. 18).
Έχει καταναλωθεί το ποσό 
πίστωσης.

Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.

Ορισµένες χρήσεις του 
τηλεφώνου δεν είναι 
δυνατές.

Έχουν οριστεί περιορισµοί 
κλήσεων.

Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το 
δίκτυό σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 28).

∆εν είναι δυνατή η 
καταχώρηση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.

Η µνήµη του τηλεφωνικού 
καταλόγου είναι πλήρης.

∆ιαγράψτε καταχωρήσεις από τον 
τηλεφωνικό κατάλογο.

Ο τηλεφωνητής δεν 
λειτουργεί

∆εν έχει οριστεί η εκτροπή 
κλήσεων στον τηλεφωνητή.

Ρυθµίστε την εκτροπή κλήσεων στον 
τηλεφωνητή (σελ. 26).

Η ένδειξη SMS 
(γραπτό µήνυµα) T 
αναβοσβήνει.

Η µνήµη για τα SMS είναι πλήρης. Για να ελευθερώσετε χώρο, διαγράψτε ή 
αρχειοθετήστε τα µηνύµατα (SMS).

Η λειτουργία δεν 
µπορεί να οριστεί.

∆εν υποστηρίζεται από το δίκτυο 
ή απαιτείται εγγραφή.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Προβλήµατα µνήµης 
για, π.χ. µηνύµατα, 
ήχους κλήσης, εικόνες.

Η µνήµη του τηλεφώνου είναι 
πλήρης.

∆ιαγράψτε αρχεία στους αντίστοιχους τοµείς 
και λεξικά T9  που δεν χρειάζεστε.

∆εν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο WAP, 
δεν είναι δυνατή η 
λήψη αρχείων.

Το προφίλ δεν είναι 
ενεργοποιηµένο, οι ρυθµίσεις του 
προφίλ είναι λανθασµένες/µη 
ολοκληρωµένες.

Ενεργοποιήστε το προφίλ WAP (σελ. 24), 
ρυθµίστε το (σελ. 24). Εάν χρειάζεται, 
απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης
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Η αποστολή ενός 
µηνύµατος δεν είναι 
δυνατή.

Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Ο τηλεφωνικός αριθµός του 
κέντρου υπηρεσιών δεν έχει 
οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλµένα.

Ρυθµίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 23).

Το συµβόλαιο της κάρτας SIM δεν 
υποστηρίζει τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Το κέντρο υπηρεσιών είναι 
υπερφορτωµένο.

Επαναλάβετε την αποστολή του µηνύµατος.

Ο παραλήπτης δεν διαθέτει 
συµβατό τηλέφωνο.

Ελέγξτε.

Οι εικόνες και οι ήχοι 
EMS δεν εµφανίζονται 
στη συσκευή 
προορισµού.

Το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν 
υποστηρίζει το πρότυπο EMS.

∆εν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο Inter-
net.

Έχει ρυθµιστεί λανθασµένο 
προφίλ WAP ή οι ρυθµίσεις είναι 
λανθασµένες ή µη 
ολοκληρωµένες.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις, απευθυνθείτε στο 
δίκτυό σας, εάν είναι απαραίτητο.

Σφάλµα PIN/
Σφάλµα PIN2.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Εισάγετε τον αριθµό PUK (MASTER PIN) που 
σας αποστέλλεται µαζί µε την κάρτα SIM, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σε περίπτωση 
απώλειας του PUK (MASTER PIN), 
επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Σφάλµα κωδικού 
συσκευής.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Καλέστε το Τµήµα Εξυπηρέτησης της Sie-
mens (σελ. 36).

Σφάλµα κωδικού 
δικτύου.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Πολύ λίγες/πάρα 
πολλές καταχωρήσεις 
µενού.

Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να 
έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί από 
το δίκτυό σας, µέσω της κάρτας 
SIM.

Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Ο µετρητής χρέωσης 
δεν λειτουργεί.

∆εν µεταδίδεται το σήµα 
χρέωσης.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης

Βλάβη
Ισχυρός κραδασµός. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη µπαταρία και την κάρτα SIM. Μην 

αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!
Το τηλέφωνο εκτέθηκε 
σε υγρασία.

Αφαιρέστε τη µπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε αµέσως το τηλέφωνο µε 
ένα πανί, αλλά µην το θερµαίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές σύνδεσης. 
Κρατήστε το τηλέφωνο σε όρθια στάση µπροστά στο ρεύµα αέρα. Μην 
αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!

Επαναφορά των ρυθµίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές (βλέπε επίσης σελ. 29):
 * # 9 9 9 9 # A 
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Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Στις χώρες όπου το προϊόν µας δεν πωλείται απο 
εξουσιοδοτηµένους εµπορικούς αντιπροσώπους, 
δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή 
επισκευής.
Σε περίπτωση αναγκαίας επισκευής, ενδεχοµένως 
και µε απαιτήσεις επί της εγγύησης, σας 
παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος ...........................................0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού .............................05 02 02 59
Αµπού Ντάµπι ..................................0 26 42 38 00
Αργεντινή .....................................0 80 08 88 98 78
Αυστραλία ......................................13 00 66 53 66
Αυστρία ..........................................05 17 07 50 04
Βέλγιο ...............................................0 78 15 22 21
Βιετνάµ............................................84 89 30 01 21
Βολιβία .............................................0 21 21 41 14
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 ...................2 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 66 03 86
Ηνωµένο Βασίλειο .......................0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ .............................................1 88 87 77 02 11
Ινδία .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
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 24 36  44 00
Καµπότζη ............................................ 12 80 05 00
Καναδάς ......................................1 88 87 77 02 11
Κατάρ.................................................. 04 32 20 10
Κένυα .................................................... 2 72 37 17
Κίνα .............................................0 21 38 98 47 77
Κουβέιτ.................................................. 2 45 41 78
Κροατία.............................................0 16 10 53 81
Λετονία.................................................. 7 50 11 18
Λίβανος ............................................... 01 44 30 43
Λιβύη ..............................................02 13 50 28 82
Λιθουανία .........................................8 52 74 20 10
Λουξεµβούργο..................................... 43 84 33 99
Μαλαισία ..................................+ 6 03 77 12 43 04
Μάλτα .....................................+ 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο ............................................... 22 66 92 09
Μαυρίκιος ............................................. 2 11 62 13
Μεξικό ........................................01 80 07 11 00 03
Μπαγκλαντές ....................................0 17 52 74 47
Μπαχρέιν ................................................. 40 42 34
Μπρουνέι ............................................ 02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία .................................08 00 27 43 63
Νιγηρία .............................................0 14 50 05 00
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

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήµατα 
σχετικά µε την τεχνολογία και τη χρήση της 
συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία µας 
Online Support στο Internet: 
www.siemens-mobile.com/
mobilescustomercare 
Είµαστε πάντοτε και καθ’ όλα διαθέσιµοι. Σας 
παρέχουµε 24ωρη υποστήριξη σχετικά µε τα 
προϊόντα µας. Εκεί θα βρείτε ένα σύστηµα 
αναζήτησης σφαλµάτων που λειτουργεί σε 
αλληλεπίδραση µε το χρήστη, µία σύνοψη των 
συχνότερων ερωτήσεων και των αντίστοιχων 
απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης και 
τρέχουσες ενηµερώσεις λογισµικού προς λήψη.
Όταν επικοινωνήσετε µε το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη 
αγοράς, τον αριθµό συσκευής (IMEI, εµφάνιση 
µε *#06#), την έκδοση λογισµικού (εµφάνιση 
µε *#06#, §Πληροφ.§ ) και ενδεχοµένως τον 
κωδικό πελάτη του τµήµατος Service της 
Siemens. 

* 0,12 Euro/λεπτό
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Πακιστάν.........................................02 15 66 22 00
Παραγουάη .......................................8 00 10 20 04
Πολωνία..........................................08 01 30 00 30
Πορτογαλία .......................................8 08 20 15 21
Ρουµανία ........................................02 12 04 60 00
Ρωσία ..........................................8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία ..............................0 22 26 00 43
Σερβία .............................................01 13 80 95 50
Σιγκαπούρη .........................................62 27 11 18
Σλοβενία ...........................................0 14 74 63 36
Σουηδία ............................................0 87 50 99 11
Ταϊβάν ............................................02 23 96 10 06
Ταϋλάνδη..........................................0 27 22 11 18
Τουρκία........................................0 21 65 79 71 00
Τυνησία ...............................................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

Φροντίδα και 
συντήρηση
Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τα 
υψηλότερα πρότυπα και η µεταχείρισή 
του θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 
φροντίδα. Οι ακόλουθες συστάσεις θα 
σας βοηθήσουν να απολαµβάνετε τις 
υπηρεσίες του τηλεφώνου σας για πολλά 
χρόνια.
• Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από 

υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, 
έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά 
κατακρατώνται ορυκτές ουσίες που 
διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά 
κυκλώµατα. Εάν παρ’ όλα αυτά το 
τηλέφωνό σας εκτεθεί σε υγρασία, 
αποσυνδέστε το αµέσως από 
οποιαδήποτε παροχή τροφοδοσίας, 
αφαιρέστε τη µπαταρία και αφήστε το 
τηλέφωνο ανοικτό να στεγνώσει σε 
θερµοκρασία δωµατίου!

• Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το 
τηλέφωνο σε χώρους µε σκόνη και 
βρωµιά. Τα κινητά εξαρτήµατά του 
ενδέχεται να υποστούν βλάβη.

• Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε 
χώρους µε υψηλή θερµοκρασία. Οι 
υψηλές θερµοκρασίες ενδέχεται να 
µειώσουν τη διάρκεια ζωής των 
ηλεκτρονικών συσκευών, να 
προξενήσουν καταστροφή των 
µπαταριών και παραµόρφωση ή 
λιώσιµο ορισµένων πλαστικών. 

• Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε 
χώρους µε χαµηλή θερµοκρασία. Όταν 
αυτό επαναθερµανθεί (επανέλθει στην 
κανονική θερµοκρασία 
περιβάλλοντος), ενδέχεται να 
σχηµατιστεί στο εσωτερικό του 
υγρασία, η οποία µπορεί να 
καταστρέψει τις πλακέτες του 
ηλεκτρονικού κυκλώµατος. 

• Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, 
µην το εκθέτετε σε κτυπήµατα ή 
κραδασµούς. Ανάλογη κακή 
µεταχείριση ενδέχεται να προκαλέσει 
καταστροφή των εσωτερικών 
πλακετών του κυκλώµατος!

• Μην χρησιµοποιείτε ισχυρά χηµικά 
οξέα, καθαριστικά διαλύµατα ή ισχυρές 
καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισµό 
του τηλεφώνου!

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω 
ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη 
µπαταρία, το φορτιστή και όλα τα 
αξεσουάρ. Εάν κάποιο από αυτά τα 
εξαρτήµατα δεν λειτουργεί σωστά, 
πηγαίνετέ το στον κοντινότερο 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τεχνικής 
υποστήριξης. Το εκεί προσωπικό θα σας 
βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα 
επισκευάσει τη συσκευή.
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Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος
∆ήλωση συµµόρφωσης
Η Siemens Information and Communica-
tion mobile δηλώνει µε το παρόν ότι το 
τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης συµµορφώνεται µε τις 
βασικές απαιτήσεις και τους υπόλοιπους 
ισχύοντες κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).
Η σχετική δήλωση συµµόρφωσης (DoC) 
έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή 
γραµµή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν 
επιθυµείτε ένα αντίγραφο του 
πρωτότυπου, ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: 
www.siemens-mobile.com/conformity.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Χρόνος λειτουργίας 
Μία πλήρως φορτισµένη µπαταρία 
προσφέρει 60 έως 250 ώρες χρόνου 
αναµονής ή 100  έως 300 λεπτά χρόνου 
οµιλίας.
Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τη 
χρήση: 

Οι ακραίες θερµοκρασίες µειώνουν 
σηµαντικά το χρόνο αναµονής του 
τηλεφώνου. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποφεύγετε την έκθεση του τηλεφώνου 
στον ήλιο ή κοντά σε θερµαντικές πηγές.

Κατηγορία GSM: 4 (2 watt)
Περιοχή συχνοτήτων: 880 - 960 MHz
Κατηγορία GSM: 1 (1 watt)
Περιοχή συχνοτήτων: 1.710 - 1.880 MHz
Κατηγορία GSM: 1 (1 watt)
Περιοχή συχνοτήτων: 1.850 - 1.990 MHz
Βάρος: 85 g
Μέγεθος: 100,7x44,7x19,3 mm 

(78 ccm)
Μπαταρία πολυµερούς 
λιθίου: 700 mAh
Θερµοκρασία 
λειτουργίας:

-10 °C… 55 °C

Κάρτα SIM: 3,0 V

Εκτελούµενη 
ενέργεια

Χρόνος 
(λεπτά)

Μείωση του 
χρόνου 
αναµονής κατά

Πραγµατοποίηση 
κλήσης

1 30 - 90 λεπτά

Φωτισµός * 1 40 λεπτά
Αναζήτηση δικτύου 1 5 - 10 λεπτά
* Πληκτρολόγηση, παιχνίδια, κ.λπ.

Ταυτότητα τηλεφώνου
Οι ακόλουθες λεπτοµέρειες είναι χρήσιµες, σε 
περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της 
κάρτας SIM. Παρακαλούµε συµπληρώστε εδώ: 
τον αριθµό της κάρτας SIM (αναγράφεται στην 
κάρτα):
..............................................................
τον 15ψήφιο σειριακό αριθµό του τηλεφώνου 
(αναγράφεται κάτω από τη µπαταρία):
..............................................................
τον αριθµό του Τµήµατος Εξυπηρέτησης 
Πελατών του δικτύου:
..............................................................
Απώλεια τηλεφώνου
Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της 
κάρτας SIM, επικοινωνήστε αµέσως µε το δίκτυό 
σας, προς αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης 
χρήσης.
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∆ήλωση ποιότητας 
µπαταρίας
Η χωρητικότητα της µπαταρίας του 
κινητού τηλεφώνου σας µειώνεται µε 
κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόµη και η 
αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες επιφέρει µία 
σταδιακή µείωση της χωρητικότητας. 
Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του 
κινητού τηλεφώνου σας µπορεί να 
µειωθεί σηµαντικά, ακόµη και µετά από 
πλήρη επαναφόρτιση της µπαταρίας.
Σε κάθε περίπτωση όµως, η µπαταρία 
έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, 
ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτιση και 
η χρήση της για έξι µήνες µετά την αγορά 
του κινητού τηλεφώνου. Μετά την 
πάροδο έξι µηνών προτείνουµε να 
αντικαταστήσετε τη µπαταρία σε 
περίπτωση αισθητής µείωσης της 
απόδοσής της. Παρακαλούµε αγοράζετε 
µόνο γνήσιες µπαταρίες Siemens.

∆ήλωση ποιότητας 
οθόνης
Λόγω τεχνολογίας, ενδέχεται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις να εµφανιστούν 
λίγες µικρές αποχρωµατισµένες κουκίδες 
στην οθόνη του τηλεφώνου.
Έχετε υπόψη ότι, η ανοιχτότερη ή 
σκουρότερη εµφάνιση µεµονωµένων 
εικονοστοιχείων κατά κανόνα δεν 
υποδηλώνει κανένα ελάττωµα.

Πιστοποιητικό 
Εγγύησης (Ελλάδα)
Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον 
αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί 
στο χρήστη (πελάτη) µία εγγύηση από 
τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που 
διατυπώνονται παρακάτω: 
• Στην περίπτωση καινούριων 

συσκευών και των εξαρτηµάτων τους, 
οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώµατα 
που προκύπτουν από κατασκευαστικά 
σφάλµατα και/ή σφάλµατα υλικού 
εντός 24 µηνών από την αγορά τους, η 
Siemens, κατ’ επιλογήν της και χωρίς 
χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη 
συσκευή µε άλλη συσκευή, η οποία θα 
αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, 
είτε θα επισκευάσει την εν λόγω 
συσκευή. Αναφορικά µε εξαρτήµατα, 
τα οποία υπόκεινται σε φθορά και 
σχίσιµο (π.χ. µπαταρίες πληκτρολόγια, 
περιβλήµατα), αυτή η εγγύηση ισχύει 
για έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
αγοράς. 

• Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε 
περίπτωση που το ελάττωµα στον 
εξοπλισµό οφείλεται σε κακή 
µεταχείριση και/ή µη συµµόρφωση 
προς τις πληροφορίες που περιέχονται 
στα εγχειρίδια χρήστη. 

• Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε 
υπηρεσίες που εκτελούνται από τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή από 
τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. 
εγκατάσταση, διαµόρφωση, λήψεις 
λογισµικού). Τα εγχειρίδια καθώς και 
κάθε λογισµικό τέτοιου είδους, το 
οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό µέσο 
δεδοµένων, αποκλείονται, οµοίως, 
από την εγγύηση. 
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• Η απόδειξη αγοράς µε την ηµεροµηνία 
αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό 
στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι 
αξιώσεις που προκύπτουν επί της 
εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται 
εντός δύο µηνών από τη στιγµή που θα 
τεκµηριωθεί αθέτηση της εγγύησης. 

• Η ιδιοκτησία συσκευών και 
εξαρτηµάτων που αντικαταστάθηκαν 
και επέστρεψαν στη Siemens, θα 
επανέρχεται στη Siemens.

• Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες 
συσκευές που αγοράζονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση 
εκδίδεται από την Σήµενς Α.Ε., 
Αρτέµιδος 8, 15125 Αθήνα.

• Αξιώσεις , οι οποίες διαφέρουν ή 
επεκτείνονται πέρα από όσα 
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση 
κατασκευαστή, θα αποκλείονται. Η 
Siemens δεν θα αναλάβει καµία 
υπαιτιότητα για παρακώλυση 
εργασιών, απώλεια κέρδους και 
απώλεια δεδοµένων, πρόσθετο 
λογισµικό που “φορτώνεται” από τον 
πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η 
ευθύνη για την ασφάλεια των 
παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο 
αποκλεισµός υπαιτιότητας δεν θα 
ισχύει στις περιπτώσεις όπου 
εφαρµόζεται υποχρεωτική 
υπαιτιότητα, για παράδειγµα, 
σύµφωνα µε το νόµο υπαιτιότητας 
προϊόντος ή σε περιπτώσεις 
προθέσεως, βαριάς αµέλειας, 
τραυµατισµού ανθρώπων, πρόκλησης 
βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή στην 
προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις 
όπου έχουν παραβιαστεί θεµελιώδεις 
συµβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι 
αξιώσεις για ζηµιές που σχετίζονται µε 
παραβίαση θεµελιωδών συµβατικών 
υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε 
προβλέψιµες ζηµιές, 

αντιπροσωπευτικές για τέτοιες 
συµβάσεις, εφ’ όσον δεν ενέχεται 
πρόθεση ή βαριά αµέλεια, 
τραυµατισµός ανθρώπων, πρόκληση 
βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή στην 
προσωπική υγεία, ή σύµφωνα µε το 
νόµο υπαιτιότητας προϊόντος. 

• Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα 
παρατείνεται από υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τους όρους της 
εγγύησης.

• Καθ’ όσον δεν υφίσταται αθέτηση της 
εγγύησης, η Siemens διατηρεί το 
δικαίωµα να χρεώσει τον πελάτη για 
την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η 
Siemens θα ενηµερώσει εκ των 
προτέρων σχετικά τον πελάτη.

• Οι προαναφερθέντες κανονισµοί δεν 
συνδέονται µε οποιαδήποτε αλλαγή, η 
οποία, µε την υποχρέωση 
τεκµηρίωσης του ισχυρισµού, 
πραγµατοποιείται εις βάρος του 
πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριµένη 
εγγύηση, παρακαλούµε επικοινωνήστε 
µε την τηλεφωνική υπηρεσία της Sie-
mens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθµό 
µπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό 
εγχειρίδιο χρήσης.
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SAR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)/ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR) 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ 
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU) 
(1999/519/EC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
Οι συγκεκριµένες οριακές τιµές αποτελούν µέρος 
των ολοκληρωµένων προδιαγραφών για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. 
Οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους 
επιστηµονικούς οργανισµούς µετά από περιοδική 
και ολοκληρωµένη αξιολόγηση των επιστηµονικών 
µελετών*. Οι οριακές τιµές περιλαµβάνουν ένα 
σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει 
σχεδιαστεί µε σκοπό τη διασφάλιση της 
ασφάλειας όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και κατάστασης υγείας.
Πριν κυκλοφορήσει ένα µοντέλο τηλεφωνικής 
συσκευής στην αγορά, πρέπει να πιστοποιηθεί η 
συµµόρφωσή του µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
και τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις οριακών 
τιµών. 
Μόνο τότε µπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό η 
σήµανση CE**. Η υψηλότερη τιµή για κινητά 
τηλέφωνα που συνιστάται από το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιεί µία µονάδα 
µέτρησης που είναι γνωστή ως "Ειδικός Βαθµός 
Απορρόφησης" ή SAR. Για τη συγκεκριµένη 
συσκευή, η οριακή τιµή SAR ορίζεται σε 
2,0 W/kg***. Αυτό αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της 
∆ιεθνούς Επιτροπής για Προστασία από Μη 
Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και υιοθετήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Εξοπλισµό 
Κινητής Τηλεφωνίας EN 50360. Η τιµή SAR των 
κινητών τηλεφώνων καθορίζεται σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50361. Αυτό 
περιλαµβάνει τη µέτρηση της µέγιστης τιµής σε 
όλες τις ζώνες συχνοτήτων των κινητών 
τηλεφώνων όταν το τηλέφωνο εκπέµπει στο 
ύψιστο επίπεδο ισχύος του. Το πραγµατικό 
επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της 
κανονικής λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται 

πολύ χαµηλότερα από τη µέγιστη τιµή. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι 
σχεδιασµένο να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα 
ισχύος, έτσι ώστε να χρησιµοποιεί µόνο την ισχύ 
που απαιτείται για σύνδεση µε το δίκτυο. 
Σε γενικές γραµµές, όσο πλησιέστερα βρίσκεστε 
σε ένα σταθµό βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι η 
ισχύς εκποµπής του τηλεφώνου σας. 
Η υψηλότερη τιµή SAR για το συγκεκριµένο 
µοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι 

0,490 W/kg****.
Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην 
ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση 
www.siemens-mobile.com 
Παρά το γεγονός ότι οι τιµές SAR ενδέχεται να 
διαφέρουν ανάλογα µε τη συσκευή και τη θέση 
χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens 
ανταποκρίνονται στις νόµιµες προδιαγραφές.

* Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO, 
CH-1211 Geneva 27, Switzerland) αναφέρει 
ότι οι τρέχουσες επιστηµονικές ενδείξεις δεν 
υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών 
προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών 
τηλεφώνων. 
Για επιπλέον πληροφορίες: 
www.who.int/peh-emf,
www.mmfai.org, 
www.siemens-mobile.com

** Η σήµανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν 
συµµορφώνεται µε τις νόµιµες απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση 
για την κυκλοφορία και την ελεύθερη 
διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς. 

*** υπολογισµός κατά µέσον όρο σε 10 g 
σωµατικού ιστού.

**** Οι τιµές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν 
ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις και τις 
ζώνες συχνοτήτων. Πληροφορίες SAR για 
διάφορες περιοχές διατίθενται στην 
ιστοσελίδα µε διεύθυνση 
www.siemens-mobile.com

http://www.my-siemens.com
http://www.who.int/peh-emf
http://www.mmfai.org
http://www.my-siemens.com
http://www.my-siemens.com
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Αξεσουάρ

Τα προϊόντα µπορείτε να προµηθευτείτε από 
εξειδικευµένα καταστήµατα ή να επισκεφθείτε το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα Siemens Mobile Store: 

Multitain-
ment

QuickPic Camera IQP-500

Fashion & 
Carry

Tour Case FCT-650
Belt Case FCL-600

Energy Li-Ionen-Battery EBA-510
Travel Charger ETC-500 (EU)
Travel Charger ETC-510 (UK)
Travel Charger ETC-520 (USA)
Car Charger Plus ECC-600
Desktop Charger EDC-510

Handsfree 
Portable

Headset Basic HHS-500
Headset HHS-510
Headset Purestyle HHS-610

Office Data Cable DCA-500
Data Cable USB DCA-510

Car 
Solutions 

Car Kit Portable HKP-500

Original Siemens Accessories
www.siemens-mobile.com/shop
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Επισκόπηση του µενού
è Τηλ.κατάλογ. > <Νέα>

<κατάλογοι>
<Οµάδες>

Z Αρχεία > Αναπάντητες
Εισερχόµενες
Εξερχόµενες
∆ιαγραφή
∆ιάρκ/Χρέωση > Τελευταία κλήση

Εξερχόµενες
É Surf & Fun > Αρχική σελίδα Εισερχόµενες

Σελιδοδείκτες Υπολ. Μονάδες
Internet Ρύθµ.χρέωσης > Νόµισµα
Παιχνίδια Προσωπ. τιµή

Όριο χρέωσης
ç Μελωδίες > Ρύθµιση ήχων Αυτόµ.ένδειξη

∆όνηση
Έvταση

d Κλήσεις 
Οµάδες κλήσης
Αλλες κλήσεις
Ξυπνητήρι
Μηνύµατα
Περισσ. ήχοι.. > Φίλτρο

Τόνοι
] Μηνύµατα > Νέο SMS Τόνος λεπτού

Νέο MMS Τόνοι υπηρεσ.
Προκαθ.κείµεν.
Εισερχόµενα
Πρόχειρο
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] Μηνύµατα > Μη σταλµένα
Σταλµένα
Αρχείο SMS
Ρυθµίσεις > Τ9 Προτίµηση

 Κάµερα Γλώσσα εισαγ.

y Πρόσθετα > Υπηρεσίες SIM Προφίλ SMS
Ξυπνητήρι Προφίλ MMS
Υπολογιστής Τηλεφωνητής
Χρονόµετρο Υπηρ.κυψέλης > Μετάδοση

Ñ Προσωπικά Λίστα θεµάτ.

m Ρυθµίσεις > Προφίλ
Οθόνη > Γλώσσα

Φόντο
∆ίκτυο
Εγχρωµα σχήµ.
Χαιρετισµός
Μεγάλα γράµ.
Φωτισµός
Αντίθεση

Screensaver > Ενεργοποίηση 
Στυλ
Προεπισκόπηση
Λήξη χρονου
Ασφάλεια
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m Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις κλήσεων > Απόκρυψη
Αναµονή
Εκτροπή > Όλες
Κάθε πλήκτρο Αναπάντητες
Τόνος λεπτού Μη εφικτή
Car Kit ∆εν απαντά
Ακουστικά Κατειληµµέvο

Ελεγχ.κατάστ.
Ρολόι > Ώρα-Ηµ/νία ∆ιαγραφή όλα

Μορφή ώρας
Time zones
Μορφή Ηµ/νίας
Βουδιστ.έτος
Ένδειξη ώρας

Σύνδεση > GPRS
Πληροφ.GPRS
Προφίλ σύνδεσης
Πιστοποίηση
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m Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Αυτ.κλείδωµα
Άµεση κλήση
Μόνο ‚
Τελευταίες 10
Κωδικοί > Ελεγχος PIN

Αλλαγή PIN
Αλλαγή PIN2
Αλλ.Κωδ.Τηλ.

Μόνο αυτή SIM
Φραγές > Εξερχόµενες
IMEI συσκευής Εξερχ. διεθνή
Clean up Συστήµ. αρχείων Εξ.∆ιεθν.xef οπ.
Επαναφορά Εισερχόµενες

Σε περιαγωγή
Ελεγχ.κατάστ.
∆ιαγραφή όλα

∆ίκτυο > Γραµµή > Επιλογή
Πληρ.δικτύου Κλειδ. γραµµ.
Αυτόµ.δίκτυο
Επιλογή δικτύου
Προτιµ.δίκτυο
Ταχεία αναζήτ

Αξεσουάρ > Car Kit
Ακουστικά
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Ευρετήριο
Α
Αλλαγή ισοτιµίας .................................. 18
Αναπάντητες κλήσεις
 (λίστα κλήσεων) .................................. 18
Αναπάντητη ......................................... 27
Ανοικτή συνοµιλία ................................ 13
Ανταλλαγή δεδοµένων (ρυθµίσεις) ...... 27
Αντίθεση (µήνυµα στην οθόνη)............ 26
Αξεσουάρ............................................. 42
Αξεσουάρ αυτοκινήτου ........................ 42
Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο 
(απάντηση κλήσης).............................. 27
Απόκρυψη ταυτότητας......................... 26
Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης ..... 12
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM ....... 38
Αρ. καταχώρησης 
(τηλεφωνικός κατάλογος) .................... 17
Αριθµός έκτακτης ανάγκης .................. 10
Αριθµός κατειληµµένος........................ 13
Αριθµός ταυτότητας (IMEI) .................. 29
Αριθµός IMEI ....................................... 29
Αρχείο (SMS)....................................... 21
Ασφάλεια ....................................... 11, 28
Αυτόµατη ένδειξη

∆ιάρκεια/χρέωση ............................. 19
Ρολόι ............................................... 27

Γ
Γλώσσα εισαγωγής (T9) ...................... 15
Γραµµή εξυπηρέτησης Siemens.......... 36
∆
∆εύτερος τηλεφωνικός αριθµός ........... 29
∆ιάρκεια/χρέωση ................................. 18
∆ιεθνής κωδικός κλήσης...................... 12
∆ίκτυο

Ρύθµιση........................................... 29
σύνδεση .......................................... 29
φραγές............................................. 28

∆όνηση ................................................ 30
Ε
Ειδικοί χαρακτήρες .............................. 14
Εικόνα στον τηλεφωνικό κατάλογο ...... 17
Εικόνες & ήχοι (SMS) .......................... 21
Εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο T9 ... 15
Εισαγωγή κειµένου χωρίς 
τη µέθοδο T9 ....................................... 14

Εισερχόµενα
SMS ................................................ 23

Εκτροπή............................................... 26
Έναρξη λειτουργίας ............................... 8
Ενεργοποίηση........................................ 9
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
µετάδοσης αριθµού κλήσης ................. 26
Ένταση ακουστικού ............................. 12
Ένταση, ακουστικό

Ένταση ακουστικού ......................... 12
Ήχος κουδουνισµού ........................ 30
Προφίλ............................................. 25

Εξερχόµενες κλήσεις 
(λίστα κλήσεων) ................................... 18
Επανάκληση προηγούµενων 
αριθµών ............................................... 13
Επισκόπηση του µενού ....................... 43
Εργοστασιακές ρυθµίσεις .................... 29
Ερωτήσεις & Απαντήσεις..................... 33
Εφαρµογή (λήψη) ................................ 25
Ζ
Ζώνες ώρας ................................... 10, 27
Η
Ήχοι κουδουνισµού ............................. 30
Ι
Ισχύς σήµατος ..................................... 10
Κ
Κάµερα ................................................ 19
Κάρτα SIM

αναίρεση φραγής............................. 12
προβλήµατα .................................... 33
τοποθέτηση ....................................... 8

Κατάλογος (προσωπικά αρχεία).......... 31
Κατάσταση αναµονής .......................... 11
Κεφαλαία γράµµατα 
(µήνυµα στην οθόνη) ........................... 26
Κεφαλαία, πεζά γράµµατα ................... 14
Κλήση

αποδοχή/τερµατισµός ..................... 13
απόρριψη ........................................ 13
εκτροπή ........................................... 26
συνδιάσκεψη ................................... 14
Τερµατισµός .................................... 12
φραγµένη......................................... 28
χρέωση............................................ 18
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Κλήση µε τα αριθµητικά πλήκτρα ........ 12
Κωδικοί ασφαλείας .............................. 11
Κωδικός αριθµός συσκευής (IMEI) ...... 29
Κωδικός κλήσης................................... 12
Λ
Λειτουργίες υπολογιστή ....................... 30
Ληφθείσες κλήσεις (λίστα κλήσεων) .... 18
Λίστες κλήσεων ................................... 18
Λογότυπο δικτύου................................ 26
Λογότυπο, λογότυπο δικτύου .............. 26
Μ
Μενού

έλεγχος ............................................ 11
Μετάδοση Κυψέλης (ΜΚ) .................... 20
Μήνυµα

ΜΚ ................................................... 20
Ρύθµιση........................................... 23
MMS................................................ 22
SMS ................................................ 21

Μόνο ‚ .............................................. 28
Μόνο αυτή SIM.................................... 28
Μόνο τελευταίες 10.............................. 28
Μορφή ηµεροµηνίας ............................ 27
Μπαταρία

δήλωση ποιότητας .......................... 39
τοποθέτηση ....................................... 8
φόρτιση ............................................. 9
χρόνος λειτουργίας.......................... 38

Ξ
Ξυπνητήρι............................................ 30
Ο
Οθόνη

αντίθεση .......................................... 26
Κεφαλαία γράµµατα ........................ 26
Σύµβολα ............................................ 6
φωτισµός ......................................... 26
Χρωµατικές παλέτες........................ 26

Οθόνη (ρυθµίσεις) ............................... 26
Όλες οι εισερχόµενες (Φραγές) ........... 28
Όλες οι κλήσεις 
(διάρκεια/χρέωση κλήσης) ................... 18
Όλες οι κλήσεις (εκτροπή) ................... 27
Οµάδα.................................................. 17

SMS σε οµάδα ................................ 21
Όριο χρέωσης...................................... 18

Π
Παιχνίδια & Άλλα ................................. 25
Παιχνίδια (λήψη) .................................. 25
Περιορισµός 
(διάρκεια/χρέωση κλήσης) ................... 18
Πιστοποίηση ........................................ 28
Πιστοποιητικό Εγγύησης

Ελλάδα ............................................ 39
Πλήκτρα ταχείας κλήσης...................... 31
Προκαθορισµένο κείµενο ..................... 16
Πρόσβαση κλήσης (σύνδεση).............. 28
Πρόσθετα............................................. 30
Προσωπικά αρχεία .............................. 31
Προσωπικός χαιρετισµός..................... 26
Προφίλ

Προφίλ σύνδεσης ............................ 28
τηλέφωνο......................................... 25
HTTP............................................... 28
MMS................................................ 23
SMS ................................................ 23
WAP ................................................ 24

Προφίλ σύνδεσης................................. 28
Προφίλ HTTP....................................... 28
Ρ
Ρολόι.................................................... 27
Ρυθµίσεις CSD .................................... 28
Ρύθµιση

Ασφάλεια ......................................... 28
∆ίκτυο .............................................. 29
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