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Σας ευχαριστούµε πολύ για την αγορά του νέου κινητού τηλεφώνου της Sie-
mens. Σας ευχόµαστε καλή διασκέδαση και επιτυχία.
Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες 
Χρήσης. Έτσι θα εξοικειωθείτε µε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. 
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας (βλέπε Υποδείξεις 
Ασφαλείας σελ. 3 και Προστασία PIN σελ. 10).
Μπορείτε να αντικαταστήστε το εµπρός και πίσω µέρος (CLIPit™ Covers, 
my-CLIPit™: σελ. 12 και σελ. 87) του καλύµµατος σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 
και φυσικά χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου:

Συναρµολόγηση

Αποσυναρµολόγηση 

Υπόδειξη
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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Υποδείξεις 
ασφαλείας 

Παρακαλούµε προσέξτε:

Απενεργοποιήστε όταν 
βρίσκεστε µέσα σε νοσοκοµεία ή 
κοντά σε ιατρικά µηχανήµατα 
όπως π.χ. βηµατοδότες ή 
ακουστικά βαρηκοΐας.   Υπάρχει 
περίπτωση το τηλέφωνο να 
επηρεάσει τη λειτουργία αυτών 
των συσκευών.
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.
Χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο 
µόνον µε ένα σετ ανοικτής 
συνοµιλίας όταν οδηγείτε 
(σελ. 70)!
Θέστε εκτός λειτουργίας το 
τηλέφωνο όταν βρίσκεστε µέσα 
σε αεροπλάνο. Αποτρέψτε την 
συµπτωµατική ενεργοποίηση 
τους (σελ. 11).
Απενεργοποιήστε τα όταν 
βρίσκεστε κοντά σε πρατήρια 
βενζίνης, αποθήκες καυσίµων, 
εργοστάσια χηµικών προϊόντων 
ή επιχειρήσεις που γίνεται χρήση 
εκρηκτικών. Υπάρχει περίπτωση 
το τηλέφωνο να επηρεάσει 
τεχνικές εγκαταστάσεις.
Ο τόνος ειδοποίησης 
αναπαράγεται µέσω του 
ακουστικού. Για να αποφύγετε 
βλάβες ακοής, απαντήστε πρώτα 
στην κλήση και µετά πλησιάστε 
το τηλέφωνο στο αυτί σας.
Η κάρτα SIM µπορεί να 
αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα παιδιά 
διατρέχουν τον κίνδυνο 
κατάποσης µικρών αντικειµένων

Η αναγραφόµενη στο φορτιστή 
τάση δικτύου δεν πρέπει να 
ξεπεραστεί.

Προτείνουµε να 
χρησιµοποιήσετε 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 σε καµία περίπτωση 
να ανοιχθούν (εκτός από την 
αντικατάσταση της µπαταρίας, 
της κάρτας SIM ή της 
πρόσοψης). Κάθε άλλη 
µετατροπή της συσκευής 
απαγορεύεται και έχει ως 
συνέπεια την ακύρωση της 
εγγύησης.

Οι άχρηστες πλέον µπαταρίες 
και συσκευές τηλεφώνου θα 
πρέπει να απορρίπτονται 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
ρυθµίσεις.
Το τηλέφωνο µπορεί να 
προκαλέσει ανωµαλίες στη 
λειτουργία τηλεοράσεων, 
ραδιοφώνων και  Η/Υ.
Προτείνεται να 
χρησιµοποιούνται µόνον γνήσια 
αξεσουάρ της Siemens, 
προκειµένου να αποφευχθούν 
πιθανές βλάβες, αλλά και για να 
εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των 
σχετικών κανονισµών.

Η µη προβλεπόµενη χρήση αποκλείει 
οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!



Γενική εικόνα του τηλεφώνου4

M50 el, A31008-H5150-A14-1-3D19 (Friday, 14. June 2002 15:27)
©

 S
ie

m
en

s 
AG

 2
00

1,
 N

:\M
ob

il\
K4

5\
M

50
-M

an
ta

-n
eu

es
 D

es
ig

n\
gr

ie
ch

\D
ru

ck
\M

45
_ά

be
rs

ic
ht

.fm

Γενική εικόνα του τηλεφώνου

Γενική εικόνα 
του 
τηλεφώνου

∆ίκτυο
01.05.2002         12:30
Νέο SMS Μενού

Ηχείο
Ενδείξεις οθόνης
Ισχύς σήµατος λήψης/
Κατάσταση φόρτισης 
µπαταρίας.
Πλήκτρο σύνδεσης W
Κλήση αριθµών ή 
ονοµάτων, απάντηση σε 
κλήσεις. Εµφάνιση των 
τελευταίων κλήσεων στην 
κατάσταση αναµονής.
Πλήκτρο Τηλεφωνικού 
Καταλόγου
Πατήστε 1 φορά: 
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Πατήστε 2 φορές: Οµάδες
* Κρατήστε πατηµένο
Στην κατάσταση αναµονής: 
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση τόνων 
ειδοποίησης.
Μικρόφωνο
∆ιασύνδεση συσκευής
Σύνδεση φορτιστή, 
φορητών ακουστικών κλπ.

Ενσωµατωµένη κεραία 

Μην ανοίγετε άσκοπα το 
τηλέφωνο επάνω από το 
καπάκι της µπαταρίας. Αυτό 
µειώνει την ποιότητα λήψης.
S Πλήκτρο 

Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης/
Τερµατισµού

Πατώντας στιγµιαία:
Τερµατισµός της συνοµιλίας 
/εφαρµογής ή επιστροφή 
στην κατάσταση αναµονής. 
Στα µενού επιστροφή στο 
προηγούµενο επίπεδο. 
Κρατώντας πατηµένο:
Ενεργοποίηση/απενεργο-
ποίηση τηλεφώνου.
Στα µενού επιστροφή στην 
κατάσταση αναµονής.
# Κρατήστε πατηµένο
Στην κατάσταση αναµονής: 
Ενεργοποίηση/απενεργο-
ποίηση κλειδώµατος 
πληκτρολογίου.Πλήκτρα ελέγχου

Οι τρέχουσες λειτουργίες αυτών 
των πλήκτρων εµφανίζονται 
στα γκρι πεδία της οθόνης ως 
κείµενο ή ως εικονίδιο. Στην 
κατάσταση αναµονής αυτές οι 
λειτουργίες είναι η Ταχεία 
Πρόσβαση και το Μενού. 
Εργοστασιακή ρύθµιση:
Νέο SMS ή π. χ.
p (Υπηρεσίες κάρτας SIM) 

και 
Μενού (Βασικό µενού).

< a
∆ίκτυο

01.05.2002 12:30
Νέο SMS Μενού

Για την επιλογή των 
λειτουργιών που εµφανίζονται 
στην οθόνη πατήστε το 
αντίστοιχο πλήκτρο που 
βρίσκεται ακριβώς από κάτω.
Παράδειγµα:  Πατήστε το δεξί 
πλήκτρο οθόνης  για να 
εµφανίσετε το µενού.
Πλήκτρο µετακίνησης
Πατήστε αριστερά ή δεξιά για 
να µετακινηθείτε στα µενού και 
τις λίστες.
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Γενικές 
οδηγίες

Οδηγίες Χρήσης
Τα ακόλουθα σύµβολα 
χρησιµοποιούνται για την 
επεξήγηση των χρήσεων:

Πλήκτρα ελέγχου
Στις Οδηγίες Χρήσης αναφέρονται 
εν συντοµία  όλα τα βήµατα που 
απαιτούνται για την 
πραγµατοποίηση µία λειτουργίας, 
π. χ.: Εµφάνιση λίστας των 
αναπάντητων κλήσεων:
 Μενού ¢Αρχεία

¢Αναπάντητες κλήσεις

Σε αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να 
προβείτε:  

 Μενού Ανοίξτε το µενού.
Από την κατάσταση αναµονής 
(Standby) πατήστε το δεξί  
πλήκτρο ελέγχου. 

N Μετακίνηση έως Αρχεία.
Πατώντας το δεξί πλήκτρο 
µετακίνησης µετακινείστε 
προς τα κάτω.

J Εισαγωγή γραµµάτων ή 
αριθµών.

S Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοπ./Τερµατισµού.

T Πλήκτρο Τηλεφωνικού 
Καταλόγου.

W Πλήκτρο κλήσης.

�N Πατήστε δεξιά ή αριστερά 
για τη µετακίνηση.

K L Πατήστε για εµφάνιση της 
λειτουργίας (πλήκτρο 
επιλογής).

 Μενού Εµφάνιση µιας λειτουργίας 
του πλήκτρου επιλογής.

~ Λειτουργία που εξαρτάται 
από το ∆ίκτυο, ενδεχοµένως 
να απαιτείται εγγραφή σε 
αυτή την υπηρεσία.

< a
∆ίκτυο

01.05.2002 12:30
Νέο SMS Μενού

Βοήθεια
© Μηνύµατα

Αρχεία
Επιλογή
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Επιλογή Πατήστε.
Πατώντας το δεξί  πλήκτρο 
ελέγχου εµφανίζεται το 
υποµενού Αρχεία.

Επιλογή Πατήστε.
Πατώντας το δεξί  πλήκτρο 
ελέγχου εµφανίζεται η λίστα 
Αναπάντητες κλήσεις.

N Μετακινηθείτε µέχρι την 
καταχώρηση που θέλετε.
Πατώντας το δεξί πλήκτρο 
µετακίνησης µετακινείστε 
προς τα κάτω.

Προβολή Πατήστε.
Πατώντας το αριστερό  
πλήκτρο ελέγχου εµφανίζεται ο 
αριθµός κλήσης µε την ώρα και 
ηµεροµηνία.

Μηνύµατα
š Αρχεία

Επαφή
Επιλογή

Αναπάντητες
Εισερχόµενες
Εξερχόµενες

Επιλογή

+49892325678
Γραφείο
Πέτρος
Προβολή Επιλογές

+49892325678
Γραφείο
Πέτρος
Προβολή Επιλογές

Γραφείο
+49322325774

01.05.2002 12:30
Προβολή Επιλογές
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Ξεκινώντας Τοποθέτηση κάρτας SIM/
µπαταρίας
Ο Φορέας Υπηρεσιών 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.

Υπόδειξη
Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο πριν 
αφαιρέσετε τη µπαταρία!
Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM 
τεχνολογίας 3 Volt. Για παλιότερες κάρτες 
SIM απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.
Λειτουργίες χωρίς την κάρτα SIM..σελ. 79
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Φόρτιση
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. 

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της φόρτισης
` Κατά τη διάρκεια της 

φόρτισης.
e Τερµατισµός φόρτισης
Χρόνος φόρτισης
Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται 
πλήρως µετά την πάροδο 2 ωρών 
περίπου. Η φόρτιση είναι δυνατή 
µόνον σε θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C  
(σε αποκλίσεις της τάξης των 5 °C 
επάνω/κάτω θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει το εικονίδιο φόρτισης 
ως προειδοποίηση). Η 
αναγραφόµενη στο φορτιστή τάση 
δικτύου δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Το εικονίδιο φόρτισης δεν εµφανίζεται
Εάν η µπαταρία αποφορτιστεί 
τελείως, τότε το εικονίδιο φόρτισης 
δεν εµφανίζεται αµέσως µετά τη 
σύνδεση του φορτιστή. Θα 
εµφανιστεί το αργότερο µετά από 
δύο ώρες. Η µπαταρία σε αυτή την 
περίπτωση θα φορτιστεί πλήρως 
µετά από 3-4 ώρες.
Χρησιµοποιήστε µόνον το φορτιστή 
που συνοδεύει τη συσκευή!
Ένδειξη κατά τη λειτουργία
Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
(πλήρης-άδεια):
a}b{c
Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν άδεια 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός 
ήχος.

Υπόδειξη
Ο φορτιστής θερµαίνεται όταν 
χρησιµοποιείται για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν αποτελεί 
κίνδυνο.
Χρόνοι λειτουργίας........................σελ. 77
Φροντ. Μπατ. 
(µόνον µπαταρίες NiMH)...............σελ. 62
Πιστοποιητικό ποιότητας 
της µπαταρίας ...............................σελ. 77
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Ενεργοποίησ
η, 
απενεργοποί
ηση/ΡΙΝ

Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση
S Κρατήστε πατηµένο το 

πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/
τερµατισµού για να 
ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.

Εισαγωγή ΡIN
Η κάρτα SIM µπορεί να 
προστατευθεί µε έναν κωδικό PIN 
4- έως 8-ψηφίων.

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

OK Επιβεβαιώστε την 
εισαγωγή πατώντας το 
δεξί πλήκτρο ελέγχου. 
Η σύνδεση µε το δίκτυο 
απαιτεί µερικά 
δευτερόλεπτα.

Κατάσταση αναµονής

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

Παρακαλώ 
εισάγετε το 

PIN:

Υπόδειξη
< Σήµα λήψης ........................σελ. 76
p Υπηρεσίες SIM 
(προαιρετικά) ................................σελ. 80
Νέο SMS .......................................σελ. 26
SOS...............................................σελ. 73
Αλλαγή PIN ...................................σελ. 10
Προβλήµατα κάρτας SIM ..............σελ. 75
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM ......σελ. 11
Άλλο δίκτυο ...................................σελ. 64
Ρύθµιση ώρας ..............................σελ. 53

< a
∆ίκτυο

01.05.2002 12:30
Νέο SMS Μενού
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Ασφάλεια Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα 
SIM προστατεύονται από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση από 
αρκετούς αριθµούς ασφαλείας 
(κωδικοί). 

Μενού¢Ρυθµίσεις¢Ασφάλεια
¢στη συνέχεια επιλέξτε

λειτουργία

Κωδικοί
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 Eισάγετε τον κωδικό PIN.

OK Επιβεβαιώστε την 
εισαγωγή.

Αλλαγή  Πατήστε.
OK Επιβεβαιώστε.
Κάποιοι Φορείς Υπηρεσιών δεν 
επιτρέπουν τη λειτουργία αυτή.

Αλλαγή PIN
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό 
PIN σε οποιοδήποτε άλλο αριθµό 4 - 
8 ψηφίων τον οποίο θα θυµόσαστε.

J Εισάγετε το  παλιό PIN.

OK  Πατήστε.

J , OK Εισάγετε το  νέο PIN.

J , OK Επαναλάβετε την εισαγωγή 
του   νέου PIN.

Αλλαγή PIN2
(Ένδειξη µόνον εάν είναι διαθέσιµο 
το PIN 2) ∆ιαδικασία όπως και στην 
Αλλαγή PIN.

Προφυλάξτε τους αριθµούς αυτούς σε 
ασφαλές µέρος όπου µπορείτε να έχετε 
εύκολη πρόσβαση αν χρειαστεί.
PIN Προστατεύει την κάρτα SIM 

(personal identification number)
PIN2 Aπαιτείται για να ορίσετε την 

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

PUK
PUK2

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

Κωδικός 
τηλε-
φώνου 

Προστατεύει το τηλέφωνο σας. 
Θα πρέπει να οριστεί από εσάς 
κατά την πρώτη επιλογή των 
ρυθµίσεων ασφαλείας.
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Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου
Καθορίζεται και πληκτρολογείται 
από εσάς κατά την επιλογή µίας 
λειτουργίας που προστατεύεται από 
αυτόν τον κωδικό συσκευής (4 έως 8 
ψηφία) 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. 85).

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 Φορέα 
Υπηρεσιών µαζί µε την κάρτα SIM, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις. Αν το 
PUK (MASTER PIN) σας έχει χαθεί, 
επικοινωνήστε µε το Φορέα 
Υπηρεσιών σας.

Ασφάλεια 
ενεργοποίησης
Ακόµη και εάν η χρήση του PIN 
(βλέπε σελ. 10) έχει 
απενεργοποιηθεί απαιτείται µία 
επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση 
της συσκευής.
Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η 
ακούσια ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου, π. χ. όταν αυτό 
βρίσκεται µέσα σε µία τσάντα ή όταν 
βρίσκεστε µέσα σε αεροπλάνο.

S Κρατήστε πατηµένο.

OK  Πατήστε. Το τηλέφωνο 
ενεργοποιείται.

Ακύρωση Πατήστε ή καµία ενέργεια. 
Η διαδικασία 
ενεργοποίησης 
διακόπτεται.

Υπόδειξη
Screensaver.................................. σελ. 38
Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρ. ......... σελ. 61
Περισσότερες ρυθµίσεις 
ασφαλείας..................................... σελ. 63

 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε 

την ενεργοποίηση

 OK Ακύρωση
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Το τηλέφωνό 
µου

Το τηλέφωνο Σας προσφέρει ένα 
πλήθος λειτουργιών µε τις οποίες 
µπορείτε να το προσαρµόσετε στις 
προσωπικές επιθυµίες και ανάγκες 
σας.

Τόνοι κουδουν
Επιλέξτε προσωπικούς  ήχους 
κουδουνιού για οµάδες καλούντων ή 
συµβάντα (σελ. 40).
Για τη διαχείριση των ήχων του 
κουδουνιού βρίσκεται στη διάθεσή 
Σας ο ∆ιαχειριστής Μελωδιών 
(σελ. 39).

Λογότυπα, Screensaver, 
κινούµενα γραφικά
Ρυθµίστε τις παρακάτω περιοχές για 
να δώσετε στο τηλέφωνό σας έναν 
προσωπικό χαρακτήρα:
Για την ενεργοποίηση 
Επιλογή ενός στιλ γραφικών 
(σελ. 38) καθώς και ένα µήνυµα 
καλωσορίσµατος  (σελ. 38), το 
οποίο µπορείτε να συντάξετε µόνος 
Σας.
Screensaver (σελ. 38)
Μπορείτε να επιλέξετε το αναλογικό 
ρολόι ή µία προσωπική εικόνα για 
Screensaver.
Λογότυπα (∆ικτύων) (σελ. 37)
Επιλέξτε από την Προεπισκόπηση 
µία εικόνα της αρεσκείας σας.

Πού θα το βρω αυτό;
Πρόσθετες µελωδίες, λογότυπα και 
Screensavers µπορείτε να 
παραγγείλετε στο Internet και να τα 
παραλάβετε µέσω SMS: 
www.my-siemens.com/ringtones
www.my-siemens.com/logos
www.my-siemens.com/screensaver
ή να τα κατεβάσετε απευθείας µέσω 
WAP:
wap.my-siemens.com

Siemens City Portal
Περισσότερες υπηρεσίες για το 
κινητό σας τηλέφωνο όπως π.χ. ένα 
πρόγραµµα σύνθεσης λογότυπων 
και εικόνων για τη δηµιουργία 
προσωπικών εικόνων για το 
Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 23), θα 
βρείτε στη διεύθυνση:
www.my-siemens.com/city
Στο Siemens City Portal θα βρείτε 
επίσης και µία λίστα των χωρών 
όπου είναι διαθέσιµες οι υπηρεσίες.

Καλύµµατα CLIPit™
Επιλέξτε στο Siemens City Portal 
ένα άλλο χρώµα για το κάλυµµα της 
συσκευής σας. Ή µετατρέψτε τη 
συσκευή σας σε ένα µοναδικό 
κοµµάτι µε µία προσωπική 
φωτογραφία (σελ. 87):
www.my-siemens.com/my-clipit

Το µενού µου
∆ηµιουργήστε το προσωπικό σας 
µενού µε τις λειτουργίες, τους 
αριθµούς κλήσεις και τις σελίδες 
WAP που χρησιµοποιείτε 
συχνότερα (σελ. 56). 

http://www.my-siemens.com/ringtones
http://www.my-siemens.com/logos
http://www.my-siemens.com/screensaver
http://www.my-siemens.com/city
http://www.my-siemens.com/my-clipit
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Πραγµατοποί
ηση κλήσεων

Κλήση µε χρήση των 
αριθµητικών πλήκτρων
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση 
αναµονής)

J Εισάγετε τον αριθµό 
κλήσης (πάντα µε 
πρόθεµα ή µε διεθνή 
κωδικό κλήσης). 
∆ιαγραφ.  Ένα σύντοµο 
πάτηµα διαγράφει µόνο το 
τελευταίο ψηφίο, ένα 
διαρκές  πάτηµα ολόκληρο 
τον αριθµό.

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

Τερµατισµός κλήσης
S Πατήστε στιγµιαία το 

πλήκτρο τερµατισµού. Η 
κλήση τερµατίζεται. 
Πατήστε το πλήκτρο 
ακόµα κι αν το πρόσωπο 
που βρίσκεται στην άλλη 
άκρη της γραµµής κλείσει 
πρώτος.

Ρύθµιση έντασης
N Με το πλήκτρο 

µετακίνησης µπορείτε να 
ρυθµίσετε την ένταση του 
ακουστικού (µόνον κατά 
τη διάρκεια της 
συνοµιλίας).

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

Αυτόµατη επανάκληση
Για να επαναλάβετε την κλήση του 
τελευταίου αριθµού που καλέσατε:

W Πατήστε δύο φορές το 
πλήκτρο Κλήσης.

Για την επανάκληση άλλων αριθµών 
που κλήθηκαν νωρίτερα:

W Πατήστε µία φορά το 
πλήκτρο Κλήσης.

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

W ... πατήστε.

Υπόδειξη
? Αποθήκευση αριθµού κλήσηςσελ. 19
Επιλογές Λίστα κλήσεων ............σελ. 17
Αvαµοvή .....................................σελ. 15
; µενού Μενού συνοµιλιών.........σελ. 16
Εκτροπή Ορισµός εκτροπής ........σελ. 75
∆ιεθνείς κωδικοί κλήσης ..............  σελ. 74
Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρ. .........σελ. 61
Σηµείωση τηλεφωνικού αριθµού ...σελ. 76
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ήχου 
κλήσης ..........................................σελ. 59
Μικρόφωvο εκτός ..........................σελ. 16
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
µετάδοσης αριθµού
(Απόκρυψη) ..................................σελ. 67
Αποστολή DTFM...........................σελ. 73
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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. 
Μία εισερχόµενη κλήση ή κάθε άλλη 
χρήση του τηλεφώνου διακόπτει 
αυτές τις λειτουργίες.
Είτε

Αυτόµατη Επανάκληση 
προηγούµενων αριθµών
Αυτ.κλή  Πατήστε. Ο αριθµός 

καλείται αυτόµατα µέχρι 
και για 15 λεπτά σε 
αυξανόµενα χρονικά 
διαστήµατα. Τερµατισµός 
µε:
 S Πατήστε το 
πλήκτρο τερµατισµού.ή

Επιστροφή κλήσης
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 µετά από 15 
λεπτά να επαναλάβετε 
την κλήση του αριθµού.

Αποδοχή κλήσης 

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση 
αναµονής) Μία εισερχόµενη κλήση 
διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση 
του τηλεφώνου.
Απάντ.  Πατήστε.
ή

W Πατήστε.

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

Απόρριψη κλήσης
Απόρριψη  Πατήστε. 
ή

S Πατώντας στιγµιαία. 

~

Υπόδειξη
U Αναπάντητες κλήσεις ..........σελ. 18
Αποδοχή κλήσης µε κάθε πλήκτροσελ. 61

+498912345
Απάντ. Απόρριψη

+
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Κράτηση κλήσης
Κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία 
πρόσθετη κλήση: 

Αvαµοvή Η τρέχουσα  κλήση 
κρατείται. Τώρα µπορείτε 
να καλέσετε το νέο 
αριθµό κλήσης.

Μόλις αποκατασταθεί η νέα 
σύνδεση, µπορείτε µε…
Εναλλαγ. να εναλλάσσεστε µεταξύ 

των δύο κλήσεων. 

Αναµονή/Εναλλαγ.
Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να 
απαιτεί πρόσθετη εγγραφή στο 
∆ίκτυο µε ταυτόχρονο ορισµό των 
παραµέτρων του τηλεφώνου σας 
(σελ. 67).
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης 
µπορεί να ενηµερωθείτε ότι µια άλλη 
κλήση βρίσκεται σε αναµονή. Αυτό 
πιστοποιείται µε το άκουσµα ενός 
ειδικού τόνου. Στο σηµείο αυτό, 
έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποδοχή πρόσθετης κλήσης
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. .

Τερµατισµός της τρέχουσας κλήσης:

S Πατήστε. Θα 
ακολουθήσει ερώτηση 
επιβεβαίωσης: 
“Επιστροφή στην κλήση 
που βρίσκεται σε 
αναµονή;“

Ναι Αποδοχή κλήσης σε 
αναµονή. ή

Οχι Η κλήση σε αναµονή 
τερµατίζεται.

Απόρριψη νέας κλήσης
Απόρριψη Απόρριψη της κλήσης. Ο 

καλών θα ακούσει τον 
τόνο του κατειληµµένου.

 ή
Εκτροπή Αν κάτι τέτοιο έχει οριστεί, 

ο καλών εκτρέπεται π.χ.  
στον τηλεφωνητή .

Τερµατισµός τρέχουσας 
συνοµιλίας

S Τερµατίστε την τρέχουσα 
κλήση.

Απάντ. Αποδοχή νέας κλήσης.

Υπόδειξη
; µενού Μενού συνοµιλιών ........ σελ. 16

< a

Z Z
Πέτρος

Αvαµοvή z µενού

~
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Συνδιάσκεψη
Καλέστε έως και  5 συµµετέχοντες 
και συνδέστε τους σε µία 
συνδιάσκεψη. Ενδεχοµένως το 
∆ίκτυο να µην υποστηρίζει όλες τις 
λειτουργίες που περιγράφονται, ή να 
χρειάζεται ξεχωριστή εγγραφή σε 
κάθε µία από αυτές.
Έχετε πραγµατοποιήσει µία 
σύνδεση: 

Αvαµοvή Η τρέχουσα κλήση 
κρατείται. Τώρα µπορείτε 
να καλέσετε το νέο 
αριθµό κλήσης. Μόλις 
αποκατασταθεί η νέα 
σύνδεση…

; µενού ... Ανοίξτε το µενού και 
επιλέξτε Συνδιάσκεψη. 
Συνδέεται και η κλήση σε 
αναµονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία µέχρις 
ότου συνδεθούν όλοι οι 
συµµετέχοντες σε µία συνδιάσκεψη 
(έως και  5 συµµετέχοντες)

Τερµατισµός
S Με το πλήκτρο 

Τερµατισµού, όλες οι 
κλήσεις της 
συνδιάσκεψης 
τερµατίζονται 
ταυτόχρονα. 

Μενού κλήσης
Οι παρακάτω λειτουργίες µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν µόνο κατά τη 
διάρκεια µίας συνοµιλίας:
; µενού Ανοίξτε το µενού. 

~

< a

Z Z
Πέτρος

Αvαµοvή z µενού

Μικρόφω-
νο εντός

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε το 
µικρόφωνο. Όταν 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
Συνδιάσ-
κεψη

(βλέπε δίπλα)

∆ιάρκεια/
Χρέωση

Όσο η σύνδεση συνεχίζεται, 
η διάρκεια κλήσης και (αν 
οριστεί, σελ. 43) ο χρόνος/
χρέωση της κλήσης 
εµφανίζονται στην οθόνη.

Αποστολή 
DTFM

(σελ. 73)

Μεταφ.
κλήσης

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

Βασικό 
µεvού

Πρόσβαση στο βασικό 
µενού.

Καταστ.
κλήσ.

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

~
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Babysitter
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί κλήση 
ενός µόνο αριθµού. Κρατήστε 
πατηµένοτο δεξί  πλήκτρο επιλογής. 

Ενεργοποίηση
Μενού¢Ρυθµίσεις

¢Ασφάλεια¢Babysitter

Επιλογή  Πατήστε.

J Eισάγετε τον κωδικό 
συσκευής:
O κωδικός τηλεφώνου  
(4- έως 8-ψηφίων) 
ορίζεται και εισάγεται από 
εσάς την πρώτη φορά 
που θα ερωτηθείτε.
Παρακαλούµε 
αποµνηµονεύστε 
οπωσδήποτε τον κωδικό! 

OK Επιβεβαιώστε την 
εισαγωγή.

Αλλαγή  Πατήστε.

@ /J Επιλέξτε τον αριθµό 
κλήσης από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο 
(σελ. 19), ή καταχωρήστε 
εκ νέου (µε το όνοµα). 

OK Τώρα η λειτουργία Ba-
bysitter είναι ενεργή.

Απενεργοποίηση
# Κρατήστε  πατηµένο.

J Eισάγετε τον κωδικό 
συσκευής.

Αλλαγή  Πατήστε.
OK Επιβεβαιώστε την 

εισαγωγή.

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

Επιλογή  Πατήστε.

N Επιλέξτε λίστα κλήσεων.

Επιλογή  Πατήστε.

N Επιλέξτε λίστα κλήσεων.

W Επιλέξτε τον αριθµό 
κλήσης.

ή

Προβολή ∆είτε πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τον αριθµό.

Υπόδειξη
Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου .........σελ. 11
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Μενού¢Αρχεία
¢Επιλέξτε λειτουργία: 

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.
Στην κατάσταση αναµονής, σε 
περίπτωση αναπάντητης κλήσης 
εµφανίζεται στην οθόνη επάνω από 
το αριστερό πλήκτρο επιλογής το 
σύµβολο:

U
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο 
επιλογής, εµφανίζεται ο αριθµός 
κλήσης.
Προϋπόθεση: 
Το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει 
την "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εισερχόµενες
Εµφανίζονται σε λίστα όλες οι 
ληφθείσες κλήσεις.
Προϋπόθεση: 
Το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει 
την "Αναγνώριση Κλήσεων".

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

την κατάσταση αναµονής.

∆ιαγραφή λίστας
∆ιαγράφονται τα περιεχόµενα σε 
όλες τις λίστες κλήσεων.

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

Επιλογές Ανοίξτε το µενού λίστας.

~

~

Προβολή Ανάγνωση καταχωρήσεων
Χωρίς 
διόρθωση

Φόρτωση του αριθµού 
στην οθόνη και ενδεχόµενη 
διόρθωση.

Αποθήκ. 
στο d

Αποθήκευση 
καταχώρησης στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης 
µετά από επιβεβαίωση 
ασφαλείας.

∆ιαγραφή 
όλων

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

Υπόδειξη
N Στην κατάσταση αναµονής 

πατήστε δεξιά και να 
αποκτήσετε γρήγορη 
πρόσβαση στις λίστες 
κλήσεων.
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Τηλεφωνικός 
κατάλογος

Στο Ευρετήριο 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 επισυνάψετε 
τις όµοιες καταχωρήσεις σε µία 
οµάδα.

<Νέα>
T Ανοίξτε το Ευρετήριο.

<Νέα> Επιλέξτε.

N Επιλέξτε τα πεδία 
εισαγωγής.

J Προβείτε στις ακόλουθες 
εισαγωγές:

Εµφάνιση
Εισάγετε τον αριθµό κλήσης (µε το 
πρόθεµα).
Όνοµα
Εισαγωγή (Εισαγωγή κειµένου 
σελ. 20).

Οµάδα
Η καταχώρηση µπορεί να 
συµπεριληφθεί σε µία οµάδα, π. χ.:
VIP, Ελεύθερ. χρόνος, Γραφείο, 
Οικογέvεια
(σελ. 21 και σελ. 46).
Θέση
Επιλογή µίας θέσης αποθήκευσης  
όπως η κάρτα SIM, προστασία SIM  ή το 
τηλέφωνο (σελ. 22).
Αρ.καταχώρησης 
(Αριθµός θέσης αποθήκευσης )
Κάθε καταχώρηση λαµβάνει 
αυτόµατα έναν αύξοντα  αριθµό µε 
τον οποίο µπορείτε να καλέσετε 
απευθείας (σελ. 23).
Αποθήκ.  Πατήστε.

Κλήση/Αναζήτηση 
καταχώρησης
T Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο.

J Επιλογή ενός ονόµατος 
µε τα αρχικά γράµµατα ή/
και µετακίνηση.

W Ο αριθµός καλείται.

<Προσωπ.αριθµοί>
<Νέα>
<Οµάδες>

Επιλογή

Υπόδειξη
+Λίστα ∆ιεθνής 
κωδικός κλήσης.............................σελ. 74
<Προσωπ.αριθµοί> ......................σελ. 76
Αποστολή ακολουθίας τόνων........σελ. 73
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Τηλ.κατάλογ.-Μενού 
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

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 αυτόµατα 
µε κεφαλαίο.

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

∆ιαγραφ. Με σύντοµο πάτηµα 
διαγράφετε το χαρακτήρα 
εµπρός από τον κέρσορα, 
κρατώντας πατηµένο 
διαγράφετε ολόκληρο το 
όνοµα.

N Μετακίνηση κέρσορα (εµπρός/
πίσω).

* Πατήστε στιγµιαία:
Εναλλαγή µεταξύ πεζών, 
κεφαλαίων γραµµάτων και 
αριθµών.
Κρατώντας πατηµένο:
Επιλογή γλώσσας εισαγωγής 
και κατάστασης κειµένου.

# Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση Τ9 (σελ. 28).

0 Γράψτε: . , ? ! 0 + - :
1 Εισάγετε κενό διάστηµα.
@, Σ, κλπ. Εισαγωγή ειδικών 

χαρακτήρων, βλέπε σελ. 75.

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης
Επεξερ-
γασία

Ένδειξη αριθµού κλήσης και 
ονόµατος.

Νέα 
καταχώρ.

∆ηµιουργία νέας 
καταχώρησης στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

∆ιαγρα-
φή

∆ιαγραφή καταχωρήσεων 
από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο.

∆ιαγρα-
φή όλα

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων κατόπιν 
επιβεβαίωσης.

Αποστ. 
SMS...

ως καταχώρηση: Αποστολή 
καταχώρησης του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου στον 
παραλήπτη.
ως κείµενο: Αποστολή 
καταχώρησης ενός µηνύµατος 
SMS ως κείµενο

Εικόνα Προσθήκη µίας προσωπικής 
εικόνας σε έναν αριθµό 
κλήσης(σελ. 23).

Χωρητι-
κότητα

Ένδειξη της µέγιστης και της 
ελεύθερης χωρητικότητας 
αποθήκευσης.
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Οµάδα
Για τον καλύτερο έλεγχο σε πολλές 
καταχωρήσεις στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο µπορείτε να τις 
ταξινοµήσετε σε οµάδες π. χ.:
VIP, Ελεύθερ. χρόνος, Γραφείο, 
Οικογέvεια
Εάν ο αριθµός µίας κλήσης 
καταχωρηθεί σε µία οµάδα, µπορεί 
να ακολουθήσει ένας ειδικός ήχος 
κλήσης (σελ. 40) ή/και να εµφανιστεί 
ένα σύµβολο (σελ. 22).

Επιλέξτε οµάδα

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

N Επιλέξτε οµάδα. Μετά το 
όνοµα της οµάδας 
εµφανίζεται σε αγκύλες ο 
αριθµός των 
καταχωρήσεων. 

Προβολή  Πατήστε. Εµφάνιση όλων 
των καταχωρήσεων της 
επιλεγµένης οµάδας.

Μενού οµάδας 
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αλλαγή ταξινόµησης σε µία 
οµάδα
Κανονικά ορίζετε µια καταχώρηση 
του Τηλεφωνικού Καταλόγου κατά 
τη δηµιουργία µίας οµάδας 
(σελ. 19). Για να αλλάξετε τις 
καταχωρήσεις µίας οµάδας ή να 
προσθέσετε εκ των υστέρων µία 
καταχώρηση σε µία οµάδα 
απαιτούνται τα παρακάτω βήµατα:
Στον ανοιγµένο Τηλεφωνικό 
Κατάλογο
N Επιλέξτε καταχώρηση.
Προβολή Πατήστε.
Αλλαγή Πατήστε.
N Μετακινηθείτε έως  

Οµάδα.
Αλλαγή Πατήστε και επιλέξτε  νέα 

Οµάδα.
Αποθήκ. Επιβεβαιώστε την 

εισαγωγή.

¿ VIP (17)
½ Ελεύθερ. χρόνος (9)
¾ Γραφείο (7)
Προβολή Επιλογές

Λίστα 
µελών

Εµφάνιση όλων των 
καταχωρήσεων της 
επιλεγµένης οµάδας.

Μετον.
οµάδας

Μετονοµασία της τρέχουσας 
περιγραφής της οµάδας.

Σύµβολο 
οµάδ.

Προσθήκη εικονιδίου σε µία 
οµάδα (σελ. 22).

Κλήση 
οµάδας 
~

Καλέστε διαδοχικά έως και 5 
µέλη µίας οµάδας και 
συνδέστε σε µία 
συνδιάσκεψη (σελ. 46).

SMS σε 
οµάδα

Αποστολή SMS σε όλα τα 
µέλη µίας οµάδας (σελ. 46)
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Μενού καταχωρήσεων οµάδας 
Επιλογές Ανοίξτε το µενού 

Σύµβολο οµάδας
Προσθέστε σε µία οµάδα ένα 
σύµβολο από τον κατάλογο των 
διαθέσιµων συµβόλων. 
Εµφανίζονται πάντοτε τρία σύµβολα 
ταυτόχρονα στην οθόνη. Το µεσαίο 
είναι αυτόµατα επιλεγµένο.
N Επιλέξτε σύµβολο.
OK Προσθήκη συµβόλου σε 

µία καταχώρηση οµάδας.

Θέση
Μία καταχώρηση µπορεί να 
µετακινηθεί από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο σε άλλες θέσεις 
αποθήκευσης. 
T Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο.

N Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές Ανοίξτε το µενού και 
επιλέξτε Επεξεργασία.

N Μετακινηθείτε µέχρι το 
πεδίο εισαγωγής Θέση.

SIM (Standard) I
Οι καταχωρήσεις Τηλεφωνικού 
Καταλόγου που αποθηκεύονται 
στην κάρτα SIM, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και σε µία άλλη 
συσκευή τηλεφώνου GSM.
Προστατ. SIM ,
Σε µία ειδική κάρτα SIM 
µπορείτε να αποθηκεύσετε 
αριθµούς κλήσης σε µία 
προστατευµένη περιοχή. Για 
αλλαγή, απαιτείται η εισαγωγή του 
PIN2 (σελ. 10).
Κινητό (Μνήµη συσκευής) Z
Εδώ αποθηκεύονται οι 
καταχωρήσεις Τηλεφωνικού 
Ευρετηρίου, εάν γεµίσει η µνήµη της 
κάρτας SIM.

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης
Επεξερ-
γασία

Εµφάνιση καταχώρησης για 
αλλαγή.

Νέα 
καταχώρ.

Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο και προσθέστε µία 
καταχώρηση της τρέχουσας 
οµάδας.

∆ιαγρα-
φή

∆ιαγράψτε την καταχώρηση 
µόνον από την οµάδα.

Αποµακρ 
καταχ.

∆ιαγράψτε όλα τα µέλη από 
την επιλεγµένη οµάδα.

Αποστ. 
SMS...

ως καταχώρηση: Αποστολή 
καταχώρησης του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου στον 
παραλήπτη.
ως κείµενο: Αποστολή 
καταχώρησης ενός µηνύµατος 
SMS ως κείµενο.

Εικόνα Προσθήκη εικόνας/συµβόλου 
σε έναν αριθµό κλήσης.

~
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Αρ.καταχώρησης
Σε κάθε αριθµό κλήσης δίνεται 
αυτόµατα κατά την καταχώρησή του 
στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ένας 
αριθµός καταχώρησης (αριθµός 
θέσης αποθήκευσης).

Κλήση 
J Εισαγωγή αριθµού 

καταχώρησης.

# Πατήστε.

W Πατήστε.

Επεξεργασία
Επιλέξτε καταχώρηση από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.
Επιλογές Πατήστε και επιλέξτε 

Επεξεργασία.
N Μετακινηθείτε µέχρι  

Αρ.καταχώρησης.
Αλλαγή Πατήστε περισσότερες 

φορές, µέχρι να 
εµφανιστεί ο (ελεύθερος) 
αριθµός που θέλετε.

Αποθήκ. Πατήστε.

Εισαγωγή εικόνας
Εισάγετε µία προσωπική εικόνα σε 
έναν αριθµό κλήσης. Αυτή η εικόνα 
θα εµφανίζεται στην οθόνη µόλις 
πραγµατοποιηθεί η κλήση αυτού του 
αριθµού.
Καταχώρηση εικόνας.
T Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 

Κατάλογο.

N Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές Ανοίξτε το µενού και 
επιλέξτε Εικόνα. 
Εµφανίζεται  η λίστα ¸ 
Προσωπ.εικόν.. 

N Επιλέξτε καταχώρηση.
φόρτωσ. Η προεπισκόπηση 

εικόνας  (σελ. 37) ανοίγει 
και εµφανίζεται η εικόνα.

Επιλογή Η εικόνα καταχωρείται 
στον αριθµό κλήσης. 
Αυτή µαρκάρεται στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο µε 
ένα σύµβολο r.

∆ιαγραφή/αλλαγή εικόνας
Εάν σε έναν αριθµό κλήσης έχει 
οριστεί µία εικόνα, µπορείτε να τη 
διαγράψετε ή να την 
αντικαταστήσετε.
N Επιλέξτε µία καταχώρηση 

µε εικόνα r από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Επιλογές  Πατήστε.

N ^Επιλέξτε  εικόνα.

∆ιαγραφ. Η καταχώρηση 
διαγράφεται. ή

Επιλογή Εµφανίζεται η λίστα 
εικόνων για νέα επιλογή. 

Υπόδειξη
Μία εικόνα µπορεί να καταχωρηθεί σε 
περισσότερους αριθµούς κλήσης.
Προσθήκη εικόνας 
στη λίστα εικόνων .........................σελ. 37
Siemens City Portal.......................σελ. 12
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Γραπτό 
µήνυµα 
(SMS)

Με το τηλέφωνό σας µπορείτε να 
στείλετε και να λάβετε γραπτά 
µηνύµατα µεγάλου µεγέθους (έως  
760 χαρακτήρες), τα οποία 
δηµιουργούνται αυτόµατα από 
περισσότερα "κανονικά" µηνύµατα 
SMS (προσέξτε τις χρεώσεις).
Ανάλογα µε το ∆ίκτυο, µπορείτε 
µέσω SMS να στείλετε και να λάβετε 
ακόµη και E-Mails ή φαξ (εάν 
χρειαστεί αλλάξτε τη ρύθµιση, 
σελ. 30).

Ανάγνωση µηνυµάτων 
© Στην οθόνη εµφανίζεται 

ένα καινούριο µήνυµα. 

Για να διαβάσετε το µήνυµα πατήστε 
το πλήκτρο επιλογής κάτω από το 
εικονίδιο επιστολής. 

N Μετακίνηση στο µήνυµα 
ανά σειρά.

Απάντ. Μενού απάντησης, βλέπε 
παρακάτω.

Επιλογές Μενού εισερχόµενων/
εξερχόµενων (σελ. 25).

Εικόνες και ήχοι στο SMS
Τα εισερχόµενα µηνύµατα µπορεί να 
περιέχουν  εικόνες  ή ήχους. 
Οι εικόνες απεικονίζονται στο 
κείµενο, οι ήχοι επισηµαίνονται µε 
ένα σύµβολο νότας. Εάν κατά τη 
µετακίνηση στο µήνυµα φτάσετε σε 
κάποιο σύµβολο νότας, 
αναπαράγεται ο ήχος. Αποστολή 
εικόνων και ήχων βλέπε σελ. 30.

Μενού απάντησης
Απάντ. Ανοίξτε το µενού 

απάντησης.

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

< a
∆ίκτυο

01.05.2002 23:45
© Μενού

Ηµεροµηνία/
Ώρα
Τηλεφωνικός 
αριθµός / 
Αποστολέας
Κείµενο 
µηνύµατος

01.05.2002 23:45
017198987676 
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ;

Απάντ. Επιλογές

Υπόδειξη
¨ Μνήµη µηνυµάτων 
πλήρης ..........................................σελ. 75
ανάστροφα Χρήση 
αριθµού κλήσης ............................σελ. 76

Νέο SMS Συντάξτε ένα νέο 
κείµενο απάντησης 
(σελ. 26).

Επεξεργασία Επεξεργαστείτε το 
εισερχόµενο µήνυµα 
ή συντάξτε ένα νέο 
κείµενο.

AΠANTHΣH:NAI Προσθέστε ΝΑΙ στο 
µήνυµα.

AΠANTHΣH : OXI Προσθέστε ΟΧΙ στο 
µήνυµα.

Επιστροφ.κλήσ
Αργοπορηµένος
Ευχαριστώ

Προσθέστε ένα 
προεπιλεγµένο 
κείµενο ως απάντηση 
σε ένα µήνυµα.
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Εισερχόµενα/
Εξερχόµενα
Μενού¢Μηνύµατα

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

Επιλογές Βλέπε παρακάτω.

Μενού εισερχοµένων/
εξερχοµένων
Ανάλογα µε την περίπτωση 
προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες:
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αρχείο
Μενού¢Μηνύµατα¢Αρχείο
Εµφανίζεται η λίστα των 
αποθηκευµένων µηνυµάτων. 
Ανάλογα µε την περίπτωση 
προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες:

Σύµβολο
Є
©

Εισερχ/να /
Αναγνωσµένο
Μη αναγνω-
σµένο

Εξερχόµενα /
Μη σταλµένο
Σταλµένο

Προβολή Ανάγνωση 
καταχωρήσεων

Απάντηση Άµεση απάντηση 
εισερχόµενου SMS.

Αποστολή Εισάγετε ή επιλέξτε τον 
αριθµό κλήσης από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο, 
στη συνέχεια αποστείλετε.

Є Πέτρος
© Παύλος
© 023598765432
Προβολή Επιλογές

Επεξεργασία Ανοίξτε τον Επεξεργαστή 
για αλλαγές.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένου 
µηνύµατος.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων κατόπιν 
επιβεβαίωσης.

Εικόνες & Ήχοι 
(EMS, σελ. 75)

Εµφάνιση λίστας των 
εικόνων και ήχων που 
περιέχονται σε ένα 
µήνυµα.

Χωρητικότητα Ένδειξη του µέγιστου και 
ελεύθερου χώρου 
αποθήκευσης.

Αναφ.κατάστ. 
~

(Μόνον λίστα 
εξερχόµενων) αίτηση 
επιβεβαίωσης για 
σταλµένα µηνύµατα. 

Χαρ.ως µη 
αναγν.

Σηµειώνει το µήνυµα ως 
µη αναγνωσµένο.

Αποθήκ. στο 
d

Μεταφορά του 
φωτισµένου τηλεφωνικού 
αριθµού στο ευρετήριο.

Αρχειοθέτηση Μεταφορά µηνύµατος στο 
αρχείο.
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Αρχείο-Μενού
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Σύνταξη µηνύµατος
Μενού¢Μηνύµατα¢Νέο SMS

J Η εισαγωγή κειµένου µε χρήση 
της µεθόδου "T9" σας 
επιτρέπει να συντάξετε 
µακροσκελή µηνύµατα 
SMS ελαχιστοποιώντας τις 
καταχωρήσεις χαρακτήρων 
µε το πληκτρολόγιο 
(σελ. 28).
∆ιαγραφή Πατώντας 
στιγµιαία, διαγράφετε ανά 
γράµµα, κρατώντας 
πατηµένο διαγράφετε ανά 
λέξη.

W Πατήστε.

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

OK Επιβεβαιώστε. Το 
µήνυµα µεταφέρεται στο 
Κέντρο Υπηρεσιών για 
µετάδοση.

OK Επιστροφή στον 
Επεξεργαστή.

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

Εµφάνιση στην επάνω σειρά της οθόνης: 

Προβολή Ανάγνωση καταχωρήσεων
Μαρκ. 
κειµέν.

Μαρκάρισµα καταχωρήσεων 
για επεξεργασία.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένου 
µηνύµατος.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
αρχειοθετηµένων µηνυµάτων 
µετά από µία ερώτηση 
επιβεβαίωσης.

Μετονοµα-
σία

Μετονοµασία καταχώρησης.

Ταξινόµη-ση Επιλογή κριτηρίων 
ταξινόµησης (αλφαβητικά, 
χρονικά).

Πληροφο-
ρίες

Εµφάνιση, ονόµατος, 
µεγέθους και ηµεροµηνίας.

Χωρητικό-
τητα

Εµφάνιση µέγιστου και 
ελεύθερου χώρου 
αποθήκευσης για το αρχείο 
SMS, τις προσωπικές εικόνες 
κλπ. T9 T9 ενεργό.

abc/Abc/
ABC/123

Πεζά/κεφαλαία γράµµατα ή 
αριθµοί

SMS, Τίτλος οθόνης.
1 Αριθµός απαιτούµενων SMS.
748 Αριθµός διαθέσιµων 

χαρακτήρων.
Υπόδειξη
Εισαγωγή εικόνων 
και ήχων στο κείµενο ..............................σελ. 30
Ενδεχοµένως να ερωτηθείτε για τον Τύπος 
µηνύµ., ∆ιάρκεια, Κέντρο υπηρεσ.: .  σελ. 30
Αποστολή ήχων κουδουνιού..................σελ. 39
Αποστολή γραφικών ..............................σελ. 37
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ............σελ. 75
Πληροφορίες αποστολής SMS ..............σελ. 76

T9 Abc SMS 1 738
ΣΤΙΣ 8 Η ΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ.
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Μενού κειµένου
Επιλογές Ανοίξτε το µενού 

κειµένου.

Προκαθορισµένα
Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί 
έτοιµα στοιχεία κειµένου µε τα οποία 
µπορείτε να ολοκληρώσετε τα 
µηνύµατά σας. Μπορείτε να 
δηµιουργήσετε πέντε προσωπικά 
στοιχεία κειµένου.

Σύνταξη στοιχείων κειµένου
Μενού¢Μηνύµατα¢Προκαθορισµένα
<Νέα>  Επιλέξτε.

J Γράψτε το στοιχείο 
κειµένου .

Αποθήκευση Πατήστε.

Χρήση στοιχείων κειµένου.
J Γράψτε το µήνυµα 

(σελ. 26).

Επιλογές Ανοίξτε το µενού 
κειµένου.

Εισαγωγή κειµέν.  Επιλέξτε. 
N Επιλέξτε το στοιχείο 

κειµένου από τη λίστα.
Επιλογή Επιβεβαιώστε. Το 

στοιχείο κειµένου 
εισάγεται στο κείµενο στη 
θέση του δροµέα.

SMS σε οµάδα
Μπορείτε να αποστείλετε µηνύµατα 
(SMS) ως „κοινοποίηση“ σε όλα τα 
µέλη µίας οµάδας (σελ. 46).

Αποστολ Εισαγωγή αριθµού κλήσης του 
παραλήπτη/επιλογή από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο, στη 
συνέχεια αποστολή.

Αποθή-
κευση

Αποθηκεύστε το µήνυµα που 
έχετε συντάξει στη λίστα 
εξερχόµενων.

Εικόνες & 
Ήχοι 

Συµπλήρωση του κειµένου του 
µηνύµατος µε εικόνες και ήχους 
(σελ. 30).

∆ιαµόρ-
φωση 

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

∆ιαγραφή 
κειµέν.

∆ιαγραφή συνολικού κειµένου.

Εισαγωγή 
κειµέν.

Εισαγωγή έτοιµου τµήµατος 
κειµένου. 

Εισαγωγή 
από d

Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο και αντιγράψτε τον 
αριθµό κλήσης στο κείµενο.

Σελιδο-
δείκτης

Εισαγωγή URL στο κείµενο από 
τους σελιδοδείκτες WAP.

Είσοδος Τ9 
(σελ. 28)

Τ9 Προτίµηση: 
Εισαγωγή Τ9, ενεργο-ποίηση/
απενεργοποίηση.
Γλώσσα εισαγ.: 
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία 
θέλετε να συντάξετε τα κείµενα.
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Εισαγωγή κειµένου µε 
„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.
Τ9, ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
Επιλογές Ανοίξτε το µενού κειµένου.
Είσοδος Τ9  Επιλέξτε.
Τ9 Προτίµηση  Επιλέξτε.
^ Ενεργοποίηση Τ9.
Επιλογή Επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε 
προσωρινά το T9: #

Γλώσσα εισαγ. επιλέξτε
Αλλάξτε στη γλώσσα στην οποία 
επιθυµείτε να συντάξετε το µήνυµα.
Επιλογές Ανοίξτε το µενού κειµένου.
Είσοδος Τ9  Επιλέξτε.
Γλώσσα εισαγ.  Επιλέξτε.
Επιλογή Επιβεβαιώστε, η νέα 

γλώσσα ενεργοποιείται.
Οι γλώσσες που 
υποστηρίζονται από το 
σύστηµα T9 επισηµαίνονται 
µε το σύµβολο T9.

Σύνταξη µιας λέξης 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
εισαγωγής κειµένου T9
Με την πληκτρολόγηση 
µεταβάλλεται συνεχώς η ένδειξη.
Εποµένως είναι προτιµότερο για εσάς να 
ολοκληρώσετε µια λέξη πριν κοιτάξετε 
και πάλι στην οθόνη.

Πατήστε απλά τα πλήκτρα στα 
οποία αντιστοιχεί ο κάθε 
χαρακτήρας , µόνον µία  φορά πλέον. 
π.χ. για "Σπίτι":

7 7 4 8 4
1 Πατήστε. Ολοκλήρωση 

της λέξης όταν ακολουθεί 
το κενό.

* Πατήστε πριν από τη λέξη 
επανειληµµένα  για πεζά/
κεφαλαία γράµµατα, 
ψηφία ή ειδικούς 
χαρακτήρες.

Μην γράφετε το κείµενο µε ειδικούς 
χαρακτήρες όπως A αλλά µόνον µε 
τον κανονικό χαρακτήρα π.χ. A, το 
T9 αναλαµβάνει τα υπόλοιπα.  

Υπόδειξη
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ...σελ. 75

0 Τελεία. ∆ηλώνει την 
ολοκλήρωση της λέξης όταν 
ακολουθεί το κενό διάστηµα. 
Στη λέξη επισηµαίνει την 
απόστροφο/παύλα:
π. χ. απ.έξω = απ' έξω.

N Μετακινηθείτε δεξιά. 
Ολοκλήρωση λέξης.

* Πατήστε στιγµιαία:
Εναλλαγή µεταξύ πεζών, 
κεφαλαίων γραµµάτων και 
αριθµών.
Κρατήστε πατηµένο:
Επιλογή γλώσσας εισαγωγής 
και κατάστασης κειµένου.

Περισσότερα λεξικά T9 για άλλες γλώσσες 
θα βρείτε στο: www.my-siemens.com/t9

http://www.my-siemens.com/t9


Γραπτό µήνυµα (SMS) 29

M50 el, A31008-H5150-A14-1-3D19 (Monday, 17. June 2002 16:51)
©

 S
ie

m
en

s 
AG

 2
00

1,
 N

:\M
ob

il\
K4

5\
M

50
-M

an
ta

-n
eu

es
 D

es
ig

n\
gr

ie
ch

\D
ru

ck
\M

45
_M

el
du

ng
en

.fm

T9-προτεινόµενες λέξεις
Αν στο λεξικό είναι διαθέσιµες 
περισσότερες από 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 εµφανίζεται 
ανάστροφα. Στη συνέχεια

: Πατήστε. Η εµφανιζόµενη 
λέξη αντικαθίσταται µε µία 
άλλη. Αν η λέξη αυτή είναι 
επίσης εσφαλµένη,

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

Εάν η λέξη δεν περιλαµβάνεται στο 
λεξικό, µπορεί να γραφεί και χωρίς τη 
µέθοδο Τ9.

Για να προσθέσετε µία λέξη 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 
το Αποθήκευση εισάγεται αυτόµατα 
στο λεξικό.

∆ιόρθωση λέξης
Πληκτρολόγηση µε T9:
N Μετακινηθείτε λέξη προς 

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

: Μετακινηθείτε πάλι στις 
προτεινόµενες λέξεις Τ9-.

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

Πληκτρολόγηση χωρίς   T9:
N Κινηθείτε µεταξύ των 

χαρακτήρων προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.

∆ιαγραφή ∆ιαγράφει το γράµµα που 
βρίσκετε τοποθετηµένο στα 
αριστερά του κέρσορα.

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

T9 Abc SMS 1 748
ΣΤΙΣ 8 Η ΩΡΑ _ _ _

Συλλαβή :

Υπόδειξη
Εντός µίας "λέξης T9-“ δεν µπορείτε να 
τροποποιήσετε τίποτε εάν προηγουµένως 
δεν αναιρέσετε την κατάσταση T9-. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
προτιµότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη τη 
λέξη.

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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Εικόνες & Ήχοι 
Εισάγετε εικόνες και ήχους στο 
κείµενο του µηνύµατος (EMS, 
σελ. 75). m
J Συντάξτε το κείµενο του 

µηνύµατος µε το 
συνηθισµένο τρόπο.

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

Εικόνες & Ήχοι  Επιλέξτε. 
Ανοίγει το µενού εικόνων 
& ήχων:
Κινουµ.γραφικά Œ
Ήχοι συσκευής ‹
Προσ.γραφικά Œ
Προσωπ.εικόν. ¸
Προσωπικ.ήχοι ¹

N Επιλέξτε περιοχή.
Επιλογή Επιβεβαιώστε.

Στην οθόνη σας εµφανίζεται 
η πρώτη καταχώρηση της 
επιλεγµένης περιοχής.

N Μετακίνηση στη λίστα µέχρι 
την επιθυµητή καταχώρηση.

Επιλογή Η εικόνα/το κινούµενο 
γραφικό „τοποθετείται“ 
κείµενο και επισηµαίνεται µε 
έναν σελιδοδείκτη. 

Ρύθµιση
Σε ένα προφίλ SMS (έως 5) έχουν 
οριστεί οι ιδιότητες αποστολής ενός 
SMS. Η προεπιλογή αντιστοιχεί 
στην τοποθετηµένη κάρτα SIM.
Μενού¢Μηνύµατα¢Ρύθµιση
Στη λίστα των προφίλ µπορείτε να 
επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε ένα 
από αυτά. Για να γίνει αυτό:

Ενεργό  Πατήστε.

Μενού ρυθµίσεων SMS
Επιλογές Ανοίξτε το µενού. 

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

Υπόδειξη
Η αναπαραγωγή είναι δυνατή µόνον σε 
συσκευές τηλεφώνου που 
υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. 
Στην κατάσταση εισαγωγής εµφανίζεται 
ένας σελιδοδείκτης κειµένου αντί της 
εικόνας/ήχου.
Προσθήκη εικόνων/ήχων: SMS 
(σελ. 25), WAP (σελ. 32), 
προεπισκόπηση εικόνας (σελ. 37).

Ενεργο-
ποίηση

Χρήση επιλεγµένου µενού.

Αλλαγή 
Ρύθµι-
σης

Αλλαγή ρυθµίσεων, βλέπε τις 
εξής παραµέτρους.

Μετονο-
µασία

Μετονοµασία του προφίλ.
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Τύπος µηνύµ.

∆ιάρκεια
Επιλέξτε τη χρονική περίοδο κατά 
την οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα 
προσπαθεί να µεταδώσει το 
µήνυµα:
Χειροκίνητα, 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ηµέρα, 
1 εβδοµάδα, Μέγιστη*, Νέα
*) µέγιστο χρονικό διάστηµα που επιτρέπει 
το ∆ίκτυο.

Αναφορά κατάστασης
Λαµβάνετε επιβεβαίωση που 
αφορά στην επιτυχή ή ανεπιτυχή 
µετάδοση του µηνύµατος. Η 
υπηρεσία αυτή είναι δυνατό να 
υπόκειται σε περαιτέρω χρέωση.
Άµεση απάντηση
Εάν ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία Άµεση Απάντηση, ο 
παραλήπτης του SMS µπορεί να 
απαντήσει απευθείας µέσω του 
δικού σας Κέντρου Υπηρεσιών 
(σχετικές πληροφορίες από το 
Φορέα Υπηρεσιών).

SMS µέσω GPRS
Με αυτή τη λειτουργία τα SMS 
αποστέλλονται αυτόµατα µέσω 
GPRS (εάν είναι διαθέσιµο). 
Προϋπόθεση: να έχει ενεργοποιηθεί 
το GPRS (σελ. 67). Βεβαιωθείτε ότι 
το ∆ίκτυο προσφέρει τη 
συγκεκριµένη λειτουργία.

Χειροκί-
νητα

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 Φορέα Υπηρεσιών 
σας.

~

~

~
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Surf & Fun Internet (WAP)
Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες 
για το WAP από το Internet, το 
οποίο έχει προσαρµοστεί κατάλληλα 
για την σωστή αναπαράσταση στην 
οθόνη του τηλεφώνου σας. 
Επιπλέον, µπορείτε µε το WAP να 
φορτώσετε παιχνίδια και εφαρµογές 
στο τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση 
στο Ιnternet µπορεί να απαιτεί ειδική 
εγγραφή στο Φορέα Υπηρεσιών του 
δικτύου σας.

Πρόσβαση στο Internet
Μενού¢Surf & Fun¢Internet
Με την ανάκτηση της λειτουργίας 
ενεργοποιείται ο Περιηγητής. 
Ρυθµίστε, εάν χρειαστεί, τον τρόπο 
µε τον οποίο θέλετε να 
πραγµατοποιηθεί η σύνδεσή σας 
στο Internet (βλέπε Εκκίνηση µε..., 
σελ. 78). 
Εµφανίζεται για παράδειγµα το 
µενού εκκίνησης:

N Επιλέξτε τη λειτουργία 
που επιθυµείτε 

Επιλογή Επιβεβαιώστε.
Τώρα µπορείτε να σερφάρετε στο 
Internet. Περισσότερες οδηγίες 
χρήσης, σελ. 78.

Μενού έναρξης

Τερµατισµός σύνδεσης

S Κρατήστε πατηµένο για να 
τερµατίσετε τη σύνδεση.

~

† Μενού έναρξης
1 Αρχική σελίδα
2 Σελιδοδείκτης
3 Ανάκτηση

Επιλογή

Αρχική 
σελίδα

Η σύνδεση µε την πύλη του 
Φορέα Υπηρεσιών Inter-
net πραγµατοποιείται 
(ενδεχοµένως να έχει 
προεπιλεγεί/οριστεί από το 
Φορέα Υπηρεσιών).

Σελιδοδεί-
κτης

Αποθηκευµένη στο 
τηλέφωνο  λίστα µε έως και  
12 URL για την ταχεία 
πρόσβαση(σελ. 78). 

Ανάκτηση Εµφάνιση της 
αποθηκευµένης σελίδας 
που επισκεφθήκατε 
τελευταία.

Προφίλ 
WAP

Ορίστε µέχρι και 5 
διαφορετικά προφίλ 
πρόσβασης (σελ. 68).

Εισερχό-
µενα

Εισερχόµενα µηνύµατα 
από τον ∆ιακοµιστή WAP.

Εξοδος 
BROWSER

Αποσύνδεση και 
τερµατισµός του 
Περιηγητή.
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Μενού Περιηγητή
Όταν ο Περιηγητής είναι  ενεργός, 
µπορείτε να εµφανίσετε το µενού ως 
εξής:
W Πατήστε ή
N † επιλέξτε και 

επιβεβαιώστε.

Περισσότερα...

Αρχική 
σελίδα

Η πρώτη σελίδα WAP του In-
ternet που εµφανίζεται µετά 
την αποκατάσταση της 
σύνδεσης (µπορεί να οριστεί/
προκαθοριστεί από το Φορέα 
Υπηρεσιών).

Σελιδο-
δείκτης Αποθηκευµένη στο τηλέφωνο  

λίστα µε έως και. 12 URL για 
την ταχεία 
πρόσβαση(σελ. 78).

Ανάκτη-
ση

Εµφάνιση της 
αποθηκευµένης σελίδας που 
επισκεφθήκατε τελευταία.

Go to 
URL

Εισαγωγή µίας URL για την 
άµεση επιλογή µίας 
διεύθυνσης Internet όπως π. 
χ. 
wap.my-siemens.com

Εµφάνι-
ση URL

Εµφάνιση της διεύθυνσης In-
ternet της τρέχουσας σελίδας.

Επανεκ-
κίνηση

Η σελίδα φορτώνεται εκ νέου.

Αποσύν-
δεση

Τερµατίζει τη σύνδεση. 

Περισ-
σότερα...

∆είτε παρακάτω.

Εξοδος 
BROWS-
ER

Αποσύνδεση και τερµατισµός 
του Περιηγητή.

Προφίλ 
WAP

Ορίστε µέχρι και 5 
διαφορετικά προφίλ 
πρόσβασης (σελ. 68).

Μηδενισ-
µός

∆ιαγράψτε τη σελίδα που 
επισκεφθήκατε τελευταία 
(cache). 

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

• Χρόνος καθυστέρυσης 
GPRS

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

Εισερχό-
µενα

Εισερχόµενα µηνύµατα 
από τον ∆ιακοµιστή WAP.

Αποθ. 
εικόνας

Ανοίγει η Προεπισκόπηση 
εικόνας για περαιτέρω 
επεξεργασία.

Για το 
Browser

Εµφάνιση της έκδοσης του 
Περιηγητή.

.
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Προφίλ WAP  
Η προετοιµασία του τηλεφώνου σας 
για την πρόσβαση στο Internet 
εξαρτάται από το Φορέα Υπηρεσιών 
σας:
• Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί από το Φορέα 
Υπηρεσιών. Μπορείτε να 
ξεκινήσετε αµέσως.

• Από το Φορέα Υπηρεσιών έχουν 
ήδη οριστεί κάποια προφίλ 
πρόσβασης. Επιλέξτε και 
ενεργοποιήστε ένα από τα 
προφίλ.

• ∆ιαφορετικά το προφίλ 
πρόσβασης θα πρέπει να οριστεί 
και να ενεργοποιηθεί από το 
χρήστη (σελ. 68).

Αν χρειαστεί, ρωτήστε το Φορέα 
Υπηρεσιών σας.

Ενεργοποίηση προφίλ WAP 
Πριν από κάθε πρόσβαση στο Inter-
net µπορείτε να αλλάξετε το προφίλ.
Μενού¢Surf & Fun¢Internet

¢Προφίλ WAP
N Επιλέξτε ένα προφίλ.
Επιλογή Πατήστε για 

ενεργοποίηση.  
Μαρκάρεται το τρέχον 
προφίλ.

Υποδείξεις
Αρχική σελίδα: Στα πλήκτρα επιλογής, 
ανάλογα µε την αρχική σελίδα του Φορέα 
Υπηρεσιών έχουν οριστεί διάφορες 
λειτουργίες π. χ. „Link“ ή „Μενού“. Οµοίως, 
τα περιεχόµενα των µενού επιλογών 
µπορούν να µεταβληθούν.
Ενδείξεις οθόνης:
† Μενού Περιηγητή
¥ Offline
¦ Online
£ GPRS Online
¤ Απουσία ∆ικτύου
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων :
* Πατήστε 3 x για /
# Πατήστε 3 x για @
0 Πατήστε 1 x για . (τελεία)
0 Πατήστε περισσότερες φορές 

για :
* Πατήστε περισσότερες φορές 

για ~

Το πρόγραµµα περιήγησης του Internet 
φέρει την άδεια της:
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Παιχνίδια & άλλα
Φορτώστε παιχνίδια και άλλες 
εφαρµογές µέσω WAP. Από το In-
ternet θα σας υποδειχθούν 
διάφορες εφαρµογές. 
Μετά την επιλογή ενός παιχνιδιού/
µίας εφαρµογής µπορείτε να 
ξεκινήσετε τη διαδικασία λήψης. Στη 
συνέχεια η εφαρµογή θα είναι στη 
διάθεσή σας. 
Οι περισσότερες εφαρµογές 
διαθέτουν οδηγίες χρήσης. 

Φορτώστε παιχνίδια και άλλες 
εφαρµογές από τη σελίδα: 
wap.my-siemens.com
ή από το Internet:
www.my-siemens.com/city 

Παιχνίδια  και εφαρµογές
Τις εφαρµογές που έχουν 
αποθηκευτεί στο τηλέφωνο αλλά και 
διάφορα links θα τα βρείτε στον 
κατάλογο:
Μενού ¢Surf & Fun¢Παιχνίδ.& άλλα 

Ανάλογα µε τη µαρκαρισµένη 
καταχώρηση προσφέρονται 
διάφορες λειτουργίες:
Εκτέλεση offline του παιχνιδιού/της 
εφαρµογής
Εναρξη Εκτελέσιµη εφαρµογή Á; 

µπορεί να τεθεί αµέσως 
σε λειτουργία.

Φόρτωση online του παιχνιδιού/της 
εφαρµογής
Φόρτωσ Μόνον αρχείο 

περιγραφής Š (σελ. 80), 
θα πρέπει πρώτα να 
φορτώσετε την 
εφαρµογή.

Εµφάνιση ενός link, περιήγηση online
Internet Η επιλεγµένη διεύθυνση 

Internet εµφανίζεται.
Λήψη πληροφοριών
Μια πληροφορίας που έχει ληφθεί 
µέσω SMS , η οποία  απαιτείται για 
παράδειγµα από µία ήδη 
εγκατεστηµένη εφαρµογή, 
επισηµαίνεται µε ένα σύµβολο επάνω 
από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.
Πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο 
ξεκινά η αντίστοιχη εφαρµογή και 
γίνεται επεξεργασία της 
πληροφορίας. 

Υπόδειξη
Για τη λήψη των εφαρµογών 
θα πρέπει να έχει ρυθµιστεί η πρόσβαση 
για Java™ .................................... σελ. 69
Ενεργοποιήστε το επιλεγµένο προφίλ 
Java™........................................... σελ. 37

Á BattleMail
Á Stack Attack II
¥ MySiemens

Εναρξη Επιλογές

Υπόδειξη: Για πολλά από τα παιχνίδια 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τα εξής 
πλήκτρα (Virtual Joystick)   

2

8
64

1 3

7 /
5

http://wap.my-siemens.com
http://www.my-siemens.com/city
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Παιχνίδ.& άλλα-Μενού 
Όλες τις λειτουργίες για τη 
διαχείριση των αρχείων σας θα τις 
βρείτε στο µενού επιλογών:

Επιλογές Ανοίξτε το µενού. 

Προφίλ Java™
Η προετοιµασία του τηλεφώνου σας 
για την πρόσβαση στο Internet 
εξαρτάται από το Φορέα Υπηρεσιών 
σας:
• Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί από το Φορέα 
Υπηρεσιών. Μπορείτε να 
ξεκινήσετε αµέσως.

• Από το Φορέα Υπηρεσιών έχουν 
ήδη οριστεί κάποια προφίλ 
πρόσβασης. Επιλέξτε και 
ενεργοποιήστε ένα από τα 
προφίλ.

• ∆ιαφορετικά το προφίλ 
πρόσβασης θα πρέπει να οριστεί 
και να ενεργοποιηθεί από το 
χρήστη (σελ. 69).

Αν χρειαστεί, ρωτήστε το Φορέα 
Υπηρεσιών σας.

Φόρτωση Μία εφαρµογή φορτώνεται 
από το Internet και 
εγκαθίσταται.

Εναρξη Εκκίνηση εφαρµογής.
∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένης 

εφαρµογής.
Μετονοµα-
σία

Μετονοµασία 
µαρκαρισµένων 
εφαρµογών.

Προφίλ 
Java

Επιλογή προφίλ 
πρόσβασης.

Λεπτοµέ-
ρειες

Εµφάνιση λεπτοµερειών 
εφαρµογής (όνοµα, έκδοση, 
µέγεθος, διαδροµή, 
κατασκευαστής, 
ηµεροµηνία).

Ταξινόµηση Επιλογή κριτηρίων 
ταξινόµησης (αλφαβητικά, 
χρονικά).

Πληροφο-
ρίες URL

Φόρτωση πρόσθετων 
πληροφοριών εφαρµογής 
µέσω Internet (WAP), εάν 
υπάρχουν,

Επανεγκ/
σταση

Επανεγκατάσταση µίας 
εφαρµογής (Update).

Χωρητικό-
τητα

Ένδειξη του µέγιστου και 
ελεύθερου χώρου 
αποθήκευσης.

Με το WAP µπορείτε να κατεβάσετε εφαρµογές από 
το Internet. H φόρτωση ή εκτέλεση των εφαρµογών 
δεν επηρεάζει και δεν τροποποιεί το υπάρχον 
λογισµικό του κινητού σας τηλεφώνου µε τις 
δυνατότητες Java™.
Η Siemens δεν εγγυάται και δεν αναλαµβάνει καµία 
ευθύνη για τις εφαρµογές και το λογισµικό που 
χρησιµοποιεί ο πελάτης και οι οποίες  
δεν περιλαµβάνονται στα πλαίσια παράδοσης του 
υλικού. Το ίδιο ισχύει και για λειτουργίες οι οποίες 
διατίθενται εκ των υστέρων και κατόπιν προτροπής 
του πελάτη. Ο κίνδυνος απώλειας, φθοράς ή 
πρόκλησης βλαβών σε αυτή τη συσκευή  ή σε 
εφαρµογές και λογισµικό, καθώς και όλες οι φθορές 
και συνέπειες από την χρήση αυτών των εφαρµογών 
βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον αγοραστή. Για 
τεχνικούς λόγους οι παρόµοιες εφαρµογές ή το  
λογισµικό, αλλά και η ενεργοποίηση συγκεκριµένων 
λειτουργιών χάνονται στην περίπτωση 
αντικατάστασης/νέας παράδοσης και ενδεχοµένως 
και στην περίπτωση επισκευής της συσκευής. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η νέα λήψη ή  
ενεργοποίηση της εφαρµογής από τον αγοραστή. Η 
Siemens δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη και δεν 
εγγυάται ότι η εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση είναι 
πραγµατοποιήσιµη ή χωρίς χρέωση.

, 
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Ενεργοποίηση προφίλ Java™
Μενού¢Surf & Fun¢Παιχνίδ.& άλλα

¢Προφίλ Java
N Επιλέξτε το προφίλ που 

επιθυµείτε.
Επιλογή Πατήστε για 

ενεργοποίηση.

Προβολή εικόνας
Ρυθµίστε και επιλέξτε κινούµενα 
γραφικά, λογότυπα και Screensav-
ers για το κινητό σας. 
Τις εφαρµογές που έχουν 
αποθηκευτεί στο τηλέφωνο αλλά και 
διάφορα links θα τα βρείτε στον 
κατάλογο:

Εµφάνιση προεπισκόπησης 
εικόνας
Μενού¢Surf & Fun¢Προβ.εικόνας
N Επιλέξτε θέση 

αποθήκευσης, φάκελο ή 
Link:
Προσ.γραφικά 
Προσωπ.εικόν. 
Screensaver
Λογότυπο
URL

Ανάλογα µε τη µαρκαρισµένη 
καταχώρηση προσφέρονται 
διάφορες λειτουργίες:
Προσ.γραφικά/Προσωπ.εικόν. 
N Επιλέξτε φάκελο.
Επιλογή  Πατήστε.
N Επιλέξτε εικόνα.

φόρτωσ. Η εικόνα εµφανίζεται.
Screensaver/Λογότυπο
φόρτωσ. Η εικόνα εµφανίζεται.
Εµφάνιση ενός link, περιήγηση online
Internet Η επιλεγµένη διεύθυνση In-

ternet εµφανίζεται.
Αποθήκευση εικόνας
Αποθήκευση εικόνας που εµφανίζεται 
στην προεπισκόπηση, σε µία νέα θέση, 
π. χ. για την εγκατάσταση ενός νέου 
Screensaver:
N Επιλέξτε θέση 

αποθήκευσης.
Αποθήκευση Πατήστε. 
Αποστολή εικόνων µέσω SMS
Ανοίξτε την προεπισκόπηση εικόνας, 
εµφανίστε την εικόνα που επιθυµείτε και 
στη συνέχεια:
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή Εισάγετε τον παραλήπτη ή 

χρησιµοποιήστε τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο @.

OK Επιβεβαιώστε.
Λήψη εικόνας
Μία εικόνα που έχει ληφθεί µέσω SMS 
(γραφικό/Screensaver) επισηµαίνεται µε 
ένα σύµβολο Έ επάνω από το αριστερό 
πλήκτρο επιλογής. Πατώντας το 
συγκεκριµένο πλήκτρο ξεκινά η 
προεπισκόπηση εικόνας και εµφανίζεται 
η εικόνα. 
Στη λήψη µέσω WAP η προεπισκόπηση 
ανοίγει αυτόµατα. ∆ιευθύνσεις Internet, 
βλέπε σελ. 12.  

Υπόδειξη: Εάν µία ληφθείσα εικόνα δεν 
έχει µεταφερθεί ακόµη στην 
προεπισκόπηση, αντικαθίσταται στην 
επόµενη λήψη.
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Προβ.εικόνας-Μενού 
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Ρύθµιση στιλ γραφικών
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Συσκευή

¢Οθόνη¢Στυλ BITMAP
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα από δύο 
κινούµενα γραφικά τα οποία 
παρουσιάζονται σε διάφορες 
καταστάσεις, π. χ. κατά την 
πληκτρολόγηση του PIN. 
Προσφέρονται:

Αυτοκ.αγώνων
Windsurfing

Χαιρετισµός
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Συσκευή

¢Οθόνη¢Χαιρετισµός
Το κείµενο υποδοχής εµφανίζεται κατά 
την ενεργοποίηση αντί ενός κινούµενου 
γραφικού.
Αλλαγή Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση.

J ∆ιαγράψτε το παλιό µήνυµα 
και συντάξετε ένα νέο.

OK Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Screensaver 
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Συσκευή

¢Οθόνη¢Screensaver
Το Screensaver εµφανίζει µετά από 
τον επιλεγµένο χρόνο µία εικόνα 
στην οθόνη. Μία εισερχόµενη κλήση 
και το πάτηµα οποιουδήποτε 
πλήκτρου τερµατίζει τη λειτουργία. 
Μπορείτε να λάβετε και να 
αποθηκεύσετε ένα Screensaver 
ακόµη και µέσω SMS/WAP.

Screensaver-Μενού 

Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αποθηκ. 
ως...

Αποθήκευση φορτωµένης 
εικόνας σε µία θέση 
αποθήκευσης.

Αποστολή Αποστολή εικόνας µέσω 
SMS.

φόρτωσ. Φόρτωση νέας εικόνας 
στην προεπισκόπηση. 

Απόρριψη ∆ιαγραφή φορτωµένης 
εικόνας από την 
προσωρινή µνήµη.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένης 
εικόνας.

Ενεργο-
ποίηση

Ενεργοποίηση Screensav-
er.

Στυλ Αναλογικ.ρολόι ή Εικόνα.
Προεπισ-
κόπηση

Εµφάνιση του επιλεγµένου 
στιλ.

Λήξη 
χρονου

Ρύθµιση του χρόνου µετά 
τον οποίο θα ξεκινά η 
προφύλαξη οθόνης 
(Screensaver).

Ασφάλεια Ερώτηση του κωδικού 
τηλεφώνου για τον 
τερµατισµό του Screensav-
er ως ρύθµιση ασφαλείας.
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∆ιαχειρ.µελωδίας
Με τον ∆ιαχειριστή µελωδιών µπορείτε 
να διαχειριστείτε τους πρόσθετους 
ήχους κουδουνιού αλλά και να 
δηµιουργήσετε έναν φάκελο µε 
προσωπικούς ήχους και links.
Εµφάνιση ∆ιαχειριστή µελωδιών
Μενού ¢Surf & Fun

¢∆ιαχειρ.µελωδίας
N Επιλέξτε θέση 

αποθήκευσης, φάκελο ή 
Link:
Προσωπικοί ήχοι
Ανεξάρτητοι 1
Ανεξάρτητοι 2
Ανεξάρτητοι 3
Ανεξάρτητοι 4
URL

Ανάλογα µε τη µαρκαρισµένη 
καταχώρηση προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες:
Προσωπικοί ήχοι
N Επιλέξτε φάκελο.
Επιλογή Πατήστε.
N Επιλέξτε ήχο κουδουνιού.
φόρτωσ. Φόρτωση ήχου κουδουνιού 

στο ∆ιαχειριστή µελωδιών.
Play Ακρόαση ήχου κουδουνιού.

Ανεξάρτητοι 1 έως Ανεξάρτητοι 4
φόρτωσ. Φόρτωση ήχου 

κουδουνιού στο 
∆ιαχειριστή µελωδιών.

Play Ακρόαση ήχου 
κουδουνιού.

Εµφάνιση ενός link, περιήγηση online
Internet Η επιλεγµένη διεύθυνση 

Internet εµφανίζεται.

Αποθήκευση ήχου κουδουνιού
Αποθήκευση του ληφθέντος ήχου 
κουδουνιού σε µία νέα θέση 
αποθήκευσης του ∆ιαχειριστή 
µελωδιών, π.χ. στο Ανεξάρτητοι 1:
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.
Αποθηκ. ως... 

Επιλέξτε.
Επιλογή Επιβεβαιώστε.
N Επιλέξτε θέση 

αποθήκευσης.
Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τον ήχο 
κουδουνιού.

Οι ήχοι κουδουνιού που 
αποθηκεύονται στο Ανεξάρτητοι 1 έως 
Ανεξάρτητοι 4 µπορούν να οριστούν 
µε Τόνοι κουδουν (σελ. 40) σε 
διάφορεs λειτουργίες/γεγονότα.

Αποστολή ήχων κουδουνιού 
µέσω SMS
Εµφάνιση ∆ιαχειριστή µελωδιών και 
φόρτωση ήχου κουδουνιού, στη 
συνέχεια:
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή Εισάγετε τον παραλήπτη 

ή χρησιµοποιήστε τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο 
@.

OK Επιβεβαιώστε.

Μελωδία ελήφθη
Η λήψη µέσω SMS επισηµαίνεται µε 
ένα σύµβολο νότας ¹  επάνω από 
το αριστερό πλήκτρο επιλογής. 
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Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ξεκινά η 
λειτουργία του ∆ιαχειριστή 
µελωδιών. 
Στη λήψη µέσω WAP ο ∆ιαχειριστής 
µελωδιών ανοίγει αυτόµατα µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης. 
∆ιευθύνσεις Internet,  σελ. 12.

∆ιαχειρ.µελωδίας-Μενού
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Τόνοι κουδουνιού
Μπορείτε να επιλέξετε για τις 
παρακάτω αναφερόµενες περιοχές/
λειτουργίες ανάµεσα σε 20 σταθερά 
αποθηκευµένους και τέσσερις 
προσωπικούς ήχους κουδουνιού 
(Ανεξάρτητοι 1 έως  4, σελ. 39). 
Μενού¢Τόνοι ειδοποίησης

¢Τόνοι κουδουν

N Επιλέξτε περιοχή (εκτός 
από ∆ιαχειρ.µελωδίας):

Όλες οι κλήσεις
d Κλήσεις
Οµάδες κλήσης
Ραντεβού
Μηνύµατα
Υπηρεσίες κυψέλης
(∆ιαχειρ.µελωδίας)

N Επιλέξτε ήχο κουδουνιού.

OK Επιβεβαιώστε.

Play Αναπαραγωγή του 
φορτωµένου ήχου 
κουδουνιού.

Αποθηκ. 
ως...

Αποθήκευση ήχου 
κουδουνιού στο 
Ανεξάρτητοι 1 έως 4 ή 
Προσωπικοί ήχοι.

Φόρτωση... Φόρτωση ήχου 
κουδουνιού από τις µνήµες 
Ανεξάρτητοι 1 έως 4 ή 
Προσωπικοί ήχοι. 

Απόρριψη ∆ιαγραφή φορτωµένου 
ήχου κουδουνιού από την 
προσωρινή µνήµη.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή ήχου 
κουδουνιού από τις µνήµες 
Ανεξάρτητοι 1 έως 4 ή 
Προσωπικοί ήχοι laden.

Αποστολή Αποστολή ήχου 
κουδουνιού µέσω SMS.

Υπόδειξη
Μπορείτε να λάβετε προσωπικούς ήχους 
κουδουνιού µέσω SMS (σελ. 39) ή να τους 
φορτώσετε µέσω WAP (σελ. 32). 
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Τηλεφωνητή
ς/Mailbox

Οι περισσότεροι Φορείς Υπηρεσιών 
σας προσφέρουν µία εξωτερική  
υπηρεσία απάντησης κλήσεων. Με 
αυτήν, ο καλών µπορεί να αφήσει στον 
τηλεφωνητή, ένα φωνητικό µήνυµα 
που απευθύνεται σε Εσάς, εάν
• 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. 15 ).

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

Ρυθµίσεις
Το ∆ίκτυο σάς 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 εισάγετε/
αλλάξτε 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

Εισάγετε τον αριθµό του 
τηλεφωνητή.
OK Εγγραφή στο ∆ίκτυο. Η 

επιβεβαίωση 
πραγµατοποιείται µετά την 
πάροδο κάποιων 
δευτερολέπτων.

Για περισσότερες πληροφορίες που 
σχετίζονται µε την εκτροπή κλήσεων 
σελ. 44.

Ακρόαση
Ένα νέο µήνυµα στον τηλεφωνητή 
υποδεικνύεται ως ακολούθως:
h Εικονίδιο µε τόνο 

ειδοποίησης. ή

© Ενα 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 ακούστε τα 
µηνύµατα που περιλαµβάνει.

1 Κρατήστε πατηµένο 
(ενδεχοµένως να χρειαστεί 
να εισάγετε τον αριθµό του 
Τηλεφωνητή µία φορά). 
Ανάλογα µε το ∆ίκτυο 
επιβεβαιώστε µε OK ή 
Mailbox.

Ενδεχοµένως να χρειαστεί να καλέσετε 
έναν διαφορετικό αριθµό Τηλεφωνητή  
όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου 
σας και να εισάγετε έναν κωδικό 
πρόσβασης για την ακρόαση των 
µηνυµάτων.

~

~
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Υπηρεσ.κυψέ
λης

Ορισµένοι Φορείς Υπηρεσιών 
προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες 
πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). 
Αν η λήψη ενεργοποιηθεί, λαµβάνετε 
µηνύµατα που αφορούν στις θεµατικές 
ενότητες της “Λίστα θεµάτ.” που έχετε 
ενεργοποιήσει. 
Μενού¢Μηνύµατα¢Υπηρεσ.κυψέλης

Μετάδοση
Εδώ ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε 
την Υπηρεσία ΜΚ. Αν η υπηρεσία είναι 
ενεργοποιηµένη, ο χρόνος αναµονής 
του τηλεφώνου σας µειώνεται δραστικά.

Ανάγν.νέου ΜΚ 
Όλα τα µηνύµατα ΜΚ που δεν έχουν 
αναγνωστεί εµφανίζονται.

Λίστα θεµάτ.
Σε αυτή την προσωπική λίστα µπορείτε 
να συµπεριλάβετε από το Ευρετήριο 
Θεµάτων όσα θέµατα επιθυµείτε 
(Ευρ.θεµάτων,  σελ. 42). Μπορείτε να 
εισάγετε 10 καταχωρήσεις  µε τον 
αριθµό καναλιού  (ID) ή ακόµη  και µε το 
όνοµα. 
Νέο θέµα

Νέο θέµα  Επιλέξτε.

• Αν δεν υπάρχει κάποιος θεµατικός 
κατάλογος (Ευρ.θεµάτων, σελ. 42), 
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 από λίστα  
Επιλογές Ανοίξτε το µενού λίστας.
Μπορείτε να προβάλετε, να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, να 
επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ένα 
επιλεγµένο θέµα.
Αυτόµ.ένδειξη
Τα µηνύµατα ΜΚ εµφανίζονται στην 
κατάσταση αναµονής, στα µεγαλύτερα 
µηνύµατα η οθόνη κυλά αυτόµατα. Αυτή 
η ένδειξη µπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί για όλες ή µόνον για τις 
νέες µεταδόσεις.
Για την "Προβολή πλήρους χρόνου":
πατήστε #, και στη συνέχεια 
Προβ.ΜΚ.

Ευρ.θεµάτων
Εµφανίζεται η θεµατική λίστα για να 
επιλέξετε από αυτή. Εάν δεν 
ακολουθήσει κάποια προβολή, θα 
χρειαστεί να εισάγετε χειροκίνητα 
τον αριθµό καναλιών (ID) (Λίστα 
θεµάτ., σελ. 42). Για περισσότερες 
λεπτοµέρειες  παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε το Φορέα Υπηρεσιών 
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
^, _ Ενεργοποιηµένο/

απενεργοποιηµένο θέµα.
© Νέα µηνύµατα στη θεµατική 

ενότητα.
Є Τα µηνύµατα έχουν ήδη 

διαβαστεί.

~
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∆ιάρκεια/
Χρέωση

Μπορείτε κατά τη διάρκεια µίας 
συνοµιλίας να εµφανίσετε το κόστος 
και τη διάρκεια της κλήσης αλλά και 
να ρυθµίσετε έναν περιορισµό 
µονάδων για τις εξερχόµενες 
κλήσεις.

Ενδείξεις
Μενού¢Αρχεία¢∆ιάρκεια/Χρέωση
Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις 
για το κόστος, µπορείτε να 
εµφανίσετε τη διάρκεια κλήσης/
χρέωση για τους διάφορους τύπους  
κλήσεων, ή να εµφανίσετε το 
υπόλοιπο της πίστωσης.  
Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης 
(Ρύθµιση βλέπε Όλες και 
Εισερχόµενες).
Επιλογή Εµφάνιση των στοιχείων.
Όταν εµφανίζεται στην οθόνη σας, 
µπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:
Μηδενισ. Επαναφορά ένδειξης.
OK Τερµατισµός ένδειξης.

Ρύθµισ.χρεώσεων
Μενού¢Αρχεία¢Ρύθµισ.χρεώσεων
Νόµισµα
(Ερώτηση PIN 2)
Eισάγετε το νόµισµα στο οποίο 
επιθυµείτε να εµφανίζονται οι 
λεπτοµέρειες που αφορούν στη 
χρέωση.
Προσωπ. τιµή
(Ερώτηση PIN 2)
Εισάγετε την τιµή χρέωσης ανά 
µονάδα/χρονική περίοδο.

Όριο χρέωσης
(Ερώτηση PIN 2)
Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM 
επιτρέπουν σε σας ή στο ∆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 
Προπληρωµένων καρτών µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε το ∆ίκτυο.
Όλες
Ενεργοποίηση µε την ένδειξη 
των εξής τύπων κλήσεων:

Τελευταία κλήση
Ολες οι κλήσεις
Υπολ. Μονάδες

Εισερχόµενες
Ενεργοποίηση µε την ένδειξη των 
εξής τύπων κλήσεων:

Τελευταία κλήση
Εξερχόµενες
Εισερχόµενες
Υπολ. Μονάδες

Αυτόµ.ένδειξη
Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης 
εµφανίζονται µετά τον τερµατισµό 
κάθε κλήσης.

~

~

~

~

~
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Εκτροπή 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 µία 
εκτροπή είναι π. χ.:

Αναπάντητες 
Μενού¢Εκτροπή
N Αναπάντητες επιλέξτε.

(Περιλαµβάνει τις 
συνθήκες Μη εφικτή, ∆εν 
απαντά, Κατειληµµέvο 
βλέπε δεξιά)

Επιλογή  Πατήστε.

Ορισµός  Επιλέξτε.

J Εισάγετε τον τηλεφωνικό 
αριθµό στον οποίο θα 
εκτρέπεται η κλήση (αν 
αυτό δεν έχει γίνει ήδη) 

ή

@ επιλέξτε αυτό τον αριθµό 
κλήσης από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο ή 
από το Mailbox.

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

Όλες οι κλήσεις 
Εκτροπή όλων των κλήσεων.

o Ένδειξη στην πρώτη 
γραµµή της οθόνης στην 
κατάσταση αναµονής.

Ειδική εκτροπή 
Μη εφικτή
Εκτροπή, εάν το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο ή εκτός 
εµβέλειας του δικτύου.
∆εν απαντά
Μία κλήση εκτρέπεται µετά από 
µικρή καθυστέρηση. Αυτή η 
καθυστέρηση µπορεί να διαρκέσει 
έως και 30 δευτερόλεπτα 
(ρυθµιζόµενη σε βήµατα των  5 
δευτερολέπτων).
Κατειληµµέvο
Μία εκτροπή πραγµατοποιείται εάν 
βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια 
συνοµιλία. Αν η λειτουργία Αναµονή 
είναι ενεργοποιηµένη (σελ. 67)"  θα 
ακούσετε τον τόνο αναµονής 
κλήσης(σελ. 15) .

Λήψη fax 
Οι κλήσεις fax εκτρέπονται σε ένα 
αριθµό που διαθέτει σύνδεση µε 
συσκευή fax.

Λήψη data 
Οι κλήσεις δεδοµένων εκτρέπονται 
σε έναν αριθµό που διαθέτει 
σύνδεση µε PC. 

~

~

~

~

~
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Μενού¢Εκτροπή
¢Επιλέξτε λειτουργία.

Ελεγχος κατάστασης
Ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση 
των εκτροπών για όλες τις 
συνθήκες.
Μετά από µια σύντοµη παύση, η 
τρέχουσα πληροφορία µεταδίδεται 
και προβάλλεται από το δίκτυο.

^ Έχει οριστεί η συνθήκη.

_ ∆εν έχει οριστεί.

? Εµφάνιση, αν κατάσταση 
είναι άγνωστη (π. χ. νέα 
κάρτα SIM). 

∆ιαγραφή όλων
Όλες οι προσδιορισµένες εκτροπές 
διαγράφονται.

~

Υπόδειξη
Σηµειώστε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο 
δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π.χ. όταν η 
κάρτα SIM αλλαχθεί).
Ελέγξτε ή διαγράψτε τη συνθήκη
Πρώτα επιλέξτε τη συνθήκη.
Επιλογή  Πατήστε.
Ελεγχος κατάστ. Επιλέξτε.
ή
∆ιαγραφή επιλέξτε
Επανενεργοποίηση της εκτροπής
Η τελευταία εκτροπή αποθηκεύεται.
Ενεργήστε όπως και στη Ρύθµιση 
Εκτροπής.
Ο αποθηκευµένος τηλεφωνικός αριθµός 
εµφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον αριθµό 
κλήσης.
Αλλαγή του τηλεφωνικού αριθµού
Ενεργήστε όπως και στον "Ορισµό 
Εκτροπής". Όταν ο αποθηκευµένος 
τηλεφωνικός αριθµός εµφανίζεται:
∆ιαγραφή  Πατήστε. Ο αριθµός κλήσης 

διαγράφεται.
Εισάγετε ένα νέο αριθµό και επιβεβαιώστε.
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Οµάδες Για τον καλύτερο έλεγχο σε πολλές 
καταχωρήσεις στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο µπορείτε να τις 
ταξινοµήσετε σε οµάδες (σελ. 21) π. 
χ.: VIP, Ελεύθερ. χρόνος, Γραφείο, 
Οικογέvεια
Μενού¢Επαφή¢Οµάδες

¢Επιλέξτε λειτουργία:

SMS σε οµάδα
Μπορείτε να αποστείλετε ένα 
γραπτό µήνυµα (SMS) ως 
„Κοινοποίηση“ σε όλες τις 
καταχωρήσεις µίας οµάδας.
N Επιλέξτε µία οµάδα. 

Επιλογή Πατήστε. Η οµάδα 
επιβεβαιώνεται και 
ανοίγει ο Επεξεργαστής. 

J Γράψτε το κείµενο 
(σελ. 26).

W
Πατήστε  και 
επιβεβαιώστε την οµάδα 
που εµφανίζεται µε το OK.

W Πατήστε. Εµφανίζεται ο 
πρώτος παραλήπτης.

W Πατήστε. Το SMS 
αποστέλλεται. 
Κάθε αποστολή θα 
πρέπει να επιβεβαιωθεί 
χωριστά. Εδώ µπορείτε 
να παραλείψετε κάποιους 
παραλήπτες.

Κλήση οµάδας 
Μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά 
έως και 5 συµµετέχοντες οµάδας και 
να τους συνδέσετε σε µία 
τηλεδιάσκεψη (η λειτουργία θα 
πρέπει ενδεχοµένως να είναι 
διαθέσιµη).

N Επιλέξτε µία οµάδα. 

Επιλογή  Πατήστε. Εµφανίζονται οι 
συµµετέχοντες µίας 
οµάδας.

N Επιλέξτε τις 
καταχωρήσεις τις οποίες 
θέλετε να καλέσετε.

Αλλαγή Πατήστε. Επισήµανση 
καταχώρησης/Αναίρεση 
επισήµανσης.

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

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

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

Επιλογή

~

_ Αννα
^ Παύλος
^ Βέρα

Αλλαγή OK
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Επιλογές Ανοίξτε το µενού, π. χ. για 
να συµπεριλάβετε όλες 
τις κλήσεις αναµονής σε 
µία τηλεδιάσκεψη. 

 Κλήση οµάδας-Μενού
Επιλογές Ανοίξτε το µενού. 

Κλήση Επιλέξτε την καταχώρηση.
Παρακάµ. Παραλείψτε τον επόµενο 

αριθµό κλήσης.
Συνδιάσ-
κεψη

Συνδέστε όλες τις κλήσεις 
αναµονής σε µία 
τηλεδιάσκεψη (σελ. 16).

Εναλλαγ. Αποδεχθείτε τη νέα κλήση 
και θέστε σε αναµονή την 
τρέχουσα κλήση.

Z � (2)
Πέτρος

Συνεχ.: Παύλος
Κλήση Επιλογές

Μικρόφωνο 
ενεργό

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
µικροφώνου. 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

Χρόνος/
Χρέωση

Όσο η σύνδεση 
συνεχίζεται, η διάρκεια 
κλήσης και (αν οριστεί, 
σελ. 43) ο χρόνος/χρέωση 
της κλήσης εµφανίζονται 
στην οθόνη.

Αποστολή 
DTFM

(σελ. 73)

Μεταφ.κλήσ
ης

(σελ. 16)

Βασικό 
µεvού

Άµεση πρόσβαση στο 
κύριο µενού.

Μεταφ.κλήσ
ης

Λίστα όλων των κλήσεων 
που είναι ενεργές ή 
βρίσκονται σε αναµονή 
(π.χ. τα µέλη µιας 
συνδιάσκεψης).
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Ρύθµιση οµάδας
Μενού¢Επαφή¢Οµάδες

N Επιλέξτε µία οµάδα.

Επιλογή Πατήστε. Πρόσβαση σε 
µία οµάδα για 
επεξεργασία.

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

Μενού οµάδας 
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αλλαγή ταξινόµησης σε µία 
οµάδα
Κανονικά ορίζετε µια καταχώρηση 
του Τηλεφωνικού Καταλόγου κατά 
τη δηµιουργία µίας οµάδας 
(σελ. 19).
Για να αλλάξετε τις καταχωρήσεις 
µίας οµάδας ή να προσθέσετε εκ 
των υστέρων µία καταχώρηση σε 
µία οµάδα απαιτούνται τα 
παρακάτω βήµατα:
Στον ανοιγµένο Τηλεφωνικό 
Κατάλογο

N Επιλέξτε καταχώρηση.

Προβολή Πατήστε.

Επεξεργ. Πατήστε.

N Μετακινηθείτε στην 
οµάδα.

Επεξεργ. Πατήστε και επιλέξτε  νέα 
οµάδα.

Αποθήκευση
Αποθηκεύστε την 
καταχώρηση.

Λίστα 
µελών

Εµφάνιση όλων των 
καταχωρήσεων της 
επιλεγµένης οµάδας.

Μετον.
οµάδας

Αλλαγή της τρέχουσας 
περιγραφής της οµάδας.

Σύµβολο 
οµάδ.

Προσθήκη εικονιδίου σε 
µία οµάδα (σελ. 22).

Υπόδειξη
T Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου:
1 x πάτηµα: Ανοίγει ο Τηλεφωνικός 

Κατάλογος
2 x πάτηµα: Εµφανίζεται η οµάδα
3 x πάτηµα: Καταχωρήσεις της 1ης 

οµάδας
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Ατζέντα Μενού¢Επαφή¢Ατζέντα
¢Ηµερολόγιο

Ηµερολόγιο
Μπορείτε. να εισάγετε έως και 50 
συναντήσεις. 

Οι ειδοποιήσεις που δεν έχουν 
ληφθεί εµφανίζονται στη λίστα των 
χαµένων υπενθυµίσεων (σελ. 52).
Νέο ραντεβού
<Νέα Καταχ.>  Επιλέξτε.
N Εισάγετε τις 

καταχωρήσεις ανά πεδίο. 
Τύπος:
y Σηµείωση. Εισάγετε ένα 

κείµενο µε µέγεθος έως 
και  20 χαρακτήρες.

‡ Κλήση. Εισάγετε τον 
αριθµό κλήσης. 
Εµφανίζεται µαζί µε τον 
τόνο ειδοποίησης.

v Συνάντηση
Περιγραφή: Μπορείτε να εισάγετε µία 
σύντοµη περιγραφή.
Επανάληψη: Χρονικό διάστηµα 
επανάληψης υπενθύµισης.
Ηµεροµηνία: Εισάγετε την 
ηµεροµηνία έναρξης.
Ώρα: Εισάγετε την ηµεροµηνία 
έναρξης
Αποθήκ. Αποθήκευση της 

υπενθύµισης.

Μενού λίστας υπενθυµίσεων
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

<Νέα Καταχ.>
$ 15.05.2002 11:30 y
$ 16.05.2002 12:00 
Προβολή Επιλογές

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης
Ενεργο-
ποίηση/
Απενεργο-
ποίηση

Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση 
υπενθύµισης.

Επεξεργ. Ανοίξτε την καταχώρηση 
για επεξεργασία.

Νέα 
καταχώρη-ση

∆είτε στα αριστερά.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.
∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
υπενθυµίσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Αποστ. SMS... ως καταχώρηση: 
Αποστολή υπενθύµισης 
στον παραλήπτη.
ως κείµενο: Αποστολή 
υπενθύµισης ως µήνυµα 
SMS.

Χωρητικό-
τητα

Εµφάνιση αριθµού 
καταχωρήσεων.

Υπόδειξη: Ακούγεται ένας ήχος 
προειδοποίησης ακόµη και όταν το 
τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο (το 
τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην 
κατάσταση αναµονής). Για να τον 
απενεργοποιήσετε πατήστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο.
Απενεργοποίηση όλων των τόνων 
ειδοποίησης .................................  σελ. 55
Ρύθµιση ήχων ..............................σελ. 59
Ρολόι ............................................σελ. 53
$ Εµφανίζεται όταν η υπενθύµιση είναι 
ενεργοποιηµένη.
Παύση Επαναλαµβάνει την ειδοποίηση 
µετά από 5 λεπτά.
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Μενού¢Επαφή¢Ατζέντα
¢Χαιρετισµοί

Χαιρετισµοί 
Το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για να 
µην ξεχνάτε στο µέλλον σηµαντικά 
γεγονότα. 
Νέο γεγονός 
<Νέα Καταχ.>  Επιλέξτε.
N Εισάγετε τις 

καταχωρήσεις ανά πεδίο. 
Τύπος: 
Γεvέθλια
Επαίτιος
Ειδικό γεγονός
Ονοµα: Εισάγετε µία περιγραφή π. χ. 
Μεταφορά ονόµατος από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο @.
Ηµεροµηνία: Εισάγετε την 
ηµεροµηνία έναρξης.
Ώρα: Εισάγετε την ηµεροµηνία 
έναρξης.
Μενού γεγονότων
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Υπενθύµιση
Θα ειδοποιηθείτε δύο φόρές για ένα 
γεγονός:
• 24 ώρες πριν από την επιλεγµένη 
ηµεροµηνία του γεγονότος. 

• Την ίδια ηµέρα του γεγονότος µε 
τις εξής επιλογές:

Επιλογές Ανοίξτε το µενού

Εάν χάσετε µία ειδοποίηση, επειδή 
π.χ. πραγµατοποιείτε εκείνη τη 
στιγµή µία κλήση, η υπενθύµιση 
εµφανίζεται στη λίστα των χαµένων 
υπενθυµίσεων (σελ. 52) µε τις ίδιες 
επιλογές που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως.

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης
Ενεργο-
ποίηση/
Απενεργο-
ποίηση

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
ειδοποίησης.

Επεξεργ. Ανοίξτε την καταχώρηση 
για επεξεργασία.

Νέα 
καταχώρη-
ση

∆ηµιουργία νέας 
καταχώρησης στη λίστα.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
γεγονότων µετά από 
επιβεβαίωση.

Αποστ. 
SMS...

ως καταχώρηση: 
Αποστολή συγχαρητηρίων 
στον παραλήπτη.
ως κείµενο: Αποστολή 
συγχαρητηρίων ως 
µήνυµα SMS.

Χωρητικό-
τητα

Εµφάνιση αριθµού 
καταχωρήσεων. 

SMS Αποστολή SMS µε 
προεπιλεγµένο 
(µεταβλητό) κείµενο.

Κλήση Καλέστε τον αριθµό.
Παύση Επανάληψη ειδοποίησης 

µετά από 5 λεπτά.
Ανενεργό Τερµατισµός ειδοποίησης.
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Μενού¢Επαφή¢Ατζέντα
¢Σηµειώσεις

Σηµειώσεις
Η υποστήριξη T9-διευκολύνει 
(σελ. 28) τη σύνταξη σηµειώσεων 
π.χ. κατάλογος µε τα ψώνια. 

Νέα καταχώρηση
<Νέα Καταχ.>  Επιλέξτε.

J Eισάγετε το κείµενο.

Επιλογές Ανοίξτε το µενού.
Αποθήκευση

Αποθήκευση 
καταχώρησης.

Μενού κειµένου

Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Εµφάνιση καταχώρησης 
N Επιλέξτε καταχώρηση.
Προβολή Ανοίξτε τη σηµείωση.
Μενού λίστας σηµειώσεων

Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αποθή-
κευση

Αποθήκευση 
καταχώρησης

Είσοδος Τ9 
(σελ. 28)

Τ9 Προτίµηση: 
Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε τη 
µέθοδο "έξυπνης" 
καταχώρησης.
Γλώσσα εισαγ.: Επιλέξτε 
τη γλώσσα στην οποία 
θέλετε να γράψετε το 
µήνυµα.

Νέα γραµµή Αλλαγή γραµµής.
∆ιαγραφή 
κειµέν.

∆ιαγραφή κειµένου 
σηµείωσης

Αποστολή Αποστολή καταχώρησης 
ως µήνυµα SMS.

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης
Επεξεργ. Εµφάνιση καταχώρησης 

για επεξεργασία.
Νέα 
καταχώρ.

Καταχώρηση νέας 
σηµείωσης

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.
∆ιαγραφή 
όλα

∆ιαγραφή όλων των 
σηµειώσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Εµπιστευ-
τικά

Προστασία καταχώρησης 
µε τον κωδικό τηλεφώνου 
(σελ. 10) .

Αποστολή Αποστολή καταχώρησης 
ως µήνυµα SMS.

Χωρητικό-
τητα

Εµφάνιση αριθµού 
καταχωρήσεων.

Υπόδειξη
Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδοµένα 
µε τον κωδικό τηλεφώνου (σελ. 10).
Προτείνεται να µην αποθηκεύεται ως 
σηµείωση τους διάφορους κωδικούς 
πρόσβασης (PIN, TAN κλπ.)
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Μενού¢Επαφή¢Ατζέντα
¢Μη αναγνώσιµες υπενθυµίσεις

Μη αναγνώσιµες 
υπενθυµίσεις 
Στη λίστα αυτή εµφανίζονται και είναι 
διαθέσιµα για επεξεργασία, τα 
ραντεβού εκείνα στα οποία είχατε 
αναθέσει ένα σήµα ειδοποίησης 
αλλά δεν ανταποκριθήκατε.

Μενού¢Επαφή¢Ξυπνητήρι

Ξυπνητήρι
Με αυτή τη λειτουργία του 
ξυπνητηριού  ρυθµίστε µία ώρα 
αφύπνισης. Eνας τόνος ειδοποίησης 
ηχεί ακόµη και όταν το τηλέφωνο 
είναι απενεργοποιηµένο. 

Ενεργό / Ανενεργό
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της 
λειτουργίας αφύπνισης.

Ρύθµιση
Αλλαγή Εµφάνιση της επιλογής: 

Ώρα αφύπνισης και 
ηµέρες.
Ρύθµιση της ώρας 
αφύπνισης (hh:mm).

N Περιήγηση στις ηµέρες.
Αλλαγή Επιλέξτε τις ηµέρες κατά 

τις οποίες θέλετε να 
πραγµατοποιηθεί η 
αφύπνιση.

OK Επιβεβαίωση των 
ρυθµίσεων. 

Ë 07:30
∆ε Τρ Τε Πε Πα Σά Κυ

Αλλαγή Ενεργό

Υπόδειξη
Ì Ξυπνητήρι ενεργοποιηµένο.
Ë Ξυπνητήρι 

απενεργοποιηµένο.
l Ξυπνητήρι ενεργοποιηµένο 

(ένδειξη οθόνης στην 
κατάσταση αναµονής).
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Ρολόι Μενού¢Επαφή¢Ρολόι

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

Αλλαγή  Πατήστε.

J Εισάγετε πρώτα την 
ηµεροµηνία (ηµέρα/
µήνας/χρόνος), και στη 
συνέχεια την ώρα (σε 
µορφή 24 ωρών 
συµπεριλαµβανοµένων  
και των δευτερολέπτων).

Μορφή ηµεροµηνίας
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 Εισαγωγή ώρας 
(24-ωρη-ένδειξη).

OK Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση

Χειροκιν.  Πατήστε.

OK Επιβεβαιώστε.

Auto Timezone
Όταν είναι ενεργοποιηµένη, θα 
ερωτηθείτε εάν θέλετε να 
προσαρµόσετε την ώρα σε κάθε 
αλλαγή ζώνης (σε περίπτωση που 
κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το 
δίκτυο που εγγράφεστε). 

Υπόδειξη
Αν η µπαταρία αφαιρεθεί για περισσότερα 
από 30 δευτερόλεπτα, το ρολόι 
µηδενίζεται. ~
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Προφίλ Με ένα προφίλ πραγµατοποιούνται  
πολλές από τις ρυθµίσεις µε µία και 
µόνη λειτουργία.
• Πέντε από τα προφίλ είναι βασικά 
και οι ρυθµίσεις τους 
προκαθορισµένες, παρόλα αυτά, 
µπορούν να αλλάξουν: 

Κανονικό
Ήσυχο 
∆υνατό
Car Kit
Ακουστικά

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

• Το ειδικό προφίλ Λειτ. αεροπλ. 
(σελ. 55) είναι σταθερό και δεν 
µπορεί να αλλαχθεί.

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 βασικό προφίλ ή 

προσωπικό  προφίλ.
Ενεργό Ενεργοποιήστε το 

προφίλ.

Ї Ενεργό προφίλ.

Ρυθµίσεις
Αλλάξτε το προκαθορισµένο προφίλ 
ή δηµιουργήστε ένα νέο προσωπικό 
προφίλ:
N Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αλλαγή Ρύθµισης  Επιλέξτε.
Στην οθόνη σας εµφανίζεται µία 
λίστα µε όλες τις λειτουργίες:
Ρύθµιση ήχων ...............................σελ. 59
Έvταση..........................................σελ. 59
Μελωδίες .......................................σελ. 40
Φίλτρο ...........................................σελ. 59
∆όνηση..........................................σελ. 59
Τόνοι πλήκτρων ............................σελ. 59
Τόνοι υπηρεσιών ..........................σελ. 60
Φωτισµός ......................................σελ. 61
Μεγάλα Γράµµατα .........................σελ. 61
Στυλ BITMAP.................................σελ. 38
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθµιση µιας 
λειτουργίας, µπορείτε να 
επιστρέψετε στο µενού των προφίλ 
και να προσδιορίσετε µία άλλη 
ρύθµιση.

° Κανονικό
Ї Ήσυχο
° ∆υνατό

Ενεργό Επιλογές
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Προφίλ-Μενού
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Μενού¢Προφίλ
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Car Kit 
Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόµατα 
µόνον σε συνδυασµό µε ένα γνήσιο 
κιτ αυτοκινήτου της Siemens 
(σελ. 88), εάν το τηλέφωνο 
τοποθετηθεί στη βάση (σελ. 70).

Ακουστικά
Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόµατα 
µόνον σε συνδυασµό µε τα γνήσια 
ακουστικά Siemens (σελ. 87), εάν 
αυτά  συνδεθούν στο τηλέφωνο 
(σελ. 71).

Λειτ. αεροπλ.
Όλοι οι τόνοι ειδοποίησης 
(Συναντήσεις, Ξυπνητήρι) 
απενεργοποιούνται. Αυτό το προφίλ 
δεν µπορεί να αλλαχθεί.
• Το τηλέφωνο απενεργοποιείται µε 
την επιλογή αυτού του προφίλ.

• Σε αυτή την κατάσταση οι 
προειδοποιήσεις δεν 
αναγγέλλονται µε κάποιο τόνο ή 
δόνηση.

Ενεργοποίηση
Μενού¢Προφίλ

N Μετακινηθείτε στην Λειτ. 
αεροπλ..

Ενεργό Ενεργοποιήστε το 
προφίλ.

Εδώ θα πρέπει να 
επιβεβαιώσετε µία 
ερώτηση ασφαλείας. 
Το τηλέφωνο 
απενεργοποιείται αυτόµατα.

Κανονική λειτουργία
Με την επαναφορά στην κανονική 
λειτουργία µετά την 
επανενεργοποίηση της συσκευής, 
ενεργοποιείται το βασικό προφίλ 
Κανονικό.

Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 
προφίλ.

Αλλαγή 
Ρύθµισης

Αλλαγή ρυθµίσεων 
ενός προφίλ.

Αντιγραφή απο Αντιγράψτε τις 
ρυθµίσεις από ένα 
άλλο προφίλ.

Μετονοµασία Μετονοµάστε ένα 
προσωπικό προφίλ.
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Το µενού µουΜενού¢Το µενού µου
∆ηµιουργήστε το προσωπικό σας 
µενού µε τις λειτουργίες, τους 
αριθµούς κλήσεις και τις σελίδες 
WAP που χρησιµοποιείτε 
συχνότερα
Η λίστα των 10 πιθανών 
καταχωρήσεων έχει προεπιλεγεί, 
µπορείτε όµως να την αλλάξετε κατά 
βούληση.

Ενεργοποίηση
N Επιλέξτε την καταχώρηση 

που επιθυµείτε.
Επιλογή  Πατήστε.
ή
Επιλογές  Πατήστε.
Ενεργοποίηση Επιλέξτε.
Επιλογή  Πατήστε. 
ή
W Εάν η επιλεγµένη 

καταχώρηση είναι ένας 
αριθµός κλήσης, τότε 
αυτός µπορεί να 
ανακτηθεί µε το πλήκτρο 
σύνδεσης.

Αλλαγή Ρύθµισης
Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάθε 
καταχώρηση που έχετε ορίσει  (1-
10) µε µία άλλη από τη λίστα 
επιλογής στο Το µενού µου.
N Επιλέξτε την καταχώρηση 

που επιθυµείτε.
Επιλογές  Πατήστε.
Αλλαγή Ρύθµισης

 Επιλέξτε.
Ορισµός  Πατήστε.
N Επιλέξτε τη νέα  

καταχώρηση από τη 
λίστα επιλογής.

Ορισµός  Πατήστε.
Εάν επιλέξετε ως νέα καταχώρηση 
έναν αριθµό κλήσης ή κάποια 
Προτίµηση από το WAP, 
προσφέρεται η αντίστοιχη εφαρµογή 
για επιλογή.

Μηδενισµός όλων
Μετά από µία επιβεβαίωση 
ασφαλείας µε την εισαγωγή του 
κωδικού τηλεφώνου ορίζονται πάλι 
οι αρχικές καταχωρήσεις της 
προεπιλογής.

Υπόδειξη
Για την ταχεία πρόσβαση από την 
κατάσταση αναµονής:
L Πατήστε, στη συνέχεια ...
N ... πατήστε δύο φορές προς 

τα αριστερά.
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Πλήκτρο 
Ταχείας 
Πρόσβασης

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 καταχωρήσεις πλήκτρων 
µπορεί να είναι:
Internet..........................................σελ. 32
Παιχνίδ.& άλλα .............................σελ. 35
Αριθµός κλήσης ............................σελ. 19
Ξυπνητήρι .....................................σελ. 52
Νέο SMS .......................................σελ. 26
Φωτισµός ......................................σελ. 61
Απόκρυψη ταυτότητας ..................σελ. 67
Αναπάντητες κλήσεις ....................σελ. 18
Εισερχόµενες ................................σελ. 18
Εισερχόµενα (SMS) ......................σελ. 25
Εξερχόµενα (SMS) ........................σελ. 25
Το µενού µου.................................σελ. 56
Φίλτρο ...........................................σελ. 59

Αριστερό πλήκτρο 
ελέγχου 
Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής 
µπορεί να καταχωρηθεί για ταχεία 
πρόσβαση, µε µία λειτουργία/αριθµό 
κλήσης.

Αλλαγή

Internet Πατήστε στιγµιαία.

Αλλαγή Αναζητήστε µία 
εφαρµογή από τη λίστα.

• Η νέα εφαρµογή  (π. χ. Νέο SMS) 
καταχωρείται στο πλήκτρο 
ελέγχου.

• Ειδική περίπτωση Αρ.τηλεφώνου. 
Επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο ένα όνοµα (π. χ. 
„Πέτρος“) για να καταχωρηθεί στο 
πλήκτρο ελέγχου.

Επιλογή Επιβεβαιώστε τη 
ρύθµιση.

Εφαρµογή
Η ρύθµιση “Πέτρος” παρατίθεται 
εδώ σαν παράδειγµα.

Πέτρος Κρατήστε  πατηµένο.

Υπόδειξη
Ο Φορέας των Υπηρεσιών σας µπορεί να 
έχει ήδη προγραµµατίσει µια λειτουργία 
για το αριστερό  πλήκτρο ελέγχου (π. χ. 
πρόσβαση στις „p Υπηρεσίες SIM“). 
Ενδεχοµένως αυτή η καταχώρηση στο 
πλήκτρο να µην µπορεί να αλλαχθεί.
Αυτό το πλήκτρο ελέγχου αντικαθίσταται 
περιοδικά  π.χ. για την πρόσβαση σε ένα 
νέο µήνυµα αυτόµατα και από το  
© /h.

< a
∆ίκτυο

01.05.2002 23:45
Internet Μενού
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Πλήκτρα ταχείας κλήσης
Για την ταχεία πρόσβαση σε 
λειτουργίες ή αριθµούς κλήσης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα 
αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9. 
Πιθανές καταχωρήσεις βλέπε 
σελ. 57. Το αριθµητικό πλήκτρο 1 
είναι κρατηµένο για το αριθµό 
κλήσης του Προσωπικού 
Τηλεφωνητή(σελ. 41) .

Επεξεργασία
Στην κατάσταση αναµονής:

J Πατήστε ένα αριθµητικό 
πλήκτρο (2- 9). Εάν δεν 
έχει γίνει ακόµη 
καταχώρηση στο 
συγκεκριµένο πλήκτρο:

Ορισµός  Πατήστε. ή 
Νέο SMS Πατήστε στιγµιαία (σε 

περίπτωση που π. χ. έχει 
γίνει καταχώρηση µε „Νέο 
SMS“).

Αλλαγή Αναζητήστε µία 
εφαρµογή από τη λίστα.
Ειδική περίπτωση Αριθµός 
κλήσης. Επιλέξτε ένα 
όνοµα από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο 
και καταχωρήστε το στο 
συγκεκριµένο πλήκτρο.
Ειδική περίπτωση 
Σελιδοδείκτης. Επιλέξτε µία 
URL για καταχώρηση ως 
σελιδοδείκτης σε ένα 
πλήκτρο.

Επιλογή Επιβεβαιώστε τη 
ρύθµιση.

Εφαρµογή
Επιλέξτε ένα αποθηκευµένο αριθµό 
ή ξεκινήστε µία αποθηκευµένη 
εφαρµογή (π. χ. Νέο SMS).
Στην κατάσταση αναµονής:
2 Πατήστε.
Εµφανίζεται η καταχώρηση του 
αριθµητικού πλήκτρου 2 αντί του 
αριστερού πλήκτρου επιλογής, π. χ.:
Νέο SMS Κρατήστε  πατηµένο.
Ή µόνον
2 Κρατήστε  πατηµένο.
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Τόνοι 
ειδοποίησης

Μπορείτε να επιλέξετε τους τόνους 
ειδοποίησης ανάλογα µε τις 
επιθυµίες Σας.
Μενού¢Τόνοι ειδοποίησης

¢Επιλέξτε λειτουργία:

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

* Κρατήστε πατηµένο στην 
κατάσταση αναµονής 
(σελ. 75).

Έvταση
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση 
ξεχωριστά για κάθε περιοχή.
N Επιλέξτε την περιοχή:

Όλες οι κλήσεις
d Κλήσεις
Οµάδες κλήσης
Ραντεβού
Μηνύµατα
Υπηρεσίες κυψέλης

N Ρυθµίστε την ένταση.
OK Επιβεβαιώστε.

Φίλτρο
Επισηµαίνονται πλέον ακουστικά ή 
µε δόνηση µόνον  οι κλήσεις από 
αριθµούς που έχουν καταχωρηθεί 
στο Ευρετήριο ή έχουν ενταχθεί σε 
µία Οµάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις 
απλώς εµφανίζονται στην οθόνη. 
Αν δεν αποδεχθείτε τις κλήσεις 
αυτές, εκτρέπονται στον 
τηλεφωνητή (αν έχει οριστεί 
σελ. 41).

∆όνηση
Για να αποφύγετε µία ακουστική 
ενόχληση από τους ήχους κλήσης 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
δόνηση του τηλεφώνου. Η δόνηση 
µπορεί ακόµη να ενεργοποιηθεί µαζί 
µε τον τόνο κλήσης (π.χ. σε 
θορυβώδες περιβάλλον). Αυτή η 
λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη 
φόρτιση της µπαταρίας.

Τόνοι πλήκτρων
Ρύθµιση των ακουστικών τόνων των 
πλήκτρων:
Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Υπόδειξη
) Ένδειξη οθόνης: Μπιπ
& Ένδειξη οθόνης: Τόνος 

κλήσης εκτός .

Υπόδειξη
Ένδειξη για  την αυξανόµενη 
ένταση.

Οι δυο ανεξάρτητα δηλωµένοι αριθµοί 
κλήσης µπορούν να ρυθµιστούν ξεχωριστά 
(σελ. 64).

Υπόδειξη
( Ένδειξη οθόνης: 

Το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί.

~
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Μενού¢Τόνοι ειδοποίησης
¢Επιλέξτε λειτουργία:

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 
τόνων προειδοποίησης:
Επιλογή Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση.
Αλλαγή Εάν ενεργοποιηθεί, 

αναπαράγονται οι τόνοι 
υπηρεσιών για µία 
εκτεταµένη περιοχή 
λειτουργιών.

∆ιαχειρ.µελωδίας 
(σελ. 39)

Τόνοι κουδουνιού 
(σελ. 40)
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Ρυθµίσεις Συσκευή
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Συσκευή

¢Επιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα
Ρύθµιση γλώσσας για τα κείµενα 
οθόνης. Με το "Αυτόµατο" επιλέγετε 
τη γλώσσα, την οποία χρησιµοποιεί 
το ∆ίκτυό σας. Αν έχει οριστεί µία 
γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το 
τηλέφωνο µπορεί να επανέλθει στη 
γλώσσα του ∆ικτύου σας εισάγοντας 
τους ακόλουθους χαρακτήρες :

*#0000# W

Οθόνη
Χαιρετισµός 
(σελ. 38)
Προβ.εικόνας 
(σελ. 37)
Screensaver
 (σελ. 38) 
Φωτισµός
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
(µε την απενεργοποίηση αυξάνεται 
ο χρόνος αναµονής)
Μεγάλα Γράµµατα
Επιλογή µεταξύ δύο µεγεθών 
γραµµάτων για τις απεικονίσεις της 
οθόνης.
Αντίθεση
Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης.
Στυλ BITMAP
(σελ. 38)

Πλήκτρα
Απάvτηση µε κάθε πλήκτρο
Αποδοχή εισερχόµενων κλήσεων µε 
κάθε πλήκτρο 
(εκτός από S).
Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρ.
Εάν ενεργοποιηθεί το Αυτ.κλείδωµα, 
κλειδώνει αυτόµατα το 
πληκτρολόγιο, εάν δεν πατηθεί στην 
κατάσταση αναµονής κανένα 
πλήκτρο για ένα λεπτό. Η λειτουργία 
αυτή προστατεύει από µία αθέλητη 
ενεργοποίηση των πλήκτρων του 
τηλεφώνου. Μπορείτε όµως να 
δέχεστε τις κλήσεις και να 
πραγµατοποιήσετε κλήσεις 
ανάγκης.
Μπορείτε όµως να κλειδώσετε και 
να ξεκλειδώσετε απευθείας το 
πληκτρολόγιο.
Για να γίνει αυτό:
# Κρατήστε πατηµένο.

Τόνοι πλήκτρων
Ρύθµιση των ακουστικών τόνων των 
πλήκτρων:
Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα
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Μενού¢Ρυθµίσεις¢Συσκευή
¢Επιλέξτε λειτουργία.

Κατάσταση
Επαναφορά
Το τηλέφωνο επανέρχεται στις 
προκαθορισµένες τιµές (αυτό δεν 
αφορά στις ρυθµίσεις της κάρτας 
SIM και του δικτύου):

* # 9 9 9 9  # W
IMEI συσκευής
Εµφανίζεται ο κωδικός της 
συσκευής (IMEI). Η πληροφορία 
αυτή µπορεί να είναι χρήσιµη για την 
εξυπηρέτηση των πελατών.
Ταχεία αναζήτηση
Όταν η λειτουργία αυτή είναι 
ενεργοποιηµένη, η σύνδεση στο 
δίκτυο πραγµατοποιείται σε 
µικρότερα χρονικά διαστήµατα (ο 
χρόνος αναµονής της συσκευής 
µειώνεται).

Είσοδος Τ9
Τ9 Προτίµηση
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε 
τη µέθοδο "έξυπνης" καταχώρησης 
κειµένου.
Γλώσσα εισαγωγής
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία 
θέλετε να συντάξετε τα κείµενα.
Οι γλώσσες που υποστηρίζονται 
από το σύστηµα T9 επισηµαίνονται 
µε το σύµβολο T9.

Μενού¢Ρυθµίσεις¢Συσκευή
¢Επιλέξτε λειτουργία.

Φροντ. Μπατ.
(µόνον εάν έχει τοποθετηθεί 
µπαταρία τύπου NiMH)
Με αυτή  τη λειτουργία µπορείτε να 
επαναφέρετε σε µία µπαταρία NiMH 
την αρχική της χωρητικότητα όταν 
µειωθεί ο χρόνος λειτουργίας της 
συσκευής  (αντιµετώπιση του 
φαινοµένου Μνήµης).
Συνδέστε το τηλέφωνο για τη 
φόρτιση της µπαταρίας  (σελ. 8) και 
επιλέξτε αυτή τη λειτουργία.
Η µπαταρία αποφορτίζεται πλήρως 
και στη συνέχεια επαναφορτίζεται. 
∆ιάρκεια ανάλογα µε την κατάσταση 
φόρτισης έως και 5 ώρες. 

Υπόδειξη
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
κλήσεις. Οι ρυθµίσεις της ώρας 
διατηρούνται.
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Ασφάλεια
Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα 
SIM προστατεύονται από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση από 
αρκετούς αριθµούς ασφαλείας 
(κωδικοί).
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Ασφάλεια

¢Επιλέξτε λειτουργία: 
Κωδικοί
Ελεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, 
Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου, βλέπε 
σελ. 10.

Babysitter
(Προστασία Κωδικού  Τηλεφώνου)
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί κλήση 
ενός µόνο αριθµού. Κρατήστε 
πατηµένο το δεξί πλήκτρο επιλογής 
στη δεξιά εξωτερική πλευρά του 
(σελ. 17).

Μόνο από d
(Προστασία PIN 2/Κωδικός τηλεφώνου)
Οι δυνατότητες κλήσης 
περιορίζονται στους αριθµούς που 
περιλαµβάνονται στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο, δεν µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν νέες 
καταχωρήσεις. Αν έχουν εισαχθεί 
µόνο οι κωδικοί των περιοχών, οι 
σχετικοί τηλεφωνικοί αριθµοί 
µπορούν να προστεθούν σ’ αυτούς 
χειροκίνητα από το χρήστη, λίγο 
πριν την κλήση.
Ανάλογα µε το που έχει αποθηκευτεί 
ο Τηλεφωνικός Κατάλογος, στην 
κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο, θα σας 
ζητηθεί το ΡΙΝ2 ή ο Κωδικός 
Τηλεφώνου, πριν µπορέσετε να 
πραγµατοποιήσετε αλλαγές.

Μενού¢Ρυθµίσεις¢Ασφάλεια
¢Επιλέξτε λειτουργία: 

Μόνο ,
(Προστασία PIN 2)
Οι δυνατότητες κλήσης 
περιορίζονται στους αριθµούς που 
περιλαµβάνονται στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο και οι οποίοι έχουν 
αποθηκευτεί στην κάρτα SIM. Αν 
έχουν εισαχθεί µόνο οι κωδικοί των 
περιοχών, οι σχετικοί τηλεφωνικοί 
αριθµοί µπορούν να προστεθούν σ’ 
αυτούς χειροκίνητα από το χρήστη, 
λίγο πριν την κλήση.

Τελευταίες 10
(Προστασία κωδικού  τηλεφώνου)
Οι κλήσεις περιορίζονται στους 
"κληθέντες αριθµούς" της λίστας 
κλήσεων (σελ. 18). Η λίστα αυτή 
µπορεί να συµπληρωθεί µε 
τηλεφωνικούς αριθµούς: 
∆ιαγράψτε τη λίστα κλήσεων και 
εισάγετε "νέες καταχωρήσεις" 
καλώντας τηλεφωνικούς αριθµούς 
και ακυρώνοντας την κλήση λίγο 
πριν την αποκατάσταση της 
σύνδεσης.

Μόνο αυτή SIM
(Προστασία κωδικού  τηλεφώνου)
Αποτρέπεται η λειτουργία του 
τηλεφώνου σας µε κάποια άλλη 
κάρτα SIM.

~

~

~

~
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∆ίκτυο
Μενού¢Ρυθµίσεις¢∆ίκτυο

¢Επιλέξτε λειτουργία:

Γραµµή 
Η λειτουργία αυτή εµφανίζεται µόνο 
αν υποστηρίζεται από το ∆ίκτυο. Θα 
πρέπει να έχουν δηλωθεί δύο 
ανεξάρτητοι  αριθµοί για το τηλέφωνο.
Επιλογή
Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθµό 
που επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε 
προς το παρόν.
= Εµφάνιση του ενεργού 

αριθµού.

Κλειδ. γραµµ.
(Προστασία κωδικού  τηλεφώνου)
Μπορείτε να περιοριστείτε στη 
χρήση του ενός εκ των δύο 
τηλεφωνικών αριθµών. 

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

k Ένδειξη των 
απαγορευµένων Φορέων 
Υπηρεσιών (εξαρτάται 
από την κάρτα SIM).

Μενού¢Ρυθµίσεις¢∆ίκτυο
¢Ρυθµίσεις
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Επιλογή 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 
πληροφοριών δικτύου δηµιουργείται 
από την αρχή εάν έχετε επιλέξει  
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 
Παροχέων Υπηρεσιών“. 
∆ιαφορετικά, µπορείτε να επιλέξετε 
χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο από τη 
λίστα των διαθέσιµων δικτύων GSM.
∆ίκτυα
Εµφανίζεται µία λίστα όλων των 
παγκοσµίως γνωστών Φορέων 
Υπηρεσιών GSM µε τους 
αντίστοιχους κωδικούς.
Συχνότητα
Επιλέξτε µεταξύ των 
συστηµάτων GSM 900 και 
GSM 1800.

Υπόδειξη
Ρυθµίσεις σχετικά µε τους αριθµούς 
τηλεφώνου .................................... σελ. 74

~

~
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Μενού¢Ρυθµίσεις¢∆ίκτυο
¢Ρυθµίσεις
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Προτιµ.δίκτυο 
Εδώ µπορείτε να δηλώσετε του 
Φορείς Υπηρεσιών που προτιµάτε 
να χρησιµοποιείτε όταν 
εγκαταλείψετε το οικείο ∆ίκτυό σας 
(π.χ.  αν η επιλογή σχετίζεται µε 
διαφορετικούς τρόπους χρέωσης 
µεταξύ των δικτύων).

Στην οθόνη εµφανίζεται το ∆ίκτυο:
Λίστα Εµφανίζεται η λίστα µε τα 

προτιµώµενα δίκτυα.
∆ηµιουργία νέας καταχώρησης: 
• Επιλέξτε µία κενή γραµµή, 
πατήστε Εισάγω, και στη συνέχεια 
επιλέξτε και επιβεβαιώστε µία 
καταχώρηση από τη λίστα των 
Φορέων Υπηρεσιών.

Αλλάξτε/διαγράψτε µία 
καταχώρηση:
• Επιλέξτε µία καταχώρηση, 
πατήστε Αλλαγή , και στη συνέχεια 
επιλέξτε και επιβεβαιώστε µία 
άλλη καταχώρηση από τη λίστα 
των Φορέων Υπηρεσιών ή 
πατήστε ∆ιαγραφ..

Μενού¢Ρυθµίσεις¢∆ίκτυο
¢Φραγές δικτύου
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Φραγές δικτύου
Η φραγή περιορίζει την κάρτα SIM 
σας (δεν παρέχεται από όλα τα 
∆ίκτυα). Για τη φραγή δικτύου θα 
χρειαστείτε έναν 4-ψήφιο κωδικό, 
τον οποίο σας παρέχει ο Φορέας 
Υπηρεσιών. Ενδεχοµένως να 
χρειαστεί να αποστείλετε αίτηση για 
κάθε φραγή δικτύου στο Φορέα 
Υπηρεσιών.
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. 
Μπορείτε όµως να 
πραγµατοποιήσετε κλήσεις από το 
εξωτερικό προς την πατρίδα σας.
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.

Υπόδειξη
Εάν κατά την ενεργοποίηση η ισχύς 
σήµατος του προτιµώµενου δικτύου δεν 
είναι επαρκής, τότε το τηλέφωνο ενδέχεται 
να δηλωθεί σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτό 
µπορεί να αλλάξει στην επόµενη 
ενεργοποίηση της συσκευής ή εάν 
επιλέξετε ένα άλλο δίκτυο χειροκίνητα 
(σελ. 64).

~
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Μενού¢Ρυθµίσεις¢∆ίκτυο
¢Φραγές δικτύου
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Ελεγχ.κατάστ.
Οι παρακάτω πληροφορίες 
µπορούν να εµφανιστούν µετά τον 
έλεγχο κατάστασης:
^ Έχει τεθεί φραγή.
_ ∆εν έχει τεθεί φραγή.

? Άγνωστη κατάσταση 
(π.χ. νέα κάρτα SIM).

∆ιαγραφή όλων
Άρση κάθε φραγής. Για τη 
λειτουργία αυτή απαιτείται ένας 
κωδικός, ο οποίος παρέχεται από το 
Φορέα Υπηρεσιών.

Οµάδα χρηστών 
Μενού¢Ρυθµίσεις

¢Οµάδ.χρηστών
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Αν προσφέρεται από το Φορέα 
Υπηρεσιών, η υπηρεσία αυτή σας 
δίνει τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσετε οµάδες. Αυτές 
προσφέρουν για  παράδειγµα 
πρόσβαση σε εσωτερικές 
πληροφορίες (της εταιρίας) ή να 
καθιστούν δυνατή τη χρήση των 
ειδικών τελών χρέωσης. 
Απευθυνθείτε στο Φορέα 
Υπηρεσιών για περισσότερες 
διευκρινήσεις.
Οµάδα Χρηστών
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε 
τη λειτουργία. Η λειτουργία “Οµάδα 
Χρηστών” θα πρέπει να είναι 

απενεργοποιηµένη όταν επιθυµείτε 
συµβατική χρήση του τηλεφώνου 
σας (κωδικός συσκευής, σελ. 11).
Επιλογή οµάδας
Μπορείτε να επιλέξετε ή να 
προσθέσετε άλλες οµάδες εκτός των 
προτιµώµενων (δείτε παρακάτω). 
Τους κωδικούς αριθµούς των 
οµάδων µπορείτε να τους λάβετε 
από το Φορέα Υπηρεσιών.
Εξερχόµενες όλες
Σε συνδυασµό µε τον έλεγχο µιας 
οµάδας χρηστών από το δίκτυο, 
είναι δυνατό να προσδιορίσετε κατά 
πόσον επιθυµείτε την 
πραγµατοποίηση εξερχόµενων 
κλήσεων από την οµάδα χρηστών.  
Εάν απενεργοποιηθεί η λειτουργία, 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
µόνον οι κλήσεις εντός της οµάδας.
Οµάδα προτίµ.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
µόνον οι κλήσης εντός της 
προκαθορισµένης οµάδας 
χρηστών(εξαρτάται από τη 
διαµόρφωση του δικτύου).

~
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Κατά την κλήση
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Κατά την κλήση

¢Επιλέξτε λειτουργία:
Αναµονή κλήσης
Αν είστε εγγεγραµµένος σ’ 
αυτήν την υπηρεσία, µπορείτε να 
ελέγξετε αν έχει οριστεί και 
αντίστοιχα να την ενεργοποιήσετε ή 
να την απενεργοποιήσετε (σελ. 15).
Απόκρυψη ταυτότητας
Όταν πραγµατοποιείται µια 
κλήση, ο αριθµός σας εµφανίζεται 
στην οθόνη του συνοµιλητή 
(εξαρτάται από τους Φορείς των 
Υπηρεσιών σας).
Για να αποκρύψετε αυτή την ένδειξη, 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε την 
κατάσταση „Απόκρυψη“ µόνον για 
την τρέχουσα κλήση ή για όλες τις 
µελλοντικές κλήσεις. Μπορεί να 
απαιτείται πρόσθετη εγγραφή στο 
Φορέα Υπηρεσιών σας για τη χρήση 
αυτών των λειτουργιών.

Ρολόι
(σελ. 53)

Σύνδεση
Μενού¢Ρυθµίσεις

¢Σύνδεση
¢Επιλέξτε λειτουργία:

GPRS
(General Packet Radio Service)
Το GPRS είναι ένα νέο σύστηµα για 
την ταχύτερη µεταφορά δεδοµένων 
µέσω του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας. Χρησιµοποιώντας το 
GPRS, µπορείτε να είστε µόνιµα 
συνδεµένοι µε το Internet, εφ' όσον 
υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου. 
Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται 
ακόµη από όλους τους Φορείς.

Επεξεργ. Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
λειτουργίας GPRS.

Ενδείξεις στην οθόνη:
› GPRS ενεργοποιηµένο.
њ GPRS διαθέσιµο.

Πληροφ. GPRS
Ένδειξη των πληροφοριών 
σύνδεσης.

N Πατήστε  αριστερά. Ταχεία 
πρόσβαση στην 
κατάσταση αναµονής.

~

~

~
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Μενού¢Ρυθµίσεις
¢Σύνδεση
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Ρύθµιση των προφίλ WAP
Μπορείτε 5 να ρυθµίσετε έως και 5 
προφίλ WAP (ενδεχοµένως να έχει τεθεί 
φραγή από το Φορέα Υπηρεσιών). Οι 
καταχωρήσεις µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε το δίκτυο. Για να ρυθµίσετε:
N Επιλέξτε προφίλ.
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.
Αλλαγή Ρύθµισης Επιλέξτε και 

επιβεβαιώστε.
N Επιλέξτε την περιοχή 

προφίλ και 
πραγµατοποιήστε τις 
ρυθµίσεις/εισαγωγές σε 
κάθε πεδίο.

Επεξεργ. Εµφανίζεται  η φόρµα 
εισαγωγής.

Μπορείτε να µάθετε περισσότερες 
πληροφορίες από το Φορέα Υπηρεσιών:        

 Αποθήκ. Οι ρυθµίσεις 
αποθηκεύονται και 
εµφανίζεται η λίστα των 
προφίλ. 

Ενεργοποίηση 
ρυθµισµένου προφίλ 
WAP (σελ. 34).

Παράµε-
τροι WAP

∆ιεύθυνση IP: Εισάγετε τη * 
διεύθυνση  IP-.
Θύρα: * Εισάγετε τον αριθµό 
θύρας.
Αρχική σελίδα: Εισάγετε την 
αρχική σελίδα, (σελ. 32) σε 
περίπτωση που δεν έχει 
καθοριστεί από το Φορέα 
Υπηρεσιών.
Χρόν.αποσύνδ: Χρόνος σε 
δευτερόλεπτα, µετά τον οποίο 
θέλετε να τερµατιστεί µία 
σύνδεση εάν δεν 
πραγµατοποιηθεί κάποια 
εισαγωγή ή ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδοµένων.
*) εξαρτάται από το ∆ίκτυο 
ενδεχοµένως να χρειαστεί να 
εισάγετε δεύτερη διεύθυνση 
ΙΡ και δεύτερη θύρα

~

Ρυθµίσεις 
CSD 
(Circuit 
Switched 
Data)

Αρ.σύνδεσης: Εισάγετε ένα 
αριθµό σύνδεσης κόµβου (ISP).
Τύπος κλήσης Επιλέξτε ΙSDN 
ή αναλογική σύνδεση.
Όνοµα χρήστη Εισάγετε ένα 
όνοµα χρήστη (Login-Name).
Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης (εµφανίζεται 
καλυµµένος).

Ρυθµίσεις 
- GPRS 
(General 
Packet Ra-
dio Serv-
ice)

Ενεργό/Μη ενεργό: 
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
APN: Εισάγετε τη διεύθυνση 
του ∆ικτύου. 
Όνοµα χρήστη Εισάγετε ένα 
όνοµα χρήστη (Login-Name).
Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης (εµφανίζεται 
καλυµµένος)

Υπόδειξη
Εναλλακτικός τρόπος εγκατάστασης/
αλλαγής ενός νέου προφίλ από το µενού 
του Περιηγητή: 
† Εµφάνιση του µενού.
Περισσότερα...  Επιλέξτε.
Προφίλ WAP Επιλέξτε.
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Μενού¢Ρυθµίσεις
¢Σύνδεση
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Ρύθµιση προφίλ Java™
Μπορείτε. 5 να ορίσετε έως και 5 
προφίλ. Συνήθως οι ρυθµίσεις έχουν 
ήδη πραγµατοποιηθεί από το Φορέα 
Υπηρεσιών.  Για να κάνετε τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις:
N Επιλέξτε προφίλ.
Επιλογές Ανοίξτε το µενού.
Αλλαγή Ρύθµισης Επιλέξτε και 

επιβεβαιώστε.
N Επιλέξτε την περιοχή 

προφίλ και 
πραγµατοποιήστε τις 
ρυθµίσεις/εισαγωγές σε 
κάθε πεδίο.

Αλλαγή Εµφανίζεται  η φόρµα 
εισαγωγής.

Μπορείτε να µάθετε περισσότερες 
πληροφορίες από το Φορέα 
Υπηρεσιών:

 Αποθήκ. Οι ρυθµίσεις 
αποθηκεύονται και 
εµφανίζεται η λίστα των 
προφίλ. 

Ενεργοποιήστε το 
επιλεγµένο προφίλ 
Java™ (σελ. 37).

Ρυθµίσεις 
CSD
(Circuit 
Switched 
Data)

Αρ.σύνδεσης: Εισάγετε ένα 
αριθµό σύνδεσης κόµβου (ISP).
Τύπος κλήσης Επιλέξτε ΙSDN ή 
αναλογική σύνδεση.
Όνοµα χρήστη Εισάγετε ένα 
όνοµα χρήστη (Login-Name).
Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης  (εµφανίζεται 
καλυµµένος).
Χρόν.αποσύνδ: Χρόνος σε 
δευτερόλεπτα, µετά τον οποίο 
θέλετε να τερµατιστεί µία 
σύνδεση εάν δεν 
πραγµατοποιηθεί κάποια 
εισαγωγή ή ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδοµένων.

Ρυθµίσεις
-GPRS 
(General 
Packet 
Radio 
Service)

APN: Εισάγετε τη διεύθυνση του 
∆ικτύου. 
Όνοµα χρήστη Εισάγετε ένα 
όνοµα χρήστη (Login-Name).
Κωδικός:Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης  (εµφανίζεται 
καλυµµένος).
DNS1 / DNS 2: (προαιρετικά)

Υπόδειξη
Εναλλακτικός τρόπος από το Surf & Fun  
για την εγκατάσταση/αλλαγή ενός νέου 
προφίλ:
Μενού¢Surf & Fun¢Παιχνίδ.& άλλα 

¢Προφίλ Java
Επιλογές Επιλέξτε.
Προφίλ Java Επιλέξτε.
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Μενού¢Ρυθµίσεις
¢Σύνδεση
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Fax/data
(σελ. 72).

Πιστοποίηση
Αλλαγή Ενεργοποίηση 

κωδικοποιηµένης κλήσης 
σύνδεσης για το WAP 
(CHAP Challenge Au-
thentication Procedure) ή 
απενεργοποίηση (PAP 
Personal Authentication 
Procedure).

Αξεσουάρ
Μενού¢Ρυθµίσεις¢Αξεσουάρ

¢Επιλέξτε λειτουργία:

Car Kit
Μόνον σε συνδυασµό µε ένα γνήσιο 
κιτ αυτοκινήτου της Siemens 
(σελ. 88). Το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα µόλις η συσκευή 
τοποθετηθεί στη βάση.
Μεταβλητές ρυθµίσεις
Αυτ.απάντηση 
(Αρχική κατάσταση: απενεργοποιηµένη)
Αυτόµατη αποδοχή κλήσης µετά 
από µερικά δευτερόλεπτα. Υπάρχει 
πιθανότητα ανεπιθύµητης 
συνακρόασης!

% Ένδειξη στην οθόνη.

- Εναλλαγή µεταξύ 
τηλεφώνου και 
Car Kit Portable κατά τη 
διάρκεια µίας συνοµιλίας.

Αυτόµ.απενεργ
(Αρχική κατάσταση: 22 ώρες)
Tο τηλέφωνο τροφοδοτείται από την 
παροχή του αυτοκινήτου. Ο χρόνος 
που µεσολαβεί ανάµεσα στο 
σβήσιµο της µηχανής του 
αυτοκινήτου και την 
απενεργοποίηση του τηλεφώνου 
µπορεί να ρυθµιστεί.
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Aυτόµατες ρυθµίσεις:
• Μόνιµος φωτισµός: 
ενεργοποιηµένος.

• Κλείδωµα πληκτρολογίου: 
απενεργοποιηµένο. 

• Φόρτιση της µπαταρίας στο 
τηλέφωνο.

• Αυτόµατη ενεργοποίηση του 
προφίλ Car Kit (σελ. 55) µε τη 
σύνδεση του τηλεφώνου.

Μενού¢Ρυθµίσεις¢Αξεσουάρ
¢Επιλέξτε λειτουργία:

Ακουστικά
Μόνον σε συνδυασµό µε τα γνήσια 
ακουστικά (Headset) της Siemens 
(σελ. 87). Το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα µόλις τα ακουστικά 
συνδεθούν στο τηλέφωνο. 
Μεταβλητές ρυθµίσεις
Αυτ.απάντηση 
(Εργοστασιακές ρυθµίσεις: 
απενεργοποιηµένο)
Αυτόµατη αποδοχή κλήσεων µετά 
από µερικά δευτερόλεπτα (εκτός και 
εάν ο ήχος κλήσης είναι 
απενεργοποιηµένος ή έχει ρυθµιστεί 
σε έναν σύντοµο ήχο "µπιπ"). Θα 
πρέπει να φοράτε τα ακουστικά. 
Υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύµητης 
συνακρόασης!

Αυτόµατη ρύθµιση
Αποδοχή κλήσεων µε το πλήκτρο 
σύνδεσης ή το πλήκτρο ΡΤΤ (Push-
To-Talk), ακόµη και εάν έχει 
ενεργοποιηθεί το κλείδωµα 
πληκτρολογίου.

HomeStation
Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιµες 
µόνον µε τα κατάλληλα γνήσια 
αξεσουάρ της Siemens (σελ. 88).

Αυτόµατη αποδοχή κλήσεων
Υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύµητης 
συνακρόασης εάν δεν αντιληφθείτε την 
κλήση. 
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Λειτουργία 
Fax/
∆εδοµένων 
µε χρήση PC

Μενού¢Ρυθµίσεις
¢Σύνδεση¢Fax/data

Κάνοντας χρήση του τηλεφώνου 
σας και ενός συνδεδεµένου PC, 
µπορείτε να µεταδώσετε ή να λάβετε 
fax και δεδοµένα. Το PC σας θα 
πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο 
λογισµικό για την αποστολή/λήψη 
fax και δεδοµένων και πρόσθετα θα 
πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το 
τηλέφωνο. 
Στο τηλέφωνο σας θα πρέπει να 
έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες 
fax και δεδοµένων από το Φορέα 
Υπηρεσιών. Ανάλογα µε το δίκτυο, 
υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λήψης 
fax/δεδοµένων. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε το 
Φορέα Υπηρεσιών σας.
Αλλαγή Ρύθµιση της επιθυµητής 

κατάστασης.

Fax/data
Ο Φορέας Υπηρεσιών του δικτύου 
σας θα πρέπει να σας προµηθεύσει 
µε έναν αριθµό για τις υπηρεσίες 
τηλεφωνίας και έναν αριθµό για τις 
υπηρεσίες fax/δεδοµένων.
Αποστολή
Εκκινήστε το πρόγραµµα 
επικοινωνίας στο PC-και εισάγετε 
εκεί τον αριθµό κλήσης του 
παραλήπτη.
Λήψη
Η κλήση σηµατοδοτείται από ένα 
ειδικό κουδούνισµα και το είδος της 
(fax ή δεδοµένα) εµφανίζεται στην 
οθόνη.
Ξεκινήστε το πρόγραµµα 
επικοινωνίας του PC σας και λάβετε 
το fax/δεδοµένα.

Αποστ Οµ/Fax
Ρυθµίστε στο τηλέφωνο σας αυτή τη 
λειτουργία πριν από τη µετάδοση, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
µετάβαση από τη λειτουργία οµιλίας 
στη λειτουργία fax.
Κατά τη διάρκεια αποκατάστασης τη 
σύνδεσης, το παρακάτω πλήκτρο 
επιλογής είναι διαθέσιµο για δύο 
δευτερόλεπτα:
Οµιλ/fax Μεταβείτε στην 

κατάσταση  Αποστ Οµ/Fax , 
τώρα µπορείτε να 
αποστείλετε ένα Fax.

Λήψη Οµιλ/Fax
Μόνο  αν δεν είναι διαθέσιµος 
κάποιος συγκεκριµένος αριθµός 
fax). 
Ξεκινήστε το πρόγραµµα 
επικοινωνίας στο PC σας και 
ενεργοποιήστε τη σχετική λειτουργία 
του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της 
κλήσης (το PC αποδέχεται τη 
σύνδεση).

Τερµατισµός µετάδοσης
Τερµατίστε τη µετάδοση από το 
λογισµικό του PC ή/και πατήστε 
S.

~

~
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Υποδείξεις Α-
Ω

Ακολουθία τόνων (DTMF)
Αποστολή DTFM 
Για την αποµακρυσµένη ακρόαση 
ενός τηλεφωνητή µπορείτε να 
εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία) 
κατά τη διάρκεια µίας σύνδεσης. 
Αυτή η πληκτρολόγηση 
αποστέλλεται απευθείας ως τόνος 
DTMF  (ακολουθία τόνων).
; µενού Ανοίξτε το µενού 

συνοµιλίας.
Αποστ. DTMF

 Επιλέξτε.
Χρησιµοποιώντας τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο 
Αποθηκεύστε τους αριθµούς κλήσης 
και τις ακολουθίες τόνων (τόνοι 
DTMF ) στον Τηλεφωνικό Κατάλογο 
όπως µία απλή καταχώρηση.

J Πληκτρολογήστε τον 
αριθµό.

0 Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη το 
σύµβολο "+" (παύση για 
τη ρύθµιση της 
σύνδεσης).

J Πληκτρολόγηση τόνων 
DTMF (ψηφία).

0 Αν κρίνεται απαραίτητο, 
µπορείτε να εισάγετε 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.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε µόνον 
τους τόνους DTMF  (ψηφία) και να 
τους αποστείλετε αργότερα κατά τη 
διάρκεια µίας συνοµιλίας.

Απενεργοποίηση ήχου κλήσης
Απενεργοποιήστε τον ήχο κλήσης 
µόνον για την τρέχουσα  κλήση/
ειδοποίηση (όχι εάν έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία „κάθε 
πλήκτρο“ (σελ. 61)):
* Κρατήστε πατηµένο.
Η κλήση συνεχίζει να εµφανίζεται 
στην οθόνη. Με την αποδοχή ή 
απόρριψη της κλήσης ή την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
της κλήσης τερµατίζεται αυτή η 
λειτουργία. 
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). 

Αριθµός κλήσης/URL σε µήνυµα 
SMS
Οι αριθµοί κλήσης που εµφανίζονται 
στο κείµενο ανάστροφα µπορούν να 
κληθούν οι να αποθηκευτούν στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 19). 
Μπορείτε να ανακτήσετε απευθείας 
τις διευθύνσεις Internet (URL).
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Αριθµοί Υπηρεσιών
Ενδεχοµένως να έχουν αποθηκευτεί 
στον Τηλεφωνικό Κατάλογο αριθµοί 
που σας παρέχει ο Φορέας 
Υπηρεσιών. Σας δίνουν τη 
δυνατότητα επικοινωνίας, σε τοπικό 
ή εθνικό επίπεδο, µε υπηρεσίες 
πληροφοριών, ή τη χρήση 
υπηρεσιών που προέρχονται από το 
Φορέα Υπηρεσιών σας.

∆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 αισθητή µείωση της 
ποιότητας. Κατά συνέπεια οι χρόνοι 
λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου 
σας µπορούν να µειωθούν 
σηµαντικά, ακόµη και µετά από µία 
πλήρη φόρτιση της µπαταρίας.
Σε κάθε περίπτωση όµως, η 
µπαταρία έχει κατασκευαστεί έτσι, 
ώστε να µπορεί να φορτιστεί και να 
εκφορτιστεί ακόµη και 6 µήνες µετά 
την αγορά της συσκευής. Μετά από 
την πάροδο των έξι µηνών 
προτείνουµε να αντικαταστήσετε την 
µπαταρία σε περίπτωση αισθητής 
µείωσης της απόδοσής της. 
Παρακαλούµε αγοράζετε µόνον 
αυθεντικές µπαταρίες Siemens.

∆ιεθνείς κωδικοί κλήσης
Στο τηλέφωνό σας έχουν 
αποθηκευτεί διάφοροι διεθνείς 
κωδικοί κλήσης.
Στην κατάσταση αναµονής (στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο λείπει 0):

0 Κρατήστε  πατηµένο, µέχρι 
να εµφανιστεί το σύµβολο 
"+"-. Αυτό αντικαθιστά τα 
δύο ψηφία "µηδέν" που 
προηγούνται του 
διεθνούς κωδικού 
κλήσης.

+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. 

∆ύο αριθµοί κλήσης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
ξεχωριστές ρυθµίσεις για κάθε 
αριθµό κλήσης  (π. χ. µελωδία, 
εκτροπή κλήσης κλπ.) Μεταβείτε 
πρώτα στον τηλεφωνικό αριθµό που 
επιθυµείτε.(σελ. 64). 
Αλλαγή από αριθµό κλήσης/
σύνδεση στην κατάσταση αναµονής:
0 Πατήστε. 
Γραµµή1  Πατήστε.

~
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Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
Πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο 
µέχρι να εµφανιστεί ο χαρακτήρας:

Για την εισαγωγή ειδικών 
χαρακτήρων µετά από αριθµούς (π. 
χ. 5 £), µεταβείτε πρώτα στην 
κατάσταση εισαγωγής γραµµάτων:
* Πατήστε.

Εκδόσεις γλώσσας T9 
Σε περίπτωση που θέλετε να 
φορτώσετε ένα άλλο λεξικό (έκδοση 
γλώσσας T9 ) για την απλοποιηµένη 
σύνταξη µηνυµάτων SMS σε µία 
άλλη γλώσσα, θα βρείτε µία µεγάλη 
επιλογή γλωσσών στο Internet για 
λήψη, στη διεύθυνση: 
www.my-siemens.com/t9

Εκτός του οικείου δικτύου
Αν βρίσκεστε εκτός του “οικείου 
δικτύου“, το τηλέφωνο σας επιλέγει 
αυτόµατα ένα άλλο δίκτυο GSM 
(σελ. 64).

EMS
(Enhanced Messaging Service)
Με αυτή την υπηρεσία µπορείτε, 
εκτός από (µορφοποιηµένα) 
κείµενα, να αποστείλετε

• εικόνες (Bitmaps),
• µελωδίες,   
• κινούµενα γραφικά (σειρά 4 
εικόνων).

Τα προαναφερόµενα στοιχεία 
µπορούν να αποσταλούν ξεχωριστά 
ή µαζί σε ένα SMS. Mε το EMS 
µπορείτε να αποστείλετε εικόνες και 
ήχους, αλλά και   µελωδίες και 
Screensavers. Εδώ µπορούν να 
προκύψουν µηνύµατα, το µέγεθος 
των οποίων υπερβαίνει αισθητά το 
µέγεθος ενός µόνον SMS. Σε αυτή 
την περίπτωση πραγµατοποιείται 
µία αλυσιδωτή σύνδεση των 
επιµέρους τµηµάτων για τη 
δηµιουργία ενός µόνον µηνύµατος.

¨ Μνήµη µηνυµάτων πλήρης
Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο 
µηνυµάτων έχει γεµίσει η µνήµη της 
κάρτας SIM. ∆εν µπορείτε να 
λαµβάνετε πλέον  νέα µηνύµατα 
SMS. ∆ιαγράψτε ή αρχειοθετήστε τα 
µηνύµατα (σελ. 25).

Ορισµός εκτροπής
Εκτροπή
Εκτροπή π.χ. στον Τηλεφωνητή, εάν 
έχει οριστεί η εκτροπή Κατειληµµέvο 
και έχει (σελ. 44) ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία Αναµονή (σελ. 15).

Προβλήµατα κάρτας SIM
Έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM. 
Εµφανίζεται όµως το µήνυµα:
Εισάγετε κάρτα SIM
Ελέγξτε εάν η κάρτα έχει τοποθετηθεί 
σωστά ή εάν έχουν λερωθεί οι 
επαφές, εάν χρειαστεί καθαρίστε µε 

1 Κεν
ό

1 € £ $ ¥ ¤

0
. , ? ! 0 + - : Ώ
΅ “ ’ ; _

* * / ( ) < = > % ~

#
# @ \ & § }

http://www.my-siemens.com/t9
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ένα στεγνό πανί. Εάν η κάρτα έχει 
υποστεί φθορά απευθυνθείτε στο 
Φορέα Υπηρεσιών. 
Βλέπε και „Ερωτήσεις & 
Απαντήσεις" (σελ. 82).

Προσωπικοί αριθµοί
Εισαγωγή των "προσωπικών" 
αριθµών κλήσης στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο (π. χ. φαξ) για 
ενηµέρωση. Αυτοί οι αριθµοί κλήσης 
µπορούν να διαγραφούν, να 
τροποποιηθούν και να αποσταλούν 
ως SMS.

Πληροφορίες αποστολής SMS
Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή 
του µηνύµατος στο Κέντρο 
Υπηρεσιών, προσφέρεται η 
δυνατότητα επανάληψης. Εάν 
αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, 
απευθυνθείτε στο Φορέα 
Υπηρεσιών. 
Το κείµενο "Μήνυµα εστάλη!" δηλώνει 
αποκλειστικά και µόνο τη µετάδοση 
του µηνύµατος στο Κέντρο 
Υπηρεσιών. Το τελευταίο µε τη 
σειρά του, επιχειρεί να µεταδώσει το 
µήνυµα στον παραλήπτη εντός 
ορισµένου χρονικού διαστήµατος.
Βλέπε και „Ισχύς" (σελ. 31).

Σήµα λήψης
< Ισχυρό σήµα λήψης.
> Ενα ασθενές σήµα 

µειώνει την ποιότητα 
κλήσης και µπορεί να 
οδηγήσει σε διακοπή 
σύνδεσης. Κινηθείτε προς 
ένα άλλο σηµείο.

Σηµείωση τηλεφωνικού αριθµού
Εάν κατά τη διάρκεια µίας 
συνοµιλίας εισάγετε µε το 
πληκτρολόγιο έναν αριθµό κλήσης, 
ο συνοµιλητής θα ακούσει τους 
ήχους πληκτρολόγησης. Ο αριθµός 
µπορεί να αποθηκευτεί ή να κληθεί 
µετά την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας κλήσης.

Συµπλήρωση τηλεφωνικού 
αριθµού στον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο
Κατά την καταχώρηση ενός αριθµού 
κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο 
µπορείτε να αντικαταστήστε 
ορισµένα ψηφία µε το σύµβολο „?":
* Κρατήστε πατηµένο.
Θα πρέπει να συµπληρώσετε αυτά 
τα σηµεία κατά την πραγµατοποίηση 
κλήσεων. 
Για να καλέσετε, επιλέξτε τον αριθµό 
κλήσης από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο:
W Πατήστε.

J Αντικαταστήστε τα 
σύµβολα “?“ µε ψηφία.

W Πατήστε και καλέστε τον 
αριθµό.
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Χρόνοι λειτουργίας  
Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται 
από τις συνθήκες χρήσης: 

Μία εξωτερική θέρµανση του 
τηλεφώνου µειώνει αισθητά το 
χρόνο αναµονής. Αποφύγετε 
εποµένως την έκθεση του 
τηλεφώνου στην ηλιακή ακτινοβολία 
και µην το τοποθετείτε επάνω σε 
σώµατα θέρµανσης.

Ταχεία επιλογή µενού
Ολες οι λειτουργίες των µενού είναι 
εσωτερικά αριθµηµένες. Η σειρά 
των αριθµών εµφανίζεται στην 
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 
Εισάγοντας διαδοχικά τους 
αριθµούς αυτούς, µπορείτε να 
επιλέξετε απευθείας µία λειτουργία.
π. χ. σύνταξη νέου µηνύµατος SMS:

Μενού  Πατήστε.

1 για Μηνύµατα

1 για Νέο SMS

Η αρίθµηση ενδέχεται να αλλάξει 
εάν ο Φορέας Υπηρεσιών έχει 
ενσωµατώσει πρόσθετες 
λειτουργίες (υπηρεσίες κάρτας SIM) 
στο µενού συστήµατος.
Η λειτουργία αυτή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης!

Υπηρεσίες SIM 
(προαιρετικά)
Ο Φορέας των Υπηρεσιών 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 ανάλογη κάρτα 
SIM, οι υπηρεσίες SIM εµφανίζονται 
πρώτες στο βασικό µενού ή 
αντίστοιχα επάνω από το αριστερό 
πλήκτρο επιλογής.

p Εικονίδιο των υπηρεσιών 
SIM.

Σε περισσότερες εφαρµογές οι 
υπηρεσίες εµφανίζονται σε 
ξεχωριστό 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 Φορέα των 
Υπηρεσιών σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το 
Φορέα των Υπηρεσιών σας. 

Ενέργεια Χρό-
νος
(λε-
πτά)

Μείωση του 
χρόνου αναµονής 
κατά

Πραγµατο-
ποίηση 
κλήσεων

1 30 - 60 λεπτά.

Φωτισµός 
οθόνης*

1 30 λεπτά

Αναζήτηση 
∆ικτύου

1 5 -10 λεπτά.

*Χρήση πλήκτρων, παιχνίδια, ατζέντα 
κλπ.

~
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Χρήση WAP 
Εκκίνηση µε...
Ρυθµίστε, ποιες λειτουργίες θέλετε 
να εµφανίζονται στην οθόνη µετά τη 
σύνδεση µε το Internet:
W Ανοίξτε το µενού του 

Περιηγητή.
Περισσότερα... Επιλέξτε.
Εκκίνηση µε... Επιλέξτε, στη 

συνέχεια επιλέξτε από τη 
λίστα:
Μενού έναρξης (σελ. 32)
Μεν. BROWSER (σελ. 33)
Αρχική σελίδα (σελ. 32)
Ανάκτηση (σελ. 32)
Σελιδοδείκτης (σελ. 32)

Εισάγετε τη διεύθυνση Internet (URL)
Στην οθόνη θα πρέπει να 
εµφανίζεται µία σελίδα WAP (online 
ή offline). Στη συνέχεια:
W Ανοίξτε το µενού του 

Περιηγητή.
Go to URL  Επιλέξτε. 

J Εισάγετε την URL και 
επιβεβαιώστε. 
Πραγµατοποιείται η 
σύνδεση.

Σελιδοδείκτης (URL) 
Αποθηκεύστε στο τηλέφωνό σας µία 
λίστα µε τις Αγαπηµένες σας 
διευθύνσεις Internet (URL) 
(δυνατότητα offline και online, 
εξαρτάται από το Φορέα 
Υπηρεσιών):

Αποθήκ.:

W Ανοίξτε το µενού του 
Περιηγητή.

Σελιδοδείκτης  Επιλέξτε.
Online (αποθήκευση):

Προσθήκ.σελίδας Η τρέχουσα σελίδα  
WAP λαµβάνεται ως 
σελιδοδείκτης.
Offline (αποθήκευση):

(Κενό)  Επιλέξτε.
Μενού Ανοίξτε το µενού.
Αλλαγή Επιλέξτε, 

πληκτρολογήστε όνοµα/
τίτλο και επιβεβαιώστε

Αποθήκ.  Πατήστε.
Εφαρµογή:

W Ανοίξτε το µενού του 
Περιηγητή.

Σελιδοδείκτης  Επιλέξτε.

N Επιλέξτε καταχώρηση.

Πήγαινε Η επιλεγµένη σύνδεση 
αποκαθίσταται.

Ειδικοί χαρακτήρες για τη χρήση WAP:
* Πατήστε 3 φορές για  /
# Πατήστε 3 φορές για  @
0 Πατήστε για  . (τελεία)
0 Πατήστε περισσότερες φορές για :
* Πατήστε περισσότερες φορές για ~

~
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Ταχεία πρόσβαση:
Για να ανοίξετε το σελιδοδείκτη µόλις 
ξεκινήσει η λειτουργία του 
Περιηγητή:
T Πατήστε.
Αλλαγή αρχικής σελίδας
Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας 
καταχωρείται στο προφίλ 
(πρόσβασης) (σελ. 68). Μπορείτε να 
αλλάξετε το προφίλ από την 
κατάσταση αναµονής του 
τηλεφώνου (εάν το επιτρέπει ο 
Φορέας Υπηρεσιών!):
Μενού¢Surf & Fun¢Internet

¢Προφίλ
Επιλέξτε το προφίλ π. χ.:
e-Commerce Μαρκάρισµα.
Αλλαγή Εµφανίζεται  η φόρµα 

εισαγωγής.
Παράµετροι WAP/Αρχική σελίδα

Επιλέξτε.

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

Αποθήκ.  Πατήστε.

Χωρίς κάρτα SIM
Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή 
χωρίς κάρτα SIM, µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ορισµένες 
λειτουργίες του τηλεφώνου σας.
Μενού Πατήστε το πλήκτρο 

επιλογής. Εµφανίζονται οι 
λειτουργίες.

SOS Κλήση έκτακτης ανάγκης, 
SOS

CSD
(Circuit Switched Data)
Η µετάδοση δεδοµένων 
πραγµατοποιείται µέσω µίας 
σύνδεσης µε έναν προεπιλεγµένο 
κόµβο του Φορέα Υπηρεσιών ή του 
∆ικτύου. Αυτή η σύνδεση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή 
δεδοµένων, π.χ. για την πρόσβαση 
στο Internet ή για τη λήψη 
παιχνιδιών και εφαρµογών, αλλά και 
για τη χρήση των υπηρεσιών WAP. 
Για να χρησιµοποιήσετε τις 
υπηρεσίες ή να κατεβάσετε 
εφαρµογές από το Internet, θα 
χρεωθείτε για όση ώρα υφίσταται η 
σύνδεση σύµφωνα µε τον 
τιµοκατάλογο του ∆ικτύου ή του 
Φορέα Υπηρεσιών.

GPRS
(General Packet Radio Service)
Το GPRS είναι ένα νέο σύστηµα για 
την ταχύτερη µεταφορά δεδοµένων 
µέσω του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας. Χρησιµοποιώντας το 
GPRS, µπορείτε να είστε µόνιµα 
συνδεµένοι µε το Internet, εφ' όσον 
υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου. 
Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται 
ακόµη από όλους τους Φορείς. 

~
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JAD Š και JAR Á
Στις εφαρµογές Java™ συναντάµε 
τρεις τύπους αρχείων:
Τα αρχεία JAD (Java Descriptor) 
Αυτά τα αρχεία περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά µε την 
εφαρµογή (αρχεία JAR) καθώς και 
τη διεύθυνση λήψης. Με την 
ενεργοποίηση ενός αρχείου JAD 
πραγµατοποιείται η σύνδεση µε το 
Internet και φορτώνεται η εκτελέσιµη 
εφαρµογή.
Τα αρχεία JAR (Java Archiv) 
Αυτά τα αρχεία περιέχουν την 
εκτελέσιµη εφαρµογή. Με την 
ενεργοποίηση ενός αρχείου JAR 
ξεκινά η εφαρµογή.
Συνδυασµένα αρχεία
Αυτά τα αρχεία δηµιουργούνται όταν 
τα αρχεία JAR φορτώνονται µέσω 
των αρχείων JAD. Σε αυτή την 
περίπτωση το αρχείο JAD 
προστίθεται στο αρχείο JAR. Το 
σύµβολο ενδείξεων είναι όµοιο µε 
αυτό των αρχείων JAR.

Java™

H Java™ σας προσφέρει τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε 
πολλά παιχνίδια και εφαρµογές µε 
το κινητό σας. Αυτές οι εφαρµογές 
φορτώνονται από το Internet και 
εγκαθίστανται στο κινητό σας 

τηλέφωνο. Μετά την εγκατάσταση 
µπορείτε να ξεκινήσετε την 
εφαρµογή. Παρακαλούµε προσέξτε 
τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. 
Η Siemens δεν φέρει καµία ευθύνη 
και δεν εγγυάται ότι οι φορτωµένες 
και εγκατεστηµένες εφαρµογές  Java 
θα συνεργαστούν ιδανικά µε το 
κινητό σας τηλέφωνο (βλέπε και  
σελ. 36).

SMS Push 
Αυτή η λειτουργίας σας επιτρέπει 
την απευθείας σύνδεση µίας 
διεύθυνσης στο Internet (URL) που 
περιέχεται σε ένα µήνυµα SMS. 
Μετά το µαρκάρισµα η URL 
εµφανίζεται ανάστροφα. Πατώντας 
το πλήκτρο σύνδεσης ξεκινά 
αυτόµατα ο Περιηγητής WAP και 
εµφανίζεται η µαρκαρισµένη 
διεύθυνση Internet. 

WAP
(Wireless Application Protocol) 
Το WAP είναι ένα τεχνολογικό 
πρότυπο που αποτελεί τη βασική 
πλατφόρµα σύνδεσης µεταξύ 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας και του  
Internet. To WAP καθιστά δυνατή 
την περιήγηση στο Internet µέσω 
του κινητού τηλεφώνου, τη λήψη 
παιχνιδιών και εφαρµογών, αλλά και 
τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών 
WAP όπως π. χ. Ειδήσεις, 
Χρηµατιστήριο ή Πληροφορίες. 

Τα παρακάτω σύµβολα εµφανίζονται στις 
εφαρµογές Java™:

Š Αρχείο JAD

Á Αρχείο JAR
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Σύµβολα 
οθόνης 
(επιλογή)

  Ενδείξεις οθόνης
< Ισχύς λαµβανόµενου σήµατος

e Τερµατισµός διαδικασίας φόρτισης

b Κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας.

o Εκτροπή όλων των κλήσεων.

& Απενεργοποίηση τόνων 
ειδοποίησης.

) Μόνο σύντοµο κουδούνισµα (µπιπ).

( Ήχος κλήσης µόνον εάν ο καλών 
συµπεριλαµβάνεται στο Ευρετήριο.

$ Ορισµός τόνου ειδοποίησης

l Ξυπνητήρι ενεργό

] Κλείδωµα πλήκτρων ενεργό
Τηλεφωνικοί αριθµοί/ονόµατα:

I Στην κάρτα SIM

, Στην κάρτα SIM (προστασία PIN 2).

Z Στη µνήµη της συσκευής

k Αδύνατη πρόσβαση σε δίκτυο

^ Λειτουργία ενεργή

¹ Τηλεφ.κατάλογος.
ABC/

abc/Abc
Ένδειξη για την επιλογή πεζών ή 
κεφαλαίων χαρακτήρων.

Τ9 Εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο 
T9.

› GPRS ενεργό.

њ GPRS διαθέσιµο.

¦ WAP Online.

£ WAP µέσω GPRS Online.

¤ WAP εκτός δικτύου

X Λειτουργία φορητών ακουστικών

À Ηχείο Car Kit.

�Y Λειτουργία πρόσθετου ακουστικού.

Е HomeStation ενεργό.

Ж Car Kit ενεργό.

% Αυτόµατη αποδοχή κλήσεων ενεργή.

Εικονίδια ηµερολογίου

y Σηµείωση.

v Συνάντηση.

‡� Κλήση.

Πλήκτρο ελέγχου
© Γραπτό µήνυµα ελήφθη. 

h Φωνητικό µήνυµα ελήφθη. 

U Αναπάντητη κλήση. 

¸ Εικόνα ελήφθη.

¹ Μελωδία ελήφθη.

¨ Η µνήµη SIM έχει γεµίσει.

? Μεταφορά στο Ευρετήριο.

@ Λήψη από το Ευρετήριο.

p SIM Υπηρεσίες.

- Εναλλαγή Car Kit Portable.

: T9-Επιλογή λέξεων.
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Ερωτήσεις & 
Απαντήσεις

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

Πιέσατε το πλήκτρο ενεργοπ./
απενεργοποίησης πολύ σύντοµα

S Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης τουλάχιστον για δύο δευτ/πτα

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

Βρόµικοι ακροδέκτες µπαταρίας Καθαρίστε τους ακροδέκτες.
Βλέπε  στο: "Σφάλµα φόρτισης"

Ο χρόνος 
αναµονής είναι 
περιορισµένος

Συχνή χρήση της ατζέντας και των 
παιχνιδιών.

Περιορίστε τη χρήση τους αν κάτι τέτοιο κρίνεται 
αναγκαίο.

Λειτουργία ταχ. αναζήτ. ενεργή. Απενεργ/στε τη λειτουργία ταχ. αναζήτ. (σελ. 62).
Ο φωτισµός της οθόνης είναι 
ενεργός. 

Απενεργοποιήστε το φωτισµό της οθόνης (σελ. 61)

Πάτηµα πλήκτρων χωρίς 
πρόθεση (φωτισµός!).

Ενεργοποιήστε το κλείδωµα πληκτρολογίου (σελ. 61).

Φαινόµενο Memory (µόνον 
µπαταρίες τύπου NiMH)

Εκτελέστε τη λειτουργία φροντίδας της µπαταρίας 
(σελ. 62).

Σφάλµα 
φόρτισης
(το εικονίδιο 
φόρτισης δεν 
εµφανίζεται 
στην οθόνη)

Η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη.

1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης.
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.

Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 
κατάλληλη,  περιµένετε για λίγο, και στη συνέχεια 
επαναλάβετε τη φόρτιση.

Πρόβληµα επικοινωνίας. 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 ρεύµα. Χρησιµοποιήστε άλλη πρίζα,έλεγχος τάσης δικτύου.
Εσφαλµένος τύπος φορτιστή. Χρησιµ/στε µόνο τα γνήσια αξεσουάρ της 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. 7).

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. 
θραύση).

Κάντε οπτικό έλεγχο. Αλλάξτε την κάρτα SIM, 
απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

http://www.my-siemens.com/customercare
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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 Φορέα Υπηρεσιών.
Το νέο δίκτυο είναι µη 
εξουσιοδοτηµένο.

Επιχειρήστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε ένα 
διαφορετικό δίκτυο (σελ. 64).

Έχει τεθεί φραγή δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 65).
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. 64). Η απενεργοποίηση και η 
ενεργοποίηση της συσκευής µπορεί να επιταχύνει τη 
διαδικασία.

Η πραγµατοποίηση 
κλήσεων είναι 
αδύνατη.

Έχει επιλεγεί η Σύνδεση 2. Επιλέξτε τη Σύνδεση 1 = (σελ. 64).
Έχει τοποθετηθεί καινούρια 
κάρτα SIM.

Ελέγξετε τους πιθανούς περιορισµούς.

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Μηδενίστε το όριο µε το PIN 2 (σελ. 43).
Έχει καταναλωθεί το ποσό 
πίστωσης.

Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.

Συγκεκριµένες 
κλήσεις του 
τηλεφώνου είναι 
αδύνατες.

Έχει οριστεί ο περιορισµός 
κλήσεων.

Ο Φορέας Υπηρεσιών µπορεί να έχει ορίσει την φραγή 
κλήσεων. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 65)

∆εν είναι δυνατή η 
καταχώρηση στο 
Ευρετήριο.

Η µνήµη του Ευρετηρίου έχει 
γεµίσει.

∆ιαγράψτε τις καταχωρήσεις από το Ευρετήριο 
(σελ. 20).

Ο τηλεφωνητής δεν 
λειτουργεί.

∆εν έχει οριστεί εκτροπή 
κλήσης προς τον 
τηλεφωνητή.

Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή 
(σελ. 41).

Η ένδειξη SMS 
(γραπτό µήνυµα) 
¨ αναβοσβήνει.

Η µνήµη για τα µηνύµατα 
SMS έχει γεµίσει.

∆ιαγράψτε τα γραπτά µηνύµατα (SMS) loschen 
(σελ. 25) ή αρχειοθετήστε τα (σελ. 25), για να 
απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης.

Η λειτουργία δεν 
µπορεί να οριστεί.

∆εν υποστηρίζεται από τον 
δίκτυό σας ή απαιτείται 
πρόσθετη εγγραφή.

Επικοινωνήστε µε το Φορέα Υπηρεσιών σας.

Προβλήµατα χώρου 
αποθήκευσης για 
τα Παιχνίδια, τις 
Μελωδίες, τις 
εικόνες και το 
αρχείο SMS.

Η µνήµη της συσκευής έχει 
γεµίσει.

∆ιαγράψτε αρχεία από τις αντίστοιχες κατηγορίες.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή λύση
Το µήνυµα δεν µπορεί 
να σταλεί.

Τα δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτή 
την υπηρεσία.

Ρωτήστε το Φορέα Υπηρεσιών σας.

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

Ορίστε τον αριθµό του Κέντρου Υπηρεσιών 
(σελ. 30).

Το συµβόλαιο σας δεν υποστηρίζει 
αυτή την υπηρεσία.

Επικοινωνήστε µε το Φορέα Υπηρεσιών 
σας.

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

Ελέγξτε.

Οι εικόνες και οι ήχοι 
EMS δεν εµφανίζονται 
στον παραλήπτη.

Η συσκευή 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 ανεπαρκής.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ή αντίστοιχα 
απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

Σφάλµα PIN/
Σφάλµα PIN2.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

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

Σφάλµα κωδικού 
συσκευής

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Καλέστε το τµήµα Σέρβις της Siemens 
(σελ. 85).

Σφάλµα
κωδικού ∆ικτύου.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το Φορέα Υπηρεσιών 
σας.

Λίγες/Πολλές 
καταχωρήσεις µενού

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

Ρωτήστε το Φορέα Υπηρεσιών σας.

∆εν είναι δυνατή η 
λειτουργία Fax.

Εσφαλµένες ρυθµίσεις στο PC. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις (σελ. 72).

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το Φορέα Υπηρεσιών 
σας.

Ο µετρητής χρέωσης 
δεν λειτουργεί.

∆εν µεταδίδεται κάποιο σήµα 
χρέωσης.

Επικοινωνήστε µε το Φορέα Υπηρεσιών 
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 ζεσταίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές. Κρατήστε τη συσκευή σε 
όρθια στάση µπροστά από ρεύµα αέρα. Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!

Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθµίσεων (σελ. 62):  * # 9 9 9 9  # W
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Σέρβις 
Siemens

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
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
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

Απλή και γρήγορη υποστήριξη σε τεχνικά θέµατα και θέµατα που αφορούν τη χρήση της συσκευής σας θα 
βρείτε από το τµήµα µας Online Support στο Internet: www.my-siemens.com/customercare ή στις 
παρούσες Οδηγίες Χρήσης στην ενότητα "Ερωτήσεις & Απαντήσεις" σελ. 82.

Σε περίπτωση επισκευής παρακαλούµε απευθυνθείτε σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

* 0,12 Euro/λεπτό

Υπόδειξη: Παρακαλούµε όταν καλέσετε να 
έχετε την απόδειξη αγοράς και τον αριθµό της 
συσκευής (IMEI, σελ. 62) µαζί σας.

http://www.my-siemens.com/customercare
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Χαρακτηριστι
κά 
τηλεφώνου/
Φροντίδα

∆ήλωση συµβατότητας
Η Siemens Information and Commu-
nication 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 

Συµβουλές φροντίδας
• 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).

• Φροντίδα µπαταρίας, µόνον 
NiMH (σελ. 62).

Κατηγορία GSM 4 (2 Watt)

Περιοχή 
συχνοτήτων :

880 … 960 MHz

Κατηγορία GSM: 1 (1 Watt)

Περιοχή 
συχνοτήτων :

1.710 … 1.880 MHz

Βάρος: 97 g

Μέγεθος: 109x46x23 mm 
(82 ccm)

Μπαταρία Li-Ion: 650mAh

Θερµοκρασία 
λειτουργίας:

-10 °C έως 55 °C

Κάρτα SIM: 3,0 Volt

Ταυτότητα τηλεφώνου
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιµες αν 
χάσετε το τηλέφωνο σας ή την κάρτα SIM. 
Παρακαλούµε συµπληρώστε εδώ: 
Αρ. της κάρτας SIM ( βρίσκεται επάνω στην 
κάρτα)
..............................................................
Σειριακός αριθµός  15-ψηφίων της συσκευής 
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 Φορέα 
Υπηρεσιών του δικτύου για να αποφευχθεί µη 
εγκεκριµένη χρήση.
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Αξεσουάρ Βασικά
Μπαταρία NiMH (550mAh)
L36880-N4701-A100
Μπαταρία ιόντων λιθίου (600mAh)
L36880-N4701-A112
Η µπαταρία ιόντων λιθίου αυξάνει τους 
χρόνους αναµονής και οµιλίας, ενώ έχει 
µικρότερο βάρος. 
Φορτιστής ταξιδιού
L36880-N4001-A103 (Euro)
L36880-N4001-A104 (UK)
Επιτραπέζιος φορτιστής
L36880-N4501-A101
Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
φόρτισης της µπαταρίας του τηλεφώνου και 
µίας εφεδρικής µπαταρίας.
Ακουστικά PTT
L36880-N4001-A123
Σετ φορητών ακουστικών PTT
L36880-N4001-A160
Φορτιστής αυτοκινήτου
L36880-N4001-A108
Βάση τηλεφώνου
L36880-N4501-A102
Κεραία βάσης τηλεφώνου
L36880-N4501-A103
Βάση τηλεφώνου µε δυνατότητα σύνδεσης 
µιας εξωτερικής κεραίας. Μπορεί να 
συνδυαστεί ιδανικά µε τα ακουστικά PTT ή το 
Κιτ αυτοκινήτου Portable.
Σετ µεταφοράς
L36880-N4701-A101
Περιλαµβάνει ένα κλιπ ζώνης και ένα κλιπ 
στερέωσης για τη διακριτική στερέωση του 
κινητού τηλεφώνου στα ρούχα ή σε τσάντα.

Πακέτο Talk & Carry
L36880-N4701-A102
Σετ µεταφοράς και ακουστικά για ελευθερία 
κινήσεων.
Βασικό κιτ αυτοκινήτου
L36880-N4501-A107
Προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής συνοµιλίας 
και ταυτόχρονης φόρτισης της µπαταρίας στο 
αυτοκίνητο.
Καλύµµατα CLIPit™
Πρόσθετα καλύµµατα και προσόψεις θα βρείτε 
στο ειδικό εµπόριο ή στο ηλεκτρονικό µας 
κατάστηµα στη διεύθυνση:

Θήκες µεταφοράς
• ∆ερµάτινη θήκη ........... L36880-N4001-A154
• Θήκη ζώνης ................. L36880-N4801-A116
• Θήκη από Neoprene ... L36880-N4001-A155
• Θήκη λαβής ................. L36880-N4501-A132
• Θήκη µε θηλιά .............. L36880-N4501-A133
• ∆ερµάτινη θήκη............ L36880-N4501-A131
• Τσάντα για τον ώµο  ... L36880-N4001-A149

∆εδοµένα/Εφαρµογές
Soft Data Link 5.0 
L36880-N4501-A115
Καλώδιο δεδοµένων
L36880-N4501-A148

Siemens Original Accessories
www.siemens.com/
mobilestore

http://www.siemens.com/mobilestore
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Λύσεις για το αυτοκίνητο 
Κιτ αυτοκινήτου Portable
L36880-N3015-A117
Το κιτ ανοικτής συνοµιλίας µε ενσωµατωµένο 
ακουστικό, µικρόφωνο και λειτουργία 
αυτόµατης οµιλίας. Συνδέεται απευθείας στον 
αναπτήρα του αυτοκινήτου. Ιδανικό για όσους 
αλλάζουν συχνά αυτοκίνητο. 
Κιτ αυτοκινήτου Comfort
L36880-N4501-A104
Το κιτ ανοικτής συνοµιλίας µε άριστη ψηφιακή 
ποιότητα συνοµιλίας και ευκολία χρήσης. 
Περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα που 
απαιτούνται για την τοποθέτηση. Την κεραία 
µπορείτε να την προµηθευθείτε από τα 
εξειδικευµένα καταστήµατα.
Κιτ αυτοκινήτου Professional Voice II 
• L36880-N4501-A108 (Γερµανικό)
• L36880-N4801-A109 (Αγγλικό)
• L36880-N4501-A110 (Γαλλικό)
Κιτ ανοικτής συνοµιλίας µε αναγνώριση φωνής 
και µνήµη για 150 ονόµατα. Κεντρική µονάδα 
µε σύνδεση για µετάδοση Fax και Email µέσω 
του φορητού υπολογιστή σας. 
Περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα που 
απαιτούνται για την τοποθέτηση. Την 
κατάλληλη κεραία µπορείτε να την 
προµηθευθείτε από τα εξειδικευµένα 
καταστήµατα.
Σετ αναβάθµισης Car Kit 
L36880-N4501-A106
Βάση τηλεφώνου για τη µετατροπή του κιτ 
ανοικτής συνοµιλίας των µοντέλων  
C25/28/35, M35, S25/35, SL45.
Πρόσθετα αξεσουάρ των κιτ αυτοκινήτου 
• Ακουστικά αυτοκινήτου ....... L36880-N3015-

A123
• Καλώδιο προσαρµογής 

VDA .................... L36880-N4001-A121
• Προσαρµογέας 

Car Data L36880-N4501-A134

Καινοτοµίες
MP3-Player µε σύνδεση USB
L36880-N4501-A114
Στερεοφωνικά ακουστικά για συνοµιλία hands-
free και για κορυφαίας ποιότητας ψηφιακή 
αναπαραγωγή αρχείων ήχου MP3. Η κάρτα  
MultiMediaCard χωρητικότητας 32MB µπορεί 
να αποθηκεύσει έως και 30 λεπτά µουσικής 
κορυφαίας ποιότητας. Το πακέτο περιλαµβάνει 
το ανάλογο λογισµικό για να κατεβάζετε αρχεία 
ήχου και τα καλώδια σύνδεσης USB.
HomeStation
• L36880-N4501-A118 (Γερµανία)
• L36880-N4501-A120 (Ιταλία)
• L36880-N4501-A122 (Ισπανία)
• L36880-N4501-A124 (Γαλλία)
• L36880-N4501-A126 (Μεγάλη Βρετανία)
• L36880-N4501-A128 (∆ανία)
• L36880-N4501-A130 (Νορβηγία/Φινλανδία)
Συνδέει το τηλέφωνο µε το σταθερό δίκτυο 
επιτρέποντας την αυτόµατη µεταφορά κλήσεων 
GSM σε ένα σταθερό τηλέφωνο. Χωρίς 
πρόσθετες χρεώσεις οι κλήσεις GSM 
εκτρέπονται στο σταθερό δίκτυο από το οποίο 
µπορείτε να τις χειρίζεστε.
Τα προϊόντα προσφέρονται από τα 
εξειδικευµένα καταστήµατα. Μπορείτε να 
επισκεφτείτε ακόµη το ηλεκτρονικό µας 
κατάστηµα στη διεύθυνση: 

Siemens Original Accessories
www.siemens.com/
mobilestore

http://www.siemens.com/mobilestore
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Ευρετήριο Α
Αθόρυβο περιβάλλον, προφίλ.......54
Ακολουθία τόνων (DTMF) ..............73
Ακουστικά
Αξεσουάρ ......................................71
Προφίλ ...........................................55

Ακουστικά (Headset).......................71
Άµεση απάντηση. ............................31
Ανάγνωση νέας ΜΚ .........................42
Ανάγνωση νέου SMS......................24
Αναίρεση όλων, Εκτροπή...............45
Αναµονή κλήσης ..............................67
Αναπάντητες κλήσεις, 
λίστα κλήσεων ..................................18
Αναφορά κατάστασης, SMS..........25
Ανοικτή γραµµή ................................85
Ανταλλαγή δεδοµένων ....................67
Αντίθεση, Ενδείξεις ..........................61
Αξεσουάρ.................................... 70, 87
Αξεσουάρ αυτοκινήτου....................88
Απενεργοποίηση τηλεφώνου
Αυτόµατη .......................................53
Χειροκίνητη .....................................9

Απόκρυψη Ταυτότητας ...................67
Απώλεια τηλεφώνου, 
κάρτας SIM........................................86
Αριθµός αναγνώρισης 
τηλεφώνου (IMEI) ............................62
Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης ...........73
Αριθµός θέσης αποθήκευσης........23
Αριθµός καταχώρησης. ..................23
Αριθµός κατειληµµένος ...................14
Αριθµός ταχείας κλήσης .................58
Αρχεία JAD........................................80
Αρχεία JAR........................................80
Αρχείο, SMS .....................................25
Αρχική σελίδα ...................................32
Ασφάλεια .................................... 10, 63

Ασφάλεια παραµονής 
σε αεροπλάνο ...................................11
Ατζέντα ...............................................49
Αυτόµ. ∆ίκτυο....................................64
Αυτόµατη Αναζήτηση ∆ικτύου .......64
Αυτόµατη αποδοχή κλήσης, 
Car Kit ................................................70
Αυτόµατη ένδειξη
ΜΚ ..................................................42
Ρολόι ..............................................53

Αυτόµατη ένδειξη, 
Χρόνος/Κόστος.................................43
Αυτόµατη Επανάκληση
 προηγούµενων αριθµών ...............14
Αυτόµατη ζώνη ώρας ......................53
Γ
Γενέθλια .............................................50
Γλώσσα εισαγωγής, Τ9 ..................62
Γλώσσα εισαγωγής, SMS ..............28
Γλώσσα, Τηλέφωνο.........................61
Γλώσσες ΜΚ .....................................42
Γραµµατικοί χαρακτήρες.......... 20, 28
Γραπτό µήνυµα, SMS .....................24
Γραφικό
Λήψη ..............................................37

∆
∆εύτερη κλήση..................................15
∆εύτερος τηλεφωνικός αριθµός ....64
∆ιαµόρφωση, ∆ίκτυο .......................64
∆ιαχειριστής µελωδιών ...................39
∆ιεθνής κωδικός κλήσεων..............80
∆ίκτυο .................................................64
Ερώτηση κατάστασης.................66
Κλήσεις ..........................................64
Πληροφορίες δικτύου..................64
Σύνδεση.........................................64
Φορέας Υπηρεσιών.....................64
φραγές ...........................................65



Ευρετήριο90

M50 el, A31008-H5150-A14-1-3D19 (Friday, 14. June 2002 15:29)
©

 S
ie

m
en

s 
AG

 2
00

1,
 N

:\M
ob

il\
K4

5\
M

50
-M

an
ta

-n
eu

es
 D

es
ig

n\
gr

ie
ch

\D
ru

ck
\M

an
ta

_M
45

SI
X.

fm

∆όνηση...............................................59
Ε
Είδηση

CB...................................................42
SMS, ..............................................24

Ειδική. Εκτροπή ...............................44
Ειδικοί χαρακτήρες ..........................75
Εικόνες & ήχοι (EMS)......................30
Εικόνες στο SMS .............................24
Εισαγωγή κειµένου ..........................20
Εισαγωγή κειµένου µε "T9"............28
Εισερχόµενα, SMS ..........................25
Εισερχόµενες περιαγωγής
(roaming, φραγή δικτύου ................65
Εκµάθηση (T9) .................................29
Εκτροπή.............................................44
Εκτροπή κλήσης ..............................44
Εµφάνιση χρέωσης .........................43
Εµφάνιση URL, WAP......................33
Εναλλαγή ...........................................15
Ενδείξεις (οθόνη) .............................61
Ένδειξη κόστους, χρέωσης............43
Ενεργοποίηση
Προφίλ τηλεφώνου ......................54
Προφίλ WAP.................................34

Ενεργοποίηση τηλεφώνου ...............9
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
µετάδοσης του αριθµού κλήσης....67
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
µικροφώνου ......................................16
Ένταση συσκευής ............................13
Ένταση τόνου κλήσης .....................59
Ένταση, ένταση ακουστικού ..........13
Εξερχόµενα, SMS............................25
Εξερχόµενες διεθνείς ή του 
οικείου δικτύου, φραγή δικτύου.....65
Εξερχόµενες διεθνείς, 
φραγή δικτύου ..................................65
Επανάκληση .....................................14

Επανάκληση 
προηγούµενων αριθµών ................13
Επέτειος .............................................50
Επιλογή γραµµής, Σύνδεση...........64
Εργοστασιακές ρυθµίσεις...............62
Ερώτηση κατάστασης
Εκτροπή ........................................45
Φραγή δικτύου .............................66

Εφαρµογή
Λήψη ..............................................35
Eναρξη ...........................................35

Η
Ήχοι στο SMS ..................................24
Θ
Θεµατική λίστα, ΜΚ .........................42
Θέση αποθήκευσης .........................22
Θορυβώδες 
περιβάλλον, προφίλ ........................54
Ι
Ισχύς, SMS........................................31
Κ
Κάθε πλήκτρο ...................................61
Κάλυµµα CLIPit™..................... 12, 87
Κανονικό Περιβάλλον, προφίλ ......54
Κάρτα SIM
Αναίρεση φραγής.........................11
Προβλήµατα........................... 75, 82
Προστασία.....................................10
Τοποθέτηση ....................................7

Κατά τη συνοµιλία, Ρυθµίσεις........67
Κατάσταση αναµονής........................9
Κατάσταση παραµονής 
σε αεροπλάνο ...................................55
Κατάσταση συνοµιλιών...................16
Κείµενο Υποδοχής .................... 38, 61
Κέντρο Υπηρεσιών, 
Φορέας Υπηρεσιών .........................30
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Κεφαλαία γράµµατα.........................61
Κλείδωµα πληκτρολογίου...............61
Κλειστό µικρόφωνο..........................47
Κληθέντες αριθµοί, 
λίστα κλήσεων ..................................18
Κλήση
Αποδοχή/τερµατισµός ................14
Απόρριψη ......................................14
∆ιαχείριση (εναλλαγή).................15
Εκτροπή ........................................44
Κράτηση ........................................15
Μενού.............................................16
Σε οµάδα .......................................46
Συνδιάσκεψη ................................16
ταυτόχρονα περισσότερες

 κλήσεις.......................................15
Τερµατισµός .................................13
Φραγµένη ......................................65
Χρεώσεις .......................................43

Κλήση µε χρήση των 
αριθµητικών πλήκτρων ...................13
Κράτηση κλήσης ..............................15
Κρυφοί αριθµοί .................................10
Κωδικοποίηση ..................................70
Κωδικός κλήσης ...............................13
Κωδικός συσκευής (ΙΜΕΙ) ..............62
Κωδικός τηλεφώνου ........................10
Λ
Λειτουργία Fax/∆εδοµένων 
µε χρήση PC .....................................72
Ληφθείσες κλήσεις ...........................18
Λήψη δεδοµένων, Εκτροπή ...........44
Λήψη φαξ, Εκτροπή ........................44
Λήψη/αποστολή εικόνας.................37
Λήψη/αποστολή 
ήχου κουδουνιού ..............................39
Λίστα κλήσεων..................................17

Μ
Μενού
Το µενού µου................................56
Χειρισµός.........................................5

Μενού εκκίνησης ..............................32
Μετάδοση Κυψέλης .........................42
Μη πραγµατοποιηµένες
συναντήσεις ......................................52
Μήνυµα (SMS) .................................24
Μήνυµα, SMS...................................24
Μνήµη µηνυµάτων...........................75
Μνήµη συσκευής..............................22
Μνήµη συσκευής. ............................22
Μόνον , ................................... 63
Μόνον οι τελευταίοι 10....................63
Μόνον σε αυτή την κάρτα SIM ......63
Μόνον d .................................... 63
Μορφή ηµεροµηνίας........................53
Μπαταρία
∆ήλωση ποιότητας ......................77
Τοποθέτηση ....................................7
Φόρτιση ...........................................8
Φροντίδα .......................................62
Χρόνοι λειτουργίας ......................77

Ξ
Ξεκινώντας ..........................................7
Ξυπνητήρι..........................................52
Ο
Οδηγίες Χρήσης, Σύµβολα...............5
Οθόνη
Αντίθεση ........................................61
Κεφαλαία γράµµατα ....................61
Φωτισµός ......................................61

οι αναπάντητες κλήσεις ..................44
Οικείο ∆ίκτυο.....................................64
Όλες οι εισερχόµενες, 
φραγή δικτύου ..................................65
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Όλες οι εισερχόµενες, 
Χρόνος/Κόστος.................................43
Όλες οι εξερχόµενες, 
φραγή δικτύου ..................................65
Όλες οι εξερχόµενες, 
Χρόνος/Κόστος.................................43
Όλες οι κλήσεις, Εκτροπή ..............44
Όλες οι κλήσεις, 
Χρόνος/Κόστος.................................43
Οµάδα
Κλήση σε οµάδα ..........................46
Ρυθµίσεις.......................................48
SMS σε οµάδα .............................46

Οµάδα χρηστών
Επιλογή οµάδας...........................66
Όλες οι εξερχόµενες....................66
Προτιµώµενη οµάδα ...................66

Οµιλία/fax ..........................................72
Όριο χρέωσης...................................43
Ορισµός µελωδιών, 
ήχων κουδουνιού. ............................40
Π
Παιχνίδια, λήψη ................................35
Περίβληµα my-CLIPit™ ........... 12, 87
Περιηγητής, WAP.............................33
Περιορισµός, Χρόνος/Κόστος........43
Περιοχή ..............................................64
Περιοχή συχνοτήτων .......................64
Πίσω καπάκι, my-CLIPit™ ...... 12, 87
Πληκτρολογήστε το γράµµα ..........20
Πληκτρολόγιο....................................61
Πλήκτρα ελέγχου
Εξήγηση ..........................................4
Χειρισµός.........................................5

Πλήκτρα ταχείας κλήσης ................58
Πλήκτρο ταχείας πρόσβασης ........57
Προβολή θεµάτων, ΜΚ ...................42
Προεπισκόπηση εικόνας ................37
Πρόσοψη, my-CLIPit™............ 12, 87

Προστασία SIM.................................22
Προσωπικοί αριθµοί (κλήσης) .......76
Προτιµήσεις .......................................56
Προτιµώµενο δίκτυο ........................65
Προφίλ................................................54
Τηλέφωνο......................................54
Java......................................... 36, 69
SMS,...............................................30

Προώθηση (κλήση)..........................16
Προώθηση κλήσης ..........................16
Ρ
Ρολόι...................................................53
Ρυθµίσεις
Ανταλλαγή δεδοµένων................67
Αξεσουάρ ......................................70
Ασφάλεια .......................................63
∆ίκτυο.............................................64
Κατά τη συνοµιλία .......................67
Οµάδα ............................................48
Οµάδα χρηστών...........................66
Προφίλ χρήστη .............................54
Προφίλ SMS .................................30
Ρολόι ..............................................53
Τηλέφωνο......................................61

Ρυθµίσεις κόστους ...........................43
Ρυθµίσεις τόνου κλήσης .................59
Ρυθµίσεις Ώρας / Ηµεροµηνίας .....53
Ρύθµιση τόνου κλήσης....................59
Σ
Σελιδοδείκτες, WAP.........................32
Σηµειώσεις.........................................51
Σήµα λήψης.......................................76
Σίγαση ................................................16
Στιλ γραφικών ............................ 38, 61
Στοιχεία κειµένου..............................27
συγχαρητήρια ...................................50
Συµβουλές φροντίδας .....................86
Συναντήσεις ......................................49
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Συνδιάσκεψη .....................................16
Συνολικό κόστος...............................43
Σύµβολα.............................................81
Σύµβολα οθόνης ..............................81
Σύνδεση 
(δεύτερος τηλεφωνικός αριθµός) ..64
Σύντοµα µηνύµατα (SMS)..............24
Τ
Τ9
Εισαγωγή κειµένου......................28
ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση .......................27

Προτεινόµενες λέξεις...................29
Προτιµώµενο ................................62

Ταχεία εύρεση δικτύου....................62
Ταχείας επιλογή των µενού ...........77
Τελευταία κλήση, 
Χρόνος/Κόστος.................................43
Τεχνικά χαρακτηριστικά ..................86
Τηλεφωνητής ....................................41
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Βοήθεια εισαγωγής .....................20
Εισαγωγή εικόνας........................23
Κλήση σε οµάδα ..........................21
Πραγµατοποίηση κλήσης...........19

Τηλεφωνικός κατάλογος
Αποθήκευση ακολουθίας 
τόνων (DTMF) ...........................73

Νέα καταχώρηση .........................19
Το µενού µου ....................................56
Τόνοι Ειδοποίησης ..........................59
Τόνοι ελέγχου DTMF 
(ακολουθία τόνων) ...........................73
Τόνοι πληκτρολογίου ......................61
Τόνοι προειδοποίησης ....................60
Τόνοι Υπηρεσιών .............................60
Τόνοι υποδείξεων ............................60

Τόνος ειδοποίησης
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση .

52
Ευχές..............................................50
Υπενθύµιση ..................................49

Τόνος ειδοποίησης, 
τόνος κλήσης ....................................59
Τυπικές τιµές.....................................62
Υ
Υπενθύµιση .......................................14
Υπενθύµιση ανά λεπτό ...................60
Υπηρεσία απάντησης 
κλήσεων (στο δίκτυο) ......................41
Υπηρεσίες κάρτας SIM ...................80
Υπηρεσίες Πληροφοριών,
 Μετάδοση Κυψέλης ........................42
Υποδείξεις ασφαλείας .......................3
Υπόλοιπες µονάδες, 
Χρόνος/Κόστος.................................43
Φ
Φίλτρο κλήσεων ...............................59
Φόρτιση µπαταρίας ...........................8
Φόρτωση εικόνας, 
Προεπισκόπηση εικόνας ................37
Φραγές τηλεφώνου..........................63
Φωνητικό µήνυµα 
(Τηλεφωνητής) .................................41
Φωτισµός, Ένδειξη ..........................61
Χ
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου ...........86
Χρεώσεις/Μονάδες ..........................43
Χρήση PIN.........................................10
Χρόνοι λειτουργίας 
της µπαταρίας...................................77
Χρόνος / Χρέωση .............................43
Χρόνος αναµονής ............................77
Χρόνος οµιλίας (µπαταρία) ............77
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B
Babysitter...........................................17
C
Car Kit
Αξεσουάρ ......................................70
Προφίλ ...........................................55

Cell Broadcast (CB).........................42
CSD ....................................................79
E
E-mail µέσω SMS ............................31
EMS............................................. 30, 75
F
Fax µέσω SMS.................................31
G
Games & More .................................35
GPRS
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση ................ 67, 79

Ρύθµιση .........................................68
H
HomeStation .............................. 71, 88
I
IMEI αριθµός.....................................62
M
Mελωδία
Αποστολή ......................................39
Επιλογή .........................................60

my-CLIPit™.......................................12
N
Nέο ραντεβού....................................49

P
PIN
Αλλαγή ...........................................10
εισαγωγή .........................................9
Σφάλµα ..........................................84

PIN 2...................................................10
PUK, PUK2 .......................................10
S
Screensaver............................... 38, 61
Λήψη ....................................... 38, 61

Siemens City Portal.........................12
SMS,
Ανάγνωση .....................................24
Αναφορά κατάστασης.................31
Αρχείο ............................................25
∆ιαγραφή .......................................25
Εισαγωγή εικόνων/ήχων ............30
Εισερχόµενα/Εξερχόµενα ..........25
Επιβεβαίωση µεταβίβασης ........25
Μέθοδος 
εισαγωγής κειµένου T9............28

Μέσω GPRS.................................31
Ρυθµίσεις.......................................30
Σε οµάδα ................................ 21, 46
Σύνταξη..........................................26
Χωρητικότητα ........................ 25, 36

SOS ....................................................73
Surf & Fun .........................................32
W
WAP
Επεξήγηση ....................................80
Παράµετροι ...................................68
Περιηγητής ....................................33
Τερµατισµός .................................33
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