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3Προφυλάξεις ασφαλείας

Απενεργοποιείτε τη συσκευή 
σας µέσα σε νοσοκοµεία ή 
κοντά σε ιατρικές συσκευές, 
π.χ. βηµατοδότες ή ακουστικά 
βαρηκοίας. Τα κινητά τηλέφωνα 
µπορεί να προκαλέσουν 
παρεµβολές στη λειτουργία των 
συσκευών αυτών.
Για να κάνετε κλήσεις ενώ 
οδηγείτε, χρησιµοποιείτε πάντα 
κιτ handsfree (σελ. 91)!

Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να 
απενεργοποιούνται µέσα σε 
αεροπλάνα. Αποτρέψτε την κατά 
λάθος ενεργοποίησή τους 
(σελ. 62). 
Απενεργοποιείτε τη συσκευή 
σας όταν πλησιάζετε σε 
πρατήρια βενζίνης, αποθήκες 
καυσίµων, εγκαταστάσεις 
χηµικών ή χώρους µε 
εκρηκτικά. Τα κινητά τηλέφωνα 
µπορεί να προκαλέσουν 
παρεµβολές στη λειτουργία 
τεχνικού εξοπλισµού.
Μην περιεργάζεστε τη θύρα 
υπερύθρων [Προϊόν Κλάσης 1 
LED (κατηγοριοποίηση 
σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 60825-1)] µε συσκευές 
οπτικής µεγέθυνσης, όσο αυτή 
είναι ενεργή.
Ο τόνος κουδουνίσµατος 
αναπαράγεται µέσω του 
ακουστικού. Για να αποφύγετε 
βλάβες στην ακοή σας, πρώτα 
αποδέχεστε τις κλήσεις και 
µετά πλησιάζετε το ακουστικό 
στο αυτί σας.
Η κάρτα SIM µπορεί να 
αφαιρεθεί. Προσοχή: υπάρχει 
κίνδυνος κατάποσης µικρών 
αντικειµένων από παιδιά.
Προσέξτε τα ακόλουθα σηµεία:  

∆εν πρέπει να υπερβαίνετε την 
τάση δικτύου που αναγράφεται 
στο φορτιστή.

Συστήνουµε τη χρήση µόνο 
αυθεντικών µπαταριών 
(100% χωρίς υδράργυρο) και 
φορτιστών Siemens. 
∆ιαφορετικά, υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος βλάβης του 
προϊόντος και της υγείας σας.
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 
να αποσυναρµολογείται το 
τηλέφωνο ή η µπαταρία 
(100% χωρίς υδράργυρο). 
Απαγορεύονται αυστηρά οι 
µετατροπές στο τηλέφωνο, διότι 
καθιστούν άκυρη την έγκριση 
λειτουργίας του.

Η απόρριψη των άχρηστων 
µπαταριών θα πρέπει να 
γίνεται βάσει των ισχυόντων 
κανονισµών.
Τα κινητά τηλέφωνα µπορεί να 
προκαλέσουν παρεµβολές σε 
παρακείµενες ηλεκτρονικές 
συσκευές όπως τηλεοράσεις, 
ραδιόφωνα, PC.
Συστήνουµε τη χρήση µόνο 
αυθεντικών αξεσουάρ της 
Siemens, ώστε να 
αποφεύγεται η πιθανότητα 
καταστροφής του τηλεφώνου 
και να τηρείται η συµµόρφωση 
µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς.

Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει την 
εγγύηση!
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Ακουστικό

Ενδείξεις οθόνης
Ισχύς σήµατος/
φόρτιση µπαταρίας.

Πλήκτρο περιήγησης 
µενού
(βλέπε σελ. 5)

Πλήκτρα εισαγωγής
Ψηφία, γράµµατα.

 <   a

∆ίκτυο

02.05.2002 12:30

¸ Μενού

Πλήκτρα D E
• Κατά τη διάρκεια µιας 
κλήσης:
Αύξηση - µείωση 
έντασης ήχου.

• Σε µενού και λίστες:
Μετακίνηση προς τα 
επάνω και κάτω.

• Στην κατάσταση 
αναµονής:
D Εµφάνιση τρέχοντος 

προφίλ.
E∆ιαρκές πάτηµα: 

φωνητικός έλεγχος.

Θύρα υπερύθρων
(IrDA π.χ. για επικοινωνία 
µε PC/PDA).

Πλήκτρο ηχογράφησης
∆ιαρκές πάτηµα: 
Έναρξη ηχογράφησης. 
Σύντοµο πάτηµα: 
Αναπαραγωγή 
ηχογράφησης.

Υποδοχή σύνδεσης 
συσκευών
Υποδοχή σύνδεσης 
φορτιστή, ακουστικών, 
κλπ.

Ενσωµατωµένη κεραία

Μην πιάνετε χωρίς λόγο 
το τηλέφωνο επάνω από 
το κάλυµµα της 
µπαταρίας. Ελαττώνεται η 
ισχύς του σήµατος 
(ενσωµατωµένη κεραία).

Μικρόφωνο

Παρουσίαση τηλεφώνου
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¸ Μενού

Περιγραφή των πλήκτρων
Πλήκτρα επιλογής
Οι εκάστοτε λειτουργίες 
αυτών των πλήκτρων 
εµφανίζονται στα γκρι 
πεδία ως κείµενο ή 
εικονίδια. Τα πλήκτρα 
αυτά εµφανίζουν τη 
“γρήγορη επιλογή“ στην 
κατάσταση αναµονής 
(εργοστασιακή ρύθµιση:
¸ ) ή π.χ. p 
(υπηρεσία SIM) και 
µενού.

 S Πλήκτρο 
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/
τερµατισµού
Σύντοµο πάτηµα: 
Τερµατισµός κλήσης/
εφαρµογής ή επιστροφή 
σε κατάσταση αναµονής. 
Στα µενού: προηγούµενο 
επίπεδο µενού.
∆ιαρκές πάτηµα: 
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
τηλεφώνου 
(σε κατάσταση αναµονής).

Πλήκτρο κλειδώµατος
Κλείδωµα και 
ξεκλείδωµα:
¤ ∆ιαρκές πάτηµα.
§OK§ Επιβεβαίωση 

(µόνο 
ξεκλείδωµα).

Πλήκτρο ελέγχου
Στην κατάσταση αναµονής:

Д Κατάλογος 
διευθύνσεων ή 
Τηλεφ.κατάλογος.

Ь Φωνητικός έλεγχος 
(διαρκές πάτηµα).

§ Μενού.

Ґ Μενού πληροφοριών 
GPRS.

Σε λίστες και µενού:
Ц Μετακίνηση.

§ Επιλογή λειτουργίας.

Ґ Προηγούµενο 
επίπεδο µενού.

SMS και Ηµερολόγιο:
¦ Μετακίνηση κέρσορα.

Ц Μετακίνηση.

Πλήκτρο κλήσης A
Επιλογή εµφανιζόµενου 
αριθµού τηλεφώνου ή 
ονόµατος, αποδοχή 
κλήσεων. Εµφάνιση 
τελευταίων κλήσεων σε 
κατάσταση αναµονής.

Ј Κρατήστε 
πατηµένο:

Στην κατάσταση 
αναµονής
Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση ήχων 
προειδοποίησης 
(εκτός ξυπνητηριού).
Στην εισαγωγή κειµένου
Γλώσσα: επιλογή γλώσσας 
T9.
abc/Abc/ABC/123: 
Εισαγωγή πεζών ή 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ γραµµάτων, 
εναλλαγή γραµµάτων/
αριθµών.
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Οδηγίες χρήσης
Χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα:

J Εισαγωγή αριθµών ή 
γραµµάτων.

S Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/
τερµατισµού. 
∆ιαρκές πάτηµα πλήκτρου: 
Επιστροφή στην κατάσταση 
αναµονής.
Στην κατάσταση αναµονής, 
απενεργοποίηση της 
συσκευής.

A Πλήκτρο κλήσης.

§ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 
στην κατεύθυνση που 
υποδεικνύεται.

§Μενού Εµφανίζει µια λειτουργία 
πλήκτρου επιλογής.

~ Η λειτουργία εξαρτάται από 
το ∆ίκτυο. Ίσως απαιτείται 
ειδική εγγραφή.

Βήµατα πρόσβασης στο µενού στις 
οδηγίες χρήσης, π.χ.:
§Μενού§fΤόνοι ειδοπ.fΈvταση
Η παραπάνω ακολουθία αντιστοιχεί στις 
εξής ενέργειες:

§Μενού§ Πατήστε πλήκτρο επιλογής.

Д Μετακινηθείτε στην επιλογή 
Τόνοι ειδοπ.

§ Επιλέξτε Τόνοι ειδοπ.

Д Μετακινηθείτε στην επιλογή 
Έvταση

§ Επιλέξτε Έvταση
Παλαιά µορφή µε
Έλεγχος µενού
Τα µενού παρέχουν πρόσβαση σε 
λειτουργίες, υπηρεσίες δικτύου και 
µεµονωµένες ρυθµίσεις.
Κύριο µενού
Για να πάτε οποτεδήποτε στο κύριο µενού 
από την κατάσταση αναµονής, πατήστε:

§Μενού§ δεξί πλήκτρο επιλογής
ή§ δεξί πλήκτρο ελέγχου.

Έλεγχος µενού
Ц Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 

ελέγχου για µετακίνηση 
µέσα στα µενού.

§ Επιλέξτε ένα υποµενού ή µια 
λειτουργία.

Ґ Επιστρέψτε στο 
προηγούµενο επίπεδο 
µενού (ή πατήστε S 
σύντοµα).

Μενού επιλογών
Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. όταν είναι 
ανοικτός ο Κατάλογος διευθύνσεων/
Τηλεφωνικός κατάλογος), εµφανίζεται ένα 
αντίστοιχο µενού επιλογών:

§Επιλογές§ Πατήστε.
 προσαρµοσµένη διάταξη
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8 Ξεκινώντας

Εισαγωγή της κάρτας 
SIM/µπαταρίας
Το ∆ίκτυο σας παρέχει µια κάρτα SIM, 
στην οποία είναι αποθηκευµένα όλα τα 
σηµαντικά δεδοµένα για τη γραµµή σας. 
Εάν η κάρτα SIM που σας δόθηκε έχει 
µέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε 
τη µικρότερη κάρτα που περιλαµβάνεται 
και καθαρίστε τις τυχόν προεξοχές.
• Χρησιµοποιήστε τον περιλαµβανόµενο 

δίσκο για να ξεβιδώσετε το κάλυµµα . 
Στη συνέχεια, αποµακρύνετε το 
κάλυµµα .

• Ανασηκώστε την µπαταρία από την 
εγκοπή στο πλάι του τηλεφώνου , 
στρέψτε την προς τα επάνω και 
αφαιρέστε την.

• Εισάγετε την κάρτα SIM στο άνοιγµα 
και σπρώξτε την προσεκτικά µέχρι να 
κουµπώσει  (η κοµµένη γωνία 
πρέπει να είναι στη σωστή θέση , οι 
επαφές πρέπει να βρίσκονται προς το 
σώµα του τηλεφώνου).
• Εισάγετε µε το πλάι την µπαταρία στο 
τηλέφωνο  και πιέστε την προς τα 
κάτω , µέχρι να κουµπώσει. 

• Τοποθετήστε το κάλυµµα όπως 
φαίνεται . Πιέστε το προς τα κάτω για 
να κουµπώσει .

Βιδώστε και πάλι το κάλυµµα µε ένα 
τέταρτο στροφής . 

Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM των 
3-Volt. ∆εν είναι δυνατή η χρήση 
παλαιότερων καρτών SIM (τεχνολογίας 
5-Volt). Εάν έχετε παλαιότερη κάρτα, 
επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.
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Φόρτιση µπαταρίας
Όταν αγοράζετε το τηλέφωνο, η µπαταρία 
δεν είναι πλήρως φορτισµένη, γι' αυτό:
• Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο 

κάτω µέρος του τηλεφώνου και βάλτε 
στην πρίζα το µετασχηµατιστή 
(χρησιµοποιήσε µόνο το φορτιστή που 
συνοδεύει τη συσκευή, φορτίστε για 
δύο ώρες τουλάχιστον).

• Πιέστε τα πλάγια του βύσµατος του 
καλωδίου του φορτιστή και τραβήξτε το 
προς τα έξω για να το βγάλετε.

 

Εάν η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη δεν εµφανίζεται στην 
αρχή της διαδικασίας φόρτισης το 
αντίστοιχο εικονίδιο.
Σε αυτή την περίπτωση αφήστε 
συνδεδεµένο το καλώδιο του φορτιστή. 
Το εικονίδιο φόρτισης θα εµφανιστεί µετά 
απο 2 ώρες το αργότερο. Στη συνέχεια η 
µπαταρία θα φορτιστεί κανονικά.

Λειτουργίες χωρίς την κάρτα SIM
Το τηλέφωνο ενεργοποιείται χωρίς την 
κάρτα SIM:

 Μενού Πατήστε πλήκτρο 
επιλογής.

Εµφανίζονται όλες οι λειτουργίες που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς την 
κάρτα SIM.

 SOS Αριθµός έκτακτης ανάγκης, 
SOS (σελ. 10).
Φόρτιση
Στην κορυφή της οθόνης εµφανίζονται τα 
ακόλουθα:
d Κατά τη φόρτιση.
e Τέλος φόρτισης.
Μια άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως 
σε περίπου 2 ώρες. Η φόρτιση είναι 
δυνατή µόνο σε θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C 
(το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει 
προειδοποιητικά όταν η θερµοκρασία 
είναι µεγαλύτερη/µικρότερη από 5 °C).
∆εν πρέπει να υπερβαίνετε την τάση 
δικτύου που αναγράφεται στο φορτιστή.
Χρόνος αναµονής
Μια πλήρως φορτισµένη µπαταρία 
παρέχει 60 έως 300 ώρες χρόνου 
αναµονής ή 100 έως 360 λεπτά χρόνου 
οµιλίας. Οι τιµές των χρόνων αναµονής/
οµιλίας είναι κατ' εκτίµηση και εξαρτώνται 
από τις συνθήκες λειτουργίας (βλέπε τον 
παρακάτω πίνακα).
Ένδειξη φόρτισης:
Πλήρως a b c Άδεια
φορτισµένη
Όταν η µπαταρία σχεδόν αδειάσει, 
ακούγεται ένας ήχος 'µπιπ'. 
∆ήλωση ποιότητας µπαταριών (σελ. 90).

Λειτουργία Χρόνος 
(λεπτά)

Μείωση χρόνου 
αναµονής

Κλήση 1 30 έως 60 λεπτά
Φωτισµός 
οθόνης *

1 30 λεπτά

Αναζήτηση 
δικτύου

1 5 έως 10 λεπτά

* πληκτρολόγηση, παιχνίδια, organiser, 
κλπ.
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Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση

S Πατήστε διαρκώς το 
πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/
τερµατισµού για 
ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση. 

Εισαγωγή του PIN
Είναι δυνατή η προστασία της κάρτας SIM 
µε ένα PIN 4-8 ψηφίων.

J Εισάγετε το PIN σας µε τα 
πλήκτρα ψηφίων 
(εµφανίζονται ως 
αστερίσκοι, εάν κάνετε 
λάθος πατήστε §∆ιαγραφ.§).

§OK§ Επαληθεύστε την εισαγωγή 
µε το δεξί πλήκτρο επιλογής.
Η σύνδεση µε το ∆ίκτυο 
παίρνει µερικά δευτερόλεπτα.

Όταν εµφανιστεί στην οθόνη το όνοµα του 
∆ικτύου σας, το τηλέφωνο είναι σε 
κατάσταση αναµονής και έτοιµο για 
χρήση.

∆ιαγραφ. OK

Παρακαλώ 
εισάγετε το PIN:

* * * *

< a

∆ίκτυο

¸ Μενού
Ρύθµιση του κοντράστ της 
οθόνης
Ίσως σας ζητηθεί να ρυθµίσετε (σελ. 69) 
το κοντράστ της οθόνης όταν 
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για 
πρώτη φορά.
Αριθµός έκτακτης ανάγκης (SOS)
Πατώντας το αριστερό πλήκτρο επιλογής 
§SOS§, µπορείτε να κάνετε κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε 
∆ίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να 
εισάγετε το PIN. Ο αριθµός αυτός 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε 
έκτακτες ανάγκες!
Προβλήµατα µε το PIN
Εάν εισάγετε λάθος το PIN τρεις φορές 
συνέχεια, η κάρτα SIM µπλοκάρεται 
(σελ. 87).
Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε τον 
έλεγχο του PIN ή αλλάξτε PIN (σελ. 71).
Προβλήµατα µε την κάρτα SIM
Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Παρακαλώ 
εισάγετε την κάρτα SIM!", ελέγξτε για 
τυχόν βλάβες (σελ. 85).
Ρύθµιση: Τηλεφωνικός Κατάλογος ή 
Κατάλογος ∆ιευθύνσεων

¿
Μπορείτε να προεπιλέξετε τη χρήση του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου στην κάρτα 
SIM ή του ενσωµατωµένου Καταλόγου 
∆ιευθύνσεων.
Μπορείτε να αντιγράψετε τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο της κάρτας SIM 
στον Κατάλογο ∆ιευθύνσεων του 
τηλεφώνου. 
Μη διακόψετε αυτή τη διαδικασία. 
Μην αποδεχθείτε εισερχόµενες κλήσεις 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 
Για να αντιγράψετε αργότερα τα δεδοµένα 
της κάρτας SIM, χρησιµοποιήστε τη 
λειτουργία Αντιγρ.όλα 9 του µενού 
Τηλεφ.κατάλογος (σελ. 22).
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Σύνδεση δικτύου

<
>

Ισχύς σήµατος.
Ένα ασθενές σήµα ελαττώνει 
την ποιότητα κλήσης και 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
διακοπή της σύνδεσης. 
Αλλάξτε θέση.

Εάν δε βρίσκεστε στο "οικείο ∆ίκτυο", το 
τηλέφωνό σας επιλέγει αυτόµατα ένα 
άλλο ∆ίκτυο GSM (σελ. 73).

Υπηρεσίες SIM

p Σύµβολο ειδικών εφαρµογών 
στην κάρτα SIM (σελ. 43), π.χ. 
τραπεζικές υπηρεσίες 
(εξαρτάται από το ∆ίκτυο).
Ασφάλεια 
αεροπλάνου
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο PIN 
(βλέπε σελ. 71), θα πρέπει για την 
ενεργοποίηση να επιβεβαιώσετε µια 
ερώτηση ασφαλείας.
Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να αποφύγετε 
την αθέλητη ενεργοποίηση του τηλεφώνου, 
π.χ. όταν βρίσκεστε µέσα σε αεροπλάνο.

S Κρατήστε πατηµένο.

 OK Επιλέξτε:
Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

 Ακύρωση Επιλέξτε ή χωρίς ενέργεια:
Η διαδικασία ενεργοποίησης 
διακόπτεται. Το τηλέφωνο δεν 
ενεργοποιείται.

Έλεγχος αεροπλάν.
Παρακαλώ 

επιβεβαιώστε την 
ενεργοποίηση

OK Ακύρωση
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Κλήση µε τα 
αριθµητικά πλήκτρα
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής).

J Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
(πάντα µε πρόθεµα και εάν 
χρειάζεται, µε τον κωδικό 
διεθνούς κλήσης). 
§∆ιαγραφ.§ Ένα σύντοµο 
πάτηµα διαγράφει το 
τελευταίο ψηφίο, ένα 
διαρκές πάτηµα διαγράφει 
ολόκληρο τον αριθµό.
º Αποθήκευση αριθµού 
στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων (σελ. 18)/
Τηλεφ.Κατάλογο (σελ. 22).

A Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. 
Καλείται ο εµφανιζόµενος 
αριθµός.

Κωδικοί διεθνών κλήσεων
Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευµένοι 
πολλοί κωδικοί διεθνών κλήσεων:

} Κρατήστε πατηµένο µέχρι 
να εµφανιστεί ένα σύµβολο 
"+". Το σύµβολο αυτό 
αντικαθιστά τα πρώτα δύο 
ψηφία του κωδικού διεθνούς 
κλήσης.

§+Λίστα§ Πατήστε.
Επιλέξτε τη χώρα που θέλετε. 
Εµφανίζεται ο κωδικός διεθνούς κλήσης. 
Προσθέστε τώρα τον κωδικό περιοχής 
(σε πολλές χώρες χωρίς το πρώτο 
ψηφίο, εάν είναι µηδέν) και πατήστε το 
πλήκτρο κλήσης. 
Τερµατισµός κλήσης
S Πατήστε το πλήκτρο 

τερµατισµού για λίγο. 
Η κλήση τερµατίζεται.

Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής).

§Απάντ.§ Πατήστε ή

A πατήστε.

Απόρριψη κλήσης
§Απόρριψη§ Πατήστε ή

S πατήστε για λίγο.

Πατήστε το πλήκτρο ακόµη και εάν ο 
συνοµιλητής σας είχε κλείσει πρώτος.

Η αποδοχή κλήσεων είναι επίσης δυνατή 
πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (σελ. 70).

§Εκτροπή§ Εκτρέπει τον καλούντα π.χ. 
στον τηλεφωνητή εάν η 
εκτροπή Κατειληµµέvο 
είναι ενεργοποιηµένη 
(σελ. 46) όπως και η 
"αναµονή κλήσης" (σελ. 14).

+498912345

Απάντ. Απόρριψη

+
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Όταν ένας αριθµός 
είναι απασχοληµένος
Εάν ο αριθµός που καλείτε είναι 
απασχοληµένος ή η σύνδεση είναι 
αδύνατη λόγω προβληµάτων στο ∆ίκτυο, 
έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες 
(ανάλογα το ∆ίκτυο):
ή
Αυτόµατη επανάκληση 
προηγούµενων αριθµών

§Αυτ.κλή§ Πατήστε. Ο αριθµός καλείται 
αυτόµατα για µέχρι 15 λεπτά 
σε αυξανόµενα διαστήµατα. 
Σε αυτό το διάστηµα, δεν 
είναι δυνατή η κλήση άλλων 
αριθµών. Για τερµατισµό:

S Πλήκτρο τερµατισµού.
ή
Επιστροφή κλήσης 
§Επιστροφ.κλήσ§

Πατήστε. Το τηλέφωνό σας 
κουδουνίζει όταν γίνει 
διαθέσιµος ο 
απασχοληµένος αριθµός. 
Ο αριθµός καλείται µε το 
πλήκτρο κλήσης.

Υπενθύµιση
§Υπεvθυµ.§ Πατήστε. 

Ένας ήχος 'µπιπ' σας 
υπενθυµίζει να καλέσετε και 
πάλι τον αριθµό µετά από 
15 λεπτά.

Κάθε τυχόν κλήση τερµατίζει τη λειτουργία.

~

Επανάκληση 
προηγούµενων 
αριθµών
Για να καλέσετε και πάλι τον αριθµό που 
καλέσατε τελευταία φορά:

A Πατήστε το πλήκτρο κλήσης 
δύο φορές.

Για να καλέσετε και πάλι αριθµούς που 
είχατε καλέσει νωρίτερα:

A Πατήστε µια φορά το 
πλήκτρο κλήσης.

Ц Επιλέξτε από τη λίστα τον 
αριθµό που θέλετε και 
πατήστε ...A ... για να τον καλέσετε.

 

§Επιλογές§ Λίστες κλήσεων (σελ. 44).
º Αποθήκευση αριθµού στον 

Κατάλογο ∆ιευθύνσεων 
(σελ. 18)/Τηλεφ.Κατάλογο 
(σελ. 22).

Οι αριθµοί εισερχόµενων, εξερχόµενων 
ή αναπάντητων κλήσεων αποθηκεύονται 
για την περίπτωση που θέλετε να 
επιστρέψετε την κλήση (σελ. 44).
Οι εισερχόµενες κλήσεις διακόπτουν 
κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου.
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης 
(σελ. 14).
Απενεργοποίηση του κουδουνιού για την 
τρέχουσα κλήση (όχι όµως εάν είναι 
ενεργή η "Απάντηση µε οποιοδήποτε 
πλήκτρο" σελ. 70):
Ј ∆ιαρκές πάτηµα.

Εµφανίζεται η κλήση. Ο καλών ακούει 
τον τόνο κλήσης.
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Κατά τη διάρκεια µιας 
κλήσης
Αναµονή

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, ίσως 
ειδοποιηθείτε ότι έχετε µια άλλη κλήση σε 
αναµονή. Κατά τη διάρκεια της κλήσης 
ακούγεται ένας ειδικός τόνος. Έχετε τις 
ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγή
§Εναλλαγ.§ Αποδοχή της αναµένουσας 

κλήσης και θέση της 
τρέχουσας κλήσης σε 
αναµονή.
Για εναλλαγή των δύο 
κλήσεων, πατήστε §Εναλλαγ. 
κάθε φορά.

Απόρριψη
§Απόρριψη§ Απορρίψτε την αναµένουσα 

κλήση. Ο καλών θα ακούσει 
τον ήχο κατειληµµένου
ή

§Εκτροπή§ εάν είναι ενεργή, ο καλών 
εκτρέπεται για παράδειγµα 
στον τηλεφωνητή (σελ. 46).

Τερµατισµός τρέχουσας κλήσης

S Τερµατισµός της τρέχουσας 
κλήσης.

§Απάντ.§ Αποδοχή της νέας κλήσης.

Ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε στο ∆ίκτυο 
για την υπηρεσία και να ρυθµίσετε 
κατάλληλα το τηλέφωνό σας (σελ. 75).

~

Ρύθµιση έντασης ήχου
D E Μπορείτε να ρυθµίσετε την 

ένταση του ακουστικού µε τα 
πλήκτρα στην αριστερή 
πλευρά του τηλεφώνου.

Εάν χρησιµοποιείτε κιτ αυτοκινήτου, η 
ρύθµιση της έντασης δεν επηρεάζει τη 
συνήθη ρύθµιση του τηλεφώνου.

Ηχογράφηση
Για να αναπαράγετε µια ηχογράφηση 
(την οποία ακούει και ο συνοµιλητής σας), 
πατήστε το πλήκτρο στη δεξιά πλευρά 
του τηλεφώνου για λίγο.
Για να ηχογραφήσετε την κλήση (σελ. 48), 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο στη 
δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. 

Σηµειωµατάριο τηλεφωνικού 
αριθµού
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε 
να εισάγετε έναν αριθµό από το 
πληκτρολόγιο. Ο συνοµιλητής σας ακούει 
τον αριθµό που πληκτρολογείτε. 
Μετά τον τερµατισµό της τρέχουσας 
κλήσης, µπορείτε να τον αποθηκεύσετε ή 
να τον καλέσετε.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας µπορεί 
να υπόκειται σε νοµοθετικούς 
περιορισµούς. Εάν έχετε σκοπό να 
ηχογραφήσετε µια συνοµιλία, 
ενηµερώστε από πριν το συνοµιλητή σας 
και κρατήστε την ηχογράφηση µόνο για 
δική σας χρήση. Η χρήση αυτής της 
λειτουργίας επιτρέπεται µόνο µε 
συγκατάθεση του συνοµιλητή σας.



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
15Πραγµατοποίηση Kλήσεων

Εναλλαγή/
Συνδιάσκεψη 

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε 
να καλέσετε και ένα δεύτερο αριθµό.
Μπορείτε να εναλλάσσεστε µεταξύ των 
κλήσεων ή να συνενώσετε όλους τους 
συνοµιλητές σε µια κλήση συνδιάσκεψης.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, 
ενηµερώστε το συνοµιλητή για την 
πρόθεσή σας και:

§Αvαµοvή§ Θέση της τρέχουσας κλήσης 
σε κράτηση.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε ένα νέο 
αριθµό. Όταν πραγµατοποιηθεί η 
σύνδεση, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγή
§Εναλλαγ.§ Εναλλαγής µεταξύ των δύο 

κλήσεων.

Ορισµένες λειτουργίες ίσως να µην 
υποστηρίζονται από το ∆ίκτυό σας.

~

< a

i i 

Αvαµοvή Aµενού
Συνδιάσκεψη
; µενού Ανοίξτε το µενού κλήσης και 

επιλέξτε Συνδιάσκεψη.
Προστίθεται µια κρατηµένη κλήση (κλήση 
συνδιάσκεψης µε µέχρι 5 συνδροµητές).
Για τερµατισµό:

S Όλες οι κλήσεις 
τερµατίζονται ταυτόχρονα µε 
πάτηµα του πλήκτρου 
τερµατισµού.

Μεταβίβαση κλήσης
; µενού Ανοίξτε το µενού 

κλήσης και επιλέξτε 
Μεταβιβ.κλήσης.

Η αρχική κλήση συνενώνεται µε τη 
δεύτερη. Για εσάς, τερµατίζονται και οι 
δύο κλήσεις. Σηµείωση: δεν 
υποστηρίζεται ακόµη από όλα τα ∆ίκτυα.

S Τερµατισµός της τρέχουσας 
κλήσης.
Εµφανίζεται η ακόλουθη 
ερώτηση: "Επιστροφή στην 
αναµονή;"

§Ναι§ Επιστροφή στην αναµονή
ή

§Οχι§ Τερµατισµός της 
κρατηµένης κλήσης.

~
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Μενού κλήσης
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες 
µόνο κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

; µενού Άνοιγµα µενού.

Μικρόφ.ενεργό Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση 
µικροφώνου. Εάν το 
απενεργοποιήσετε, ο 
συνοµιλητής σας δε 
σας ακούει. Ωστόσο, 
ακούγονται οι τόνοι 
DTMF.
Εναλλακτικά:
Ј ∆ιαρκές πάτηµα.
Ακούγεται ένας τόνος 
DTMF.

Ανοιχτή συνοµ Βλέπε δεξιά στήλη.
Έvταση Ρύθµιση έντασης 

ακουστικού.
Συνδιάσκεψη (σελ. 15)
Χρόν/Χρέωση Ενώ συνεχίζεται η 

σύνδεση, εµφανίζεται η 
διάρκεια και (εάν έχει 
επιλεγεί, σελ. 45) η 
διάρκεια/το κόστος της 
κλήσης.

Αποστ. DTMF Αποστολή τόνων 
ελέγχου, βλέπε δεξιά 
στήλη.

Μεταφ.κλήσης (σελ. 15)
Βασικό µεvού Απευθείας πρόσβαση 

στο κύριο µενού.
Καταστ.κλήσ. Εµφάνιση όλων των 

κρατηµένων και 
ενεργών κλήσεων (π.χ. 
συµµετέχοντες σε µια 
κλήση συνδιάσκεψης).
Ανοιχτή συνοµιλία
Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε µέσω 
του µενού κλήσης, βλέπε αριστερή στήλη.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε 
να συνοµιλείτε από απόσταση. 
Ο συνοµιλητής σας ακούγεται µέσω του 
µεγαφώνου.

D E Μπορείτε να ρυθµίσετε την 
ένταση του ακουστικού µε τα 
πλήκτρα στην αριστερή 
πλευρά του τηλεφώνου. 

Αποστολή DTMF 
Ενεργοποιήστε µέσω του µενού κλήσης, 
βλέπε αριστερή στήλη.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε 
να εισάγετε κωδικούς ελέγχου (ψηφία), 
π.χ. για να τηλεχειριστείτε έναν αυτόµατο 
τηλεφωνητή. Τα ψηφία αυτά εκπέµπονται 
απευθείας ως τόνοι DTMF.
Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή κωδικών 
ελέγχου (τόνων DTMF), που έχετε 
αποθηκεύσει στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων (σελ. 18)/Τηλεφ. Κατάλογο 
(σελ. 22).

Για να αποφύγετε τη βλάβη στην 
ακοή σας, απενεργοποιείτε πάντα 
τη λειτουργία Ανοιχτή συνοµ 
προτού πλησιάσετε το τηλέφωνο 
στο αυτί σας!

< a

 
Αvαµοvή Aµενού
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Babysitter
Οι κλήσεις είναι δυνατές µόνο σε έναν 
αριθµό, ο οποίος καλείται κρατώντας 
πατηµένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Ενεργοποίηση
§Μενού§fΡυθµίσειςf

ΑσφάλειαfBabysitter
§Επιλογή§ Πατήστε.

J Εισάγετε τον κωδικό 
τηλεφώνου (βλέπε τις 
παρακάτω οδηγίες).

§OK§ Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.
§Επεξεργ.§ Πατήστε.

@ /J Επιλέξτε έναν αριθµό από 
τον Κατάλογο ∆ιευθύνσεων 
(σελ. 18)/Τηλεφ.Κατάλογο 
(σελ. 22) ή εισάγετε ένα νέο 
(µε όνοµα). Η λειτουργία 
µοναδικής κλήσης είναι 
τώρα ενεργή.

Απενεργοποίηση
¤ ∆ιαρκές πάτηµα.

J Εισάγετε τον κωδικό 
τηλεφώνου.

§Επεξεργ.§ Πατήστε.
§OK§ Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Κωδικός τηλεφώνου
Όταν σας ζητηθεί για πρώτη φορά, 
ορίστε και εισάγετε τον Κωδικός 
τηλεφώνου (4-8 ψηφία) 
(π.χ. για το Babysitter)
Μην ξεχάσετε αυτόν τον κωδικό! 
Χρησιµοποιείται και σε όλες τις άλλες 
λειτουργίες, αλλά µπορείτε να τον 
αλλάξετε όποτε θέλετε (σελ. 71).
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Στον Κατάλογο ∆ιευθύνσεων µπορείτε να 
αποθηκεύσετε µέχρι 500 καταχωρήσεις, 
κάθε µια µε 3 αριθµούς τηλεφώνου και 
έναν αριθµό φαξ, καθώς και διευθύνσεις. 
Οι καταχωρήσεις αυτές διαχειρίζονται 
ανεξάρτητα από τις καταχωρήσεις του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου. 
Ωστόσο, µπορείτε να ανταλλάσσετε 
στοιχεία µεταξύ του Καταλόγου 
∆ιευθύνσεων και του Τηλεφωνικού 
Καταλόγου.

Νέα καταχώρηση
§Μενού§fΓραφείοf∆ιευθύνσεις
ή Εάν ο Κατάλογος 

∆ιευθύνσεων έχει επιλεγεί 
(σελ. 10) ως προεπιλογή:

Д Ανοίξτε τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων (σε κατάσταση 
αναµονής).

§ <Νέα> Επιλέξτε.

J Εισάγετε το όνοµα ή το 
επώνυµο και έναν αριθµό 
τηλεφώνου (σελ. 19).

Д Κάντε τις υπόλοιπες 
καταχωρήσεις πεδίο-πεδίο.

¹ ∆ιευθύνσεις Q
<Νέα>
Επαγγελµατική κάρτα
ΓΙΩΡΓΟΣ

@ Επιλογή

ßAbc∆ιευθύνσεις
Επώvυµο:
|
Ονοµα:

@ Αποθήκευση
§Αποθήκ.§ Αποθηκεύστε την 
καταχώρηση.

Επώvυµο: Fax:
Ονοµα: Οδός:
Εταιρία: Ταχ.κώδικας:
E-mail: Πόλη:
Τηλέφωνο: Χώρα:
Τηλ./γραφείο: URL: 

(∆ιεύθυνση Internet)
Τηλ./κινητό: Οµάδα: 

(VIP, βλέπε παρακάτω)

Οµάδα: (VIP)
Στην οµάδα VIP, πρέπει να αποθηκεύετε 
µόνο σηµαντικές καταχωρήσεις.
Μπορείτε να εµφανίζετε τις 
καταχωρήσεις VIP στην κορυφή του 
Καταλόγου ∆ιευθύνσεων (σελ. 20).
Μπορείτε να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας 
ώστε το κουδούνι να ηχεί µόνο για 
κλήσεις από αριθµούς που ανήκουν στην 
οµάδα VIP (σελ. 66).
Οι κλήσεις από καταχωρήσεις VIP 
µπορούν να ανακοινώνονται από µια 
ειδική µελωδία (σελ. 67).

º Αλλαγή µεταξύ Καταλόγου 
∆ιευθύνσεων και 
Τηλεφωνικού Καταλόγου.

@ Αντιγραφή στοιχείων από 
µια άλλη καταχώρηση του 
Καταλόγου ∆ιευθύνσεων.
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Τηλεφωνικοί αριθµοί
Πάντα εισάγετε τους αριθµούς µε 
πρόθεµα και εάν χρειάζεται, µε τον 
κωδικό διεθνούς κλήσης (σελ. 12).
Εισαγωγή κειµένου
Πατήστε επανειληµµένα ένα αριθµητικό 
πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί το γράµµα 
που θέλετε. Οι αντίστοιχοι χαρακτήρες 
εµφανίζονται στην οθόνη. Ο κέρσορας 
προχωρά µετά από µία πολύ µικρή 
καθυστέρηση.

u Πατήστε µια φορά για το A, 
δύο φορές για το B κλπ. 
Το πρώτο γράµµα κάθε 
ονόµατος γράφεται 
αυτόµατα µε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
γράµµα.

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

§∆ιαγραφ.§ Πατήστε για λίγο για να 
διαγράψετε το γράµµα πριν 
από τον κέρσορα, πατήστε 
διαρκώς για να διαγράψετε 
όλο το όνοµα.

¦ Μετακίνηση του κέρσορα.

Ј Εναλλαγή µεταξύ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και πεζών 
γραµµάτων και αριθµών.

¤ Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της 
λειτουργίας Τ9.} Γράψτε: . , ? ! 0 + - :

t Κενό.
Ειδικοί χαρακτήρες

&, @, ... Ειδικοί χαρακτήρες 
(σελ. 32).
Ανάγνωση/αλλαγή 
µιας καταχώρησης
Μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις 
καταχωρήσεις µέσω της λίστας 
∆ιευθύνσεων.

Д Ανοίξτε τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων (σε κατάσταση 
αναµονής).

Ц Επιλέξτε την καταχώρηση 
που θέλετε.

§Προβολή§ Πατήστε για εµφάνιση της 
καταχώρησης.

§Επεξεργ.§ Ανοίγει η καταχώρηση για 
αλλαγές.

J Κάντε τις αλλαγές που 
θέλετε.

§OK§ Αποθήκευση της ρύθµισης.
∆εξί πλήκτρο επιλογής
Μεταπηδώντας από γραµµή σε γραµµή 
κατά την ανάγνωση, το δεξί πλήκτρο 
επιλογής αλλάζει ανάλογα µε τον τύπο 
δεδοµένων:
Αριθµός τηλεφώνου, φαξ:

§Φων.Κλ.§ (σελ. 25)
URL: §Link§ (σελ. 36)
Ενεργοποιήστε την αντίστοιχη εφαρµογή 
µε το πλήκτρο επιλογής.

¹ ∆ιευθύνσεις
Επώvυµο:
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ                             
Ονοµα:
Επεξεργ.
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Πραγµατοποίηση 
κλήσεων
Д Ανοίξτε τον Κατάλογο 

∆ιευθύνσεων (σε κατάσταση 
αναµονής).

J/Ц Επιλέξτε ένα όνοµα 
εισάγοντας το πρώτο 
γράµµα και/ή µε µετακίνηση.

A Πατήστε. Καλείται ο 
επιλεγµένος αριθµός.

Εάν στην καταχώρηση είναι 
αποθηκευµένοι πολλοί αριθµοί, 
εµφανίζονται µε τη µορφή λίστας.

Ц Επιλέξτε τον αριθµό που 
θέλετε.

A Πατήστε.

Αναζήτηση 
καταχωρήσεων
Μπορείτε εύκολα να κάνετε αναζήτηση σε 
µεγάλους Καταλόγους ∆ιευθύνσεων. Ενώ 
ο Κατάλογος ∆ιευθύνσεων είναι ανοικτός, 
απλά πληκτρολογήστε το πρώτο γράµµα 
του ονόµατος που θέλετε.
Εµφανίζεται η πρώτη καταχώρηση που 
ξεκινά µε αυτό το γράµµα.
Τα γράµµατα αναζήτησης εµφανίζονται 
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, 
δίπλα στο εικονίδιο µεγεθυντικού φακού.

¹ ∆ιευθύνσεις Q
<Νέα>
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Προβολή Επιλογές
∆ιευθύνσεις-Μενού
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες 
ανάλογα την τρέχουσα κατάσταση:

§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού.

Προβολή (σελ. 19)
Ταξινόµηση Εµφάνιση του 

Καταλόγου 
∆ιευθύνσεων µε 
αλφαβητική σειρά ή 
µε τις καταχωρήσεις 
VIP στην κορυφή 
(σελ. 18).

Επεξεργασία Εµφάνιση της 
καταχώρησης για 
αλλαγές.

Νέα καταχώρηση (σελ. 18)
∆ιαγραφή ∆ιαγραφή 

καταχώρησης.
∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των 

καταχωρήσεων µετά 
από επιβεβαίωση.

Αποθήκ. στη SIM Το όνοµα και ο 
πρώτος αριθµός των 
επιλεγµένων 
καταχωρήσεων 
αντιγράφονται στην 
κάρτα SIM.

Τηλεφ.κατάλογος Μετάβαση στον 
Τηλεφωνικό 
Κατάλογο (σελ. 22) 
και εισαγωγή ως 
προεπιλογή.

Αποστ./Εκτύπ.... (βλέπε σελ. 83)
Εισαγωγή (βλέπε σελ. 83) 
Φωνητική κλήση Αρχίζει την εγγραφή 

για τη φωνητική 
κλήση.

Χωρητικότητα Εµφάνιση της 
χρησιµοποιούµενης 
και της διαθέσιµης 
χωρητικότητας. 
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Αποθήκευση κωδικών 
ελέγχου
Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθµούς και 
κωδικούς ελέγχου (τόνους DTMF) στον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων ως τυπικές 
καταχωρήσεις, π.χ. για τον τηλεχειρισµό 
ενός αυτόµατου τηλεφωνητή.

 J Καλέστε έναν αριθµό.

} Κρατήστε πατηµένο µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη ένα 
"+" (παύση για δηµιουργία 
σύνδεσης).

 J Εισάγετε τους τόνους DTMF 
(ψηφία).

} Εάν χρειάζεται, εισάγετε και 
άλλες παύσεις 
3 δευτερολέπτων, ώστε να 
εξασφαλίσετε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα στο άλλο άκρο 
της γραµµής.

º Πατήστε για αντιγραφή στον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων και 
εάν θέλετε αναθέστε στον 
αριθµό και ένα όνοµα.

§Αποθήκευση§ Πατήστε.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τους 
τόνους DTMF (ψηφία) όπως έναν αριθµό 
και να τους στείλετε (σελ. 16) κατά τη 
διάρκεια µιας κλήσης. 
Επέκταση αριθµών
Χρησιµοποιώντας ένα εξωτερικό 
πρόγραµµα PC, όπως το Outlook®, 
µπορείτε να αντικαταστήσετε τµήµατα 
ενός αριθµού µε το χαρακτήρα "?" και 
µετά να τους µεταφέρετε στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων (για τηλεφωνικό κέντρο για 
παράδειγµα). 
Για κλήση:

Д Ανοίξτε τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων και επιλέξτε 
(τµήµα του) τον αριθµό.

A Πατήστε.

J Αντικαταστήστε το 
χαρακτήρα "?" µε ψηφία.

A Καλέστε τον αριθµό.
Συγχρονισµός µε το Outlook®

Μπορείτε να συγχρονίσετε τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεών σας µε τη βάση δεδοµένων 
του Outlook® χρησιµοποιώντας το 
πρόγραµµα Quick Sync της Siemens 
(σελ. 81).
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Οι καταχωρήσεις του Τηλεφωνικού 
Καταλόγου (κάρτα SIM) διαχειρίζονται 
ξεχωριστά από τις καταχωρήσεις του 
Καταλόγου ∆ιευθύνσεων. Ωστόσο, 
µπορείτε να ανταλλάσσετε στοιχεία µεταξύ 
του Καταλόγου ∆ιευθύνσεων και του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Νέα καταχώρηση
§Μενού§fΓραφείοfΤηλεφ.κατάλογος
ή εάν ο Τηλεφων. Κατάλογος 

είναι προεπιλογή (σελ. 10) 
...

Д ... άνοιγµα Τηλεφωνικού 
Καταλόγου (σε κατάσταση 
αναµονής):

<Νέα> Επιλέξτε.

Ц Ενεργοποίηση πεδίων 
εισαγωγής.

J Κάντε τις ακόλουθες 
καταχωρήσεις:
Αριθµός: (µε πρόθεµα)
Ονοµα:
Οµάδα:
Θέση: (σελ. 23)
Αρ.καταχώρησης (σελ. 23)

§Αποθήκευση§ Πατήστε για αποθήκευση.

Εάν οι καταχωρήσεις αντιγραφούν από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων µπορούν αργότερα να 
προστεθούν κι άλλα δεδοµένα (σελ. 19).

º Αλλαγή µεταξύ Κατάλογου 
∆ιευθύνσεων και 
Τηλεφωνικού Κατάλογου.

¹Τηλεφ.κατάλογοςQ
<Προσωπ. αριθµοί>
<Νέα>
ΜΑΡΙΑ

º Επιλογή
Τηλεφ.κατάλογος-Μενού

Ц Επιλέξτε καταχώρηση.
§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού.

Προβολή Εµφάνιση της επιλεγµένης 
καταχώρησης.

Επεξεργασία Αλλαγή ονόµατος και/ή 
επωνύµου, αριθµού και 
θέσης αποθήκευσης.

Νέα 
καταχώρηση

Εισαγωγή ονόµατος και/ή 
επωνύµου, αριθµού και 
θέσης αποθήκευσης.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή της επιλεγµένης 
καταχώρησης.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Φωνητική 
κλήση

Χρήση φωνητικής κλήσης 
για να κάνετε µια 
καταχώρηση (σελ. 25).

Αντιγρ. σε 
9

Αντιγραφή επιλεγµένης 
καταχώρησης στον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων.

Αντιγρ.όλα 
9

Αντιγραφή όλων των 
καταχωρήσεων Τηλεφ. 
Καταλόγου στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων.

∆ιευθύνσεις Μετάβαση στον Κατάλογο 
∆ιευθ. (σελ. 18) και 
ορισµός τους ως 
προεπιλογή.

Αποστ./
Εκτύπ....

(βλέπε σελ. 83)

Εισαγωγή (βλέπε σελ. 83)
Χωρητικότητα Εµφάνιση της 

χρησιµοποιούµενης και της 
διαθέσιµης χωρητικότητας.



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
23Τηλεφωνικός κατάλογος

Θέση:
Στον ανοικτό Τηλεφωνικό Κατάλογο:
Ц Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού 
και επιλέξτε Επεξεργασία.

Д Πηγαίνετε στο πεδίο 
εισαγωγής Θέση:.

Μια καταχώρηση µπορεί να µεταφερθεί 
από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο σε άλλες 
θέσεις αποθήκευσης. 
SIM (προεπιλογή) I
Οι αριθµοί που αποθηκεύονται στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο της κάρτας SIM 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται και 
σε άλλες συσκευές GSM.
Κινητό (µνήµη συσκευής) [
Εδώ αποθηκεύονται όλες οι 
καταχωρήσεις του Καταλόγου 
∆ιευθύνσεων/Τηλεφωνικού Καταλόγου, 
όταν εξαντληθεί η µνήµη της κάρτας SIM.

Προστατευµένη SIM ,
Με µια ειδική κάρτα SIM, είναι δυνατός ο 
περιορισµός των κλήσεων µόνο στους 
αριθµούς που είναι "µόνιµα" 
αποθηκευµένοι στην κάρτα SIM. 
Για την επεξεργασία αυτών των αριθµών 
απαιτείται το PIN 2 (σελ. 71).

~

Αρ.καταχώρησης
Σε κάθε νέα καταχώρηση του 
Τηλεφωνικού Καταλόγου ανατίθεται 
αυτόµατα ένας αριθµός εγγραφής. 
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλήσεις 
χρησιµοποιώντας τον αριθµό εγγραφής.

Πραγµατοποίηση µιας κλήσης

J Εισάγετε τον αριθµό 
εγγραφής.

¤ Πατήστε.

A Πατήστε.

Επεξεργασία
Στον ανοικτό Τηλεφωνικό Κατάλογο:
Ц Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού
και επιλέξτε Επεξεργασία.

Д Πηγαίνετε στο πεδίο 
εισαγωγής 
"Αρ.καταχώρησης".

J Εισάγετε το νέο αριθµό και 
επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο
§Αποθήκ.§.
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Αποθήκευση κωδικών 
ελέγχου
Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθµούς και 
κωδικούς ελέγχου (τόνους DTMF) στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο ως τυπικές 
καταχωρήσεις Τηλεφωνικού Καταλόγου, 
π.χ. για τον τηλεχειρισµό ενός αυτόµατου 
τηλεφωνητή.

J Καλέστε έναν αριθµό.

} Κρατήστε πατηµένο µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη ένα 
"+" (παύση για δηµιουργία 
σύνδεσης).

J Εισάγετε τους τόνους DTMF 
(ψηφία).

} Εάν χρειάζεται, εισάγετε και 
άλλες παύσεις 
3 δευτερολέπτων, ώστε να 
εξασφαλίσετε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα στο άλλο άκρο 
της γραµµής.

º Πατήστε για αντιγραφή στον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο και 
εάν θέλετε, αναθέστε στον 
αριθµό και ένα όνοµα.

§OK§ Πατήστε.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τους 
τόνους DTMF (ψηφία) όπως έναν αριθµό 
και να τους στέλνετε (σελ. 16) κατά τη 
διάρκεια µιας κλήσης.
Αριθµοί υπηρεσίας
Είναι δυνατή η αποθήκευση αριθµών 
τους οποίους σας έχει παράσχει το 
∆ίκτυό σας. Με αυτούς τους αριθµούς 
µπορείτε να καλείτε τοπικές ή εθνικές 
υπηρεσίες πληροφόρησης ή να 
χρησιµοποιείτε υπηρεσίες του ∆ικτύου.
Προστατευµένοι αριθµοί 
τηλεφώνου
Σηµειώστε ότι µπορείτε να περιορίζετε τη 
χρήση του Τηλεφωνικού Καταλόγου σας 
(συνήθως για ορισµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές), π.χ. οι ατελείς αριθµοί 
τηλεφώνου µπορούν να υποδηλώνονται 
µε ένα "?". Οι αριθµοί αυτοί µπορούν να 
συµπληρώνονται πριν κληθούν.
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Είναι δυνατή η κλήση µέχρι 20 αριθµών ή 
η επιλογή µέχρι 20 λειτουργιών, λέγοντας 
απλά ένα όνοµα. Οι καταχωρήσεις 
φωνητικών κλήσεων αποθηκεύονται στο 
τηλέφωνο (όχι στην κάρτα SIM!).

Ηχογράφηση
Φωνητική κλήση 
(για τηλεφωνικούς αριθµούς)
§Μενού§fΓραφείοf

Φωνητικ.έλεγχοςf
Φωνητική κλήση

Εµφανίζεται µια λίστα καταχωρήσεων. 
Από τη λίστα επιλέξτε.
Νέα ηχογράφηση

και στη συνέχεια

J Εισάγετε το όνοµα και τον 
αριθµό 

ή

@ Ανακτήστε τα από τον 
Τηλεφωνικό Κατάλογο.

§Αποθήκευση§ Επιβεβαιώστε.
 Εναρξη Ξεκινήστε την ηχογράφηση.

Ακούγεται ένας σύντοµος ήχος. Πείτε το 
όνοµα και επαναλάβετέ το όταν σας 
ζητηθεί. Ένας ήχος 'µπιπ' επαληθεύει την 
ηχογράφηση και όλες οι καταχωρήσεις 
εµφανίζονται.
Φωνητικ.εντολή (για λειτουργίες)
§Μενού§fΓραφείοf

Φωνητικ.έλεγχοςf
Φωνητικ.εντολή

Εµφανίζεται µια λίστα 20 λειτουργιών
Ц Επιλέξτε µια λειτουργία.

§Ηχογράφηση§Πατήστε.
§Ναι§ Επιβεβαιώστε τη λειτουργία 

που επιλέξατε.
§Εναρξη§ Ξεκινήστε την ηχογράφηση.

Ακούγεται ένας σύντοµος ήχος. Πείτε την 
εντολή που αντιστοιχεί στη λειτουργία και 
επαναλάβετέ τη όταν σας ζητηθεί.

Εφαρµογή
Ь Πατήστε διαρκώς. 

Ξεκινήστε το Φωνητικό 
έλεγχος (σε κατάσταση 
αναµονής).

Πείτε τώρα το όνοµα της λειτουργίας. 
Ο αριθµός καλείται ή η λειτουργία 
εκτελείται.
Μπορείτε να ξεκινήσετε το φωνητικό 
έλεγχο κρατώντας πατηµένο το δεξί κάτω 
πλήκτρο επιλογής.

Οι δυνατοί θόρυβοι του περιβάλλοντος 
µπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα 
αναγνώρισης.
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Φωνητικός έλεγχος-
Μενού
§Μενού§fΓραφείοf

Φωνητικ.έλεγχοςf
Φωνητική κλήση ή
Φωνητικ.εντολή

Ц Επιλέξτε την καταχώρηση 
που θέλετε.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Εµφανίζονται διάφορες λειτουργίες, 
ανάλογα µε το φωνητικό έλεγχο που έχει 
επιλεχθεί.
Προβολή Εµφάνιση επιλεγµένης 

καταχώρησης.
Νέα 
ηχογράφηση

Έναρξης µιας νέας 
ηχογράφησης 
Επανάληψη 
ηχογράφησης µιας 
καταχώρησης.

Νέο δείγµα Ανανέωση της 
ηχογράφησης µιας 
καταχώρησης. 

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.
Επεξεργασία Αλλαγή ονόµατος και 

αριθµού (µόνο στη 
φωνητική κλήση). Εάν 
χρειάζεται, επαναλάβετε 
την ηχογράφηση.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Play Αναπαραγωγή της 
ηχογράφησης που 
αντιστοιχεί στην 
καταχώρηση.
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Με το τηλέφωνό σας µπορείτε να 
συντάξετε, να στείλετε και να λάβετε 
γραπτά µηνύµατα µεγάλου µήκους 
(έως 760 χαρακτήρες µαζί µε εικόνες και 
µελωδίες) (σελ. 30).
Ανάλογα το ∆ίκτυό σας, µέσω µηνυµάτων 
SMS µπορείτε να στέλνετε e-mail και φαξ 
(εάν χρειάζεται, κάντε τις κατάλληλες 
ρυθµίσεις, σελ. 34), όπως και να 
λαµβάνετε e-mail µέσω µηνυµάτων SMS.

Ανάγνωση 
Μηνυµάτων
© Η ένδειξη αυτή υποδηλώνει τη 

λήψη ενός νέου µηνύµατος.

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το σύµβολο 
φακέλου για να διαβάσετε το µήνυµα.

Μετακινηθείτε µέσα στο µήνυµα 
(ανάλογα το µέγεθος του κειµένου)

Ц Γραµµή-γραµµή µε το 
πλήκτρο ελέγχου.

DE Σελίδα-σελίδα µε τα πλήκτρα 
στο πλάι του τηλεφώνου.

< a

∆ίκτυο
02.05.2002 23:45
© Μενού

Ηµεροµηνί/
ώρα
Αριθµός/
αποστολέας
Μήνυµα

02.05.2002 15:36
 017198987676 
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ 
ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 18.00 ΣΤΟ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ?
Απάντ. Επιλογές
§Απάντ.§ Για το µενού απάντησης 
βλέπε παρακάτω.

§Επιλογές§ Μενού εισερχοµένων/
εξερχοµένων (σελ. 28).

. Η λειτουργία αρχειοθέτησης 
εµφανίζεται στο τέλος ενός 
µηνύµατος. Η λειτουργία 
αυτή µεταφέρει το µήνυµα 
στο αρχείο (σελ. 28).

Μενού απάντησης

Όταν τελειώσετε την επεξεργασία του 
µηνύµατος, µπορείτε να το αποθηκεύσετε 
ή να το στείλετε µέσω του µενού 
§Επιλογές§.

Νέο SMS ∆ηµιουργία µιας νέας 
απάντησης (σελ. 29).

Επεξεργασία Επεξεργασία 
ληφθέντος µηνύµατος 
ή ανάθεση νέας 
απάντησης.

Απάντηση: ΝΑΙ Προσθήκη της 
απάντησης ΝΑΙ στο 
µήνυµα.

Απάντηση: ΟΧΙ Προσθήκη της 
απάντησης ΟΧΙ στο 
µήνυµα.

Καλέστε ξανά
Αργοπορηµένος
EYXAPIΣTΩ

Προσθήκη 
προκαθορισµένου 
κειµένου στο µήνυµα

І Όταν αναβοσβήνει το σύµβολο 
φακέλου, η µνήµη είναι πλήρης. ∆εν είναι 
δυνατή η λήψη άλλων µηνυµάτων SMS. 
∆ιαγραφή ή αποθήκευση (σελ. 28) 
µηνυµάτων.
Οι αριθµοί που επισηµαίνονται στο 
µήνυµα µπορούν να καλούνται (πλήκτρο 
κλήσης), αποθηκεύονται στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο (σελ. 18) 
ή να χρησιµοποιούνται ως διεύθυνση 
παραλήπτη.
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Εισερχόµενα/
Εξερχόµενα
§Μενού§fΜηνύµαταf

Εισερχόµενα ή 
Εξερχόµεναf
SMS

Εµφανίζεται η λίστα αποθηκευµένων 
µηνυµάτων.

§Επιλογές§  Βλέπε δεξιά στήλη.

Αρχείο
§Μενού§fΜηνύµαταf

Εισερχόµενα ή 
Εξερχόµεναf
Αρχείο

Εµφανίζεται η λίστα µε τα µηνύµατα που 
είναι αποθηκευµένα στη συσκευή. 

 Επιλογές Βλέπε δεξιά στήλη.

Σύµβολο Εισερχόµενα Εξερχόµενα
Є Αναγνωσµένο Μη απεσταλµένο

© Μη αναγνωσµένο Απεσταλµένο

¬ Εισερχόµενα
Є ΓΙΩΡΓΟΣ
© ΧΡΗΣΤΟΣ

Προβολή Επιλογές
Λίστα/Αρχείο-Μενού
Ανάλογα την περίσταση, είναι διαθέσιµες 
διαφορετικές λειτουργίες.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού λίστας.

Προβολή Ανάγνωση καταχώρησης.
Απάντηση Άµεση απάντηση µετά τη 

λήψη ενός µηνύµατος 
SMS.

Αποστολή Κλήση αριθµού ή επιλογή 
από τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο και στη 
συνέχεια αποστολή.

Επεξεργασία Άνοιγµα του προγράµµατος 
επεξεργασίας για αλλαγές.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή του επιλεγµένου 
µηνύµατος.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Χωρητικότητα Εµφάνιση του αριθµού 
αποθηκευµένων 
µηνυµάτων και της 
διαθέσιµης χωρητικότητας.

Χαρ.ως µη 
αναγν.

(µόνο λίστα εισερχόµενων)
Σήµανση του µηνύµατος 
ως µη αναγνωσµένου.

Αναφ.κατάστ. 
~

(µόνο λίστα εξερχόµενων)
Αίτηµα επιβεβαίωσης 
παραλαβής απεσταλµένων 
µηνυµάτων.

Αποθήκευση 
9

Αντιγραφή του 
επιλεγµένου αριθµού στον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο.

Αρχειοθέτηση Η λειτουργία 
αρχειοθέτησης εµφανίζεται 
στο τέλος ενός µηνύµατος. 
Η λειτουργία αυτή 
µεταφέρει το µήνυµα στο 
αρχείο.

Εκτύπωση µε 
IrDA

(βλέπε σελ. 83)
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Κείµενα-SMS
Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί τα 
ακόλουθα τυποποιηµένα µηνύµατα. 
Εσείς πρέπει να προσθέσετε µόνο την 
ώρα και την ηµεροµηνία.
§Μενού§fΜηνύµαταfΚείµενα-SMS
Επιλέξτε: Αργοπορηµένος, Ραντεβού, 
Συγχαρητήρια
Ο κέρσορας εµφανίζεται στο αρχικό 
σηµείο εισαγωγής, π.χ.:

J Συµπληρώστε το µήνυµα.

§ Πηγαίνετε στο επόµενο 
σηµείο εισαγωγής.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου.
Αποστολή  Επιλέξτε.
Εισάγετε έναν αριθµό ή επιλέξτε από τον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο 
και στείλτε το µήνυµα.

G123 SMS 131

ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΘΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΩ |--
ΛΕΠΤΑ ΤΗ :--

∆ιαγραφή Επιλογές
Σύνταξη ενός 
µηνύµατος
§Μενού§fΜηνύµαταfΝέο SMS

J Η επιλογή Εισαγωγή 
κειµένου "T9" σας 
επιτρέπει να δηµιουργείτε 
γρήγορα µεγάλα µηνύµατα 
SMS µόνο µε λίγες 
πληκτρολογήσεις (σελ. 32).
Για διαγραφή γράµµα-
γράµµα, πατήστε §∆ιαγραφή§.

Ј Κρατήστε πατηµένο. Ανοίγει 
το µενού µε συγκεκριµένες 
επιλογές επεξεργασίας 
(βλέπε σελ. 5).

ή
A Πατήστε.

@ /J Εισάγετε έναν αριθµό ή 
επιλέξτε έναν από τον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο.

§OK§ Επιβεβαιώστε.
ή

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου.
Αποστολ  Επιλέξτε (βλέπε σελ. 83).

Εάν σας ζητηθεί ο Τύπος µηνύµ., η 
∆ιάρκεια ή το Κέντρο Υπηρ. βλέπε 
σελ. 34.



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
30 Γραπτά µηνύµατα (SMS)

Κείµενο Μενού

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου. 

Αποστολ Εισάγετε τον αριθµό 
προορισµού ή επιλέξτε 
τον από τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο και στη 
συνέχεια στείλτε το.

Αποθήκευση Αποθήκευση του 
συντεταγµένου µηνύµατος 
στη λίστα εξερχόµενων.

Εικόνες & 
Ήχοι

Εισαγωγή (σελ. 31) 
εικόνας και ήχου σε ένα 
µήνυµα SMS.

∆ιαµόρφωση Μορφοποίηση κειµένου. 
Προσφέρονται οι εξής 
επιλογές:
Νέα γραµµή
Μέγεθος γραµ. 
(Μικρό, Μεσαία γράµµ., 
Μεγάλα γράµµ.)
Υπρογράµµιση
Ευθυγράµµιση 
(Αριστερά, Κέντρο, ∆εξιά)
Μαρκ. κειµέν.

∆ιαγραφή 
κειµέν.

∆ιαγραφή ολόκληρου του 
κειµένου.

Εισαγωγή 
από...

Άνοιγµα του Καταλόγου 
∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Καταλόγου, 
επισήµανση της 
καταχώρησης που θέλετε 
και αντιγραφή της στο 
κείµενο. 

Είσοδος Τ9
(σελ. 32)

Τ9 Προτίµηση 
Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση έξυπνης 
εισαγωγής κειµένου.
Γλώσσα Τ9
Επιλογή της γλώσσας 
σύνταξης του µηνύµατος.

Εκτύπωση 
µε IrDA

(βλέπε σελ. 83)
Πληροφορίες για τα µηνύµατα SMS
Η αποστολή ενός µηνύµατος SMS 
επιβεβαιώνεται από το µήνυµα 
Το µήvυµα εστάλη!
Το µήνυµα Το µήvυµα εστάλη! 
υποδηλώνει µόνο την αποστολή του 
µηνύµατος SMS στο κέντρο µηνυµάτων. 
Το κέντρο µηνυµάτων προσπαθεί µε τη 
σειρά του να παραδώσει το µήνυµα SMS 
εντός µιας ορισµένης περιόδου. 
Εάν ήταν αδύνατη η αποστολή του 
µηνύµατος, υπάρχει δυνατότητα 
επανάληψης. Εάν αποτύχει και αυτή η 
προσπάθεια, επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό 
σας.

Πληροφορίες για τα µηνύµατα EMS
Μπορείτε να αποστείλετε γραπτά 
µηνύµατα SMS µεγάλου µήκους (EMS), 
τα οποία µπορεί να αποτελούνται από 
ένα έως και εννέα ανεξάρτητα µηνύµατα 
SMS. Από αυτά τα επιµέρους τµήµατα 
του µηνύµατος τα πέντε µπορούν να 
περιέχουν κείµενο ενώ τα υπόλοιπα 
εικόνες ή µελωδίες.
Το κόστος αποστολής ενός µηνύµατος 
EMS υπολογίζεται αθροίζοντας το 
κόστος όλων των επιµέρους SMS.
Ανάλογα µε το ∆ίκτυο υπάρχει 
πιθανότητα να µη µεταφερθούν όλα τα 
επιµέρους SMS ενός µεγάλου 
µηνύµατος EMS την ίδια χρονική στιγµή 
ή να µη ληφθούν από τον παραλήπτη 
στη σωστή σειρά. Σε κάθε περίπτωση 
όµως ο παραλήπτης µπορεί να διαβάσει 
κάθε ένα από τα επιµέρους µηνύµατα 
SMS.
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Εικόνες & Ήχοι (EMS)
Στα µηνύµατα µπορείτε να εισάγετε 
εικόνες και µελωδίες. Τα εικονίδια θα 
εµφανίζονται µόνο από συσκευές που 
υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία EMS. 
Στην κατάσταση εισαγωγής κειµένου, στη 
θέση της εικόνας/µελωδίας θα 
εµφανίζεται ένας σελιδοδείκτης.
Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί 
15 εικόνες και 10 µελωδίες. Στον Explorer 
µπορείτε να αποθηκεύσετε και στη 
συνέχεια να αποστείλετε δικά σας 
κινούµενα γραφικά, εικόνες και µελωδίες. 
Υπό ορισµένες συνθήκες, η αποστολή της 
δικής σας εικόνας ή µελωδίας µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε ένα ξεχωριστό 
µήνυµα SMS.

J Συντάξτε το µήνυµα.
 Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου 

µετά το τέλος µιας λέξης.
Εικόνες & Ήχοι

Επιλέξτε.
Επιλέξτε: Κινουµ.γραφικά, 

Ήχοι συσκευής, 
Προσ.κιν.γραφικά, 
Προσωπικ.εικόνες, 
Προσωπικοί ήχοι.

Ц Μετακίνηση µέχρι το σηµείο 
του µενού που επιθυµείτε.

 Επιλογή Ανοίγει η λίστα µε τις εικόνες 
ή τους ήχους.

Ц Μετακίνηση µέχρι το 
αντικείµενο που επιθυµείτε.

 Επιλογή Το αντικείµενο “τοποθετείται” 
µέσα στο κείµενο και 
µαρκάρεται σε αυτή τη θέση 
µε ένα σελιδοδείκτη.
Οι εικόνες που περιλαµβάνονται στα 
εισερχόµενα µηνύµατα εµφανίζονται 
στο κείµενο, οι ήχοι επισηµαίνονται µε 
ένα εικονίδιο νότας. Εάν κατά τη 
µετακίνησή σας µέσα στο κείµενο 
φτάσετε σε έναν ήχο τότε αυτός θα 
αναπαραχθεί.
Στην εµφάνιση ενός κειµένου πριν από 
την αποστολή, αποκρύπτονται οι 
σελιδοδείκτες των εικόνων και των ήχων.
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Λειτουργία εισαγωγής 
κειµένου "T9"
Η λειτουργία εισαγωγής κειµένου "T9" 
συµπεραίνει τη σωστή λέξη από τις 
µεµονωµένες πληκτρολογήσεις, 
συγκρίνοντας µε ένα εκτεταµένο λεξικό.
Επιλογή Γλώσσας Τ9
Επιλέξτε τη γλώσσα µε την οποία θέλετε 
να συντάξετε το µήνυµά σας.
 Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου 

και επιλέξτε Γλώσσα Τ9 και 
Είσοδος Τ9.

∆ηµιουργία λέξης µε τη 
λειτουργία T9
Επειδή τα εµφανιζόµενα γράµµατα 
αλλάζουν καθώς προχωράτε είναι 
καλύτερα να τελειώνετε µια λέξη χωρίς 
να κοιτάτε την οθόνη.
Απλά πατάτε τα πλήκτρα των αντίστοιχων 
γραµµάτων µια φορά µόνο. Για τη λέξη 
"σπίτι", πληκτρολογήστε για παράδειγµα

zzw8w
Εάν η λέξη που επέλεξε η λειτουργία T9 
δεν είναι αυτή που θέλετε, ανατρέξτε στην 
ενότητα "Προτάσεις λέξεων λειτουργίας 
T9", σελ. 33.
Ј Κρατήστε πατηµένο. Ανοίγει 

το µενού µε τις επιλογές 
επεξεργασίας (βλέπε σελ. 5). 

Ј Πατήστε πριν τη λέξη για 
κεφαλαία/πεζά γράµµατα ή 
γράµµατα/ψηφία. t Κενό. Τερµατίζει µια λέξη.

} Τελεία. Τερµατίζει µια λέξη 
όταν ακολουθεί κενό. Παίζει το 
ρόλο χαρακτήρα µπαλαντέρ 
για µια απόστροφο/παύλα στη 
λέξη: π.χ.
§Provider.s§ = Provider’s.

§ Μετάβαση δεξιά. Τερµατίζει 
µια λέξη.

¤ Προσωρινή απενεργοποίηση 
της λειτουργίας T9 και 
επανενεργοποίησή της.
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 
λειτουργίας T9 (SMS)

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

 Επιλογή Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση Τ9.

S Επιστροφή στον 
επεξεργαστή. 

Αντιστοιχία χαρακτήρων στο 
πληκτρολόγιο 
Πατήστε επανειληµµένα ένα πλήκτρο 
µέχρι να εµφανιστεί ένα γράµµα.

t Κενό 1 O £ $ ¥ ¤

u Α Β C 2 Ä

v ∆ Ε Φ D F 3 É

w Γ Η I G 4

x K Λ J L 5

y M N O Ω 6 ö Ñ

z Π Ρ Σ Ψ Q R S 7

{ Θ Τ U V 8 ü

| Z Ξ Υ Χ W 9 Æ Á

} . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

Ј * / ( ) < = > % ~

¤ # @ \ & §

Ένδειξη στην επάνω γραµµή:
T9 Ενεργή λειτουργία T9.

abc/ABC/123 Κεφαλαία, 
γράµµατα/ψηφία.
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Προτάσεις λέξεων λειτουργίας T9
Εάν στο λεξικό βρεθούν πολλές επιλογές 
για µια ακολουθία πληκτρολογήσεων (µια 
λέξη), πρώτα εµφανίζεται η πλέον κοινή 
από τις επιλογές. Εάν δεν εµφανιστεί η 
λέξη που θέλετε, η επόµενη πρόταση της 
λειτουργίας T9 ίσως είναι σωστή.
Πρέπει να γίνει §επισήµανση§ της λέξης. 
Κατόπιν

: πατήστε. Η εµφανιζόµενη 
λέξη αντικαθίσταται από µια 
άλλη. Εάν και αυτή η λέξη 
είναι λάθος,

: πατήστε πάλι. Επαναλάβετε 
µέχρι να εµφανιστεί η σωστή 
λέξη.

Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο 
λεξικό, µπορεί να εισαχθεί χωρίς τη 
λειτουργία T9 ή να προστεθεί στο λεξικό.

§Συλλαβή§ Επιλέξτε.
Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η 
λέξη µπορεί να εισαχθεί τώρα χωρίς τη 
λειτουργία T9. 
Πατήστε §Αποθήκευση§ για να την 
προσθέσετε αυτόµατα στο λεξικό. 

T9 ABC SMS 140
ΣΤΙΣ 8 ___

Συλλαβή         :
∆ιόρθωση µιας λέξης
Λέξεις που έχουν δηµιουργηθεί µε χρήση 
της λειτουργίας T9:

¦ Μετακινηθείτε λέξη-λέξη 
προς τα αριστερά/δεξιά 
µέχρι να επισηµανθεί η λέξη 
που θέλετε.

: Μετακινηθείτε και πάλι µέσα 
στις προτεινόµενες λέξεις 
της λειτουργίας T9.

§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράφει το γράµµα 
αριστερά του κέρσορα και 
εµφανίζει µια νέα πιθανή 
λέξη.

Λέξεις που δεν έχουν δηµιουργηθεί µε τη 
λειτουργία T9:

¦ Μετακινηθείτε χαρακτήρα-
χαρακτήρα προς τα 
αριστερά/δεξιά.

§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράφει το γράµµα 
αριστερά του κέρσορα.

J Εισάγονται σύµβολα στη 
θέση του κέρσορα.

Αντικατάσταση υφιστάµενων γλωσσών 
και αγορά νέων:
www.my-siemens.com/me45 

Μέσα σε µια "λέξη T9", δεν είναι δυνατή η 
επεξεργασία µεµονωµένων γραµµάτων 
χωρίς ακύρωση της λειτουργίας T9. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, είναι καλύτερα 
να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.

Ц Μετακίνηση γραµµή-γραµµή.

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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Ρυθµίσεις
Τα χαρακτηριστικά αποστολής ενός 
µηνύµατος SMS ορίζονται σε ένα προφίλ 
(µέγιστος αριθµός 5).
Η προρύθµιση εξαρτάται από την κάρτα 
SIM που χρησιµοποιείτε.
§Μενού§fΜηνύµαταf

Ρύθµιση Μηνύµατοςf
SMS

Εµφανίζεται η λίστα διαθέσιµων προφίλ. 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ από 
αυτήν τη λίστα. Για ενεργοποίηση:

§Ενεργό§ Πατήστε.
Μενού ρύθµισης

 Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Κέντρο Υπηρεσιών
Εισάγετε ή αλλάξετε τους αριθµούς των 
κέντρων µηνυµάτων, όπως σας τους 
παρείχε το ∆ίκτυο.
Παραλήπτης
Εισάγετε τον τυπικό αποστολέα για το 
προφίλ αποστολής.
Τύπος µηνύµατος 
Χειροκίνητα

Για κάθε µήνυµα απαιτείται ο 
τύπος µηνύµατος.

Βασικό κείµενο
Κανονικό µήνυµα SMS.

E-mail Αποστολή µέσω SMS.
Fax Αποστολή µέσω SMS.
Νέα Ίσως χρειαστεί να πάρετε τον 

απαιτούµενο κωδικό από το 
∆ικτυό σας.

Ενεργοποίηση Χρήση του επιλεγµένου 
προφίλ.

Αλλαγή 
Ρύθµισης

Αλλαγή προφίλ.
∆ιάρκεια ισχύος:
Επιλογή της περιόδου για την οποία το 
κέντρο µηνυµάτων προσπαθεί να στείλει 
το µήνυµα:
Χειροκίνητα

Σε κάθε µήνυµα γίνεται 
ερώτηση της διάρκειας 
ισχύος.

1 ώρα, 12 ώρες, 1 ηµέρα, 1 εβδοµάδα
Χρονική διάρκεια της ισχύος.

Μέγιστη Μέγιστη διάρκεια που 
επιτρέπει το ∆ίκτυο.

Νέα Ελεύθερη επιλογή σε ηµέρες.
Αναφορά κατάστασης
Λαµβάνετε επιβεβαίωση για την 
επιτυχή ή ανεπιτυχή παράδοση ενός 
σταλµένου µηνύµατος. Η υπηρεσία αυτή 
πιθανόν να χρεώνεται.
Αµεση απάντηση 
Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, η 
απάντηση στο µήνυµά σας δροµολογείται 
µέσω του κέντρου µηνυµάτων σας 
(για πληροφορίες, επικοινωνήστε µε 
το ∆ίκτυό σας).

SMS µέσω GPRS
Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, 
τα µηνύµατα SMS αποστέλλονται αυτόµατα 
µέσω GPRS. 
Προϋπόθεση: Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί 
η λειτουργία GPRS, βλέπε σελ. 76.

~

~
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Λήψη γραφικού
Ένα γραφικό µπορεί να µεταδοθεί στο 
τηλέφωνό σας µέσω υπερύθρων, SMS ή 
να φορτωθεί και να αποθηκευθεί µέσω 
WAP. 
Η λήψη του γραφικού επισηµαίνεται µε το 
αντίστοιχο εικονίδιο επάνω από το 
αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πατώντας το 
πλήκτρο, ξεκινά η Προβολή εικόνας και το 
γραφικό εµφανίζεται στην οθόνη.
Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης του 
γραφικού:
• Explorer (σελ. 79)
• ∆ίκτυο (Λογότυπο)
• Screensaver (σελ. 69).

 Επιλογή Επιβεβαίωση.

Φόρτωση γραφικού
 Μενού§fSurf & FunfΠροβ.εικόνας
Προβ.εικόνας

Ανοίξτε.
 φόρτωσ. Πατήστε.

 Επιλογή Φόρτωση γραφικού από τον 
Explorer ή άνοιγµα 
απευθείας από το ∆ίκτυο/
Screensaver.

Σας προτείνουµε να αποθηκεύετε σε 
κάθε περίπτωση τα λογότυπα του 
∆ικτύου και τα Screensavers στον 
Explorer αφού οι εικόνες που 
αποθηκεύονται στο ∆ίκτυο ή στα 
Screensaver  διαγράφονται και 
αντικαθιστώνται µε άλλα σε κάθε νέα 
αποθήκευση.
Αποθήκευση γραφικού
Ένα γραφικό που έχει φορτωθεί 
εµφανίζεται στην οθόνη.

 Αποθήκ. Πατήστε.
 Επιλογή Φόρτωση γραφικού στο 

Explorer ή χρήση ώς ∆ίκτυο/
Screensaver.

Προβολή εικόνας-Μενού
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Αποθηκ. 
ως...

Αποθηκεύστε την εικόνα 
που έχετε φορτώσει σε µία 
από τις θέσεις 
αποθήκευσης ή στον 
Explorer (Περιηγητή).

Αποστολή 
µέσω.

(βλέπε σελ. 83)

Φόρτωση... Φορτώστε την εικόνα από 
τη µνήµη ή από τον 
Explorer (Περιηγητή). 

∆ιαγραφή... ∆ιαγραφή της εικόνας.
Απόρριψη Η εικόνα που έχετε 

φορτώσει απορρίπτεται.

Στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.my-siemens.com/city 
µπορείτε να βρείτε µελωδίες, λογότυπα 
∆ικτύων, Screensavers και άλλες 
υπηρεσίες για το κινητό σας Siemens.
Σε αυτή την πύλη City θα βρείτε και µία 
λίστα µε τις χώρες, στις οποίες είναι 
διαθέσιµη αυτή η υπηρεσία.
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Πάρτε τις τελευταίες πληροφορίες WAP 
από το Internet, οι οποίες είναι ειδικά 
προσαρµοσµένες στις επιλογές 
απεικόνισης του τηλεφώνου σας. 
Η πρόσβαση στο Internet ίσως απαιτεί 
εγγραφή στο ∆ίκτυο.

Πρόσβαση στο 
Internet
§Μενού§fSurf & FunfInternet
Μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ 
πρόσβασης στο Internet 
(βλέπε Εκκίνηση µε...σελ. 37 ). 
Εµφανίζεται το µενού έναρξης, π.χ.:

Ц Επιλέξτε τη λειτουργία που 
θέλετε.

§OK§ Επιβεβαιώστε.
Μπορείτε τώρα να ... 
'σερφάρετε' στο Internet

S Πατήστε διαρκώς για να 
διακόψετε τη σύνδεση. 

П Χωρίς σύνδεσηР Με σύνδεση
С χωρίς ∆ίκτυο

Η τρέχουσα ένδειξη βρίσκεται στην 
επάνω δεξιά γωνία.

D E Μετακίνηση στην 
προηγούµενη ή στην 
επόµενη σελίδα µε τα 
πλήκτρα στο πλάι της 
συσκευής.

† Μενού έναρξης
1 Homepage
2 Σελιδοδείκτης
3 Ανάκτηση

Επιλογή
Μενού έναρξης

Παράδειγµα: Αρχική σελίδα
Στα πλήκτρα επιλογής µπορείτε να 
αναθέσετε λειτουργίες που ελέγχονται on-
line από την αρχική σελίδα του ∆ικτύου 
σας, όπως "συνδέσεις" ή "µενού".

Το περιεχόµενο των µενού επιλογών είναι 
επίσης µεταβλητό.

Αρχική σελίδα Σύνδεση µε το portal του 
παροχέα υπηρεσιών 
Internet (µπορεί να 
ρυθµιστεί/προρυθµιστεί 
από το ∆ίκτυο).

Σελιδοδείκτης Εµφάνιση µέχρι 10 URL 
(δεν υποστηρίζεται από 
όλους τους παροχείς 
υπηρεσιών Internet) για 
γρήγορη πρόσβαση. 
Επιλέξτε “Επεξεργασία 
σελιδοδείκτων” σελ. 40.

Ανάκτηση Ανάκληση σελίδων που 
επισκεφθήκατε πρόσφατα 
και οι οποίες βρίσκονται 
ακόµη στη µνήµη.

Προφίλ Ορίστε µέχρι 5 προφίλ 
πρόσβασης (σελ. 38).
Επιλέξτε Νέα 
καταχώρηση για να 
εισαγετε ένα νέο προφίλ.

~

ΝΕΑ
 ΣΠΟΡ 
ΚΑΙΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Link
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Μενού Browser
Η πρόσβαση στο µενού είναι δυνατή µόνο 
όταν εµφανίζεται µια σελίδα WAP 
(µε ή χωρίς σύνδεση):

A Πατήστε για εκκίνηση του 
µενού browser.

Αρχική σελίδα Η πρώτη σελίδα WAP 
Internet που εµφανίζεται 
µετά τη σύνδεση 
(µπορεί να ρυθµιστεί/
προρυθµιστεί από το 
∆ίκτυο).

Σελιδοδείκτης Εµφάνιση µέχρι 10 URL 
(δεν υποστηρίζεται από 
όλους τους παροχείς 
υπηρεσιών Internet) για 
γρήγορη πρόσβαση. 
Χρησιµοποιήστε τη Νέα 
καταχώρηση για να 
εισάγετε µια νέα URL.
Χρησιµοποιήστε το 
 Μενού  για τη 
συµπλήρωση, 
επεξεργασία και 
διαγραφή 
καταχωρήσεων.

Ανάκτηση Ανάκληση σελίδων που 
επισκεφθήκατε 
πρόσφατα και οι οποίες 
βρίσκονται ακόµη στη 
µνήµη.

Go to URL Εισάγετε µια URL για 
απευθείας πρόσβαση 
σε µια διεύθυνση 
Internet (URL = Uniform 
Resource Locator).

Εµφάνιση URL Εµφάνιση του URL της 
τρέχουσας σελίδας.

Επανεκκίνηση Γίνεται επανεκκίνηση 
της τρέχουσας σελίδας.

Αποσύνδεση ∆ιακοπή της σύνδεσης. 
Περισσότερα... Βλέπε παρακάτω.
Εξοδος 
BROWSER

Τερµατισµός του 
browser και της 
σύνδεσης.

~

Περισσότερα... 
Προφίλ Ορίστε µέχρι 5 προφίλ 

πρόσβασης (σελ. 38).
Μηδενισµός ∆ιαγραφή των τελευταίων 

σελίδων που 
επισκεφθήκατε 
(προσωρινή µνήµη cache).

Ρυθµίσεις Μέγεθος γραµ.
Κρατήστε πατηµένο το¤: 
αλλαγή µέγεθος 
χαρακτήρων.
Παράµετρος 
πρωτοκόλλου
Ρύθµιση ιδιαίτερων 
παραµέτρων για το 
πρωτόκολλο WAP.
Ασφάλεια
Για την ασφαλή µετάδοση 
των δεδοµένων ορισµένες 
πληροφορίες 
κρυπτογραφούνται. Από 
αυτό το µενού µπορείτε να 
επιλέξετε όλα τα δεδοµένα 
του browser που 
σχετίζονται µε την 
ασφάλεια.
Περισσότερες πληροφορίες 
για την ασφάλεια µπορείτε 
να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.my-siemens.com/
me45
Εκκίνηση µε...
Επιλογή απεικόνισης για 
πρόσβαση στο Internet:
Μενού έναρξης
Μενού Browser
Αρχική σελίδα
Resume
Σελιδοδείκτης

Εισερχόµενα Εδώ αποθηκεύονται όλα 
τα µηνύµατα WAP-Push 
και Alert (εξαρτάται από το 
∆ίκτυο).

Αποθ. 
εικόνας

Αποθηκεύστε µία εικόνα 
(µορφή WBMP).

Για το 
Browser

Εµφάνιση της έκδοσης του 
browser.
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Ρυθµίσεις 
Η προετοιµασία του τηλεφώνου για 
πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το 
∆ίκτυο που χρησιµοποιείτε:
• Εάν έχουν ήδη γίνει οι ρυθµίσεις από 

το ∆ίκτυο, µπορείτε να ξεκινήσετε 
αµέσως.

• Εάν το ∆ίκτυό σας έχει ήδη αναθέσει 
προφίλ πρόσβασης, επιλέξτε ένα 
προφίλ και ενεργοποιήστε το (σελ. 38).

• Το προφίλ πρόσβασης πρέπει να 
ρυθµίζεται και ενεργοποιείται 
χειροκίνητα (σελ. 38).

Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε µε το 
∆ίκτυό σας για λεπτοµέρειες.

Προφίλ 
Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε µέχρι 
5 προφίλ πρόσβασης (ίσως έχει φραγεί 
από το ∆ίκτυο). 
Οι καταχωρήσεις και λειτουργίες µπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα το ∆ίκτυό σας. 
Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, 
µπορείτε να αλλάζετε ένα προφίλ (σελ. 39).
Ρυθµίσεις προφίλ
Για τη δηµιουργία ενός νέου προφίλ:
§Μενού§fSurf & FunfInternetf

Προφίλ

Д Επιλογή του προφίλ που θα 
αλλάξετε.

 Επεξεργ.§ Εµφανίζεται η κάρτα 
καταχώρησης.

Д Κάντε τις καταχωρήσεις σας 
πεδίο-πεδίο.
Μπορείτε να πάρετε περαιτέρω 
πληροφορίες για τις καταχωρήσεις, από 
το ∆ίκτυό σας.

Σχετικά µε το GPRS και τα δεδοµένα 
CSD, βλέπε σελ. 77.

§Αποθήκ.§ Αποθηκεύονται οι ρυθµίσεις 
και εµφανίζεται η λίστα 
προφίλ.

Ονοµα 
προφίλ

∆ώστε όνοµα στο προφίλ ή 
αλλάξτε το προεπιλεγµένο 
όνοµα.

Παράµετροι 
WAP

∆ιεύθυνση IP:
∆ιεύθυνση IP.
Θύρα:
Αριθµός θύρας.
Αρχική σελίδα:
Αρχική σελίδα (σελ. 39) 
εάν δεν έχει οριστεί από το 
∆ίκτυο.
Χρόν.αποσύνδ:
Χρόνος σε δευτερόλεπτα, 
µετά τον οποίο 
τερµατίζεται µια σύνδεση 
εάν δε γίνει εισαγωγή ή 
µεταφορά δεδοµένων.

Ειδικοί χαρακτήρες (όπως στην 
εφαρµογή επεξεργασίας 
κειµένου SMS)

Ј Πατήστε 3 φορές για το 
σύµβολο /

¤ Πατήστε 3 φορές για το 
σύµβολο @

} Πατήστε για . (τελεία)

} Πατήστε επανειληµµένα για :

Ј Πατήστε επανειληµµένα για ~
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Ενεργοποίηση 
προφίλ

Επιλογή
Ενεργοποιήστε ένα προφίλ για σύνδεση 
µε το Internet.
§Μενού§fSurf & FunfInternetf

Προφίλ

Ц Επιλέξτε το προφίλ που 
θέλετε.

 Επιλογή Πατήστε για ενεργοποίηση.

'Σερφάρετε' επίσης µε GPRS (σελ. 76).

ћ Προφίλ
1 standard
2 * e-Commerce
3 προφίλ 3

Επεξεργασία Επιλογή

Ο Internet browser έχει έγκριση από: 
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Οδηγίες χρήσης
Αλλαγή της αρχικής σελίδας
Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας ορίζεται 
στο προφίλ (πρόσβασης). Μπορείτε να 
την αλλάξετε από την κατάσταση 
αναµονής (εάν σας το επιτρέπει το 
∆ίκτυο!):
§Μενού§fSurf & FunfInternetf

Προφίλ
Επιλέξτε το προφίλ, π.χ.:
e-Commerce Επιλέξτε.

§Επεξεργ.§ Εµφανίζεται η κάρτα 
καταχώρησης.

Παράµετροι WAP/Αρχική σελίδα 
Επιλέξτε.

J Εισάγετε τη νέα 
διεύθυνση. Πηγαίνετε στο 
τέλος της κάρτας 
καταχώρησης.

 Αποθήκ. Πατήστε.

Εισαγωγή της διεύθυνσης Inter-
net (URL)
Η πρόσβαση στο µενού είναι δυνατή µετά 
την εµφάνιση σελίδων WAP (µε ή χωρίς 
σύνδεση).

A Ανοίξτε το µενού browser.

Go to URL Επιλέξτε και 
επιβεβαιώστε.

J Επιλέξτε τη URL και 
επιβεβαιώστε. Η σύνδεση 
πραγµατοποιείται.
Σελιδοδείκτης
Ανάλογα µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες 
του ∆ικτύου µπορείτε να αποθηκεύσετε 
στο τηλέφωνο µια λίστα µε τις αγαπηµένες 
σας διευθύνσεις του Internet (URL) 
(µε ή χωρίς σύνδεση).

Αποθήκευση
A Ανοίξτε το µενού browser.

Σελιδοδείκτης
Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Προσθήκ.σελίδας
Επιλέξτε για να 
καταχωρήσετε ένα 
σελιδοδείκτη στην τρέχουσα 
σελίδα.

ή
(Κενό) Επιλέξτε.

 Μενού Ανοίξτε το µενού.

 Επεξεργ. Επιλέξτε, καταχωρήστε 
όνοµα/τίτλο και URL και 
επιβεβαιώστε.

 Αποθήκ. Πατήστε.

Χρήση
A Ανοίξτε το µενού browser.

Σελιδοδείκτης
Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Ц Επιλέξτε το σελιδοδείκτη 
που επιθυµείτε.

 Πήγαινε Η σύνδεση 
πραγµατοποιείται.

~
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Τα περισσότερα ∆ίκτυα σας προσφέρουν 
µια εξωτερική υπηρεσία τηλεφωνητή. 
Όποιος καλεί τον τηλεφωνητή σας, 
µπορεί να σάς αφήνει ένα φωνητικό 
µήνυµα
• εάν το τηλέφωνό σας είναι 

απενεργοποιηµένο ή δεν είναι έτοιµο 
για κλήση,

• εάν δε θέλετε να απαντήσετε,
• εάν έχετε µια κλήση σε εξέλιξη (και εάν 

η Αναµονή δεν είναι ενεργή, σελ. 14).
Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία 
τηλεφωνητή του ∆ικτύου σας, θα πρέπει 
να εγγραφείτε και να κάνετε χειροκίνητα 
τις ρυθµίσεις. Η διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω µπορεί να 
διαφέρει σε κάποιο βαθµό, ανάλογα το 
∆ίκτυο.

Ρυθµίσεις
Το ∆ίκτυό σας, σάς παρέχει δύο 
αριθµούς:
Αριθµός τηλεφωνητή
Καλέστε αυτόν τον αριθµό για να 
ακούσετε τα φωνητικά µηνύµατα που σας 
έχουν αφήσει. Για να τον καταχωρήσετε:
§Μενού§fΜηνύµαταfΤηλεφωνητής
Επιλέξτε έναν αριθµό από τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο ή 
πληκτρολογήστε/αλλάξτε τον και 
επιβεβαιώστε µε το §Αποθήκ.§.
Αριθµός προώθησης
Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτόν τον 
αριθµό. Για να τον καταχωρήσετε:
§Μενού§fΕκτροπήfπ.χ. 

ΑναπάντητεςfΟρισµός
Καλέστε τον αριθµό του τηλεφωνητή.

§OK§ Σύνδεση µε το ∆ίκτυο. 
Μετά από λίγα 
δευτερόλεπτα ακούγεται 
επιβεβαίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε την εκτροπή κλήσεων, σελ. 46.

Ακρόαση
Ένα νέο µήνυµα στον τηλεφωνητή 
υποδηλώνεται ως εξής:

h Εικονίδιο µαζί µε ήχο 'µπιπ'.
ή
© ένα γραπτό µήνυµα που 

ανακοινώνει ένα νέο µήνυµα 
στον τηλεφωνητή 

ή 
λήψη µιας κλήσης µε 
αυτόµατη ανακοίνωση.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε 
το(α) µήνυµα(τα).

t Κρατήστε πατηµένο 
(εάν χρειάζεται, καλέστε τον 
αριθµό τηλεφωνητή του 
κέντρου µηνυµάτων).

Εκτός του οικείου δικτύου σας, ίσως 
χρειαστεί διαφορετικός αριθµός 
τηλεφωνητή και κωδικός για να ακούσετε 
τα µηνύµατά σας.
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Υπηρεσ.κυψέλης
Ορισµένα ∆ίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες 
πληροφόρησης (κανάλια πληροφοριών), 
όπως κωδικούς περιοχών, τιµές µετοχών, 
κλπ. Οι διαθέσιµες πληροφορίες 
εξαρτώνται από το ∆ίκτυο. Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η λήψη, λαµβάνετε 
µηνύµατα για τα ενεργά θέµατα της "Λίστα 
θεµάτ.". 
§Μενού§fΜηνύµαταf

Υπηρεσ.κυψέλης

Μετάδοση
Μπορείτε να ενεργοποιείτε και 
απενεργοποιείτε την υπηρεσία CB. 
Εάν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία CB, 
µειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του 
τηλεφώνου.

Ανάγνωση νέου ΜΚ
Εµφανίζονται όλα τα µη αναγνωσµένα 
µηνύµατα CB.

D E Χρησιµοποιήστε τα πλαϊνά 
πλήκτρα για µετακίνηση. 
Το µήνυµα καλύπτει 
ολόκληρη την οθόνη.

Λίστα θεµάτων 
Μπορείτε να προσθέσετε όσα θέµατα 
θέλετε σε αυτήν την προσωπική λίστα 
από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο θεµάτων 
("Ανάκτηση θεµάτων", σελ. 43). 
Μπορείτε να προρυθµίσετε τουλάχιστον 
10 καταχωρήσεις µε τον αριθµό καναλιού 
τους (ID) και εάν χρειάζεται, µε το όνοµά 
τους. Ανά πάσα στιγµή, µπορούν να είναι 
ενεργά µέχρι πέντε θέµατα.

~
 Νέο θέµα
Επιλέξτε Νέο θέµα.
• Εάν δεν υπάρχει ευρετήριο θεµάτων 

(βλέπε "Ανάκτηση θεµάτων", σελ. 43), 
εισάγετε ένα θέµα µε τον αριθµό 
καναλιού του και επιβεβαιώστε µε το 
§OK§.

• Εάν ο Τηλεφωνικός Κατάλογος 
θεµάτων έχει ήδη µεταδοθεί, επιλέξτε 
ένα θέµα και επιβεβαιώστε µε το §OK§.

Επιλογή από λίστα
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού λίστας.

Εάν έχει επιλεγεί ένα θέµα στη λίστα, 
µπορείτε να το εξετάσετε, να το 
ενεργοποιήσετε, να το 
απενεργοποιήσετε, να το επεξεργαστείτε 
ή να το διαγράψετε.

Αυτόµατη ένδειξη
Τα µηνύµατα CB εµφανίζονται στην 
κατάσταση αναµονής, ενώ τα µεγαλύτερα 
µηνύµατα µετακινούνται αυτόµατα.
Η αυτόµατη εµφάνιση µπορεί να επιλεγεί 
για όλα τα µηνύµατα ή µόνο τα νέα 
µηνύµατα ή να απενεργοποιηθεί εντελώς.
¤ και πατήστε §Ανάγ.ΜΚ§ .
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Ευρετήριο θεµάτων
Εµφανίζεται η λίστα θεµάτων που 
σας παρέχει το ∆ίκτυο, για να επιλέξετε 
κάποια θέµατα.
Εάν δεν εµφανίζεται κανένα θέµα, 
µπορείτε να εισάγετε χειρωνακτικά τους 
αριθµούς καναλιών (ID) 
("Λίστα θεµάτων", σελ. 42). 
Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε το 
∆ίκτυό σας.

Γλώσσες ΜΚ
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να 
λαµβάνετε µηνύµατα Μετάδοσης 
Κυψέλης (CB) µόνο µιας συγκεκριµένης 
γλώσσας ή όλων των γλωσσών.

Ενδείξεις

^ Ενεργό θέµα.

_ Ανενεργό θέµα.

© Ελήφθησαν νέα µηνύµατα 
για το θέµα.

Є Ήδη διαβασµένα µηνύµατα 
για το θέµα.

Οι επιλεγµένοι αριθµοί τηλεφώνου 
µπορούν να:

A κληθούν.
§Επιλογές§ αποθηκευτούν στον 

Κατάλογο ∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο.

Πρόσθετος ήχος 'µπιπ', σελ. 66.

~
 Υπηρεσίες SIM 
(προαιρετικό)
Το ∆ίκτυό σας µπορεί να σας προσφέρει 
ειδικές εφαρµογές όπως τραπεζικές 
υπηρεσίες από το σπίτι, τιµές µετοχών 
κλπ. µέσω της κάρτας SIM.
Εάν έχετε εγγραφεί σε µια από αυτές τις 
υπηρεσίες, το όνοµα της υπηρεσίας 
εµφανίζεται στην κορυφή του Κύριου 
µενού ή αµέσως επάνω από το αριστερό 
πλήκτρο επιλογής.

p Εικονίδιο υπηρεσιών SIM.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από µια 
εφαρµογές, αυτές εµφανίζονται στο µενού 
"Υπηρεσίες SIM".
§Μενού§fΥπηρ.SIM
Με το µενού Υπηρεσιών SIM το τηλέφωνό 
σας είναι εξασφαλισµένο για το µέλλον και 
υποστηρίζει τις προσθήκες στο πακέτο 
χρήστη του ∆ίκτυου σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

~
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Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους 
αριθµούς των κλήσεών σας για εύκολη 
επανάκληση.
§Μενού§fΑρχεία

Ц Επιλέξτε τη λίστα κλήσεων 
που θέλετε και από εκεί 
επιλέξτε τον αριθµό που 
θέλετε.A Επιλογή αριθµού
ή

§ προβολή πληροφοριών για 
τον αριθµό: 
ηµεροµηνία, ώρα (όχι για 
τους αριθµούς που έχετε 
καλέσει).

Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες λίστες 
κλήσεων:

Αναπάντητες 
κλήσεις
Οι αριθµοί κλήσεων που λάβατε αλλά δεν 
απαντήσατε, µπορούν να καταγράφονται 
ώστε να είναι εύκολη η επανάκλησή τους.
Προϋπόθεση: 
Το ∆ίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη 
δυνατότητα "Αναγνώρισης καλούντος".

Εισερχόµενες 
κλήσεις
Εµφανίζονται όλες οι απαντηµένες 
κλήσεις.
Προϋπόθεση: 
Το ∆ίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη 
δυνατότητα "Αναγνώρησης καλούντος".

~

~

Εξερχόµενες κλήσεις
Πρόσβαση στους τελευταίους δέκα 
αριθµούς που καλέσατε.

A Άµεση πρόσβαση από την 
κατάσταση αναµονής.

∆ιαγραφή λίστας
Το περιεχόµενο όλων των λιστών 
κλήσεων διαγράφεται.

Αρχεία-Μενού
Εάν έχει επιλεγεί µια καταχώρηση, 
µπορείτε να ανακαλέσετε το µενού λίστας 
κλήσεων.

§Επιλογές§ Άνοιγµα του µενού λίστας.
Προβολή Ανάγνωση καταχώρησης.
Χωρίς 
διόρθωση

Εµφάνιση αριθµού στην 
οθόνη και ενδεχοµένως 
διόρθωση.

Αντιγρ. σε 
9

Αποθήκευση καταχώρησης 
στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/Τηλεφ. 
Κατάλογο.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.
∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων από τη λίστα 
κλήσεων κατόπιν 
επιβεβαίωσης.
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Είναι δυνατή η εµφάνιση της χρέωσης και 
της διάρκειας µιας κλήσης σε εξέλιξη, 
όπως και ο καθορισµός ενός ορίου 
µονάδων για τις εξερχόµενες κλήσεις.

Εµφάνιση
§Μενού§fΑρχείαfΧρόν/Χρέωση
Αφού κάνετε τις ρυθµίσεις χρέωσης, 
µπορείτε να επιλέξετε την εµφάνιση της 
διάρκειας/χρέωσης για τους ακόλουθους 
τύπους κλήσεων ή των υπόλοιπων 
µονάδων.
Τελευταία κλήση
Όλες οι κλήσεις
Υπολ. Μονάδες
ή
εάν έχετε απενεργοποιήσει τις 
Εισερχόµενες :
Τελευταία κλήση
Εξερχόµενες
Εισερχόµενες
Υπολ. Μονάδες
Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης.

§Επιλογή§ Εµφάνιση των δεδοµένων.
Μετά την εµφάνισή τους, έχετε τις εξής 
δυνατότητες:

 ∆ιαγραφ. Να διαγράψετε το 
περιεχόµενο της οθόνης.

§OK§ Να τερµατίσετε την 
εµφάνιση.
Ρύθµισ.χρεώσεων
§Μενού§fΑρχείαf

Ρύθµισ.χρεώσεων
Νόµισµα
Εισάγετε το νόµισµα στο οποίο θα 
εµφανίζεται η χρέωση.
Προσωπ. τιµή
(απαιτείται το PIN 2)
Εισάγετε τη χρέωση ανά µονάδα/
περίοδο.
Όριο χρέωσης
(απαιτείται το PIN 2)
Ορισµένες ειδικές κάρτες SIM επιτρέπουν 
σε εσάς ή το ∆ίκτυο να ορίσει ένα όριο 
πίστωσης/µια περίοδο µετά την οποία 
φράζονται οι εξερχόµενες κλήσεις.

§Επεξεργ.§ Εισάγετε τον αριθµό 
µονάδων και επιβεβαιώστε 
µε το §OK§.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό 
όριο ή µηδενίστε το µετρητή. Οι ενδείξεις 
των προπληρωµένων καρτών µπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα το ∆ίκτυο.
Όλες
Εναλλαγή µεταξύ των ενδείξεων.

Εισερχόµενες
Εάν το ∆ίκτυό σας υποστηρίζει 
ένδειξη χρέωσης, εµφανίζονται οι 
τρέχουσες µονάδες.
Εάν έχετε ορίσει τη χρέωση ανά µονάδα, 
εµφανίζεται το κόστος µέχρι εκείνη τη 
στιγµή.
Για την υπηρεσία εµφάνισης χρέωσης 
ίσως είναι απαραίτητη ειδική εγγραφή.

Αυτόµ.ένδειξη
Για κάθε κλήση εµφανίζεται αυτόµατα η 
διάρκειά/χρέωσή της.

~

~

~

~
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Μπορείτε να επιλέξετε τις συνθήκες 
σύµφωνα µε τις οποίες θα εκτρέπονται οι 
κλήσεις στον τηλεφωνητή σας ή σε 
άλλους αριθµούς.
§Μενού§fΕκτροπή
Μπορείτε να ρυθµίσετε την εκτροπή 
ως ακολούθως:
Οι πλέον κοινές εκτροπές είναι οι εξής:

Αναπάντητες
§Μενού§fΕκτροπή

Ц Επιλέξτε Αναπάντητες.

§Επιλογή§ Πατήστε.
Ορισµός Επιλέξτε.

J Εισάγετε τον αριθµό στον 
οποίο θα εκτρέπονται οι 
κλήσεις (εάν δεν το έχετε 
κάνει ήδη)
ή

@ επιλέξτε τον αριθµό από τον 
Κατάλογο ∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο ή το 
§Mailbox§ και επιβεβαιώστε µε 
το:

§OK§ Μετά από µια σύντοµη 
παύση, η ρύθµιση 
επιβεβαιώνεται από το 
∆ίκτυο.

Αναπάντητες
Αυτή η ρύθµιση καλύπτει τις πιο 
σηµαντικές περιπτώσεις 
(βλέπε επίσης παρακάτω): 
Αν δεν είναι εφικτή, ∆εν απαντά, 
Κατειληµµέvο
Όλες οι κλήσεις
Εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

r Σύµβολο στην επάνω 
γραµµή της οθόνης 
αναµονής.

Ειδική εκτροπή
Μη εφικτή
Εκτροπή εάν το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο ή εκτός δικτύου.
∆εν απαντά
Οι κλήσεις εκτρέπονται µετά από κάποιο 
ορισµένο χρόνο (εξαρτάται από το 
∆ίκτυο). Ο χρόνος αυτός µπορεί να 
ρυθµιστεί από το χρήστη µέχρι τα 
30 δευτερόλεπτα, σε βήµατα των 
5 δευτερολέπτων.
Κατειληµµέvο
Εκτροπή εάν υπάρχει µια κλήση σε 
εξέλιξη. 

Λήψη fax
Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν 
αριθµό µε δυνατότητα λήψης φαξ.

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

Εξαίρεση: Εάν η Αναµονή είναι 
ενεργοποιηµένη (σελ. 75), κατά τη 
διάρκεια της κλήσης ακούγεται ο τόνος 
αναµονής κλήσης (σελ. 14).
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Ελεγχος κατάστασης
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα 
κατάσταση όλων των εκτροπών.
Μετά από λίγο χρόνο, η τρέχουσα 
κατάσταση εκπέµπεται από το ∆ίκτυο και 
εµφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.
^ Επιλεγµένη εκτροπή.
_ Μη επιλεγµένη.

? Εµφανίζεται εάν η κατάσταση είναι 
άγνωστη (για µια νέα κάρτα SIM 
για παράδειγµα).

∆ιαγραφή όλων
Όλες οι επιλεγµένες εκτροπές 
καταργούνται.

Για να ελέγξετε την κατάσταση ή να 
καταργήσετε µια συγκεκριµένη εκτροπή:
Πρώτα επιλέξτε την εκτροπή.
§Επιλογή§ Πατήστε.
Ελεγχος κατάστ.
ή
∆ιαγραφή  Επιλέξτε.
Έχετε υπόψη ότι οι εκτροπές 
αποθηκεύονται στο ∆ίκτυο και όχι στο 
τηλέφωνο (για την περίπτωση που 
αλλάζετε κάρτα SIM, για παράδειγµα).
Επανάληψη ενεργοποίησης 
εκτροπής
Η τελευταία εκτροπή έχει αποθηκευτεί.
Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως στη 
Ρύθµιση Εκτροπής.
Εµφανίζεται και επιβεβαιώνεται ο 
αποθηκευµένος αριθµός.
Επεξεργασία αριθµού
Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως στην 
Ρύθµιση. Όταν εµφανιστεί ο 
αποθηκευµένος αριθµός:

§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράψτε τον.
Εισάγετε το νέο αριθµό και επιβεβαιώστε 
τον.
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Με τη λειτουργία φωνητικής 
ηχογράφησης µπορείτε

• να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ως 
συσκευή Ηχογράφησης κατά τις 
µετακινήσεις σας.

• να ηχογραφήσετε µια υπενθύµιση για 
σας ή για άλλους.

• να προσθέσετε µια φωνητική 
σηµείωση σε µια υπενθύµιση του 
Ηµερολογίου (σελ. 51).

• να ηχογραφήσετε µια κλήση - χρήσιµο 
για να συγκρατείτε αριθµούς ή 
διευθύνσεις.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας µπορεί 
να υπόκειται σε νοµοθετικούς 
περιορισµούς. Εάν έχετε σκοπό να 
ηχογραφήσετε µια συνοµιλία, 
ενηµερώστε από πριν το συνοµιλητή σας 
και κρατήστε την ηχογράφηση µόνο για 
δική σας χρήση. Η χρήση αυτής της 
λειτουργίας επιτρέπεται µόνο µε 
συγκατάθεση του συνοµιλητή σας.

L Ηχογράφηση
02.05.2002 15:35
MEETING
PRESENTATION

Play Επιλογές
Χρήση των πλευρικών πλήκτρων
Συνιστάται η χρήση των πλήκτρων στο 
πλάι του τηλεφώνου για έλεγχο των 
φωνητικών λειτουργιών.

Νέα ηχογράφηση
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
ηχογράφησης κατά τη διάρκεια της 
ηχογράφησης. Μετά από ένα σύντοµο 
ήχο 'µπιπ, ξεκινά η ηχογράφηση.

Παύση (Παύση)
Για να κάνετε παύση της ηχογράφησης, 
µπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο 
ηχογράφησης για 10 δευτερόλεπτα το 
πολύ. Εάν πατήσετε και πάλι το πλήκτρο, 
η ηχογράφηση συνεχίζει, διαφορετικά 
διακόπτεται.

Αποθήκευση
Εάν αφήσετε το πλήκτρο ηχογράφησης 
για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, 
τερµατίζεται η ηχογράφηση.

§Αποθήκ.§ Αποθήκευση τρέχουσας 
εγγραφής µε ηµεροµηνία και 
ώρα ως όνοµα.

Πριν από την αποθήκευση µπορείτε να 
αλλάξετε το όνοµα.

Play

(Αναπαραγωγή)
Πατήστε το πλήκτρο ηχογράφησης για 
λίγο.

Υψηλή 
ένταση D 

Χαµηλή 
ένταση E

Ηχογράφηση/
αναπαραγωγή
(πλήκτρο 
ηχογράφησης)
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Χρήση των πλήκτρων επιλογής
§Μενού§fΓραφείοfΗχογράφηση
Ανοίγει η λίστα µε τις ηχογραφήσεις.

§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού.
Νέα Επιλέξτε.

§Εγγραφή§ Έναρξη της ηχογράφησης 
( §Παύση§ παύση της 
ηχογράφησης).

§Stop§ Τερµατισµός της 
ηχογράφησης.

§Αποθήκ.§ Αποθήκευση και ονοµασία.
Play

§Play§ Πατήστε.

Χρήση του πλήκτρου ελέγχου
§Μενού§fΓραφείοfΗχογράφηση
Νέα
Ґ Πατήστε για λίγο αριστερά 

για τερµατισµό.

§ Πατήστε για λίγο δεξιά για 
παύση/αναπαραγωγή.

Play
§ Πατήστε για λίγο δεξιά για 

παύση/αναπαραγωγή.

¦ ∆ιαρκές πάτηµα: Γρήγορη 
µετακίνηση προς τα εµπρός, 
πίσω.

S Τερµατισµός 
αναπαραγωγής.
Ηχογράφηση-Μενού
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Play Αναπαραγωγή 
ηχογράφησης.

Νέα 
ηχογράφηση

Έναρξη νέας 
ηχογράφησης.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένης 
καταχώρησης.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Μετονοµασία Αντικατάσταση ώρας µε 
ένα όνοµα.
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Ηµερολόγιο
§Μενού§fΓραφείοfΑτζένταf

Ηµερολόγιο
Το Ηµερολόγιο παρέχει
• µηνιαία προβολή
• εβδοµαδιαία προβολή
• ηµερήσια προβολή.
Για τη σωστή λειτουργία του 
Ηµερολογίου, πρέπει να ρυθµίσετε την 
ώρα και ηµεροµηνία (σελ. 77).
Πλευρικά πλήκτρα

Μετακινηθείτε στις 
εβδοµάδες ή τους 
µήνες ανάλογα την 
τρέχουσα προβολή.

Μηνιαία προβολή

Ц Μετακίνηση µεταξύ 
εβδοµάδων.

¦ Μετακίνηση µεταξύ ηµερών.
§Εβδοµάδ.§ Εµφάνιση της εβδοµαδιαίας 

προβολής.
§Ατζέντα§ Εµφάνιση της ηµερήσιας 

προβολής.

Επιστροφή

Εµπρός

Πε Απρ 2001 Ε 15
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13  14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Εβδοµάδ. Ατζέντα
Εβδοµαδιαία προβολή

Ц Μετακίνηση µεταξύ ωρών.

¦ Μετακίνηση µεταξύ ηµερών.
§Ατζέντα§ Ηµερήσια προβολή.

Ατζέντα
§Ατζέντα§  Επιλέξτε.

Εµφανίζει µε χρονολογική σειρά τις 
συναντήσεις της ηµέρας που υπάρχουν 
στην ατζέντα.
Οι ανοικτές ακόµη εργασίες εµφανίζονται 
στην κορυφή (σελ. 52).
Όταν φτάσετε σε µια συνάντηση µε 
υπενθύµιση, ακούγεται ένας ήχος 'µπιπ'.

Πρόγραµµα. Επισηµαίνονται 
οι χρονικές επικαλύψεις.

Κάθε ηµέρα χωρίζεται σε έξι σύνολα των 
τεσσάρων ωρών (πρωί + απόγευµα).

Συγχρονισµός µε το Outlook®

Με το λογισµικό Quick Sync της 
Siemens, µπορείτε να συγχρονίζετε το 
organiser σας µε το Ηµερολόγιο του 
Outlook® (σελ. 81).

Πε Απρ 2001 Ε 15
∆ Τ Τ Π Π Σ Κ
9 10 11 12 13 14 15

Μήνας Ατζέντα

8
12
16
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Ραντεβού
§Μενού§fΓραφείοfΑτζένταf

Ραντεβού
Εµφανίζει όλες τις συναντήσεις/εργασίες 
σε µορφή λίστας.

Νέα καταχώρηση
<Νέα Καταχ.>

Επιλέξτε.

Ц Κάντε τις καταχωρήσεις 
πεδίο-πεδίο:

Τύπος:
O Σηµείωση. Μπορείτε να 

προσθέσετε ένα σύντοµο 
κείµενο (το πολύ µία 
γραµµή).

Z Κλήση. Εισάγετε τον 
αριθµό. Εµφανίζεται µε 
υπενθύµιση.

K Συνάντηση

M Γεvέθλια

L Φωνητική υπενθ.
Περιγραφή: 
Εµφάνιση στην ατζέντα.
Επανάληψη: 
Επιλέξτε περίοδο επανάληψης της 
συνάντησης.
Ηµ/νία έναρξης:/Ηµ/νία λήξης: 
Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, εάν 
χρειάζεται.
Ώρα έναρξης:/Χρόνος λήξης: 
Χρόνος έναρξης και λήξης, εάν 
χρειάζεται.

§Αποθήκ.§ Αποθηκεύστε τη συνάντηση. 

Πε 02.05.2002
<Νέα>

$ 11:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗO
$ 15:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗK

Προβολή Επιλογές
Ο ήχος ειδοποίησης 
ενεργοποιείται αυτόµατα.

Μενού συναντήσεων
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού. 

Προβολή Εµφάνιση της 
καταχώρησης.

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποί
ηση

Ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί την 
επιλεγµένη συνάντηση.

Επεξεργασία Άνοιγµα της 
καταχώρησης για 
αλλαγές.

Νέα 
καταχώρηση

Βλέπε αριστερά.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένης 
καταχώρησης.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά από 
επιβεβαίωση.

Αποστ./
Εκτύπ....

(βλέπε σελ. 83)

Εισαγωγή (βλέπε σελ. 83)
Εβδ.τελ.τηv 
Κυρ.

Ηµέρα έναρξης της 
εβδοµάδας, ∆ευτέρα ή 
Κυριακή.

Χωρητικότητα Εµφάνιση της 
χρησιµοποιούµενης και 
της διαθέσιµης 
χωρητικότητας. 

Μπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι 
50 καταχωρήσεις. Οι υπενθυµίσεις 
ηχούν ακόµη και µε απενεργοποιηµένο 
το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε 
µια υπενθύµιση, πατήστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο. Απενεργοποίηση όλων των 
υπενθυµίσεων (σελ. 61). 
Ρύθµιση ήχων (σελ. 66), 
Ρολόι (σελ. 77).

$ Ένδειξη ενεργής υπενθύµισης.

§Παύση§ Καθυστέρηση της υπενθύµισης 
κατά 5 λεπτά.
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Εργασίες
§Μενού§fΓραφείοfΑτζένταf

Εργασίες
Οι εργασίες της επιλεγµένης ηµέρας, 
απεικονίζονται όπως οι συναντήσεις στην 
ατζέντα. Ωστόσο, αντίθετα µε τη 
συνάντηση, δε χρειάζεται να έχει ώρα και 
ηµεροµηνία. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
εργασία εµφανίζεται στην κορυφή της 
λίστας κάθε ηµέρα, µέχρι να σηµειωθεί 
ως εκτελεσθείσα.

∆ηµιουργία εργασίας
<Νέα Καταχ.>

Επιλέξτε.

Ц Επιλέξτε τύπο εργασίας 
(βλέπε Ραντεβού, σελ. 51).

J Σύντοµη περιγραφή της 
εργασίας.

J Εάν θέλετε, εισάγετε 
ηµεροµηνία και ώρα.

§OK§ Αποθήκευση της εργασίας.
^ Ένδειξη ολοκλήρωσης 
 µιας εργασίας.

Πε 02.05.2002
<Νέα>
Έλεγχος αυτοκινήτουZ
$ 15:00 Συνάντηση K
Προβολή Επιλογές
Μενού εργασιών
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού. 

Προβολή Εµφάνιση της 
καταχώρησης.

Έγινε/Εξέχων Σηµείωση εργασίας ως 
εκτελεσθείσας.

Επεξεργασία Εµφάνιση της 
καταχώρησης για 
αλλαγές.

Νέα 
καταχώρηση

Εισαγωγή νέας 
καταχώρησης.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης 
από τη λίστα 
συναντήσεων.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά 
από επιβεβαίωση.

Αποστ./
Εκτύπ....

(βλέπε σελ. 83)

Εισαγωγή (βλέπε σελ. 83)
Εβδ.τελ.τηv 
Κυρ.

Ηµέρα έναρξης της 
εβδοµάδας, ∆ευτέρα.

Χωρητικότητα Εµφάνιση της 
χρησιµοποιούµενης και 
της διαθέσιµης 
χωρητικότητας. 
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Ξυπνητήρι 
§Μενού§fΓραφείοfΑτζένταf

Ξυπνητήρι
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για 
να ορίσετε µια συγκεκριµένη ώρα 
υπενθύµισης. Η υπενθύµιση ηχεί ακόµη 
και µε απενεργοποιηµένο το τηλέφωνο ή 
εάν έχουν απενεργοποιηθεί οι ήχοι 
ειδοποίησης.

§On/Off§ Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της 
υπενθύµισης.

 Αλλαγή Ρύθµιση της ώρας 
υπενθύµισης (hh:mm).

¦ Επιλογή των ηµερών.

Επιλέξτε τις ηµέρες της 
υπενθύµισης µε το  Αλλαγή .
Μη αναγνώσιµες 
υπενθυµίσεις 
§Μενού§fΓραφείοfΑτζένταf

Μη αvαγv.υπεvθ.
Είναι δυνατή η εµφάνιση των 
συναντήσεων µε υπενθυµίσεις που δεν 
αναγνωρίσατε.

Μη αναγνώσιµες υπενθυµίσεις- 
Μενού

§Επιλογή§ Άνοιγµα µενού.
Μπορείτε να στείλετε µια µη αναγνώσιµη 
υπενθύµιση, να την εκτυπώσετε, να τη 
διαγράψετε ή να διαγράψετε όλες τις µη 
αναγνωρισµένες υπενθυµίσεις.
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Σηµειώσεις
§Μενού§fΓραφείοfΑτζένταf

Σηµειώσεις
Η λειτουργία T9 (σελ. 32) διευκολύνει τη 
σύνταξη σηµειώσεων, π.χ. καταλόγων µε 
ψώνια. Προστατεύετε τα εµπιστευτικά 
δεδοµένα σας µε τον κωδικό τηλεφώνου 
(σελ. 71).

∆ηµιουργία καταχώρησης
<Νέα Καταχ.>

Επιλέξτε.
J Γράψτε το κείµενο.

§Επιλογή§ Ανοίξτε το µενού.
Αποθήκευση

Αποθηκεύστε την 
καταχώρηση.

Μενού εφαρµογής επεξεργασίας
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Αποθήκευση Αποθήκευση της 
καταχώρησης.

Είσοδος Τ9
(σελ. 32)

Τ9 Προτίµηση 
Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε την 
έξυπνη εισαγωγή 
κειµένου.
Γλώσσα Τ9 
Επιλέξτε τη γλώσσα 
σύνταξης της σηµείωσης.

Νέα γραµµή Αλλάξτε γραµµή.
∆ιαγραφή 
κειµέν.

∆ιαγραφή της σηµείωσης.

Αποστολή Αποστολή µέσω SMS.
Ανάγνωση καταχώρησης

Ц Επιλέξτε καταχώρηση.
§Προβολή§ Άνοιγµα.

Μενού σηµειώσεων
§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού.

Προβολή Εµφάνιση της 
καταχώρησης.

Επεξεργασία Εµφάνιση της 
καταχώρησης για 
αλλαγές.

Νέα καταχώρ. ∆ηµιουργία νέας 
σηµείωσης.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης 
από τη λίστα 
συναντήσεων.

∆ιαγραφή 
όλων

∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων µετά 
από επιβεβαίωση.

Εµπιστευτικά Προστασία 
καταχώρησης µε κωδικό 
τηλεφώνου (σελ. 71).

Αποστολή Αποστολή µέσω SMS.
Χωρητικότητα Εµφάνιση της 

χρησιµοποιούµενης και 
της διαθέσιµης 
χωρητικότητας.

М Σηµειώσεις
<Νέα>
Ψώνια
Γραφείο

Προβολή Επιλογές



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
55Επαγγελµατική κάρτα

Μπορείτε να δηµιουργήσετε τη δική σας 
επαγγελµατική κάρτα και να τη στείλετε 
ως µήνυµα SMS ή να τη στείλετε σε ένα 
άλλο τηλέφωνο GSM (µε δυνατότητα IrDA) 
ή ένα PC/εκτυπωτή κάνοντας χρήση της 
τεχνολογίας υπερύθρων.
§Μενού§fΓραφείοf

Επαγγελµατική κάρτα
Εάν δεν έχετε δηµιουργήσει 
επαγγελµατική κάρτα, σας ζητείται να 
δηµιουργήσετε.

Ц Κάντε τις καταχωρήσεις σας 
πεδίο-πεδίο.
@ Οι αριθµοί µπορούν 
επίσης να αντιγραφούν από 
τον Κατάλογο ∆ιευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο.

§Αποθήκ.§ Πατήστε.

Επώvυµο: Fax:
Ονοµα: Οδός:
Εταιρία: Ταχ.κώδικας:
E-mail: Πόλη:
Τηλέφωνο: Χώρα:
Τηλ./γραφείο: URL:
Τηλ./κινητό:

Η µορφή της επαγγελµατικής κάρτας 
ακολουθεί διεθνή πρότυπα (vCard).
Όταν στέλνετε µια επαγγελµατική κάρτα 
ως SMS, έχετε υπόψη ότι ισχύει ο 
περιορισµός των 160 χαρακτήρων. 
Εάν η κάρτα περιέχει περισσότερους 
από 160 χαρακτήρες, αυτοί δε 
µεταδίδονται.
Επαγγελµατική κάρτα Μενού
§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού.

Επεξεργασία Εµφάνιση της 
επαγγελµατικής κάρτας 
για αλλαγές.

Αποστ./
Εκτύπ....

(βλέπε σελ. 83)
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§Μενού§fΓραφείοfΥπολογιστής

J Πληκτρολογήστε έναν 
αριθµό (µέχρι 8 ψηφία). 

J Επαναλάβετε τη διαδικασία 
µε τους υπόλοιπους 
αριθµούς.

¤ Εµφανίζεται το αποτέλεσµα. 

 

Επιλέξτε µαθηµατική πράξη.

123
4567

. = + - * /

® Υπολογιστής

+

Ειδικές λειτουργίες
Πατήστε επανειληµµένα το δεξί πλήκτρο 
επιλογής

§. = + - * /  (εµφανίζεται στην οθόνη).
. Υποδιαστολή.

= Αποτέλεσµα.

+ Πρόσθεση.

- Αφαίρεση.

* Πολλαπλασιασµός.

/ ∆ιαίρεση.

± Εναλλαγή µεταξύ θετικού "+" και 
αρνητικού "-" προσήµου.

% Μετατροπή σε ποσοστό επί τοις 
εκατό.

n Αποθήκευση του εµφανιζόµενου 
αριθµού.

m Ανάκληση του αποθηκευµένου 
αριθµού.

e Εκθέτης (δύο ψηφία το πολύ).

Ειδικά πλήκτρα:
Ј Τοποθέτηση υποδιαστολής.
} Πρόσθεση (πατήστε διαρκώς).



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
57Μετατροπέας Νοµισµάτων

§Μενού§fΓραφείοf

Μετ.νοµισµάτων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι τρία 
διαφορετικά νοµίσµατα.

Εισαγωγή νοµίσµατος
Εάν δεν έχετε ορίσει κάποιο νόµισµα 
πατήστε §OK§ για την καταχώρηση.
αλλιώς:

 Επιλογές Ανοίξετε το µενού.

Νέα καταχώρηση
Επιλέξτε.

στη συνέχεια:
Μόνο ισοτιµίες Euro:

 Λίστα Πατήστε και επιλέξτε την 
πρώτη ισοτιµία Euro:

§OK§ Επιβεβαιώστε.

 Λίστα Πατήστε και επιλέξτε τη 
δεύτερη ισοτιµία Euro.

§OK§ , §OK§ Επιβεβαιώστε.

Iσοτιµίες Euro ή/και άλλες 
ισοτιµίες: 

J Εισάγετε µια περιγραφή για 
την ισοτιµία.

§OK§ Επιβεβαιώστε.

J Εισάγετε την ισοτιµία των 
νοµισµάτων.

 Επιλογές Ανοίξετε το µενού.
§OK§ Επιβεβαιώστε. 

EUR ATS BEF DEM ESP FIM
FRF IEP ITL LUF NLG PTE

Ј Υποδιαστολή.
Μενού εισαγωγής
§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού. 

Μετατροπή
Είναι δυνατός οποιοσδήποτε 
συνδυασµός πράξεων µεταξύ των 
εισαχθέντων νοµισµάτων.

Ц Επιλέξτε ένα συνδυασµό 
από τη λίστα δυνατών 
συνδυασµών.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε.

J Εισάγετε το ποσό 
(µέχρι 12 ψηφία).

¤ Εµφανίζεται το αποτέλεσµα.
 Επανάλ.§ Επαναλλάβετε τον 

υπολογισµό µε άλλα 
δεδοµένα.

Μετ.νοµισµάτων - Μενού
§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού. 

OK Επιβεβαιώστε.
Υποδιαστολή Υποδιαστολή.
Υπολογιστής 
MR

Ανάκληση ενός 
αποθηκευµένου 
αριθµού.

Εναρξη Εµφάνιση ζεύγους 
νοµισµάτων για αλλαγή.

Νέα 
καταχώρηση

Εισαγωγή δύο νέων 
νοµισµάτων.

Αλλαγή Έναρξη της διαδικασίας 
εισαγωγής µε δύο 
νοµίσµατα επιλεγµένα.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή των δύο 
νοµισµάτων.
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§Μενού§fΓραφείοfΡολόιf

Time zones

Time zones
Ρυθµίστε τη ζώνη ώρας για την περιοχή 
σας.

Ц Επιλέξτε από τη λίστα τη 
ζώνη ώρας που θέλετε ...

 Ρύθµιση ... και επιβεβαιώστε τη.
 Επιλογές Άνοιγµα µενού. 

Ώρα/ Ηµεροµηνία
§Μενού§ Ρυθµίσεις  Ώρα-Ηµ/νία
Το ρολόι πρέπει να ρυθµιστεί σωστά από 
την αρχή.

§Επιλογή§ Πατήστε.

J Πρώτα ηµεροµηνία 
(ηµέρα/µήνας/έτος) και µετά 
ώρα (24 ώρες µε 
δευτερόλεπτα).

Προβολή Εµφάνιση της 
επιλεγµένης ζώνης ώρας 
µε όνοµα και ηµεροµηνία.

Ρύθµιση Ρύθµιση της ζώνης ώρας.
Μετονοµασία Ανάθεση νέου ονόµατος 

στη ζώνη ώρας.
Auto 
Timezone
~

Η ζώνη ώρας αλλάζει 
αυτόµατα στην τοπική 
ώρα από το ∆ίκτυο.

DST Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση θερινής 
ώρας. Η ενεργοποίηση 
της θερινής ώρας 
επισηµαίνεται µε το 
εικονίδιο του ήλιου.
Μορφή Ηµεροµηνίας
Επιλέξτε τη µορφή ηµεροµηνίας: 
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ

Αυτόµατη ένδειξη
 Επεξεργ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 

ή απενεργοποιήσετε την 
εµφάνιση της ώρας.

Αυτόµατη 
απενεργοποίηση
Το τηλέφωνο απενεργοποιείται κάθε 
ηµέρα την προκαθορισµένη ώρα.

 Επιλογή Πατήστε.

§Ώρα§ Πατήστε.

J Εισάγετε την ώρα 
(µε 24ωρη µορφή).

§OK§ Επιβεβαιώστε.
Απενεργοποίηση λειτουργίας:

§Χειροκιν.§ Πατήστε.
§OK§ Επιβεβαιώστε.

Εάν βγάλετε την µπαταρία για 
περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, 
πρέπει να ξαναρυθµίσετε το ρολόι.
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Χρονόµετρο
§Μενού§fSurf & FunfΧρονόµετρο
Εµφάνιση του χρόνου µε ακρίβεια 
χιλιοστού του δευτερολέπτου. Είναι 
δυνατή η χρονοµέτρηση δύο ενδιάµεσων 
χρόνων, όπως και η αποθήκευσή τους.

§Μηδενισ.§ Μηδενισµός του 
χρονοµέτρου.

¤ Εκκίνηση/στάση.
Ј Ενδιάµεσος χρόνος.

Χρήση των πλαϊνών πλήκτρων: 

± Χρονόµετρο

00:00:00.000

Εναρξη Επιλογές

D

Ενδιάµεσος 
χρόνος

Εκκίνηση/

Τερµατισµός
Χρονόµετρο-Μενού
§Επιλογές§ Άνοιγµα µενού.

Αντίστροφη µέτρηση 
§Μενού§fSurf & Funf

Αντίστροφη µέτρηση 
Περνά ένας προκαθορισµένος χρόνος. Τα 
τελευταία τρία δευτερόλεπτα 
υποδηλώνονται µε έναν ήχο 'µπιπ'. 
Στο τέλος, ηχεί ένας ειδικός ήχος 'µπιπ'.

 §Ορισµός§ Εισαγωγή περιόδου.
§Εναρξη§ Εκκίνηση αντίστροφης 

µέτρησης.
 Stop ∆ιακοπή αντίστροφης 

µέτρησης.
 Αλλαγή Αλλαγή χρονικής περιόδου.

 Μηδενισ. Επαναφορά της αντίστροφης 
µέτρησης στον αρχικό 
χρόνο.

Αποθήκευση Καταγραφή του(ων) 
χρόνου(ων) που 
µετρήθηκαν και ανάθεση 
συµβόλου σε αυτόν(ούς).

Μετονοµασία Μετονοµασία 
επιλεγµένης 
καταχώρησης.

∆ιαγραφή Επιλογή καταχώρησης 
προς διαγραφή.

Λίστα 
χρονοµέτρ

Εµφάνιση των 
αποθηκευµένων 
καταχωρήσεων. 
Προβολή: Εµφάνιση των 
αποθηκευµένων και των 
ενδιάµεσων χρόνων.

∆ιαγραφή 
λίστας

∆ιαγραφή της λίστας 
χρονοµέτρου.



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
60 Παιχνίδια

§Μενού§fSurf & FunfΠαιχνίδια
Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και 
διασκεδάστε!

Οδηγίες παιχνιδιού
Συγκεκριµένες οδηγίες για κάθε παιχνίδι 
θα βρείτε στο µενού επιλογών.

§Επιλογές§ Παρέχει συµβουλές για τον 
τρόπο παιξίµατος, εµφανίζει 
τις αποθηκευµένες 
βαθµολογίες και σας 
επιτρέπει να επιλέξετε 
επίπεδο δυσκολίας.

§Εναρξη§ Έναρξη του παιχνιδιού.

Μετακίνηση µε τα πλήκτρα 

ή χρησιµοποιήστε το 
πλήκτρο ελέγχου:

 Ц και ¦

η λειτουργία 

από το παιχνίδι
εξαρτάται

u

{
yw

t v

z |
x
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Όταν χρησιµοποιείται ένα προφίλ, 
πραγµατοποιούνται πολλές ρυθµίσεις µε 
µια λειτουργία.
• Υπάρχουν τυπικά πέντε προφίλ µε 

προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, ωστόσο, 
είναι δυνατή η αλλαγή τους: 
Κανονικό, Ήσυχο, 
∆υνατό, Car Kit, Ακουστικά

• Μπορείτε να επιλέξετε µεµονωµένα 
δύο προσωπικά προφίλ: <Κενό>

• Το ειδικό προφίλ Λειτ. αεροπλ. είναι 
αµετάβλητο και δεν αλλάζει (σελ. 62).

Εάν το τηλέφωνο χρησιµοποιείται από 
πολλά άτοµα, µπορεί το κάθε ένα να 
ενεργοποιεί τις δικές του ρυθµίσεις, 
επιλέγοντας το προσωπικό του προφίλ.

Ενεργοποίηση
§Μενού§fΠροφίλ

Ц Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
προφίλ, προσωπικό προφίλ.

§Επιλογή§ Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ї Σηµειώνει το ενεργό προφίλ.

ћ Προφίλ
° Κανονικό
Ї Ήσυχο
° ∆υνατό

Ενεργό Επιλογές
Ρυθµίσεις
Επεξεργασία ενός προεπιλεγµένου 
προφίλ ή δηµιουργία ενός νέου 
προσωπικού προφίλ:
Ц Επιλέξτε προφίλ.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε.

Προφίλ-Μενού
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση του 
επιλεγµένου προφίλ.

Αλλαγή 
Ρύθµισης

Οι ακόλουθες λειτουργίες 
µπορούν να ρυθµίζονται 
µεµονωµένα για κάθε 
προφίλ:
• Ρύθµιση ήχων σελ. 66
• Έvταση σελ. 66
• Μελωδίες σελ. 66
• ∆όνηση σελ. 66
• Φίλτρο σελ. 66
• Τόνοι υπηρεσ. σελ. 66
• Τόνοι σελ. 66
• Φωτισµός σελ. 69
• Μεγάλα γράµ. σελ. 69
Μετά τη ρύθµιση µιας 
λειτουργίας, επιστρέφετε 
στο µενού προφίλ, από 
όπου µπορείτε να κάνετε 
περαιτέρω ρυθµίσεις.

Αντιγραφή 
απο

Αντιγραφή ρυθµίσεων 
από άλλο προφίλ.
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Car Kit
Εάν χρησιµοποιείτε ένα γνήσιο κιτ 
αυτοκινήτου της Siemens, το προφίλ 
ενεργοποιείται αυτόµατα µόλις 
τοποθετήσετε το τηλέφωνο στο πλαίσιο 
µεταφοράς (βλέπε επίσης σελ. 78).

Ακουστικά
Εάν χρησιµοποιείτε γνήσια ακουστικά της 
Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα µόλις συνδεθούν τα ακουστικά 
(βλέπε επίσης σελ. 78).
Λειτουργία 
αεροπλάνου
Όλες οι υπενθυµίσεις απενεργοποιούνται. 
∆εν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτού 
του προφίλ.
• Όταν επιλέγετε ένα προφίλ, το 

τηλέφωνο πρέπει να είναι 
απενεργοποιηµένο.

• Σε αυτήν την κατάσταση, οι 
υπενθυµίσεις δεν ενεργοποιούνται µε 
κάποιο κουδούνισµα ή δόνηση.

Ενεργοποίηση
§Μενού§fΠροφίλ
Ц Επιλέξτε Λειτ. αεροπλ..

§Επιλογή§ Ενεργοποιήστε το προφίλ. 
Η επιλογή προφίλ πρέπει να 
επιβεβαιώνεται.
Το τηλέφωνο 
απενεργοποιείται αυτόµατα.

Κανονική λειτουργία
Την επόµενη φορά που ενεργοποιήσετε 
το τηλέφωνο και επιστρέψετε στην 
κανονική λειτουργία, ενεργοποιείται το 
προεπιλεγµένο προφίλ.
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§Μενού§fΑγαπηµένα
Συνδυάστε το δικό σας µενού µε 
λειτουργίες, αριθµούς ή σελίδες WAP που 
χρησιµοποιείτε συχνά.
Η λίστα µε τις 10 διαθέσιµες επιλογές είναι 
προρυθµισµένη. Ωστόσο, µπορείτε να 
την αλλάξετε όπως θέλετε.

Εφαρµογή
Ц Επιλέξτε την καταχώρηση 

που θέλετε.
§Επιλογή§ Πατήστε.

Για γρήγορη πρόσβαση:
§ Πατήστε και µετά ...

Ь ... πατήστε δύο φορές.

A Εάν η επιλεγµένη 
καταχώρηση είναι αριθµός, 
µπορείτε να τον καλέσετε µε 
το πλήκτρο κλήσης.
Αλλαγή
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις 
προρυθµισµένες καταχωρήσεις (1-10) µε 
άλλες καταχωρήσεις από τη λίστα των 
αγαπηµένων σας.

Ц Επιλέξτε την καταχώρηση 
που θέλετε.

§Επιλογές§ Πατήστε.
Αλλαγή Ρύθµισης

Επιλέξτε.

Ц Επιλέξτε τη νέα καταχώρηση 
από τη λίστα επιλογής 
(βλέπε σελ. 64).

§Ορισµός§ Πατήστε.
Εάν ως νέα καταχώρηση έχετε επιλέξει 
έναν αριθµό ή µια σελίδα WAP, ανοίγει η 
εφαρµογή που αντιστοιχεί στην επιλογή 
σας.

Μηδενισµός
Μετά από επιβεβαίωση και αφού εισάγετε 
τον κωδικό τηλεφώνου, επανέρχονται οι 
προεπιλεγµένες καταχωρήσεις.
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Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής και στα 
αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθµοί 
ταχείας κλήσης) µπορείτε να αναθέσετε 
σηµαντικούς αριθµούς ή λειτουργίες. 
Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να 
καλέσετε έναν αριθµό ή να εκτελέσετε µια 
λειτουργία µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.

∆ιαθέσιµες αναθέσεις πλήκτρων:
• Αριθµ.τηλεφώνου .................... σελ. 65
• Internet ................................... σελ. 36
• Σελιδοδείκτης .......................... σελ. 40
• Τηλεφ.κατάλογος ..................... σελ. 22
• ∆ιευθύνσεις ............................. σελ. 18
• Ηµερολόγιο.............................. σελ. 50
• Ξυπνητήρι ............................... σελ. 55
• Σηµειώσεις .............................. σελ. 54
• Υπολογιστής ........................... σελ. 56
• Μετ.νοµισµάτων ...................... σελ. 57
• Νέο SMS ................................. σελ. 29
• Φωτισµός ................................ σελ. 69
• Απόκρυψη ταυτότητας............. σελ. 75
• Υπέρυθρες .............................. σελ. 76
• Παιχνίδια ................................. σελ. 60
• Αναπάντητες κλήσεις............... σελ. 44
• Εισερχόµενες κλήσεις.............. σελ. 44
• Εισερχόµενα ........................... σελ. 28
• Εξερχόµενα ............................. σελ. 28
• Αγαπηµένα .............................. σελ. 63
• Επαγγελµ.κάρτα ...................... σελ. 55

Πιθανόν να έχει ήδη προγραµµατιστεί µια 
λειτουργία σε αυτό το πλήκτρο επιλογής 
από το ∆ίκτυό σας (π.χ. πρόσβαση στις 
"pΥπηρεσίες SIM"). Η τροποποίηση 
αυτής της ανάθεσης πλήκτρου ίσως να 
µην είναι δυνατή.
Ορισµένες φορές, το πλήκτρο επιλογής 
ίσως αντικαθίσταται µε το σύµβολο ©/
h για πρόσβαση σε ένα νέο µήνυµα.
Αριστερό πλήκτρο 
επιλογής
Το αριστερό πλήκτρο επιλογής µπορεί 
να χρησιµοποιείται για γρήγορη 
πρόσβαση σε αριθµούς, λειτουργίες ή 
εφαρµογές.

Αλλαγή 

¸ Πατήστε (εάν δεν έχει 
προρυθµιστεί διαφορετικά).

§Αλλαγή§ Μετακινηθείτε στην 
εφαρµογή στη λίστα.

• Αναθέστε τη νέα εφαρµογή 
(π.χ. Παιχνίδια) στο πλήκτρο 
επιλογής.

• Ειδική περίπτωση Αριθµ.τηλεφώνου. 
Επιλέξτε ένα όνοµα από τον 
Τηλεφ.Κατάλογο/Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων (π.χ. "Carol") για να 
αναθέσετε στο πλήκτρο επιλογής.
§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση.

Εφαρµογή
Η ρύθµιση "Carol" χρησιµοποιείται µόνο 
ως παράδειγµα.

§Carol§ Πατήστε διαρκώς.

< a

∆ίκτυο
02.05.2002 23:45
¸ Μενού



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
65Πλήκτρο ταχείας επιλογής

Αριθµοί ταχείας 
κλήσης
Τα αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9 µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ως αριθµοί ταχείας 
κλήσης για γρήγορη πρόσβαση. Για τις 
διαθέσιµες αναθέσεις πλήκτρων, βλέπε 
σελ. 64. 

Αλλαγή
Στην κατάσταση αναµονής:

J Πατήστε ένα αριθµητικό 
πλήκτρο (2-9). Εάν το 
πλήκτρο δεν έχει ανατεθεί:

§Ορισµός§ Πατήστε.
ή 

§Παιχνίδια§ πατήστε σύντοµα 
(εάν έχει ανατεθεί π.χ. η 
επιλογή "Παιχνίδια").

 Αλλαγή Μετακινηθείτε στην 
εφαρµογή στη λίστα.

Ειδική περίπτωση Αριθµ.τηλεφώνου. 
Μετακινηθείτε σε ένα όνοµα στο 
Τηλεφ.κατάλογος/∆ιευθύνσεις το οποίο 
θα αναθέσετε στο πλήκτρο.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση.
Ειδική περίπτωση Internet. 
Μετακινηθείτε σε µια URL στη λίστα 
σελιδοδεικτών, την οποία θα αναθέσετε 
στο πλήκτρο.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση.

Το ακόλουθο πλήκτρο είναι δεσµευµένο:
t = αριθµός τηλεφωνητή (σελ. 41)
Εφαρµογή
Επιλέξτε έναν αποθηκευµένο αριθµό 
ή ξεκινήστε µια αποθηκευµένη εφαρµογή 
(π.χ. Παιχνίδια).
Στην κατάσταση αναµονής:

u Πατήστε.
Εµφανίζεται η ανάθεση του αριθµητικού 
πλήκτρου 2 αντί του αριστερού πλήκτρου 
επιλογής, π.χ.:

§Παιχνίδια§ πατήστε διαρκώς
ή απλά

u πατήστε διαρκώς.

Ταχεία επιλογή µενού
Όλες οι λειτουργίες του µενού είναι 
εσωτερικά αριθµηµένες. Η αντίστοιχη 
ακολουθία αριθµών εµφανίζεται στην 
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 
Η διάταξη του µενού µαζί µε την αρίθµηση 
απεικονίζεται στο τέλος των οδηγιών 
λειτουργίας (βλέπε σελ. 94).
Πληκτρολογήστε την κατάλληλη 
ακολουθία αριθµών για να επιλέξετε µια 
λειτουργία απευθείας.
Για παράδειγµα, για να συντάξετε ένα νέο 
µήνυµα SMS:

§Μενού§ Πατήστε.

t Για την επιλογή Μηνύµατα

t Για την επιλογή Νέο SMS

Εάν το ∆ίκτυό σας έχει ενσωµατώσει 
πρόσθετες λειτουργίες στο σύστηµα του 
µενού, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η 
αρίθµηση.
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Μπορείτε να ορίσετε τους τόνους που 
ακούγονται σε ορισµένες περιπτώσεις, 
σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.
§Μενού§fΤόνοι ειδοπ.f

και στη συνέχεια επιλέξτε µια 
λειτουργία:

Ρύθµιση ήχων
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του 
κουδουνιού ή µείωση της έντασης σε ένα 
σύντοµο ήχο 'µπιπ' και ορισµός ώς 
προεπιλογή.

) Ο ήχος 'µπιπ' 
ενεργοποιείται.

& Το κουδούνι 
απενεργοποιείται.

Έvταση
Ц Επιλέξτε τους τύπους ήχων:

Όλες οι κλήσεις
d Κλήσεις
Κλήσεις VIP
Ειδοποίηση
Μηνύµατα
Υπηρεσ.κυψέλης

Ц Ρυθµίστε την ένταση.
§OK§ Επιβεβαιώστε.

Στην κατάσταση αναµονής: 
ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε 
επίσης
Ј Πατώντας διαρκώς.

Μετά την απενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του τηλεφώνου καθώς 
και µετά τη χρήση Car Kit και headset 
(φορητά ακουστικά) ενεργοποιείται πάλι 
η βασική ρύθµιση.

Ένδειξη αυξανόµενης 
έντασης.

Εάν έχετε δύο γραµµές στο τηλέφωνό 
σας, µπορείτε να επιλέξετε διαφορετική 
ένταση κουδουνίσµατος για κάθε µία 
(σελ. 72).
∆όνηση
Για να αποφύγετε την ενόχληση από το 
κουδούνι, µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία δόνησης. Η λειτουργία αυτή 
µπορεί επίσης να είναι ενεργή 
ταυτόχρονα µε το κουδούνι 
(π.χ. σε χώρους µε θόρυβο). 
Η λειτουργία δόνησης απενεργοποιείται 
φορτίζετε την µπαταρία.

Φίλτρο 
Το κουδούνι ηχεί ή η δόνηση λειτουργεί 
µόνο για τις κλήσεις από αριθµούς στον 
Τηλεφ.Κατάλογο/Κατάλογο ∆ιευθύνσεων. 
Οι υπόλοιπες κλήσεις απλά εµφανίζονται. 
Εάν δεν απαντήσετε αυτές τις κλήσεις, 
εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας 
(εάν έχει ρυθµιστεί, σελ. 46).

( Ένδειξη ενεργοποίησης.

Τόνοι υπηρεσιών
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων 
των τόνων υπηρεσίας ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση περισσότερων µε το 
Εκτεταµένος.

Τόνοι πλήκτρων
Ρυθµίστε τον ακουστικό τόνο πλήκτρων:
Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

~
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§Μενού§fΤόνοι ειδοπ.f

και στη συνέχεια επιλέξτε µια 
λειτουργία:

Τόνος λεπτού
Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, κάθε 
λεπτό ακούγεται ένας ήχος 'µπιπ', ως 
υπενθύµιση του χρόνου οµιλίας.

Μελωδίες
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 
38 µελωδίες και επιπλέον να 
χρησιµοποιήσετε τέσσερις µελωδίες που 
έχετε συνθέσει/αποθηκεύσει ο ίδιος, από 
τη µελωδία 39 (αντιστοιχεί στην 
Ανεξάρτητοι 1) έως τη µελωδία 42 
(αντιστοιχεί στην Ανεξάρτητοι 4).

Ц Πρώτα επιλέξτε τον τύπο:
Όλες οι κλήσεις
d Κλήσεις
Κλήσεις VIP
Ραντεβού
Μηνύµατα
Υπηρεσ.κυψέλης

Ц Στη συνέχεια επιλέξτε 
µελωδία.

§OK§ Επιβεβαιώστε.

∆ιαχειρ.µελωδίας 
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη 
διαχείριση των µελωδιών σας.
 Μενού fSurf & Funf

∆ιαχειρ.µελωδίας
Λήψη µελωδίας
Είναι δυνατή η αποστολή µελωδιών στο 
τηλέφωνό σας µέσω υπερύθρων, SMS ή 
WAP.
Όταν λάβετε µια µελωδία, εµφανίζεται ένα 
εικονίδιο επάνω από το αριστερό 
πλήκτρο επιλογής.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε 
το Melody Manager µε τη βοήθεια του 
οποίου µπορείτε να αποθηκεύσετε τις 
µελωδίες στον Explorer ή στο 
Ανεξάρτητοι 1 έως Ανεξάρτητοι 4 
(βλέπε σελ. 68).
Με τη βοήθεια του Melody Manager 
µπορείτε να αποθηκεύσετε τις µελωδίες 
στον Explorer. Μπορείτε βέβαια να 
ενεργοποιήσετε µια µελωδία εάν την έχετε 
αποθηκεύσει στις θέσεις Ανεξάρτητοι 1 
έως Ανεξάρτητοι 4 (βλέπε αριστερά). Οι 
αποθηκευµένες µελωδίες Ανεξάρτητοι 1 
έως Ανεξάρτητοι 4 διαγράφονται 
αυτόµατα και αντικαθιστώνται από τις 
νέες µελωδίες που αποθηκεύετε.

Στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.my-siemens.com/city 
µπορείτε να βρείτε µελωδίες, λογότυπα 
∆ικτύων, Screensavers και άλλες 
υπηρεσίες για το κινητό σας Siemens.
Σε αυτή την πύλη City θα βρείτε και µία 
λίστα µε τις χώρες, στις οποίες είναι 
διαθέσιµη αυτή η υπηρεσία.
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φόρτωσ.

 φόρτωσ. Πατήστε και ανοίξτε τη 
µελωδία που έχετε 
αποθηκεύσει στο Explorer ή 
επιλέξτε Ανεξάρτητοι 1 έως 
Ανεξάρτητοι 4.

 Play Η µελωδία αναπαράγεται.

Αποθήκευση
Η µελωδία που πρόκειται να αποθηκευθεί 
θα πρέπει προηγουµένως να έχει 
φορτωθεί.

 Επιλογές Ανοίξτε το µενού.

Αποθηκ. ως...
Επιλέξτε και καταχωρήστε 
στη θέση αποθήκευσης.

Οι µελωδίες που έχουν αποθηκευτεί στις 
θέσεις Ανεξάρτητοι 1 έως Ανεξάρτητοι 4 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ήχοι 
κλήσης

∆ιαχειρ.µελωδίας-Μενού
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Play Αναπαραγωγή της 
τρέχουσας µελωδίας.

Αποθηκ. 
ως...

Αποθήκευση µελωδίας 
στην Ανεξάρτητοι 1 - 
Ανεξάρτητοι 4 ή στον 
Explorer (*.mid).

Αποστολή 
µέσω.

(βλέπε σελ. 83)

Φόρτωση... Φορτώστε µια από τις 
µελωδίες Ανεξάρτητοι 1 - 
Ανεξάρτητοι 4 ή από τον 
Explorer.

Απόρριψη Η τρέχουσα µελωδία 
διαγράφεται από το Melody 
Manager.

∆ιαγραφή... ∆ιαγραφή της µελωδίας 
από την Ανεξάρτητοι 1 - 
Ανεξάρτητοι 4.
§Μενού§fΤόνοι ειδοποίησηςf
επιλέξτε µια λειτουργία:

Σύνθεση µελωδίας
Μπορείτε επίσης να συνθέτετε µόνοι σας 
µελωδίες µιας φωνής.

J Τα αριθµητικά πλήκτρα 1 
έως 7 αντιστοιχούν στις 
νότες C, D, E, F, G, A, H.

¦ Μετακινηθείτε εµπρός και 
πίσω στη µελωδία κατά µια 
νότα.

Ц Επιλέξτε νότα/παύση µισό 
τόνο υψηλότερα/
χαµηλότερα.

{ Αυξήστε τη διάρκεια της 
νότας/παύσης.

} Μειώστε τη διάρκεια της 
νότας/παύσης.

D, E Χρησιµοποιήστε τα αριστερά 
πλαϊνά πλήκτρα για να 
επιλέξετε µια νότα/παύση 
κατά µια οκτάβα υψηλότερη/
χαµηλότερη.

Ј Εισαγωγή µιας παύσης.
§Επιλογές§ Το µενού προσφέρει και 

άλλες λειτουργίες: 
Εισαγωγή νότας, 
∆ιαγραφή νότας, 
Playback, ∆ιαγραφή, 
Φόρτ. µελωδίας, 
Αποθήκευση, Ρυθµός 
playback
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Συσκευή
§Μενού§fΡυθµίσειςfΣυσκευήf

Επιλέξτε µια λειτουργία.

Γλώσσα
Επιλέξτε γλώσσα για το κείµενο που 
εµφανίζεται στην οθόνη. Εάν επιλέξετε 
"αυτόµατη", χρησιµοποιείται η γλώσσα 
του ∆ικτύου σας. 
Εάν έχει επιλεγεί µια γλώσσα που δεν 
καταλαβαίνετε, µπορείτε να επαναφέρετε 
τη γλώσσα του ∆ικτύου σας µε την εξής 
ακολουθία πλήκτρων:

*#0000# A
Οθόνη
Χαιρετισµός
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα 
χαιρετισµό που θα εµφανίζεται όταν 
ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

 Επεξεργ.§ Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση.

J ∆ιαγραφή παλαιού 
µηνύµατος και σύνταξη νέου 
µηνύµατος.

§OK§ Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.
Screensaver
Ο Screensaver εµφανίζει στην οθόνη ένα 
γραφικό µετά από ορισµένο χρόνο που 
καθορίζει ο χρήστης. Προστατεύει το 
τηλέφωνο από µη εξουσιοδοτηµένη 
χρήση, όπως το κλείδωµα πληκτρολογίου 
(σελ. 70). 
Μια εισερχόµενη κλήση τερµατίζει τη 
λειτουργία.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
• Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της 

λειτουργίας.
• Επιλογή στιλ: Ειδικό γραφικό, 

αναλογικό ρολόι (επιλογή εικόνας 
βλέπε σελ. 35).

• Φόρτωση γραφικού µέσω του 
Προβ.εικόνας.

• Προεπισκόπηση Screensaver.
• Καθορισµός χρόνου µετά τον οποίο 

ξεκινά ο Screensaver.
• Ενεργοποίηση αίτησης κωδικού ως 

ρύθµιση ασφαλείας.

Φωτισµός
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε το φωτισµό της 
οθόνης (απενεργοποιώντας το φωτισµό 
αυξάνεται ο χρόνος αναµονής).
Μεγάλα Γράµµατα
Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος 
γραµµατοσειράς της οθόνης.
Αντίθεση
Ρύθµιση του κοντράστ της οθόνης.

Στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.my-siemens.com/city 
µπορείτε να βρείτε µελωδίες, λογότυπα 
∆ικτύων, Screensavers και άλλες 
υπηρεσίες για το κινητό σας Siemens.
Σε αυτή την πύλη City θα βρείτε και µία 
λίστα µε τις χώρες, στις οποίες είναι 
διαθέσιµη αυτή η υπηρεσία.
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 Μενού fΡυθµίσειςfΣυσκευή
επιλέξτε µια λειτουργία:

Πλήκτρα
Απάvτηση µε κάθε πλήκτρο
Μπορείτε να απαντάτε τις εισερχόµενες 
κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο 
(εκτός του S).
Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρ.
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τo 
Αυτ.κλείδωµα το πληκτρολόγιο 
κλειδώνει αυτόµατα εάν περάσει ένα 
λεπτό από το τελευταίο πάτηµα 
πλήκτρου. Η λειτουργία αυτή αποτρέπει 
την κατά λάθος χρήση του τηλεφώνου. 
Ωστόσο, µπορείτε να λαµβάνετε κανονικά 
κλήσεις και να κάνετε επείγουσες κλήσεις.
Το πληκτρολόγιο µπορεί επίσης να 
κλειδωθεί και ξεκλειδωθεί απευθείας.

¤ Πατήστε διαρκώς.
§OK§ Επιβεβαίωση (µόνο όταν 

απενεργοποιείται το 
τηλέφωνο).

Τόνοι πλήκτρων
Μπορείτε να επιλέξετε τόνο πλήκτρων:
Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα
Κατάσταση
Επαναφορά ρυθµίσεων
Το τηλέφωνο επανέρχεται στις 
προεπιλεγµένες τιµές (δεν ισχύει για τις 
ρυθµίσεις της κάρτας SIM ή τις ρυθµίσεις 
δικτύου).
IMEI συσκευής
Εµφανίζεται ο αριθµός ταυτότητας (IMEI) 
του τηλεφώνου. Η πληροφορία αυτή ίσως 
σας ζητηθεί σε περίπτωση επικοινωνίας 
µε την εξυπηρέτηση πελατών του 
∆ικτύου.
Ταχεία αναζήτηση
Η επανασύνδεση µε το ∆ίκτυο 
επιταχύνεται όταν είναι ενεργή η λειτουργία 
(µειώνεται ο χρόνος αναµονής).

Είσοδος Τ9
Τ9 Προτίµηση
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την 
έξυπνη εισαγωγή κειµένου.
Γλώσσα Τ9
Επιλέξτε τη γλώσσα σύνταξης του 
µηνύµατος.
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Ασφάλεια
Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM 
προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη 
χρήση, µε πολλούς κωδικούς 
προστασίας, οι οποίοι πρέπει να 
µεταχειρίζονται µε την ίδια προσοχή όπως 
µια πιστωτική κάρτα. 

§Μενού§fΡυθµίσειςfΑσφάλειαf
και επιλέξτε µια λειτουργία:

Κωδικοί
Αλλαγή PIN
Ελεγχος PIN
Το PIN συνήθως ζητείται σε κάθε 
ενεργοποίηση του τηλεφώνου. 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη 
δυνατότητα, αλλά κινδυνεύετε από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση του τηλεφώνου.
Ορισµένοι φορείς υπηρεσιών δεν 
επιτρέπουν αυτήν τη λειτουργία.

PIN Προστατεύει την κάρτα σας 
SIM (αριθµός προσωπικής 
αναγνώρισης).

PIN 2 Χρησιµοποιείται για τη 
ρύθµιση των στοιχείων 
χρέωσης και για πρόσβαση 
σε πρόσθετες λειτουργίες 
ειδικών καρτών SIM.

PUK Κύριος κωδικός. 
Χρησιµοποιείται για το 
ξεκλείδωµα καρτών SIM 
µετά τη λανθασµένη 
εισαγωγή του PIN.

Κωδ. 
τηλεφώνου

Προστατεύει το τηλέφωνό 
σας. Πρέπει να τον ορίσετε 
κατά την πρώτη ρύθµιση 
προστασίας (4-8 ψηφία).

Κρατάτε µυστικούς αυτούς τους 
αριθµούς σε σηµείο όπου θα έχετε 
πρόσβαση όταν χρειαστεί.
Αλλαγή PIN
Μπορείτε να αλλάξετε το PIN σε 
οποιονδήποτε αριθµό 4-8 ψηφίων 
(δηλ. έναν αριθµό που θα θυµάστε 
ευκολότερα).

J Εισάγετε το παλαιό PIN.
§OK§ Πατήστε.

J, §OK§ Εισάγετε το νέο PIN.

J, §OK§ Επαναλάβετε το νέο PIN.
Αλλαγή PIN2
Μπορείτε να αλλάξετε το PIN 2 σε 
οποιονδήποτε αριθµό 4-8 ψηφίων 
(εµφανίζεται µόνο εάν είναι διαθέσιµο το 
PIN 2).
Εκτελέστε την ίδια διαδικασία µε το PIN.
Αλλ.Κωδ.Τηλ.
Ο ορισµός και η εισαγωγή του κωδικού 
τηλεφώνου είναι απαραίτητος όταν 
χρησιµοποιείτε για πρώτη φορά µια 
λειτουργία που προστατεύεται από τον 
κωδικό τηλεφώνου. Κατόπιν, ισχύει για 
όλες τις λειτουργίες. 
Μπορείτε να τον αλλάξετε σε 
οποιονδήποτε αριθµό 4-8 ψηφίων.

Babysitter
(προστατεύεται από τον Κωδικό 
τηλεφώνου)
Οι κλήσεις είναι δυνατές µόνο σε έναν 
αριθµό, ο οποίος καλείται πατώντας 
διαρκώς το αριστερό πλήκτρο επιλογής 
(σελ. 17).
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§Μενού§fΡυθµίσειςfΑσφάλειαf

επιλέξτε µια λειτουργία:

Μόνο ,
(προστατεύεται από το PIN 2)
Οι επιλογές κλήσεων περιορίζονται σε 
αριθµούς προστατευµένους από SIM. 
Εάν εισάγετε µόνο κωδικούς περιοχών, 
µπορείτε να προσθέσετε χειρωνακτικά σε 
αυτούς τους αντίστοιχους αριθµούς, πριν 
από την κλήση.

Τελευταίες 10
(προστατεύεται από το Κωδικό 
τηλεφώνου)
Οι δυνατές κλήσεις περιορίζονται στη 
λίστα εξερχόµενων κλήσεων (σελ. 42). 
Μπορείτε να γεµίσετε τη λίστα µε 
αριθµούς συγκεκριµένα γι' αυτό το σκοπό: 
∆ιαγράψτε τη λίστα κλήσεων και 
δηµιουργήστε "νέες καταχωρήσεις", 
καλώντας κάποιους αριθµούς και 
ακυρώνοντας την κλήση πριν γίνει η 
σύνδεση.

Μόνο αυτή SIM
(προστατεύεται από το Κωδικός 
τηλεφώνου)
Αποτρέπεται η λειτουργία του τηλεφώνου 
σας µε άλλη κάρτα SIM.
∆ίκτυο
§Μενού§fΡυθµίσειςf∆ίκτυοf

επιλέξτε µια λειτουργία:

Γραµµή
Η λειτουργία αυτή εµφανίζεται µόνο 
εάν υποστηρίζεται από το ∆ίκτυο. 
Το τηλέφωνο πρέπει να έχει δύο 
ανεξάρτητους αριθµούς (γραµµές).
Επιλογή
Επιλέξτε τον αριθµό που θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε.
Εάν αλλάζετε συχνά αριθµό, είναι 
καλύτερα να κάνετε την επιλογή µε ένα 
πλήκτρο επιλογής (σελ. 64).
= Ένδειξη του ενεργού 

αριθµού.

Κλειδ. γραµµ.
(προστατεύεται από τον Κωδικό 
τηλεφώνου)
Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του 
τηλεφώνου σε έναν αριθµό.

Για κάθε αριθµό µπορείτε να κάνετε 
µεµονωµένες ρυθµίσεις (π.χ. µελωδία, 
εκτροπή κλήσεων, κλπ). Επιλέξτε 
πρώτα τον αριθµό που θέλετε. 
Για να αλλάξετε αριθµό/γραµµή 
(σε κατάσταση αναµονής).

} Πατήστε και µετά: 
§Γραµµή1§ Πατήστε.

~
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§Μενού§fΡυθµίσειςf∆ίκτυοf

και επιλέξτε µια λειτουργία:

Ρυθµίσεις
Πληροφορίες δικτύου
Εµφανίζεται η λίστα διαθέσιµων δικτύων 
GSM.

j Υποδηλώνει τους 
απαγορευµένους φορείς 
υπηρεσιών (ανάλογα την 
κάρτα SIM).

Επιλογή δικτύου
Πραγµατοποιείται και πάλι αναζήτηση 
δικτύου. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο εάν δε 
βρίσκεστε στο οικείο ∆ίκτυο ή θέλετε να 
συνδεθείτε µε ένα άλλο ∆ίκτυο. Η λίστα 
µε τις πληροφορίες δικτύων δηµιουργείται 
εξαρχής.
Αυτόµατη επιλογή δικτύου
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε, 
βλέπε επίσης "Επιλογή δικτύου" 
παραπάνω.
Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
"αυτόµατο ∆ίκτυο", καλείται το επόµενο 
∆ίκτυο µε τη σειρά των "προτιµώµενων 
δικτύων". ∆ιαφορετικά, µπορείτε να 
επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο ∆ίκτυο 
από τη λίστα διαθέσιµων δικτύων GSM.
Προτιµ.δίκτυο
Αυτή η λίστα παρουσιάζει τους φορείς 
υπηρεσιών που προτιµάτε µετά το οικείο 
∆ίκτυό σας (π.χ. εάν υπάρχουν πολλά 
∆ίκτυα που διαφέρουν στις τιµές).

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, 
εµφανίζεται πρώτα η λίστα που προτείνει 
το οικείο ∆ίκτυό σας. Μπορείτε να κάνετε 
τις αλλαγές που θέλετε:

§Λίστα§ Εµφάνιση λίστας 
προτιµώµενων δικτύων.

• ∆ηµιουργία νέας καταχώρησης:
<χωρ.τίτλο> Επιλέξτε, 
και µετακινηθείτε σε µια καταχώρηση της 
λίστας ∆ικτύων και επιβεβαιώστε.
• Αλλαγή/διαγραφή παλαιάς 

καταχώρησης:
Επιλέξτε την υφιστάµενη καταχώρηση και 
διαγράψτε τη ή επιλέξτε µια καταχώρηση 
από τη λίστα ∆ικτύων και επιβεβαιώστε.
Επιλογή συχνότητας
Επιλέξτε είτε GSM 900 ή 
GSM 1800.

Εάν το σήµα λήψης δεν είναι δυνατό 
κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, 
ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί εγγραφή 
σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτή η 
κατάσταση αλλάζει το νωρίτερο µε την 
επόµενη επανενεργοποίηση.

~
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§Μενού§fΡυθµίσειςf∆ίκτυοf

και επιλέξτε µια λειτουργία:

Φραγές δικτύου
Η φραγή περιορίζει τη χρήση της 
κάρτας σας SIM (δεν υποστηρίζεται από 
όλους τους φορείς υπηρεσιών). 
Χρειάζεται ένα 4ψήφιος κωδικός που σας 
έχει δώσει το ∆ίκτυό σας. Για κάθε φραγή 
ίσως χρειαστεί µεµονωµένη εγγραφή στο 
∆ίκτυό σας.
Εξερχόµενες
Φράζονται όλες οι εξερχόµενες κλήσεις 
εκτός του αριθµού έκτακτων αναγκών 
112.
Εξερχ. διεθνή
Μπορείτε να κάνετε µόνο εθνικές κλήσεις.
Εξ.∆ιεθν. Τοπ.
∆εν επιτρέπονται διεθνείς κλήσεις. 
Ωστόσο, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, 
µπορείτε να κάνετε κλήσεις στη χώρα 
σας.
Εισερχόµενες
Το τηλέφωνο είναι φραγµένο για όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις (η προώθηση όλων 
των κλήσεων στον τηλεφωνητή έχει το 
ίδιο αποτέλεσµα).
Σε περιαγωγή
∆εν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν 
βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. 
Αυτό σηµαίνει ότι δε χρεώνεστε για τις 
εισερχόµενες κλήσεις.

~

Ελεγχος κατάστασης
Με έναν έλεγχο κατάστασης, µπορείτε να 
εµφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
^ Φραγή ενεργή.
_ Φραγή µη ενεργή.

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

∆ιαγραφή όλα
Όλες οι φραγές καταργούνται.

Οµάδα χρηστών
§Μενού§fΡυθµίσειςf

Οµάδα χρηστών
Εάν προσφέρεται από το ∆ίκτυο, η 
υπηρεσία αυτή επιτρέπει τη δηµιουργία 
οµάδων. Οι οµάδες αυτές έχουν 
πρόσβαση, π.χ. σε εσωτερικές (εταιρικές) 
πληροφορίες ή έχουν ειδικό τιµολόγιο. 
Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυο για 
λεπτοµέρειες.
Οµάδ.χρηστών
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία. Για κανονική χρήση του 
τηλεφώνου, πρέπει να έχει 
απενεργοποιηθεί η "οµάδα χρηστών" 
(κωδικός τηλεφώνου, σελ. 71).
Επιλογή οµάδα
Μπορείτε να επιλέγετε ή να προσθέτετε 
οµάδες εκτός των προτιµώµενων (βλέπε 
παρακάτω). Το ∆ίκτυό σας παρέχει τους 
κωδικούς για τις οµάδες.

~
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§Μενού§fΡυθµίσειςf

Οµάδα χρηστών

Εξερχόµενες
Επιπλέον του ελέγχου δικτύου για µια 
οµάδα χρηστών, µπορείτε να επιτρέψετε 
ή όχι τις εξερχόµενες κλήσεις εκτός της 
οµάδας. Εάν απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία, επιτρέπονται κλήσεις µόνο 
εντός της οµάδας.

Οµάδα προτίµησης
Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, είναι 
δυνατές οι κλήσεις µόνο εντός της τυπικής 
οµάδας χρηστών (ανάλογα τη 
διαµόρφωση του δικτύου).
Κατά τηv κλήση 
§Μενού§fΡυθµίσειςf

Κατά την κλήσηf
επιλέξτε µια λειτουργία:

Αναµονή
Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία, 
µπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή της 
και να την ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε (σελ. 14).

Απόκρυψη 
Όταν κάνετε µια κλήση, ο αριθµός 
σας ίσως εµφανίζεται στην οθόνη του 
παραλήπτη της κλήσης (ανάλογα τους 
φορείς υπηρεσιών).
Για να αποτρέψετε την εµφάνιση του 
αριθµού σας, µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
"απόκρυψης αριθµού" µόνο για την 
επόµενη κλήση ή για όλες τις επόµενες 
κλήσεις. Ίσως χρειαστεί να κάνετε 
ξεχωριστή εγγραφή στο ∆ίκτυό σας για τη 
λειτουργία αυτή.

~

~
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Σύνδεση
§Μενού§fΡυθµίσειςfΣύνδεσηf

επιλέξτε µια λειτουργία:

GPRS
(General Packet Radio Service)
Το GPRS είναι µια νέα µέθοδος ταχύτερης 
µετάδοσης δεδοµένων στο ∆ίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας. 
Εάν χρησιµοποιείτε το GPRS, µπορείτε 
να είστε µόνιµα συνδεδεµένοι µε το Inter-
net, εάν βέβαια επαρκούν οι πόροι του 
δικτύου. Τα πλεονεκτήµατα του GPRS 
είναι π.χ.:
• Οι πληροφορίες WAP µεταδίδονται 

ταχύτερα.
• Τα e-mail αποστέλλονται και 

λαµβάνονται χωρίς χάσιµο χρόνου.
• Μπορείτε να 'κουβεντιάζετε' (chat) 

χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις.
Η υπηρεσία αυτή δεν υποστηρίζεται 
ακόµη από όλους τους φορείς 
υπηρεσιών.

 Επεξεργ. Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση 
λειτουργίας GPRS.

Πληροφορίες GPRS
Εµφάνιση πληροφοριών για την 
κατάσταση σύνδεσης.

Ґ Ταχεία πρόσβαση στην 
κατάσταση αναµονής.

~

Υπέρυθρες (Infrared)
Η χρήση της θύρας υπερύθρων που 
διαθέτει το τηλέφωνο είναι δυνατή µόνο 
εάν µια άλλη συσκευή έχει αντίστοιχη 
θύρα. Ευθυγραµµίστε µεταξύ τους τις 
θύρες υπερύθρων (µέγ. απόσταση 
30 εκατοστά).

 Επεξεργ. Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία IrDA.

Ενδείξεις στην οθόνη:
k Ενεργοποιηµένη.

l Κατά τη µετάδοση 
δεδοµένων.
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§Μενού§fΡυθµίσειςfΣύνδεσηf

επιλέξτε µια λειτουργία:

Υπηρεσίες data
Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία.

§Επεξεργ.§ Πατήστε.
Επιλέξτε Ρυθµίσεις-GPRS ή 
Ρυθµίσεις CSD:

Λειτουργία Fax/data
Βλέπε σελ. 82.

Ρυθµίσεις 
CSD

(CSD: 
Circuit 
Switch Data)

Αρ.σύνδεσης:
Εισάγετε τον αριθµό 
κλήσης του ISP.
Τύπος κλήσης
Επιλέξτε ISDN ή αναλογική 
σύνδεση.
Όνοµα χρήστη
Εισάγετε το όνοµα 
σύνδεσης.
Κωδικός:
Εισάγετε τον κωδικό 
(εµφανίζεται ως µια σειρά 
αστερίσκων).

Ρυθµίσεις-
GPRS

APN:
Εισάγετε τη διεύθυνση του 
∆ικτύου σας.
Όνοµα χρήστη
Εισάγετε το όνοµα 
σύνδεσης.
Κωδικός:
Εισάγετε τον κωδικό 
(εµφανίζεται ως µια σειρά 
αστερίσκων).
Πιστοποίηση
 Επεξεργ. Ενεργοποίηση 

κωδικοποιηµένης κλήσης 
WAP (CHAP Challenge 
Authentication Procedure) ή 
απενεργοποίηση (PAP 
Personal Authentication 
Procedure).

Ώρα-Ηµ/νία

Οδηγοί συσκευής modem συµβατοί µε το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας V.25.
Ταχύτητα συµβατή µε τα πρότυπα ITU-T. 
V.22έως, V.32, V.34 και V.110 (µεταφορά 
στα 2.400, 4.800, 9.600 και 14.400 bit/s).
Fax στα 2.400, 4.800, 7.200, 9.600 bit/s. 
Συµβατό µε την Κατηγορία Υπηρεσιών 2.
Για την αποστολή και λήψη δεδοµένων 
και φαξ µέσω λογισµικού επικοινωνίας 
σε PC θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο 
λειτουργικό σύστηµα ένα modem 
(οι οδηγοί της συσκευής modem 
περιέχονται στο CD).

Η ταχύτητα µετάδοσης σε µία σύνδεση 
καλωδίου µεταξύ PC και τηλεφώνου 
ρυθµίζεται αυτόµατα στη βέλτιστη τιµή 
της.

Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε µόνον τα 
γνήσια αξεσουάρ Siemens για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή ροή των 
δεδοµένων όταν συνδέετε το τηλέφωνό 
σας σε ένα PC µέσω καλωδίου: καλώδιο 
δεδοµένων µε κωδικό προϊόντος 
L36880-N4501-A148.

Η λειτουργία αυτή είναι όµοια µε τη 
λειτουργία Ώρα-Ηµ/νία στη σελ. 58.
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Αξεσουάρ
§Μενού§fΡυθµίσειςfΑξεσουάρf

επιλέξτε µια λειτουργία:

Ακουστικά
Εάν χρησιµοποιείτε γνήσια ακουστικά της 
Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα µόλις συνδεθούν τα ακουστικά.
Τροποποιήσιµες ρυθµίσεις:
Αυτ.απάντηση
(εργοστασιακή τιµή: µη ενεργό)
Οι κλήσεις απαντώνται αυτόµατα µετά 
από µερικά δευτερόλεπτα. Ανάλογα τη 
ρύθµιση θα πρέπει να φοράτε τα 
Ακουστικά.
Αυτόµατες ρυθµίσεις:
• Απαντήστε µια κλήση µε το πλήκτρο 

κλήσης ή το πλήκτρο PTT, όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το κλείδωµα 
πληκτρολογίου.

• Ενεργοποιήστε τη φωνητική κλήση µε 
το πλήκτρο PTT.

• Εναλλαγή κλήσεων µε το πλήκτρο 
PTT.

• Τερµατισµός κλήσης µε το πλήκτρο 
PTT (κρατήστε πατηµένο).
Car Kit
Εάν χρησιµοποιείτε ένα γνήσιο κιτ 
αυτοκινήτου της Siemens, το προφίλ 
ενεργοποιείται αυτόµατα µόλις 
τοποθετήσετε το τηλέφωνο στο πλαίσιο 
µεταφοράς.
Τροποποιήσιµες ρυθµίσεις:
Αυτ.απάντηση
(εργοστασιακή τιµή: ενεργό)
Οι κλήσεις απαντώνται µετά από µερικά 
δευτερόλεπτα. Ανάλογα τη ρύθµιση, ίσως 
το κλειδί του αυτοκινήτου να πρέπει να 
είναι στη θέση 'ON'.

% Ένδειξη στην οθόνη.
Εναλλαγή µεταξύ τηλεφώνου και 
Φορητού Car Kit

- Μεταφέρετε τον ήχο στα 
ακουστικά κατά τη διάρκεια 
µιας κλήσης (εάν το 
τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο 
µε τo Φορητό Car Kit).

Αυτόµ.απενεργ
(εργοστασιακή τιµή: 2 ώρες)
Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από την 
µπαταρία του αυτοκινήτου. Μπορείτε να 
ρυθµίσετε το χρόνο µεταξύ σβησίµατος 
του κινητήρα και απενεργοποίησης του 
τηλεφώνου.
Αυτόµατες ρυθµίσεις:
• Μόνιµος φωτισµός: 

Ενεργός,
• Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρ.: 

Ανενεργός, 
• Φόρτιση της µπαταρίας του 

τηλεφώνου,
• Αυτόµατη ενεργοποίηση του κιτ 

αυτοκινήτου, µε την τοποθέτηση του 
τηλεφώνου.

Homestation
Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιµες µόνο 
µε τα κατάλληλα γνήσια αξεσουάρ της 
Siemens (σελ. 92).



9.7.02 k45me-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
79Explorer (Μνήµη)
Για την οργάνωση των αρχείων σας, 

µπορείτε να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή 
Explorer, η οποία µοιάζει µε ένα 
πρόγραµµα διαχείρισης αρχείων του PC. 
O Explorer αναθέτει ειδικούς φακέλους 
στους διάφορους τύπους δεδοµένων:
§Μενού§fSurf & FunfExplorer
Εµφανίζεται µια λίστα φακέλων και 
αρχείων.
Περιηγηθείτε στη λίστα χρησιµοποιώντας 
το πλήκτρο ελέγχου:

Ц Μετακίνηση επάνω και 
κάτω.

Ґ Επιστροφή από φάκελο.
Για να ανοίξετε ένα επιλεγµένο αρχείο:

§Άνοιξε§ Πατήστε.
Bitmap
Άνοιγµα εικόνας µε Προβ.εικόνας 
(σελ. 35).

*.bmp

Animation
Ανοίξτε τα κινούµενα γραφικά µε 
την προεσκόπηση. (σελ. 35).

*.bmx

Μελωδίες
Ξεκινά η εφαρµογή Melody 
Manager (σελ. 67).

*.mid

SMS
Τα µηνύµατα εµφανίζονται στην 
εφαρµογή επεξεργασίας.

*.smo
*.smi

Φωνητική υπενθ.
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία 
ηχογράφησης για την 
αναπαραγωγή φωνητικών 
σηµειώσεων (σελ. 48).

*.vmo

∆ιάφορα
Λοιπά αρχεία.

*.*
Μενού Explorer
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Ανάλογα εάν έχετε επιλέξει ένα αρχείο ή 
ένα φάκελο, µπορείτε να επιλέξετε 
διαφορετικές λειτουργίες.
Άνοιξε Ανοίξτε το φάκελο.
Εναρξη Έναρξη εφαρµογής 

ανάλογα τη µορφή 
αρχείου.

Σηµείωση/
Αποχαρακτηρισµ.

Επιλογή αρχείων/
κατάργηση επιλογής 
αρχείων.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή όλων των 
επιλεγµένων 
αρχείων.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των 
αρχείων.

Νέος φάκελος ∆ηµιουργία νέου 
φακέλου και 
ονοµασία του 
(ο φάκελος πρέπει 
να βρίσκεται στο ίδιο 
επίπεδο).

Μετονοµασία Μετονοµασία ενός 
επιλεγµένου 
αρχείου.

Αποστολή µέσω. (βλέπε σελ. 83)
Ταξινόµηση Ορισµός κριτηρίων 

ταξινόµησης 
(αλφαβητική, τύπος, 
ώρα).

Πληροφορίες Εµφάνιση 
πληροφοριών για το 
επιλεγµένο αρχείο ή 
φάκελο.

Πληροφορ.οδηγού Εµφάνιση της 
χρησιµοποιούµενης 
και της διαθέσιµης 
χωρητικότητας.
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Data Exchange 
Software 
(Λογισµικό Ανταλλαγής 
∆εδοµένων)
To Data Exchange Software δηµιουργεί 
στον Windows®-Explorer έναν πρόσθετο 
οδηγό. 

Με αυτό τον τρόπο θα µπορείτε να 
ελέγχετε από το PC µε άνεση τις 
απεριόριστες δυνατότητες του Explorer.

Εγκατάσταση του Soft-
ware
Τοποθετήστε το CD-ROM στον αντίστοιχο 
οδηγό του PC και επιλέξτε το Data Ex-
change Software. Η διαδικασία 
εγκατάστασης εξελίσσεται µε τη βοήθεια 
παραθύρων διαλόγου.

Υποδείξεις λειτουργίας
Το Data Exchange Software περιλαµβάνει 
εκτεταµένες οδηγίες χρήσης και 
πληροφορίες. Επιλέξτε το εικονίδιο του 
οδηγού, στη συνέχεια κάντε κλικ µε το 
ποντίκι επάνω στο „?“ της µπάρας του 
µενού. 

Σύνδεση
Το τηλέφωνο θα πρέπει να είναι 
συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή µέσω ενός 
καλωδίου δεδοµένων (βλέπε σελ. 81).
Τύποι αρχείων/φάκελοι
Για τους τυπικούς φακέλους και τους 
τύπους αρχείων του Explorer ανατρέξτε 
στον πίνακα της σελ. 79. Παρακαλούµε 
προσέξτε, τα αρχεία εισαγωγής θα πρέπει 
να αντιγράφονται ανάλογα µε τον τύπο 
τους στο σωστό φάκελο. 
Σε διαφορετική περίπτωση τα αρχεία θα 
αγνοηθούν.

Προσοχή
∆ώστε προσοχή στις διαφορές σχετικά µε 
τον Windows®-Explorer:
• Τα αρχεία που είναι αποθηκευµένα 

στον Explorer δεν µπορούν να 
εκτελεστούν από το PC.

• To Data Exchange Software διαθέτει 
ρουτίνες µετατροπής, µε τις οποίες 
µπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να 
µετατρέπεται αυτόµατα κάποιο αρχείο 
κατά τη µεταφορά/αντιγραφή, π.χ. ένα 
µήνυµα SMS σε "αρχείο κειµένου" ή 
µία φωνητική υπενθύµιση σε αρχείο 
"WAV" (Windows®-Explorer: 
ενεργοποιήστε Επεξεργασία - 
Μετατροπή αρχείου).

• Τα αρχεία που διαγράφονται από τον 
Explorer διαγράφονται µόνιµα και 
δεν µπορούν να ανακτηθούν από τον 
Κάδο Ανακύκλωσης των Windows®.
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Siemens Quick Sync
Αυτό το πρόγραµµα PC µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για το συγχρονισµό 
∆ιευθύνσεων και συναντήσεων µεταξύ 
του τηλεφώνου σας και του Windows® 
Outlook® 98 ή νεότερων εκδόσεων.

Εγκατάσταση λογισµικού

Τοποθετήστε το CD ROM στη µονάδα 
του PC σας και επιλέξτε 
"Siemens Quick Sync". 
∆ιάφορα παράθυρα διαλόγου θα σας 
καθοδηγήσουν στη διαδικασία 
εγκατάστασης.

Οδηγίες χρήσης
Το λογισµικό Siemens Quick Sync 
προσφέρει αναλυτικές οδηγίες χρήσης και 
online βοήθεια. Μπορείτε να ανακαλέσετε 
τη βοήθεια κάνοντας κλικ στο "?" της 
γραµµής µενού.

Σύνδεση
Το τηλέφωνό και το PC (υποστηρίζεται 
από τα Windows® 98, Windows® ME, 
Windows® 2000) πρέπει να είναι 
συνδεδεµένα µέσω υπερύθρων, 
καλωδίου.
Για να εξασφαλίσετε µία οµαλή ροή των 
δεδοµένων κατά τη σύνδεση του 
τηλεφώνου µε έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε το καλώδιο δεδοµένων 
που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα των 
γνήσιων αξεσουάρ της Siemens: 
Data Cable L36880-N4501-A148

Παρακαλούµε εγκαταστήστε το 
Data Exchange Software πριν από το 
Siemens Quick Sync.
Ευέλικτη µνήµη
Η µνήµη του τηλεφώνου σας (περίπου 
400ΚΒ) χρησιµοποιείται µε ευέλικτο 
τρόπο από διάφορες εφαρµογές και 
προσαρµόζεται στον προσωπικό σας 
τρόπο χρήσης.
O Explorer χρησιµοποιείται από:
• ∆ιευθύνσεις
• Ηχογράφηση
• SMS-Αρχείο
• Μελωδίες
• Εικόνες
Πάντα διαγράφετε δεδοµένα που δε 
χρειάζεστε πια.
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 Μενού fΡυθµίσειςfΣύνδεσηf

Fax/data
Εάν συνδέσετε το τηλέφωνο µε ένα PC, 
µπορείτε να στέλνετε και να λαµβάνετε 
φαξ και δεδοµένα (Κλάση 2). Το PC σας 
πρέπει να έχει το κατάλληλο λογισµικό 
επικοινωνίας δεδοµένων/φαξ και να έχετε 
δηµιουργήσει µια σύνδεση (π.χ. IrDA, 
σελ. 76) µε το τηλέφωνο.
Οι υπηρεσίες φαξ και δεδοµένων πρέπει 
να έχουν ενεργοποιηθεί από το ∆ίκτυο. Το 
κάθε δίκτυο υποστηρίζει διαφορετικούς 
τύπους λήψης φαξ/δεδοµένων και για 
λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό 
σας.

Fax/data
Το ∆ίκτυό σας πρέπει να σας δώσει 
έναν αριθµό για οµιλία και ένα για φαξ/
δεδοµένα.
Αποστολή
Ξεκινήστε το πρόγραµµα επικοινωνίας 
στο PC και εισάγετε τον απαιτούµενο 
αριθµό προορισµού.
Λήψη
Η κλήση σηµατοδοτείται από ένα ειδικό 
κουδούνι και εµφανίζεται ο τύπος της 
(φαξ ή δεδοµένα).
Ξεκινήστε τώρα το πρόγραµµα 
επικοινωνίας στο PC σας για να λάβετε 
φαξ/δεδοµένα.

~

Οµιλία/φαξ
Αποστολή
 Μενού fΡυθµίσειςfΣύνδεσηf

Fax/datafΑποστ Οµ/Fax
Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία στο 
τηλέφωνο πριν την αποστολή, ώστε να 
µπορείτε να αλλάξετε από λειτουργία 
οµιλίας σε φαξ.
Κατά τη δηµιουργία της σύνδεσης, το 
ακόλουθο πλήκτρο επιλογής είναι 
διαθέσιµο για δύο δευτερόλεπτα:
Οµιλ/fax Εναλλαγή σε λειτουργία 

Αποστ Οµ/Fax. Μπορείτε 
τώρα να στείλετε ένα φαξ.

Λήψη
(Μόνο εάν δεν έχετε ξεχωριστό αριθµό 
για φαξ ή δεδοµένα). 
Ξεκινήστε το πρόγραµµα επικοινωνίας 
στο PC σας και ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία στο τηλέφωνο κατά τη 
διάρκεια της κλήσης (το PC αποδέχεται 
τη σύνδεση).
 Μενού fΡυθµίσειςfΣύνδεσηf

Fax/datafΛήψη Οµιλ/Fax

Τέλος µετάδοσης
Τερµατίστε τη µετάδοση από το λογισµικό 
του PC και/ή πατήστε S.
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Αποστ./Εκτύπ.... 
Αποστολή µέσω.
Το τηλέφωνο προσφέρει πολλές 
δυνατότητες αποστολής ή λήψης και 
εκτύπωσης µηνυµάτων και δεδοµένων, 
µέσω διαφόρων τρόπων µετάδοσης. 
Τα αντίστοιχα µενού επιλογών 
προσφέρουν πρόσβαση σε αυτήν τη 
λειτουργία. Τα µενού διαφέρουν ανάλογα 
µε την εφαρµογή.
SMS
Οι καταχωρήσεις Τηλεφωνικού 
Καταλόγου/Καταλόγου ∆ιευθύνσεων, 
συναντήσεις, σηµειώσεις, εικόνες, 
µελωδίες κλπ. µπορούν να 
αποστέλλονται ως µηνύµατα SMS σε 
άλλα κινητά τηλέφωνα µε αντίστοιχη 
δυνατότητα.
Εάν χρειαστεί, τα µεγαλύτερα αντικείµενα 
διαιρούνται σε πολλά µηνύµατα SMS.
Υπέρυθρες
Η χρήση της θύρας υπερύθρων που 
διαθέτει το τηλέφωνο είναι δυνατή µόνο 
εάν µια άλλη συσκευή έχει αντίστοιχη 
θύρα (βλέπε επίσης σελ. 76). 

§Αποστολ§ Τα δεδοµένα αποστέλλονται 
µε τον επιλεγµένο τρόπο 
αποστολής.

 Εκτύπωσ Τα δεδοµένα αποστέλλονται 
στον συνδεµένο εκτυπωτή.

Οι συσκευές αυτές µπορούν να είναι 
κινητά τηλέφωνα, PDA, PC ή εκτυπωτές.
Όλα µέσω IrDa
Όλες οι καταχωρήσεις του 
Τηλεφ.κατάλογος, ∆ιευθύνσεις und 
Ατζέντα και των Συναντήσεων µπορούν 
να αποσταλούν ή να εκτυπωθούν µέσω 
της θύρας επικοινωνίας υπέρυθρων.

§Αποστολ§ Τα δεδοµένα αποστέλλονται 
µε τον επιλεγµένο τρόπο 
αποστολής.

 Εκτύπωσ Τα δεδοµένα αποστέλλονται 
στον συνδεµένο εκτυπωτή.

Απαιτείται η ανάλογη ρύθµισης 
εισαγωγής στο τηλέφωνο του παραλήπτη 
(βλέπε παρακάτω).

SMS ως κείµενο
Μπορείτε να αποστείλετε ως κείµενο µε 
SMS τις επαγγελµατικές κάρτες, της 
καταχωρήσεις του Ευρετηρίου ή τις 
Συναντήσεις, εφ' όσον το κείµενο δεν 
ξεπερνά τους 160 χαρακτήρες.

Εισαγωγή
Για να µπορείτε να λαµβάνετε π.χ. το 
περιεχόµενο ολόκληρων Καταλόγων 
∆ιευθύνσεων χωρίς περαιτέρω 
επιβεβαίωση, µπορείτε να ρυθµίσετε την 
κατάσταση εισαγωγής από αυτή την 
επιλογή.
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Ενδείξεις
< Ισχύς σήµατος.

e Ολοκλήρωση φόρτισης.

b Ένδειξη µπαταρίας.

r Εκτροπή όλων των κλήσεων.

& Απενεργοποίηση κουδουνιού 
(εκτός του ξυπνητηριού).

) Μόνο σύντοµο κουδούνισµα 
(ήχος 'µπιπ').

( Μόνο κουδούνι εάν ο καλών 
υπάρχει στο Κατάλογος 
διευθύνσεων/Τηλεφ.κατάλογος.

$ Έχει ρυθµιστεί υπενθύµιση.
] Ενεργό κλείδωµα πληκτρολογίου.
*!* Μη κρυπτ/φηµένη επικοινωνία.

I
[
,

Αριθµοί/ονόµατα:
Κάρτα SIM.
Μνήµη τηλεφώνου.
Περιορισµένη κάρτα SIM.

j Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο.

= Γραµµή 1 ενεργή 
(από τις 2 γραµµές).

^ Ενεργή λειτουργία.

? Άγνωστη λειτουργία δικτύου.

% Ενεργή αυτόµατη απάντηση 
κλήσεων.

�¹ Κατάλογος διευθύνσεων/
Τηλεφ.κατάλογος.

abc/
Abc

Ένδειξη επιλογής κεφαλαίων ή 
πεζών γραµµάτων.

T9 Εισαγωγή κειµένου µε T9.

П WAP χωρίς σύνδεση.

�Р WAP µε σύνδεση.

Á Το δίκτυο υποστηρίζει το 
σύστηµα GPRS.
Ò Σύνδεση GPRS ενεργή.

À Εγγραφή στη λειτουργία GPRS.

Â Εγγραφή στη λειτουργία GPRS, 
αλλά προς στιγµήν δεν είναι 
εφικτή η σύνδεση.

k Αναµονή υπερύθρων.

l Μετάδοση υπερύθρων.

R Λειτουργία ακουστικών.

W Λειτουργία πρόσθετων 
ακουστικών.

Е� HomeStation ενεργό.

�½ Ξυπνητήρι ενεργό.

Εικονίδια ηµερολογίου

O Σηµείωση.

K Συνάντηση.

Z Κλήση.

M Γεvέθλια.

L Φωνητική υπενθ.

Πλήκτρα επιλογής

© Λήψη µηνύµατος. 

h Λήψη µηνύµατος τηλεφωνητή. 

U Αναπάντητη κλήση. 

º Αποθήκευση στον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο.

p Υπηρεσίες SIM.

- Εναλλαγή στα ακουστικά.

 : Επιλογή λέξης T9.

. Αποθήκευση στο αρχείο.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Λήψη µέτρων αντιµετώπισης

Εάν προκύψει κάποιο πρόβληµα κατά τη χρήση του τηλεφώνου θα είµαστε πάντοτε στη 
διάθεσή σας στην ηλεκτρονική σελίδα www.my-siemens.com/customercare. Εξάλλου, 
παρακάτω παρουσιάζουµε τις συχνότερες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Αδύνατη η 
ενεργοποίηση 
του τηλεφώνου.

Το πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης δεν πατήθηκε 
αρκετό χρόνο.

S
απ

Άδεια µπαταρία. Φ
στ

Λερωµένες επαφές µπαταρίας. Κα

Βλέπε επίσης παρακάτω στην 
ενότητα: “πρόβληµα φόρτισης”

Πολύ µικρός 
χρόνος 
αναµονής.

Τακτική χρήση του organiser και 
των παιχνιδιών.

Εά

Ενεργή λειτουργία ταχείας 
αναζήτησης.

Απ
(σ

Ενεργός φωτισµός οθόνης. Απ

Κατά λάθος πάτηµα πλήκτρων 
(φωτισµός!).

Εν

Έχετε συνδέσει το καλώδιο 
δεδοµένων ή το MP3-Player.

∆ι

Πρόβληµα 
φόρτισης 
(δεν εµφανίζεται 
το εικονίδιο 
φόρτισης).

Εντελώς άδεια µπαταρία. 1)
2)

3)

Πολύ υψηλή ή χαµηλή 
θερµοκρασία: 
-0 °C έως +40 °C

Επ
κα

Πρόβληµα επαφής. Ελ
σα
κα
µπ

Η πρίζα δεν έχει ρεύµα. Συ

Λάθος φορτιστής. Χρ

Ελαττωµατική µπαταρία. Αν

Πρόβληµα 
κάρτας SIM.

Λάθος τοποθέτηση κάρτας SIM. Βε
(σ

Λερωµένες επαφές κάρτας SIM. Κα

Κάρτα SIM µε λάθος τάση. Χρ

Κατεστραµµένη κάρτα SIM 
(π.χ. σπασµένη).

Εξ
Επ
 Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/
ενεργοποίησης για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

ορτίστε την µπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης 
ην οθόνη.

θαρίστε τις επαφές.

ν χρειάζεται, περιορίστε τη χρήση.

ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης 
ελ. 70).

ενεργοποιήστε το φωτισµό οθόνης (σελ. 69).

εργοποιήστε το κλείδωµα πληκτρολογίου (σελ. 70).

ακόψτε τις συνδέσεις εάν δεν τις χρησιµοποιείτε πλέον.

Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή. 
Περιµένετε εώς και 2 ώρες µέχρι να εµφανιστεί το 
εικονίδιο φόρτισης. 
Φορτίστε τη µπαταρία κανονικά.

ιβεβαιώστε ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 
τάλληλη, περιµένετε λίγο και φορτίστε και πάλι.

έγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις του τηλεφώνου 
ς. Ελέγξτε τις επαφές της µπαταρίας και της συσκευής, 
θαρίστε τις εάν χρειάζεται και τοποθετήστε και πάλι την 
αταρία.

νδέστε σε άλλη πρίζα ή ελέγξτε την τάση.

ησιµοποιείτε µόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens.

τικαταστήστε την µπαταρία.

βαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM 
ελ. 7).
θαρίστε την κάρτα SIM µε ένα στεγνό πανί.

ησιµοποιείτε µόνο κάρτες SIM 3 V.

ετάστε τη ζηµιά.
ιστρέψτε την κάρτα SIM στο ∆ίκτυό σας.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Λ
∆εν είναι δυνατή η 
σύνδεση µε το 
δίκτυο.

Ασθενές σήµα. Μ
σε

Εκτός εµβέλειας GSM. Ελ

Άκυρη κάρτα SIM. Ζη

Μη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση στο νέο δίκτυο.

∆ο
(σ

Έχει επιλεγεί φραγή δικτύου. Ελ

Υπερφόρτωση δικτύου. ∆ο

Το τηλέφωνο χάνει 
τη σύνδεση µε το 
δίκτυο.

Ασθενές σήµα. Η
(σ
τη
επ

∆ύσκολη επικοινωνία 
στο αυτοκίνητο µε τη 
χρήση του handsfree. 

Αυξηµένοι θόρυβοι 
περιβάλλοντος.

Χρ

∆εν είναι δυνατές οι 
κλήσεις.

Σφάλµα πληκτρολόγησης. Μ

Έχει επιλεγεί η 2η γραµµή. Επ

Έχει επιλεγεί η 2η γραµµή. Ελ

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Αλ

Τελείωσαν οι διαθέσιµες 
µονάδες.

Φ

∆εν είναι δυνατές 
ορισµένες χρήσεις 
του τηλεφώνου.

Έχουν οριστεί περιορισµοί 
κλήσεων.

Μ
Ελ

Ο αριθµός τηλεφώνου έχει 
περισσότερα από 20 ψηφία.

Ελ

∆εν είναι δυνατή η 
αποθήκευση 
καταχωρήσεων στον 
Κατάλογο 
διευθύνσεων/
Τηλεφ.κατάλογο.

Ο Κατάλογος διευθύνσεων/
Τηλεφ.κατάλογος είναι 
γεµάτοι.

∆ι
δι

∆ε λειτουργεί ο 
τηλεφωνητής

∆εν έχετε ορίσει εκτροπή 
κλήσεων στον τηλεφωνητή.

Ο

Αναβοσβήνει η 
ένδειξη SMS 
(γραπτό µήνυµα) І.

Έχει γεµίσει η µνήµη SMS. ∆ι
δη

∆εν είναι δυνατή η 
επιλογή µιας 
λειτουργίας.

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

Επ

∆ε λειτουργεί ο 
µετρητής χρέωσης.

∆εν εκπέµπεται παλµός 
χρέωσης.

Επ
ήψη µέτρων αντιµετώπισης
ετακινηθείτε σε ψηλότερο σηµείο, σε ένα παράθυρο ή 
 ανοικτό χώρο.

έγξτε το χάρτη κάλυψης του ∆ικτύου σας.

τήστε άλλη κάρτα από το ∆ίκτυό σας.

κιµάστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε άλλο δίκτυο 
ελ. 73).

έγξτε τις φραγές (σελ. 74).

κιµάστε πάλι αργότερα.

 επανασύνδεση µε άλλο ∆ίκτυο είναι αυτόµατη 
ελ. 73). Η απενεργοποίηση και µετά ενεργοποίηση του 
λεφώνου µπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία 
ανασύνδεσης.

ησιµοποιήστε ένα Car Kit (Car Solutions σελ. 91).

η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο (σελ. 73).

ιλέξτε την 1η γραµµή = (σελ. 72).
έγξετε τους πιθανούς περιορισµούς.

λάξτε το όριο µε το PIN 2 (σελ. 71).

ορτώστε νέες µονάδες.

πορεί να έχουν οριστεί φραγές από το ∆ίκτυό σας. 
έγξτε τις φραγές (σελ. 74).

έγξτε τον αριθµό.

αγράψτε κάποιες καταχωρήσεις από τον Κατάλογο 
ευθύνσεων/Τηλεφ.κατάλογο  (σελ. 21).

ρίστε εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 46).

αγράψτε κάποια µηνύµατα (SMS) για να 
µιουργήσετε χώρο (σελ. 30).

ικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

ικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες
∆εν είναι δυνατή η 
αποστολή ενός 
µηνύµατος.

Ορισµένα ∆ίκτυα δεν υποστηρί
αυτήν την υπηρεσία.

∆εν έχετε ορίσει αριθµό κέντρο
µηνυµάτων ή ο αριθµός είναι λά

Το συµβόλαιο της κάρτας SIM δ
υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσί

Υπερφόρτωση του κέντρου µην

Έχετε ενεργοποιήσει την αποστ
µέσω GPRS αλλά το δίκτυο δεν
υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία

Πρόβληµα PIN. Τρεις λάθος εισαγωγές του PIN

Πρόβληµα κωδικού 
τηλεφώνου.

Τρεις λάθος εισαγωγές του κωδ

Πρόβληµα κωδικού 
∆ικτύου.

∆εν είστε εξουσιοδοτηµένοι για 
υπηρεσία.

Πολύ λίγες/πάρα 
πολλές επιλογές 
µενού.

Είναι πιθανό να έχουν προστεθ
αφαιρεθεί λειτουργίες από το ∆
µέσω της κάρτας SIM.

∆εν είναι δυνατή η 
αποστολή φαξ.

Λανθασµένες ρυθµίσεις στο PC

∆εν είστε εξουσιοδοτηµένοι για 
υπηρεσία.

Λάθος πρόγραµµα οδήγησης 
υπερύθρων στο PC.

Υλική ζηµιά
∆υνατό χτύπηµα. Βγάλτε την µπαταρία και την κά

Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέ

Το τηλέφωνο εκτέθηκε 
σε υγρασία.

Βγάλτε την µπαταρία και την κά
θερµαίνετε. Στεγνώστε προσεκτ
τη συσκευή σε σηµείο όπου κυκ

Επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές ρυθ
Λήψη µέτρων αντιµετώπισης
ζουν Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

υ 
θος.

Ορίστε αριθµό κέντρου µηνυµάτων 
(σελ. 34).

εν 
α.

Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

υµάτων. Επαναλάβετε την αποστολή του µηνύµατος.
ολή SMS 
 

.

Απενεργοποιήστε την αποστολή SMS µέσω 
GPRS (σελ. 34).

. Εισάγετε σύµφωνα µε τις οδηγίες το MAS-
TER PIN (PUK) που συνοδεύει την κάρτα 
SIM. Εάν έχετε χάσει το MASTER PIN ή το 
PIN, επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

ικού. Επικοινωνήστε µε το Σέρβις της Siemens 
(σελ. 88).

την Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

εί ή 
ίκτυό σας 

Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις (σελ. 82).

την Επικοινωνήστε µε το ∆ίκτυό σας.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραµµα 
οδήγησης υπερύθρων.

ρτα SIM και τοποθετήστε τις και πάλι. 
φωνο.

ρτα SIM. Στεγνώστε τις µε ένα πανί και µην τις 
ικά τους ακροδέκτες του βύσµατος. Τοποθετήστε όρθια 
λοφορεί αέρας. Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο.

µίσεις: * # 9 9 9 9 # A
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Αίγυπτος .......................................... 0 23 33 41 11 Λίβανος ............................................... 01 44 30 43

Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια επισκευή απευθυνθείτε σε ένα από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (Service Centres):

Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την τεχνολογία και το χειρισµό της συσκευής σας θα 
βρείτε γρήγορη και απλή υποστήριξη στο Online Support της ιστοσελίδας:
www.my-siemens.com/customercare 
ή στο κεφάλαιο  Ερωτήσεις & Απαντήσεις (σελ. 85).
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

* 0,12 Euro/Λεπτό
Λιβύη ............................................. 02 13 50 28 82
Λιθουανία ........................................ 8 22 74 20 10
Λουξεµβούργο....................................  43 84 33 99
Μαλαισία ....................................... 03 21 63 11 18
Μάλτα .................................. 00 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο ............................................... 22 66 92 32
Μαυρίκιος ............................................. 2 11 62 13
Μπαγκλαντές ................................... 0 17 52 74 47
Μπαχρέιν ................................................. 40 42 34
Μπρουνέι ............................................ 02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία ................................ 08 00 27 43 63
Νορβηγία ............................................ 22 70 84 00
Νότιος Αφρική................................ 08 60 10 11 57
Ντουµπάι ......................................... 0 43 96 64 33
Ολλανδία .................................... 0 90 03 33 31 00
Οµάν ........................................................ 79 10 12
Ουγγαρία ....................................... 06 14 71 24 44
Ουκρανία .................................... 8 80 05 01 00 00
Πακιστάν........................................ 02 15 66 22 00
Πολωνία ......................................... 08 01 30 00 30
Πορτογαλία ...................................... 8 00 85 32 04
Ρουµανία ......................................... 0 12 04 60 00
Ρωσία ............................................ 09 57 37 29 52
Σαουδική Αραβία ............................. 0 22 26 00 43
Σερβία ............................................ 01 13 22 84 85
Σιγκαπούρη ........................................ 62 27 11 18
Σλοβενία .......................................... 0 14 74 63 36
Σουηδία............................................ 0 87 50 99 11
Ταϊβάν............................................ 02 25 18 65 04
Ταϋλάνδη......................................... 0 22 68 11 18
Τουρκία....................................... 0 21 65 79 71 00
Τυνησία ........................................... 0 71 86 19 02
Φιλιππίνες ....................................... 0 27 57 11 18
Φινλανδία ...................................... 09 22 94 37 00
Φύροµ................................................. 02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ ....................................... 28 61 11 18



8.7.02 k45me-dz-ger.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19
89Προδιαγραφές

∆ήλωση 
συµµόρφωσης
Με το παρόν, η Siemens Information and 
Communication mobile, δηλώνει ότι το 
τηλέφωνο που περιγράφεται στον 
παρόντα οδηγό χρήσης συµµορφώνεται 
µε τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις άλλες 
σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).
Η σχετική δήλωση συµµόρφωσης (DoC) 
έχει υπογραφεί. Αν θέλετε αντίγραφο του 
πρωτοτύπου, καλέστε την ανοικτή 
γραµµή της εταιρίας.
Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Κλάση GSM: 4 (2 Watt) 
Περιοχή συχνοτήτων: 880 - 960 MHz
Κλάση GSM: 1 (1 Watt) 
Περιοχή συχνοτήτων: 1.710 -1.880 MHz
Βάρος: 99 γραµµάρια
∆ιαστάσεις: 109x46x21 mm 

(76 κ.ε.)
Τάση λειτουργίας: 3,6 Volt
Θερµοκρασία λειτουργίας:-10 °C - 55 °C
Χρόνος αναµονής: 60 έως 300 ώρες
Χρόνος οµιλίας: 100 έως 360 λεπτά
Κάρτα SIM: 1,8 και 3 Volt
SAR 0,98 W/kg
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Χρήσιµες συµβουλές 
συντήρησης
• Πρέπει να µεταχειρίζεστε την κάρτα 

SIM µε την ίδια προσοχή όπως µια 
πιστωτική κάρτα. Μην τη λυγίζετε, τη 
γρατζουνάτε ή την εκθέτετε σε στατικό 
ηλεκτρισµό.

• Καθαρίζετε την κάρτα µε ένα νωπό πανί 
ή ένα αντιστατικό χαρτοµάντιλο χωρίς 
χηµικά καθαριστικά.

• Προστατεύετε το τηλέφωνο από 
υγρασία και χτυπήµατα. Μην εκθέτετε 
το τηλέφωνό σας απευθείας στον ήλιο.

• Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε 
το τηλέφωνο για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα (περισσότερο από ένα 
µήνα), βγάλτε την µπαταρία.

Ταυτότητα τηλεφώνου
Εάν χάσετε το τηλέφωνο ή την κάρτα σας 
SIM θα χρειαστείτε τα ακόλουθα 
στοιχεία. Σηµειώστε παρακάτω τον 
αριθµό της κάρτας SIM 
(βρίσκεται επάνω στην κάρτα):
..............................................................
Ο 15ψήφιος αριθµός σειράς του 
τηλεφώνου (κάτω από την µπαταρία):
..............................................................
Αριθµός Εξυπηρέτησης Πελατών της 
εταιρίας παροχής υπηρεσιών του 
δικτύου σας:
..............................................................

Σε περίπτωση απώλειας
Εάν χάσετε το τηλέφωνο ή την κάρτα σας 
SIM, καλέστε αµέσως το δίκτυό σας για 
να αποτρέψετε την κατάχρηση.
∆ήλωση ποιότητας 
µπαταριών
Η χωρητικότητα των µπαταριών του 
κινητού σας τηλεφώνου µειώνεται ελαφρά 
κάθε φορά που φορτίζεται/αποφορτίζεται. 
Η αποθήκευση της µπαταρίας σε πολύ 
υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 
προκαλεί επίσης µείωση της 
χωρητικότητας µε αποτέλεσµα να 
µειώνονται σηµαντικά και οι χρόνοι 
λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου 
σε κάθε πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. 
Παρόλα αυτά, η µπαταρία είναι έτσι 
κατασκευασµένη ώστε να µπορεί να 
φορτιστεί και να αποφορτιστεί πλήρως, 
εντός διαστήµατος έξι µηνών µετά από 
την αγορά του κινητού τηλεφώνου. 
Μετά το πέρας αυτών των έξι µηνών, και 
στην περίπτωση αξιοσηµείωτης πτώσης 
της απόδοσης της µπαταρίας, Σας 
προτείνουµε να την αντικαταστήσετε. 
Παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε µόνο 
αυθεντικές µπαταρίες της Siemens.
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Leather Holster: L36880-N4001-A154
Βασικά

Li-Ion Battery (840 mAh):
L36880-N4501-A100
Travel Charger:
L36880-N4001-A103 (Ευρώπη)
L36880-N4001-A104 (Ηνωµένο Βασίλειο)
Desk Top Charger: L36880-N4501-A101
Επιτρέπει ταυτόχρονη φόρτιση του 
τηλεφώνου και µιας εφεδρικής 
µπαταρίας. 
Headset PTT: L36880-N4001-A123
Μέγιστη ελευθερία κινήσεων µε άριστη 
ποιότητα οµιλίας. ∆ιαθέτουν πλήκτρο 
οµιλίας (PTT) για την αποδοχή κλήσεων 
και την ενεργοποίηση της φωνητικής 
κλήσης.
Retractable Headset PTT: 
L36880-N4001-A160
Car Charger: L36880-N4001-A108
Mobile Holder: L36880-N4501-A102
Mobile Holder Antenna: 
L36880-N4501-A103
Βάση τηλεφώνου µε δυνατότητα 
σύνδεσης εξωτερικής κεραίας. 
Ιδανικός συνδυασµός µε τα ακουστικά 
PTT ή το φορητό κιτ αυτοκινήτου.
Carry Set: L36880-N4501-A105
Με κλιπ ζώνης και κλιπ στερέωσης του 
τηλεφώνου σε ρούχα ή τσάντες.
Basic Car Pack: L36880-N4501-A107
Επιτρέπει τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς 
χέρια, ενώ ταυτόχρονα φορτίζει το 
τηλέφωνο.
Belt Case: L36880-N4801-A116
Neoprene Case: L36880-N4001-A155
Grip Case: L36880-N4501-A132
Loop Case: L36880-N4501-A133
Leather Case: L36880-N4501-A131
Shoulder Bag: L36880-N4001-A149

Αξεσουάρ 
αυτοκινήτου
Car Kit Portable: L36880-N3015-A117
Κιτ handsfree µε ενσωµατωµένο 
µεγάφωνο, µικρόφωνο και λειτουργία 
αυτόµατης οµιλίας. Απλά συνδέστε το 
στην υποδοχή του αναπτήρα. 
Ιδανικό για εναλλαγή µεταξύ αυτοκινήτων. 
Car Kit Comfort: L36880-N4501-A104
Κιτ handsfree µε κορυφαία ψηφιακή 
ποιότητα οµιλίας και ευκολία χρήσης. 
Περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 
χρειάζονται κατά την εγκατάσταση. 
Μπορείτε να προµηθευτείτε τη 
µεµονωµένη κεραία από ένα 
εξειδικευµένο κατάστηµα.
Car Kit Professional Voice II 
L36880-N4501-A108 (Γερµανικά)
L36880-N4501-A109 (Αγγλικά)
L36880-N4501-A110 (Γαλλικά)
Κιτ handsfree µε φωνητική αναγνώριση 
και χωρητικότητα 100 και πλέον 
ονοµάτων. Ε-box µε δυνατότητα 
σύνδεσης φαξ και χρήσης e-mail µέσω 
του φορητού υπολογιστή σας.
Περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 
χρειάζονται κατά την εγκατάσταση. 
Μπορείτε να προµηθευτείτε τη 
µεµονωµένη κεραία από ένα 
εξειδικευµένο κατάστηµα.
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Car Kit GPServicePilot:
L36880-N4501-A116 
(θα το βρείτε στη Γερµανία και την 
Αυστρία)

Car Kit Upgrade: L36880-N4501-A106
Πλαίσιο µεταφοράς για αναβάθµιση του 
κιτ handsfree για τα µοντέλα C25/28/35, 
M35, S25/S35, SL45.
Optional Car Kit accessories
• Car Handset: 

L36880-N3015-A123
• VDA Adapter Cable: 

L36880-N4001-A121
• Car Data Adapter:

L36880-N4501-A134

∆εδοµένα/Εφαρµογές
Soft Data Link 5.0: L36880-N4501-A115
Data Cable: L36880-N4501-A148
Καινοτoµίες 
προϊόντων Siemens
MP3-Player USB: L36880-N4501-A114
Στερεοφωνικά ακουστικά για οµιλία 
handsfree και ανώτερη ποιότητα ήχου 
κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου 
MP3. Η κάρτα 32 MB MultiMediaCard 
καταγράφει 30 λεπτά µουσικής µε άριστη 
ποιότητα. Το πακέτο περιλαµβάνει το 
λογισµικό για να 'κατεβάζετε' αρχεία ήχου 
και τα καλώδια 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/Φιλανδία)
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.
Μπορείτε να προµηθεύεστε τα προϊόντα 
από εξειδικευµένα καταστήµατα. 
Επισκεφθείτε το online κατάστηµά µας 
στη διεύθυνση: 

Αυθεντικά αξεσουάρ 
Siemens
www.siemens.com/
mobilestore
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Στο Siemens City Portal µπορείτε να 
βρείτε µία µεγάλη ποικιλία µελωδιών, 
εικόνων bitmap και Screensavers, για να 
προσαρµόσετε το τηλέφωνο ME45 στις 
προσωπικές Σας ανάγκες.
Το City Portal µπορείτε να το βρείτε στη 
διεύθυνση: 
www.my-siemens.com/city
Στην πύλη µπορείτε ακόµη να βρείτε µία 
λίστα µε τις χώρες στις οποίες είναι 
διαθέσιµη αυτή η υπηρεσία.
Οι παρακάτω σελίδες των οδηγιών 
λειτουργίας περιγράφουν την αντίστοιχη 
διαδικασία download:
Bitmaps, Screensaver ....σελ. 35, σελ. 69
Μελωδίες ..................................... σελ. 67
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Υπηρεσίες της κάρτας 
SIM
1 Μηνύµατα 1-1 Νέο SMS

1-2 Κείµενα-SMS
1-3 Εισερχόµενα 1-3-1 SMS

1-3-2 Αρχείο
1-3-3 Ανάγν.νέου ΜΚ

1-4 Εξερχόµενα 1-4-1 SMS
1-4-2 Αρχείο

1-5 Τηλεφωνητής
1-6 Υπηρεσ.κυψέλης 1-6-1 Μετάδοση

1-6-2 Ανάγν.νέου ΜΚ
1-6-3 Λίστα θεµάτ.
1-6-4 Αυτόµ.ένδειξη
1-6-5 Ευρ.θεµάτων
1-6-6 Γλώσσες ΜΚ

1-7 Ρύθµιση 1-7-1 SMS Κέντρο Υπηρ.
Παραλήπτης
Τύπος µηνύµ.
∆ιάρκεια
Αναφ.κατάστασ.
Άµεση απάντ.
SMS µέσω GPRS

2 Αρχεία 2-1 Αναπάντητες κλήσεις
2-2 Εισερχόµενες 

κλήσεις
2-3 Εξερχόµενες κλήσεις
2-4 ∆ιάρκεια/Χρέωση 2-4-1 Τελευταία κλήση

2-4-2 Εξερχόµενες
2-4-3 Εισερχόµενες
2-4-4 Υπολ. Μονάδες

2-5 Ρύθµισ.χρεώσεων 2-5-1 Νόµισµα
2-5-2 Προσωπ. τιµή
2-5-3 Όριο χρέωσης
2-5-4 Όλες
2-5-5 Εισερχόµενες
2-5-6 Αυτόµ.ένδειξη

2-6 ∆ιαγραφή λίστας
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3 Γραφείο 3-1 ∆ιευθύνσεις

3-2 Τηλεφ.κατάλογος <Προσωπ.αριθµοί>
3-3 Ατζέντα 3-3-1 Ηµερολόγιο

3-3-2 Ραντεβού
3-3-3 Ξυπνητήρι
3-3-4 Εργασίες
3-3-5 Σηµειώσεις
3-3-6 Μη αvαγv.υπεvθ.

3-4 Ρολόι 3-4-1 Time zones
3-4-2 Ώρα-Ηµ/νία
3-4-3 Μορφή Ηµ/νίας
3-4-4 Αυτόµ.ένδειξη
3-4-5 Αυτόµ.απενεργ

3-5 Επαγγελµατική 
κάρτα

3-6 Ηχογράφηση
3-7 Υπολογιστής
3-8 Μετ.νοµισµάτων
3-9 Φωνητικ.έλεγχος

4 Surf & Fun 4-1 Internet
4-2 Παιχνίδια
4-3 Χρονόµετρο
4-4 Αντίστρ.µέτρηση
4-5 Explorer
4-6 Προβ.εικόνας
4-7 Melodie Manager

5 Προφίλ 5-1 Κανονικό
5-2 Ήσυχο
5-3 ∆υνατό
5-4 Car Kit
5-5 Ακουστικά
5-6 <Κενό>
5-7 <Κενό>
5-8 Λειτ. αεροπλ.
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6 Τόνοι ειδοποίησης 6-1 Ρύθµιση ήχων

6-2 Έvταση 6-2-1 Όλες οι κλήσεις
6-2-2 d Κλήσεις
6-2-3 Κλήσεις VIP
6-2-4 Ειδοποίηση
6-2-5 Μηνύµατα
6-2-6 Υπηρεσ.κυψέλης

6-3 Μελωδίες 6-3-1 - 6-3-6 όπως και 
στο 6-2
6-3-7 ∆ιαχειρ.µελωδίας

6-4 Σύνθ.µελωδίας
6-5 Φίλτρο
6-6 ∆όνηση
6-7 Τόνοι πλήκτρων
6-8 Τόνος λεπτού
6-9 Τόνοι υπηρεσ.

7 Εκτροπή 7-1 Αναπάντητες
7-2 Όλες οι κλήσεις
7-3 Ειδική εκτροπή 7-3-1 Μη εφικτή

7-3-2 ∆εν απαντά
7-3-3 Κατειληµµέvο

7-4 Λήψη fax
7-5 Λήψη data
7-6 Ελεγχος κατάστασης
7-7 ∆ιαγραφή όλα

8 Ρυθµίσεις 8-1 Συσκευή 8-1-1 Γλώσσα
8-1-2 Οθόνη 8-1-2-1 Χαιρετισµός

8-1-2-2 Screensaver
8-1-2-3 Προβ.εικόνας
8-1-2-4 Φωτισµός
8-1-2-5 Μεγάλα γράµ.
8-1-2-6 Αντίθεση

8-1-3 Πλήκτρα 8-1-3-1 Κάθε πλήκτρο
8-1-3-2 Αυτ.κλείδωµα
8-1-3-3 Τόνοι πλήκτρων

8-1-4 Κατάσταση 8-1-4-1 Επαναφορά
8-1-4-2 IMEI συσκευής
8-1-4-3 Ταχεία αναζήτ

8-1-5 Είσοδος Τ9 8-1-5-1 Τ9 Προτίµηση
8-1-5-2 Γλώσσα Τ9
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8 Ρυθµίσεις 8-2 Ασφάλεια 8-2-1 Κωδικοί 8-2-1-1 Ελεγχος PIN

8-2-1-2 Αλλαγή PIN
8-2-1-3 Αλλαγή PIN2
8-2-1-4 Αλλ.Κωδ.Τηλ.

8-2-2 Babysitter
8-2-3 Μόνο ,
8-2-4 Τελευταίες 10
8-2-5 Μόνο αυτή SIM

8-3 ∆ίκτυο 8-3-1 Γραµµή 
(προαιρετικά)

8-3-1-1 Επιλογή

8-3-1-2 Κλειδ. γραµµ.
8-3-2 Ρυθµίσεις 8-3-2-1 Πληροφορίες 

δικτύου
8-3-2-2 Επιλογ.δικτύου
8-3-2-3 Αυτόµ.δίκτυο
8-3-2-4 Προτιµ.δίκτυο
8-3-2-5 Επιλογή 

συχνότητας 
(προαιρετικά)

8-3-3 Φραγές δικτύου 8-3-3-1 Εξερχόµενες
8-3-3-2 Εξερχ. διεθνή
8-3-3-3 Εξ.∆ιεθν. Τοπ.
8-3-3-4 Εισερχόµενες
8-3-3-5 Σε περιαγωγή
8-3-3-6 Ελεγχος 

κατάστασης
8-3-3-7 ∆ιαγραφή όλα

8-4 Οµάδα χρηστών 8-4-1 Οµάδ.χρηστών
8-4-2 Επιλογή οµάδα
8-4-3 Εξερχόµενες
8-4-4 Οµάδα προτίµ.

8-5 Κατά την κλήση 8-5-1 Αναµονή κλήσης
8-5-2 Απόκρυψη
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Παρακαλούµε προσέξτε:
Εάν το ∆ίκτυο πρόσθετες λειτουργίες στο σύστηµα του µενού τότε θα αλλάξει η αρίθµηση.

8 Ρυθµίσεις 8-6 Σύνδεση 8-6-1 GPRS
8-6-2 Πληροφ. GPRS
8-6-3 Υπέρυθρες
8-6-4 Υπηρεσ. data 8-6-4-1 Profile
8-6-5 Fax/data 8-6-5-1 Αποστολή 

Οµιλία/Fax
8-6-5-2 Λήψη Οµιλία/Fax
8-6-5-3 Λήψη Fax/Data

8-6-6 Επικύρωση
8-7 Ώρα-Ηµ/νία 8-7-1 Time zones

8-7-2 Ώρα-Ηµ/νία
8-7-3 Μορφή Ηµ/νίας
8-7-4 Αυτόµ.ένδειξη
8-7-5 Αυτόµ.απενεργ

8-8 Αξεσουάρ 8-8-1 Car Kit 8-8-1-1 Αυτ.απάντηση
8-8-1-2 Αυτόµ.απενεργ

8-8-2 Ακουστικά 8-8-2-1 Αυτ.απάντηση
8-8-3 Homestation 8-8-3-1 Σταθερ.δίκτυο

8-8-3-2 Αναγν.κλήσης
9 Αγαπηµένα
10 Βοήθεια
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Αυτό το τηλέφωνο ME45 καλύπτει τις 
οριακές τιµές κυµάτων εκποµπής που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) για την 
προστασία της υγείας του χρήστη.
Οι οριακές τιµές αποτελούν τµήµα των 
γενικότερων προδιαγραφών και 
καθορίζουν τις επιτρεπόµενες τιµές 
απόδοσης υψηλών συχνοτήτων για όλο 
τον πληθυσµό. Αυτές οι προδιαγραφές 
θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους 
επιστηµονικούς οργανισµούς µετά από 
διεξοδική και συνεπή αξιολόγηση των 
επιστηµονικών ερευνών. Για την 
ασφάλεια όλων των ατόµων, ανεξάρτητα 
από την ηλικία και την κατάσταση της 
υγείας τους, οι οριακές αυτές τιµές 
περιλαµβάνουν µία σηµαντική απόσταση 
ασφαλείας.
Οι οριακές τιµές που προτείνονται από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χρησιµοποιούν 
ως µονάδα µέτρησης τον „Ειδικό Βαθµό 
Απορρόφησης“ (SAR). 
Για τη συγκεκριµένη συσκευή τηλεφώνου 
η οριακή τιµή ανέρχεται σε 2,0 W/kg*. 
Οι έλεγχοι SAR πραγµατοποιούνται σε 
θέσεις τυπικής λειτουργίας, όπου το 
κινητό τηλέφωνο εκπέµπει σήµα σε όλα 
τα ελεγχόµενα φάσµατα συχνοτήτων µε 
τη µέγιστη πιστοποιηµένη απόδοση. 
Κατά τη λειτουργία, το πραγµατικό 
επίπεδο SAR κυµαίνεται πολύ παρακάτω 
από την µέγιστη τιµή, επειδή το τηλέφωνο 
µπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα 
επίπεδα απόδοσης. Το τηλέφωνο 
εκπέµπει πάντοτε µε µέγεθος ισχύος που 
είναι αρκετό για τη σύνδεση µε το δίκτυο. 
Γενικότερα ισχύει ο κανόνας: Όσο 
πλησιέστερα βρίσκεστε στην κεραία ενός 
σταθµού βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι η 
ισχύς εκποµπής του τηλεφώνου Σας.
Πριν κυκλοφορήσει ένα µοντέλο 
τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, θα 
πρέπει να πιστοποιηθεί η συµφωνία και 
συµµόρφωσή του µε την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία R&TTE (Χαρακτηρισµός CE). 
Αυτή η οδηγία προβλέπει µεταξύ άλλων 
και την προστασία της υγείας του χρήστη 
και όλων των άλλων ατόµων.
Η υψηλότερη τιµή SAR αυτού του 
τηλεφώνου, που µετρήθηκε και 
διαπιστώθηκε βάσει των προτύπων είναι 
0,98 W/kg. Την τιµή SAR της συσκευής 
ME45 µπορείτε να τη βρείτε και στο 
Internet, στη διεύθυνση 
www.my-siemens.com 
Παρά το γεγονός ότι οι τιµές SAR 
διαφέρουν ανάλογα µε τη συσκευή και τη 
θέση χρήσης, εντούτοις καλύπτονται όλες 
οι προδιαγραφές της ΕΕ που αφορούν 
την παραµονή σε κύµατα εκποµπής.
* Η οριακή τιµή SAR για τα κινητά 

τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται 
γενικότερα από ολόκληρο των 
πληθυσµό ανέρχεται σε 2,0 Watt/kg 
(W/kg) ως µέσος όρος για 10 γραµµάρια 
ιστού. Σε αυτή την τιµή περιλαµβάνεται 
µία απόσταση ασφαλείας, για να 
προστατευθεί πρόσθετα ο πληθυσµός, 
αλλά και για να αντιµετωπιστούν πιθανές 
αποκλίσεις των µετρήσεων. Οι τιµές 
SAR ενδέχεται να διαφέρουν µεταξύ 
τους ανάλογα µε τις προδιαγραφές που 
ισχύουν σε κάθε χώρα και ανάλογα µε τα 
φάσµατα εκποµπής των τοπικών 
δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τις τιµές SAR σε άλλες 
περιοχές θα βρείτε στην διεύθυνση του 
Internet www.my-siemens.com



9.7.02 k45me-gerSIX.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19

100 Ευρετήριο

Α
Αγαπηµένα ..................................  63
Ακουστικά ....................................  78
Ακουστικά (Προφίλ) .......................  61
Ακουστικά (Headset) .....................  78
Αλλαγή δικτύου .............................  73
Αναζήτηση δικτύου ........................  70
Αναπάντητες κλήσεις 
(λίστα κλήσεων) ............................  44
Αντίθεση (οθόνη) ..........................  69
Αντίστροφη µέτρηση ......................  59
Αξεσουάρ ....................................  91
Αξεσουάρ αυτοκινήτου .............  91, 92
Απενεργοποίηση µικροφώνου .........  16
Απενεργοποίηση τηλεφώνου ..........  10

αυτόµατη .................................  58
Απόκρυψη αριθµού .......................  75
Αποστολή µέσω ... ........................  83
Αποτροπή νέας SIM ......................  72
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM ....  90
Αριθ. ταυτότητας συσκευής (IMEI) ...  70
Αριθµοί ταχείας κλήσης ..................  65
Αριθµός καταχώρησης ...................  23
Αριθµός ταυτότητας τηλεφώνου 
(IMEI) ..........................................  70
Αριθµός IMEI ................................  70
Αριθµός PIN 2 ..............................  71
Αριθµός PUK ................................  71
Ατζέντα ........................................  50
Αυτόµατη απάντηση 
(στο αυτοκίνητο) ...........................  78
Αυτόµατη ένδειξη (CB) ...................  42
Αυτόµατη επανάκληση ...................  13
Γ
Γλώσσα (οθόνη) ...........................  69
Γραπτά µηνύµατα (SMS) ................  27
Γραπτό µήνυµα .............................  27
∆
∆ιεθνές πρόθεµα ...........................  12
∆όνηση ........................................  66
∆υνατό (Προφίλ) ...........................  61
Ε
Εβδοµαδιαία προβολή ...................  50
Ειδικοί χαρακτήρες ........................  32
Ειδικός Βαθµός Απορρόφησης .......  99
Εισαγωγή κειµένου ..................  19, 32
Εισαγωγή T9

εισαγωγή κειµένου .....................  32
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...  30
Εισερχόµενες ................................ 45
Εισερχόµενες κλήσεις .................... 44
Εκτροπή ...................................... 46

Αναπάντητες ............................. 46
∆ιαγραφή όλων ......................... 47
Ειδική ...................................... 46
Έλεγχος κατάστασης ................. 47
Όλες οι κλήσεις ......................... 46

Εκτροπή κλήσεων ......................... 46
Εκτύπωση ... ................................ 83
Εκτύπωση µέσω ... ........................ 83
Εµφάνιση χρέωσης ........................ 45
Εναλλαγή ..................................... 14
Ενεργοποίηση τηλεφώνου .............. 10
Ένταση

ακουστικό ................................. 14
κουδούνι .................................. 66

Ένταση ακουστικού ................. 14, 16
Εξερεύνηση .................................. 79
Εξερχόµενα (SMS) ........................ 28
Εξερχόµενες κλήσεις 
(λίστα κλήσεων) ............................ 44
Εξερχόµενες κλήσεις (λίστα) ........... 44
Επαγγελµατική κάρτα .................... 55
Επανάκληση ................................. 13
Επείγουσα κλήση .......................... 10
Επέκταση αριθµών ........................ 21
Επιλογή αριθµού ........................... 72
Επιλογή συχνότητας ...................... 73
Επιστροφή κλήσης ........................ 13
Ερωτήσεις & Απαντήσεις ................ 85
Ευέλικτη µνήµη ............................. 81
Ευρετήριο .................................... 64
Ζ
Ζώνες ώρας ................................. 58
Η
Ηµερήσια προβολή ........................ 50
Ηµερολόγιο .................................. 50
Ηµεροµηνία

ρύθµιση ................................... 58
Ηχογράφηση .......................... 14, 48
Ήσυχο (Προφίλ) ............................ 61
Κ
Κανονικό (Προφίλl) ........................ 61
Κατάλογος διευθύνσεων

ανάγνωση καταχώρησης/αλλαγή .. 19
αναζήτηση καταχώρησης ............ 19
δηµιουργία καταχώρησης ........... 18
κλήση καταχώρησης .................. 20



9.7.02 k45me-gerSIX.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19

101Ευρετήριο

Κατάσταση αναµονής ....................  10
Κείµενα-SMS ................................  29
Κέντρο µηνυµάτων ........................  34
Κεφαλαία και πεζά γράµµατα ....  19, 32
Κλείδωµα πληκτρολογίου ...............  70
Κλήση

αδύνατη ...................................  10
αποδοχή/τερµατισµός ................  12
εκτροπή ...................................  46
κράτηση ...................................  15
µενού ......................................  16
πολλές ταυτόχρονα ...................  14
χρέωση ....................................  45

Κόστος-Ρυθµίσεις
Ισοτιµία ....................................  45
Χρέωση/Μονάδες ......................  45

Κόστος-Ρύθµιση ...........................  45
Κράτηση µιας κλήσης ....................  15
Κωδικοί ελέγχου (DTMF) ....  16, 21, 24
Κωδικός τηλεφώνου ......................  71
Λ
Λειτουργία µοναδικής κλήσης ..........  17
Λειτουργία φαξ/δεδοµένων σε PC ....  82
Λειτουργία T9

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...  54
Λειτουργίες υπολογιστή .................  56
Λίστα θεµάτων (CB) ......................  42
Λίστες κλήσεων ............................  44
Μ
Μεγάλα γράµµατα .........................  69
Μελωδία

επιλογή ....................................  67
σύνθεση ..................................  68
φόρτωση ..................................  67

Μενού .........................................  94
έλεγχος ......................................  6
ταχεία επιλογή ..........................  65

Μετατροπέας νοµισµάτων ..............  57
Μεταφορά κλήσης .........................  15
Μη αναγνώσιµες υπενθυµίσεις ........  53
Μηνιαία προβολή ..........................  50
Μνήµη τηλεφώνου .........................  23
Μυστικοί αριθµοί ...........................  71
Ν
Νέος φάκελος (Explorer) ................  79
Ξ
Ξεκινώντας ....................................  8
Ξυπνητήρι ....................................  53
Ο
Οθόνη

αντίθεση ................................... 69
µεγάλα γράµµατα ...................... 69
φωτισµός ................................. 69

Οθόνη (Ρυθµίσεις) ......................... 69
Οικείο δίκτυο ................................ 73
Οµάδα χρηστών (δίκτυο) ................ 74
Οµάδα VIP ................................... 18
Οµιλία/φαξ ................................... 82
Οριακές τιµές SAR ........................ 99
Όριο (χρέωσης) ............................ 45
Όριο χρέωσης

ρύθµιση ................................... 45
Π
Παιχνίδια ...................................... 60
Περίοδος ισχύος (SMS) .................. 34
Πιστοποίηση ................................. 77
Πλήκτρα επιλογής

ρύθµιση ................................... 64
Πρόθεµα ...................................... 19
Προθέµατα ................................... 12
Ρ
Ρολόι ..................................... 58, 78
Ρυθµίσεις

Κατά την κλήση ......................... 75
Κατάσταση ............................... 70
Συσκευή ................................... 69

Ρυθµίσεις CSD ............................. 77
Ρύθµιση κουδουνιού ...................... 66
Ρύθµιση Ώρας/Ηµεροµηνίας ........... 77
Σ
Σέρβις Siemens ............................ 88
Στο αυτοκίνητο (αξεσουάρ) ....... 62, 78
Στοιχεία τηλεφώνου ....................... 89
Συναντήσεις ................................. 51
Συνδιάσκεψη ................................ 15
Συνοµιλία µε τα χέρια ελεύθερα 
(Handsfree) .................................. 16
Συντήρηση του τηλεφώνου ............. 90
Σύνδεση ....................................... 76
Σύνδεση (2ος αριθµός) ................... 72
Τ
Ταχεία αναζήτηση ......................... 70
Ταχεία επιλογή .............................. 64
Τεχνικά χαρακτηριστικά .................. 89
Τηλεφωνητής ................................ 41



9.7.02 k45me-gerSIX.fm K 45 - ME, el, A31008-H4600-A14-5-3D19

102 Ευρετήριο

Τηλεφωνητής (στο δίκτυο) ..............  41
Τηλεφωνικός Κατάλογος ................  22
Τόνοι (SMS) .................................  31
Τόνοι πλήκτρων ............................  66
Τόνοι υπηρεσίας

κουδούνι ..................................  66
Τόνοι υπηρεσιών ..........................  66
Τόνοι DTMF .....................  16, 21, 24
Τόνος λεπτού ...............................  67
Τυπικές τιµές

επαναφορά ..............................  70
Τύποι αρχείων ..............................  80
Υ
Υπενθύµιση .................................  13
Υπέρυθρες (IrDA) .........................  76
Υπηρεσίες πληροφόρησης .............  42
Υπηρεσίες CB ..............................  42
Υπηρεσίες SIM .......................  11, 43
Υπόλ. Μονάδες (Χρόνος/Χρέωση) ...  45
Υπολογιστής ................................  56
Φ
Φάκελος

δηµιουργία (Εξερεύνηση) ...........  79
Φίλτρο (κλήσεων) ..........................  66
Φόρτιση (µπαταρίας) .......................  9
Φωνητικά µηνύµατα ......................  41
Φωνητική εντολή ...........................  25
Φωνητική κλήση ...........................  25
Φωτισµός ....................................  69
Χ
Χαιρετισµός ..................................  69
Χρέωση Εισερχόµενων

ρύθµιση ...................................  45
Χρέωση-ρύθµιση

Αυτόµατη ένδειξη ......................  45
Χρονόµετρο .................................  59
Χρόνος αναµονής ...........................  9
Χρόνος/Χρέωση

Εισερχόµενες ............................  45
Χρόνος/χρέωση ............................  45
Ω
Ώρα ............................................  77
Ώρα/ηµεροµηνία

ρύθµιση .............................  58, 78
B
Baudrate ...................................... 77
Bitmap

φόρτωση .................................. 35
Browser (WAP) ............................. 37
C
CSD ............................................ 77
Car Kit ......................................... 62
D
Data Exchange Software ................ 80
E
EMS (Εικόνες & Ήχοι) .................... 31
E-Mail µέσω SMS .......................... 34
F
Fax µέσω SMS ............................. 34
G
GPRS .......................................... 76
M
Melody Manager ........................... 67
P
PIN

αλλαγή ..................................... 71
εισαγωγή .................................. 10
Πρόβληµα ................................ 87

S
SMS

Αναφορά κατάστασης ................ 28
αναφορά κατάστασης ................. 34
εισαγωγή εικόνας ...................... 30
Εισαγωγή T9 ...................... 30, 54
ρύθµιση ................................... 34
τύπος µηνύµατος ....................... 34
Χωρητικότητα ........................... 28

SOS ............................................ 10
W
WAP

πρόσβαση ................................ 36
προφίλ ..................................... 38
ρύθµιση ................................... 38
browser .................................... 37


	Περιεχόµενα
	Ευρετήριο

