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

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

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

Ο ήχος κλήσης (σελ. 64), οι τόνοι 
υποδείξεων (σελ. 77) και η ανοικτή 
συνοµιλία αναπαράγονται από το 
ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο 
στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε 
ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
ανοικτής συνοµιλίας (σελ. 25). 
∆ιαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε 
εκτεταµένα, µόνιµα προβλήµατα 
στην ακοή σας.

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

Μην κοιτάζετε στη φωτοδίοδο (π.χ. 
ενεργοποιηµένη θύρα υπερύθρων, 
φωτοδίοδο που αναβοσβήνει) µε 
οπτικούς µεγεθυντές λόγω της 
ακτινοβολίας. 
Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε 
το IEC/EN 60825-1 “Ασφάλεια 
προϊόντων λέιζερ” για προϊόντα 
φωτοδιόδων (LED) κατηγορίας 1M. 
Τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή 
υπό λογικά προβλεπόµενες 
συνθήκες λειτουργίας.

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά 
σε ηλεκτροµαγνητικούς φορείς 
δεδοµένων, όπως πιστωτικές 
κάρτες ή δισκέτες. Οι πληροφορίες 
που είναι αποθηκευµένες σε αυτούς 
ενδέχεται να χαθούν.

Μικρά εξαρτήµατα όπως η κάρτα 
SIM, το εξάρτηµα στεγανοποίησης, 
ο δακτύλιος φακού και το καπάκι 
φακού είναι δυνατόν να 
αποσυναρµολογηθούν και να 
καταποθούν από µικρά παιδιά. 
Εποµένως το τηλέφωνο πρέπει να 
φυλάσσεται µακριά από µικρά 
παιδιά.
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Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου 
που αναγράφεται επάνω στο 
φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη 
συγκεκριµένη ένδειξη, κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να οδηγήσει σε 
καταστροφή του φορτιστή.
Κατά τη φόρτιση της µπαταρίας, ο 
φορτιστής πρέπει να είναι 
συνδεδεµένος σε µία πρίζα εύκολη 
πρόσβαση. Ο µοναδικός τρόπος 
απενεργοποίησης του φορτιστή 
µετά τη φόρτιση της µπαταρίας 
είναι η αποσύνδεση του από τη 
πρίζα.

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

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

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

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται 
ξεχωριστά εκτός του δικτύου 
δηµοτικών απορριµµάτων, σε 
ειδικούς χώρους συλλογής που 
ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις 
τοπικές αρχές.
Αυτό το σύµβολο του διαγραµµένου 
κάδου µε ροδάκια πάνω στο προϊόν 
σηµαίνει ότι το προϊόν υπόκειται 
στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή 
συλλογή των παλιών σας 
συσκευών θα βοηθήσει στην 
πρόληψη τυχόν αρνητικών 
επιδράσεων στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. Είναι 
προϋπόθεση για την 
επαναχρησιµοποιήση και την 
ανακύκλωση χρησιµοποιηµένου 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού.
Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες 
σχετικά µε την απόρριψη των 
παλιών σας συσκευών, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη 
δηµοτική υπηρεσία, το φορέα 
αποκοµιδής απορριµµάτων ή το 
κατάστηµα από το οποίο 
αγοράσατε το προϊόν.

Η µη προβλεπόµενη χρήση αποκλείει 
οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων! Οι οδηγίες 
ασφαλείας ισχύουν επίσης και για τα γνήσια 
αξεσουάρ της Siemens.

Καθώς οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο λειτουργιών, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε θέσεις εκτός 
του κεφαλιού, όπως στο σώµα. Στην περίπτωση 
αυτή, κατά τη µεταφορά δεδοµένων (GPRS), 
απαιτείται µία απόσταση διαχωρισµού 1,5 cm.
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Bluetooth®
Το τηλέφωνό σας διαθέτει µία θύρα επικοινωνίας 
Bluetooth. Η συγκεκριµένη επιτρέπει την 
ασύρµατη σύνδεση του τηλεφώνου σας µε ένα 
ακουστικό ενός συστήµατος ανοικτής συνοµιλίας 
ή µε άλλες συσκευές µε δυνατότητα σύνδεσης 
Bluetooth.
Προκειµένου να επιτευχθεί ασφαλής σύνδεση των 
συσκευών και να µην είναι δυνατή η ασύρµατη 
πρόσβαση στο τηλέφωνό σας σε τρίτους, θα 
πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα σηµεία:
• Η πρώτη σύνδεση των δύο συσκευών, το 
αποκαλούµενο "Pairing", θα πρέπει να λάβει 
χώρα σε ένα εµπιστευτικό περιβάλλον. 

• Οι δύο συσκευές πρέπει επιπλέον να 
αναγνωριστούν µία φορά από ένα κωδικό 
πρόσβασης/PIN. Για την επίτευξη επαρκούς 
ασφάλειας, πρέπει (σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει προκαθορισµένο PIN) να επιλέξετε 
έναν, εάν είναι δυνατόν, 16ψήφιο συνδυασµό 
αριθµών που θα είναι δύσκολο να κάνετε λάθος 

• Η αλλαγή σε αυτόµατη αποδοχή σύνδεσης 
("Σύνδεση χωρίς επιβεβαίωση") θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 

• Προς αποφυγή ενδεχόµενων κινδύνων 
ασφαλείας, η σύνδεση θα πρέπει γενικά να 
πραγµατοποιείται µόνο µε συσκευές 
εµπιστοσύνης. 

• Πρέπει να περιορίζετε, όσο αυτό είναι δυνατόν, 
την "ορατότητα" του τηλεφώνου σας. Με τον 
τρόπο αυτό µπορείτε να δυσχεράνετε πιθανές 
απόπειρες άγνωστων συσκευών να συνδεθούν 
µε το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε για το σκοπό αυτό 
στο µενού Bluetooth την επιλογή Ορατό σε 
άλλα, εκεί ρυθµίστε Πάντα ορατό, Αυτόµατο ή 
Μη ορατό (σελ. 71).

• Σε µία σύνδεση Bluetooth µεταφέρεται το όνοµα 
του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι το "Bluetooth 
ID". Κατά την αρχική ενεργοποίηση της 
λειτουργίας Bluetooth ή αργότερα στο µενού 
Bluetooth έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το 
συγκεκριµένο όνοµα (Όνοµα BT, σελ. 71).

• Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία Bluetooth, θα 
πρέπει να την απενεργοποιήσετε.

Εξετάστε πριν τη χρήση των αξεσουάρ Bluetooth ή 
κινητών τηλεφώνων στο εσωτερικό ενός 
αυτοκινήτου τις οδηγίες χρήσης του συστήµατος 
ανοικτής συνοµιλίας για τυχόν περιορισµούς κατά 
τη χρήση ανάλογων προϊόντων. 
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Παρουσίαση τηλεφώνου
1
 

A Πλήκτρο κλήσης
Κλήση των εµφανιζόµενων/επιλεγµένων 
αριθµών κλήσης/ονοµάτων, αποδοχή 
κλήσεων. Στην κατάσταση αναµονής, 
εµφάνιση των τελευταίων αριθµών που 
κλήθηκαν. 

2
 

B
 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης/τερµατισµού

• Απενεργοποιηµένο: κρατήστε πατηµένο 
για ενεργοποίηση.

• Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας ή εκτέλεσης 
εφαρµογής: πατήστε στιγµιαία για 
τερµατισµό. 

• Σε µενού: επιστροφή στην κατάσταση 
αναµονής.

• Στην κατάσταση αναµονής, µε το slider 
κλειστό: 
Πατήστε για κλείδωµα του 
πληκτρολογίου. Πατήστε και 
επιβεβαιώστε µε §OK§, για να 
ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

3
 

Πλήκτρο Media player
Απευθείας αριθµητικό πλήκτρο για το 
media player.

4
 

Πλήκτρο µπαλαντέρ
Πλήκτρο για πρόσβαση στο Internet, εκτός 
εάν έχει προδιαµορφωθεί διαφορετικά.

5 Πλήκτρα οθόνης
Οι τρέχουσες λειτουργίες των 
συγκεκριµένων πλήκτρων εµφανίζονται ως 
§κείµενο§ /σύµβολο (π.χ. p).

6 Κεντρικό πλήκτρο

í
 Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο, για 
να ανοίξετε το βασικό µενού ή να 
ξεκινήσετε µία εφαρµογή ή 
λειτουργία (σελ. 15).

7
 

Πλήκτρα πλοήγησης
Στην κατάσταση αναµονής:
G Άνοιγµα των προφίλ χρήστη.

H Άνοιγµα επαφών.

E Άνοιγµα εισερχοµένων.
D Έναρξη της κάµερας.

Σε λίστες, µηνύµατα και µενού:

I

 Μετακίνηση προς τα επάνω/προς 
τα κάτω.

Κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας:

H Άνοιγµα επαφών.

á £ ß

01.10.2005 10:10
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1 Ηχείο

2 Πλήκτρο X Κάµερα

3
 

Z Media Player ενεργό: 
Αναπαραγωγή/Παύση.
Media Player µη ενεργό: Έναρξη 
αναπαραγωγής.

4 Οθόνη

5 [/\Έλεγχος έντασης

6
 

* Ήχος κουδουνισµού
• Κρατώντας πατηµένο στην κατάσταση 
αναµονής: 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων 
των ηχητικών τόνων (εκτός από το 
ξυπνητήρι). 

• Κρατώντας πατηµένο σε εισερχόµενη 
κλήση: 
απενεργοποίηση ήχου κουδουνισµού 
µόνο για τη συγκεκριµένη κλήση.

7
 

# Κλείδωµα πληκτρολογίου 
Κρατώντας πατηµένο στην κατάσταση 
αναµονής: 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
κλειδώµατος του πληκτρολογίου.

8 Υποδοχή σύνδεσης

9
 

Φλας/πυρσός
X Κρατώντας πατηµένο το 
πλήκτροX: 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πυρσού.

= Κάµερα

! Καθρέπτης

á £ ß

01.10.2005 10:10

∆ίκτυο
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A
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R
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Σύµβολα οθόνης
Σύµβολα οθόνης (επιλογή)

á
 Ισχύς σήµατος

à
 Φόρτιση

Þ
 Επίπεδο φόρτισης µπαταρίας, 

π.χ. 50 %

L
 Επαφές

P
 Αρχεία κλήσης

O
 Internet/Πύλη δικτύου 

W
 Παιχνίδια

Q
 Ατζέντα

M
 Μηνύµατα

R
 Κάµερα

S
 Πρόσθετα

V
 Media player

N
 Τα αρχεία µου

U
 Ξυπνητήρι

T
 Ρύθµιση

Ç
 Εκτροπή όλων των κλήσεων.

½
 Απενεργοποίηση κουδουνιού 

(µπιπ)

¹
 Ορισµός τόνου ειδοποίησης

Ä
 Κλείδωµα πληκτρολογίου

T9Aβγ Εισαγωγή κειµένου µε T9.

£
 Ενεργοποιηµένο και διαθέσιµο

¢
 Εγγεγραµµένο

¤
 Προσωρινά διακεκοµµένο

±
 Browser offline

²
 Πραγµατοποιείται σύνδεση του 

browser

³
 Browser online µέσω GPRS

´
 Χωρίς δίκτυο (Internet)

¨
 Bluetooth ενεργοποιηµένο.

©
 Bluetooth ορατό σε άλλους.

«
 Bluetooth κατά τη µετάδοση 

δεδοµένων.

ª
 Κλήση αποδεκτή σε συσκευή 

bluetooth.
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Συµβάντα (επιλογή)

å
 Μνήµη SMS πλήρης

æ
 Μνήµη ΜMS πλήρης

ç
 Μνήµη τηλεφώνου πλήρης

Æ
 Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο

¿ Εισερχόµενα

Ê
 Βοηθητική λειτουργία µνήµης

Σύµβολα µηνύµατος (επιλογή)

m
 Μη αναγνωσµένο

n
 Αναγνωσµένο

o
 Πρόχειρο

p
 Απεσταλµένο

q
 MMS µη απεσταλµένο

r
 Λήψη ειδοποίησης MMS

t
 MMS µε περιεχόµενο DRM (σελ. 14)

u
 Προώθηση E-mail

v
 E-mail µε συνηµµένο

l
 Λήψη φωνητικού µηνύµατος

Σύµβολα κάµερας

Ú Συντελεστής µεγέθυνσης (Zoom)

Û Ισορροπία λευκού

Ø
 Φλας ενεργοποιηµένο
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Έναρξη λειτουργίας
Το τηλέφωνο αποστέλλεται µε 
επικολληµένη στην οθόνη του µία 
προστατευτική ζελατίνα. Αφαιρέστε τη, 
πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή κάρτας SIM/
µπαταρίας
Το δίκτυο σας προµηθεύει µε µία κάρτα 
SIM, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα 
σηµαντικά δεδοµένα για την τηλεφωνική 
σας γραµµή. Σε περίπτωση που η κάρτα 
SIM σας παραδοθεί σε µέγεθος 
πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε µόνο το 
µικρότερο τµήµα της και αφαιρέστε τυχόν 
προεξοχές.
• Τοποθετήστε την κάρτα SIM µπροστά 

από την υποδοχή, µε τις επαφές να 
κοιτούν προς τα κάτω. Στη συνέχεια 
σπρώξτε µε ελαφρά πίεση την κάρτα 
SIM, έτσι ώστε να εισχωρήσει εντελώς 
µέσα στη θήκη 1. Βεβαιωθείτε ότι 
είναι σωστή η θέση της κοµµένης 
γωνίας.

• Εισάγετε τη µπαταρία στο τηλέφωνο µε 
τις προεξοχές συγκράτησης κάτω από 
την κάµερα 2 και στη συνέχεια πιέστε 
προς τα κάτω 3, µέχρι να κουµπώσει 
στη θέση της µε ένα κλικ. 

• Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το 
έλασµα προς τα κάτω 4 , έως ότου 
η µπαταρία βγει λίγο προς τα έξω, και 
στη συνέχεια αφαιρέστε τη 5.

Σε σπάνιες 
περιπτώσεις, η 
στατική εκκένωση 
µπορεί να 
προξενήσει 
προσωρινό 
αποχρωµατισµό της 
οθόνης. Παρ’ όλ’ 
αυτά, αυτός 
εξαφανίζεται µόνος 
του σε περίπου 
10 λεπτά. 

1

3

2

5

4
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• Τοποθετήστε το κάλυµµα της 
µπαταρίας επάνω στη συσκευή, 
ελαφρώς µετατοπισµένο στο άνω 
µέρος 6, και στη συνέχεια σπρώξτε 
προς την κατεύθυνση του βέλους, 
µέχρι να κουµπώσει στη θέση του µε 
ένα κλικ 7.

• Για να το αφαιρέσετε, πιέστε το κουµπί 
ασφάλισης 8, σπρώξτε το κάλυµµα 
της µπαταρίας ελαφρά προς τα 
εµπρός και στη συνέχεια ανασηκώστε 
το και αφαιρέστε το 9.

Φόρτιση της µπαταρίας
Φόρτιση
Κατά την παράδοση η µπαταρία δεν είναι 
πλήρως φορτισµένη. Συνδέστε το 
καλώδιο του φορτιστή στο κάτω µέρος 
του τηλεφώνου, συνδέστε στην πρίζα το 
τροφοδοτικό και φορτίστε για τουλάχιστον 
δύο ώρες (για φόρτιση µέσω USB, βλ. 
σελ. 86). Μην διακόπτετε πρόωρα τη 
διαδικασία φόρτισης. 

à
Ένδειξη κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης

Χρόνος φόρτισης
Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως 
µετά την πάροδο 2 ωρών περίπου. Η 
φόρτιση είναι δυνατή µόνο εντός µίας 
περιοχής θερµοκρασίας από 
+5 °C έως +45 °C. Εάν η θερµοκρασία 
αυξηθεί/πέσει 5 °C πάνω/κάτω από τη 
συγκεκριµένη περιοχή, το εικονίδιο 
φόρτισης αναβοσβήνει ως 
προειδοποίηση. Η τάση της κύριας 
παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή 
που καθορίζεται στο τροφοδοτικό. 

Πρόσθετες πληροφορίες
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, πριν αφαιρέσετε 
τη µπαταρία!
Υποστηρίζονται κάρτες SIM 1,8 και 3 volt. 
Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας, εάν διαθέτετε 
διαφορετική κάρτα.

6

7

9
8
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Χρόνος λειτουργίας
Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τις 
εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες 
θερµοκρασίες µειώνουν σηµαντικά το 
χρόνο αναµονής του τηλεφώνου. Θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να αποφεύγετε την 
έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά 
σε θερµαντικές πηγές.
Χρόνος οµιλίας: έως 300 λεπτά
Χρόνος αναµονής: έως 300 ώρες

Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι 
ορατό
Εάν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί 
πλήρως, το εικονίδιο φόρτισης δεν 
εµφανίζεται αµέσως µετά τη σύνδεση του 
τροφοδοτικού. Θα εµφανιστεί το 
αργότερο µετά από δύο ώρες. Στην 
περίπτωση αυτή η µπαταρία φορτίζεται 
πλήρως µετά από 3 έως 4 ώρες.
Χρησιµοποιείτε µόνο το αποσπώµενο 
τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη 
λειτουργία (άδεια–πλήρης):

Ý
 
Þ

 
ß 

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

Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση, 
εισαγωγή PIN
Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση
B

Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης/ 
τερµατισµού.

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

J

Ανοίξτε το slider. Εισάγετε το 
PIN χρησιµοποιώντας τα 
αριθµητικά πλήκτρα. Οι 
χαρακτήρες **** 
εµφανίζονται, προκειµένου 
να διασφαλιστεί το ότι κανείς 
δεν µπορεί να διαβάσει το 
PIN σας στην οθόνη. 
∆ιόρθωση µε ]. 

§OK§ Πατήστε το αριστερό 
πλήκτρο οθόνης για 
επιβεβαίωση. Η σύνδεση στο 
δίκτυο διαρκεί µερικά 
δευτερόλεπτα.

Πρόσθετες πληροφορίες
Το τροφοδοτικό θερµαίνεται, όταν 
χρησιµοποιείται για παρατεταµένες χρονικές 
περιόδους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 
εγκυµονεί κίνδυνο.
Εάν η µπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται 
επαναρρύθµιση του ρολογιού. 
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Αριθµός έκτακτης ανάγκης 
(SOS)
Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε 
πραγµατικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης!
Πατώντας το αριστερό πλήκτρο οθόνης 
§SOS§ µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία 
κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε 
δίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να 
εισάγετε PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις 
χώρες).

Αρχική ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου σας
Ώρα-Ηµερ/νία
Ρυθµίστε µία φορά σωστά το ρολόι κατά 
την έναρξη της λειτουργίας (βλέπε επίσης 
σελ. 15).

ì Επιβεβαιώστε.

ñ
Ξεκινήστε την καταχώρηση.

J

Εισάγετε πρώτα την 
ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/ 
έτος) και στη συνέχεια την 
ώρα (24ωρη µορφή, 
συµπεριλαµβανοµένων και 
των δευτερολέπτων).

ì

Επιβεβαιώστε. Η ώρα και η 
ηµεροµηνία ενηµερώνονται.

∆ιεθνής ώρα
I

Επιλέξτε την πόλη στην 
επιθυµητή ζώνη ώρας.

ì Επιβεβαιώστε.

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

Πρόσθετες πληροφορίες
Αλλαγή του PIN ...................................... σελ. 17
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM................ σελ. 18

J

 Εισαγωγή αριθµών, 
γραµµάτων.

B

 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης/τερµατισµού

A Πλήκτρο κλήσης

<> Πλήκτρα οθόνης

§Μενού§ Εµφανίζει µία λειτουργία του 
πλήκτρου οθόνης.

í

 Πατήστε κάθετα το κεντρικό 
πλήκτρο, π.χ., για να 
ανακαλέσετε το µενού. 

D F E 
H I G 

Πατήστε το πλήκτρο 
πλοήγησης στην πλευρά που 
επισηµαίνεται µε ένα τρίγωνο.

=

 Λειτουργία που εξαρτάται από 
το δίκτυο.
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Slider
Πλήρες άνοιγµα του slider
• Ενεργοποίηση φωτισµού.
• Ξεκλείδωµα πληκτρολογίου.
• Ενεργοποίηση µελωδίας ανοίγµατος 

(εάν έχει ρυθµιστεί).
• Αποδοχή της κλήσης.
• Απενεργοποίηση ήχου ειδοποίησης 

(συνάντηση, ξυπνητήρι).

Πλήρες κλείσιµο του slider
• Μήνυµα για να αποφασίσετε εάν η 

εφαρµογή θα πρέπει να συνεχιστεί ή 
να επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναµονής.

• Κλείδωµα πληκτρολογίου στην 
κατάσταση αναµονής, εάν δεν είναι 
ενεργή καµία εφαρµογή εκτός του 
Media Player (εάν έχει ρυθµιστεί).

• Ενεργοποίηση µελωδίας κλεισίµατος 
(εάν έχει ρυθµιστεί).

• Τερµατισµός της κλήσης (µόνο εάν δεν 
υπάρχουν συνδεδεµένα ακουστικά).

• Απόρριψη της κλήσης.
• Απενεργοποίηση ήχου ειδοποίησης 

(συνάντηση, ξυπνητήρι).

Σήµα λήψης
á Ισχυρό σήµα λήψης.

â
Ένα ασθενές σήµα µειώνει 
την ποιότητα συνοµιλίας και 
ενδέχεται να οδηγήσει σε 
απώλεια της σύνδεσης. 
Μετακινηθείτε σε άλλη θέση.

Κατάσταση αναµονής
Το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση 
αναµονής και είναι έτοιµο για χρήση, µόλις 
το όνοµα του δικτύου εµφανιστεί στην 
οθόνη.

B

Πατήστε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποί
ησης/τερµατισµού, για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναµονής 
από οποιαδήποτε 
κατάσταση.

Ετικέτες
Οι εύχρηστες ετικέτες σας προσφέρουν 
ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες και 
λειτουργίες.

F

Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 
των επιµέρους ετικέτων.

Εάν ένα πεδίο εισαγωγής είναι 
ενεργοποιηµένο σε µία ετικέτα, η 
µετακίνηση στο εσωτερικό του πεδίου 
είναι δυνατή µόνο µε χρήση του πλήκτρου 
πλοήγησης. 

Digital Rights Mgmt. (DRM)
Το τηλέφωνό σας διαθέτει το λογισµικό 
διαχείρισης ψηφιακών δικαιωµάτων 
(Digital Rights Management). Η χρήση 
εικόνων, ήχων ή εφαρµογών, των οποίων 
έχει γίνει λήψη, ενδέχεται να υπόκειται σε 
περιορισµούς από τους παροχείς, π.χ., 
προστασία από αντιγραφή, χρήση µόνο 
για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, 
επιτρεπτός αριθµός χρήσεων κ.λπ.

2 31 31 2
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Βασικό µενού
Οι εφαρµογές εµφανίζονται µε σύµβολα 
στο βασικό µενού:

í

Ανάκληση από την 
κατάσταση αναµονής µε 
χρήση του 
κεντρικού πλήκτρου.

F /I Επιλέξτε εφαρµογή µε το 
πλήκτρο πλοήγησης.

ì ΄Εναρξη εφαρµογής.

Επιλογές βασικού µενού
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Έλεγχος µενού
Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται εν 
συντοµία τα βήµατα που απαιτούνται για 
την εκτέλεση µίας λειτουργίας, π.χ. για 
την εµφάνιση της λίστας αναπάντητων 
κλήσεων σε συνοπτική µορφή:

í¢P¢Εξερχόµενες

Η συγκεκριµένη διαδικασία περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα βήµατα:

í

Πατώντας το κεντρικό 
πλήκτρο ανοίγει το βασικό 
µενού στην κατάσταση 
αναµονής.

G

Επιλέξτε την εφαρµογή 
λίστας 

P
.

ì

Επιβεβαιώστε µε το 
κεντρικό πλήκτρο.

H

Επιλέξτε τη λειτουργία 
Εξερχόµενες.

ì

Επιβεβαιώστε µε το 
κεντρικό πλήκτρο.

Κεντρικό πλήκτρο
Το σύµβολο στο κέντρο της κατώτερης 
γραµµής της οθόνης υποδεικνύει την 
τρέχουσα λειτουργία, όταν πατάτε το 
κεντρικό πλήκτρο.

Αναζήτηση Λίστα του µενού. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε την επιλογή 
αναζήτησης, για την απευθείας 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του µενού, 
“φυλλοµετρώντας” για τη λέξη-
κλειδί.

Μεγάλα 
γράµµατ

Επιλογή µεταξύ δύο µεγεθών 
γραµµατοσειράς.

Φωτισµός Ρύθµιση 
εντονότερου/χαµηλότερου 
φωτισµού οθόνης.

í Βασικό µεvού ý Αποστολή

ì OK, 
επιβεβαιώστε

ö Προβολή

ñ Αλλαγή û Αποθήκευση

ð Κλήση ò Αναπαραγωγή

ü Επεξεργασία ô Ηχογράφηση

÷ Εισαγωγή ó Παύση

ú Επιλογές õ Στοπ

ù Κάµερα ø Zoom
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Τυπικές λειτουργίες
Εδώ παρατίθενται λειτουργίες που 
εµφανίζονται κατ’ επανάληψη στο µενού 
επιλογών.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Εκτύπωση µέσω USB
Αυτό το προϊόν Mobile Printing Ready 
είναι σχεδιασµένο για να παρέχει εύκολη 
εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα 
συνδέοντας το κινητό τηλέφωνο µε ένα 
καλώδιο δεδοµένων USB στον εκτυπωτή.
Αυτό το προϊόν ακολουθεί τις οδηγίες της 
Έκδοσης 1.0 για PictBridge από το 
Mobile Imaging and Printing Consortium 
(MIPC).

Κατάσταση σηµείωσης
Για ορισµένες εφαρµογές (π.χ. διαγραφή 
διαφόρων µηνυµάτων SMS), µπορείτε να 
σηµειώσετε διάφορες καταχωρήσεις στην 
ετικέτα, προκειµένου να εκτελέσετε 
ταυτόχρονα πολλαπλές λειτουργίες. 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Σηµείωση Ενεργοποιήστε την 

κατάσταση σηµείωσης. 

I

Επιλέξτε καταχώρηση/ 
καταχωρήσεις.

ñ

Σηµειώστε ή αναιρέστε τη 
σηµείωση.

Επεξεργασία Άνοιγµα της καταχώρησης 
προς επεξεργασία.

Προβολή Εµφάνιση καταχώρησης.
∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.
Νέα καταχώρ. ∆ηµιουργία νέας 

καταχώρησης.
Αποστολήö Επιλογή υπηρεσίας 

µετάδοσης και µέσου 
αποστολής.

Εκτύπωσηö Εκτύπωση σε κατάλληλο 
τερµατικό µέσω Bluetooth ή 
USB.

Απάντηση/
Απάντηση 
όλων 

Ο αποστολέας γίνεται 
παραλήπτης, η ένδειξη "Re:" 
τοποθετείται µπροστά από το 
θέµα και το κείµενο που 
λήφθηκε µεταφέρεται στο νέο 
µήνυµα.

Αποθήκευση Αποθήκευση καταχώρησης.
Αποθήκ.σε ª Αποθήκευση παραλήπτη στις 

Επαφές.
Ταξινόµηση Ρύθµιση κριτηρίων 

ταξινόµησης (αλφαβητικά, 
ανά τύπο, χρονικά).

Μετονοµασία Μετονοµασία επιλεγµένης 
καταχώρησης.

Χωρητικότητα Ένδειξη χωρητικότητας 
µνήµης.

Εισαγωγή Συσκευή έτοιµη για λήψη 
δεδοµένων (επαγγ.κάρτα, 
ηµερολόγιο, ειδοποιήσεις) 
µέσω bluetooth.

Ιδιότητες Εµφάνιση ιδιοτήτων 
επιλεγµένου αντικειµένου.

Βοήθεια Εµφάνιση κειµένου βοηθείας.
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Πρόσθετες λειτουργίες κατάστασης 
σηµείωσης:
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Ασφάλεια
Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM 
προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη 
χρήση από αρκετούς κωδικούς ασφαλείας.

Κωδικοί PIN

í ¢T¢Ασφάλεια¢Κωδικοί PIN¢Επιλέξτε λειτουργία. 

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

ñ Επεξεργασία.

J Εισάγετε τον κωδικό PIN.

ì
Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

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

ñ Επεξεργασία.

J

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό 
PIN.

ì Επιβεβαιώστε.

J , ì Εισάγετε το νέο PIN.

J , ì
Επαναλάβετε την εισαγωγή 
του νέου ΡIN.

Αλλαγή PIN2
Προχωρήστε όπως για Αλλαγή PIN.

Επιλογή όλων Σηµείωση όλων των 
καταχωρήσεων.

Αναίρεση όλων Αναίρεση σηµείωσης όλων 
των σηµειωµένων 
καταχωρήσεων.

∆ιαγρ.επιλεγµ. Όλες οι σηµειωµένες 
καταχωρήσεις διαγράφονται.

Φυλάξτε τους συγκεκριµένους κωδικούς 
ασφαλείας σε ένα ασφαλές µέρος, όπου 
µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, εάν 
χρειαστεί. 

PIN Προστατεύει την κάρτα SIM 
(personal identification number).

PIN2 Ο συγκεκριµένος απαιτείται για τη 
ρύθµιση των λεπτοµερών 
ενδείξεων χρέωσης και για την 
πρόσβαση σε πρόσθετες 
λειτουργίες σε ειδικές κάρτες SIM.

PUK
PUK2

Κύριος κωδικός. Χρησιµοποιήστε 
τον για να ξεκλειδώσετε την κάρτα 
SIM κατόπιν επανειληµµένης 
εσφαλµένης εισαγωγής του PIN.

Κωδικός 
τηλεφώνου

Προστατεύει το τηλέφωνό σας. 
Πρέπει να καταχωρηθεί από εσάς 
κατά την αρχική ρύθµιση 
ασφαλείας.
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Αλλαγή κωδικού
(Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου)
Ο κωδικός τηλεφώνου (4-8 ψηφία) 
καθορίζεται από εσάς κατά την πρώτη 
επιλογή µίας λειτουργίας που 
προστατεύεται από αυτόν (π.χ. Άµεση 
κλήση, σελ. 81). Ο κωδικός αυτός θα 
ισχύει στη συνέχεια για όλες τις 
λειτουργίες που προστατεύονται από 
αυτόν. 
Μετά από τριπλή λανθασµένη απόπειρα 
εισαγωγής, η πρόσβαση στον κωδικό 
τηλεφώνου και στις λειτουργίες, στις 
οποίες εφαρµόζεται, µπλοκάρεται. Στην 
περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε µε το 
τµήµα εξυπηρέτησης της Siemens 
(σελ. 117).

Αναίρεση φραγών κάρτας 
SIM
Εάν το PIN εισαχθεί λανθασµένα τρεις 
φορές, η κάρτα SIM µπλοκάρεται. 
Εισάγετε το PUK (MASTER PIN), που 
παρέχεται από το δίκτυό σας µαζί µε την 
κάρτα SIM, σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σε 
περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER 
PIN), επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Αποφυγή ακούσιας 
ενεργοποίησης
Ακόµη και εάν η χρήση του PIN έχει 
απενεργοποιηθεί (σελ. 12), απαιτείται µία 
επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση της 
συσκευής.
Αυτό αποτρέπει την ακούσια 
ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π.χ. όταν 
το µεταφέρετε µέσα σε κάποια τσέπη ή 
ενώ βρίσκεστε στο αεροπλάνο.

B Κρατήστε πατηµένο. 

§OK§ Πατήστε. Το τηλέφωνο 
ενεργοποιείται.

§Ακύρωση§ Πατήστε (ή µην κάνετε καµία 
ενέργεια), για να διακόψετε τη 
διαδικασία ενεργοποίησης. Η 
διαδικασία ενεργοποίησης 
διακόπτεται.

Σύνδεση µε Η/Υ (PC)
Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το 
τηλέφωνό σας µε ένα Η/Υ (PC), µε χρήση 
Bluetooth ή ενός καλωδίου δεδοµένων 
(αξεσουάρ). Tο πρόγραµµα του Η/Υ (PC) 
MPM (Mobile Phone Manager) επιτρέπει 
την αποθήκευση δεδοµένων στον Η/Υ 
(PC) σας και, π.χ., το συγχρονισµό του 
καταλόγου διευθύνσεων µε το Outlook®, 
τα Lotus Notes™ και άλλες τηλεφωνικές 
συσκευές Siemens 
(συµπεριλαµβανοµένων των συσκευών 
Gigaset). Το λογισµικό Mobile Phone 
Manager θα βρείτε στο CD-ROM που 
παρέχεται ή µπορείτε να το “κατεβάσετε” 
από το Internet, στη διεύθυνση: 
www.siemens.com/sl75
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Εισαγωγή κειµένου
Εισαγωγή κειµένου χωρίς 
τη µέθοδο T9
Πατήστε επανειληµµένα το αριθµητικό 
πλήκτρο, µέχρις ότου εµφανιστεί στην 
οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυµείτε. 
Μετά από µία σύντοµη παύση ο 
κέρσορας προχωρά. Παράδειγµα:

2

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

Ä, ä, 1–9 Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι 
αριθµοί εµφανίζονται µετά 
από τα αντίστοιχα γράµµατα.

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

F

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

#

Πατώντας στιγµιαία: εναλλαγή 
µεταξύ AΒΓ, T9AΒΓ, 123. 
Η κατάσταση εµφανίζεται 
στην άνω γραµµή της 
οθόνης.
Κρατώντας πατηµένο: 
εµφανίζονται όλες οι επιλογές 
εισαγωγής.

*

Πατώντας στιγµιαία: 
εµφανίζονται οι ειδικοί 
χαρακτήρες.
Κρατώντας πατηµένο: ανοίγει 
το µενού εισαγωγής.

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

1

Εισάγει ένα κενό διάστηµα. 
Πατώντας δύο φορές = 
αλλαγή γραµµής.

Ειδικοί χαρακτήρες
*

Πατήστε στιγµιαία. 
Εµφανίζεται ο πίνακας 
συµβόλων:

1) Αλλαγή γραµµής

I /F
Μετακίνηση σε έναν 
χαρακτήρα.

ì Επιβεβαιώστε.

1) ¿ ¡ _ ; . , ? !
+ - " ’ : * / ( )
¤ ¥ $ £ € @ \ & #
[ ] { } % ~ < = >
| ^ ` § Γ ∆ Θ Λ Ξ 
Π Σ Φ Ψ Ω 
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Μενού εισαγωγής κειµένου
Για εισαγωγή κειµένου:

*

Κρατήστε πατηµένο. 
Εµφανίζεται το µενού 
εισαγωγής κειµένου:
Γλώσσα εισαγ. 
Μαρκ.κειµένου 
Αντιγραφή/Εισαγωγή 

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

Σύνταξη µε τη µέθοδο T9
Κατά την πληκτρολόγηση η οθόνη 
µεταβάλλεται.
Είναι ως εκ τούτου προτιµότερο να 
ολοκληρώσετε µία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε 
στην οθόνη.
Πατήστε απλά µόνο µία φορά τα πλήκτρα 
όπου βρίσκεται το αντίστοιχο γράµµα. Για 
τη λέξη "σπίτι", για παράδειγµα:

#

Πατήστε στιγµιαία για T9AΒΓ 
και στη συνέχεια

 77484 

1
Ένα κενό διάστηµα τερµατίζει 
µία λέξη.

Μην χρησιµοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες, 
όπως Ä. Χρησιµοποιήστε αντ’ αυτών τους 
κανονικούς χαρακτήρες, π.χ. Α. Το Τ9 
αναλαµβάνει τα υπόλοιπα.

Προτεινόµενες λέξεις T9
Αν στο λεξικό είναι διαθέσιµες 
περισσότερες από µία δυνατές επιλογές 
για µία ακολουθία γραµµάτων (µία λέξη), 
εµφανίζεται πρώτη η συνηθέστερη. Εάν η 
λέξη που επιθυµείτε δεν έχει 
αναγνωριστεί, ενδεχοµένως να είναι 
σωστή η επόµενη πρόταση της 
λειτουργίας Τ9.
Η λέξη πρέπει να εµφανίζεται σε 
§µαύρο§πλαίσιο§. Στη συνέχεια πατήστε

^

Η εµφανιζόµενη λέξη 
αντικαθίσταται µε µία άλλη. 
Εάν και η συγκεκριµένη λέξη 
είναι λανθασµένη, πατήστε 
ξανά το πλήκτρο.

^

Επαναλάβετε τη διαδικασία, 
έως ότου εµφανιστεί η σωστή 
λέξη.

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

T9® Text Input is licensed under one or more of 
the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 
5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 
6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 
6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 
and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 
2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 
3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 
2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. 
HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 
51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 
0842 463 (96927260.8), 1 010 057 
(98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic 
of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and 
KR226206B1. People's Republic of China Pat. 
Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 
96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian 
Federation Pat. No. 2206118; and additional pat-
ents are pending worldwide
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Για να προσθέσετε µία λέξη στο λεξικό:
§Συλλαβή§ Επιλέξτε.
Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η 
λέξη µπορεί τώρα να εισαχθεί χωρίς την 
υποστήριξη T9. Πατήστε §Αποθήκ.§, για να 
την προσθέσετε αυτόµατα στο λεξικό.

∆ιόρθωση λέξης
F

Μετακινηθείτε προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά, 
λέξη προς λέξη, έως ότου η 
επιθυµητή λέξη εµφανιστεί σε 
§µαύρο πλαίσιο§.

^

Μετακινηθείτε πάλι στις 
προτεινόµενες λέξεις Τ9.

]
∆ιαγράφει το χαρακτήρα στα 
αριστερά του κέρσορα και 
εµφανίζει µία νέα πιθανή 
λέξη!

Πρόσθετες πληροφορίες
Εντός µίας "λέξης T9" δεν είναι δυνατή η 
τροποποίηση µεµονωµένων χαρακτήρων, χωρίς 
προηγουµένως να αναιρέσετε την κατάσταση 
T9. Συνήθως είναι προτιµότερο να ξαναγράψετε 
ολόκληρη τη λέξη.

0

Εισαγωγή τελείας. Η λέξη 
ολοκληρώνεται, εάν ακολουθείται 
από ένα κενό διάστηµα. Σε µία 
λέξη, η τελεία αντιπροσωπεύει µία 
απόστροφο ή παύλα:
π.χ. §απ.έξω§ = απ’ έξω.

E

Η µετακίνηση του κέρσορα προς 
τα δεξιά τερµατίζει τη λέξη.

#

Πατώντας στιγµιαία: εναλλαγή 
µεταξύ: AΒΓ, T9AΒΓ, 123. 
Η κατάσταση εµφανίζεται στην 
άνω γραµµή της οθόνης.
Κρατώντας πατηµένο: 
εµφανίζονται όλες οι επιλογές 
εισαγωγής.

*

Πατώντας στιγµιαία: επιλογή 
ειδικών χαρακτήρων (σελ. 19).
Κρατώντας πατηµένο: ανοίγει το 
µενού εισαγωγής κειµένου 
(σελ. 20).
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Κείµενα
Tα έτοιµα στοιχεία κειµένου µπορούν να 
αποθηκευτούν στο τηλέφωνο, 
προκειµένου να έχετε τη δυνατότητα να 
τα προσθέσετε στα µηνύµατά σας (SMS, 
MMS, e-mail). 

í ¢M¢Πρότυπα ¢Κείµενα

§Νέα§ Επιλέξτε.

ì Ανοίγει το πεδίο εισαγωγής.

J

Συντάξτε το κείµενο, επιλέξτε 
µε §Επιλογές§ ή, εάν 
εφαρµόζεται, επιλέξτε τη 
γλώσσα εισαγωγής και 
αντιγράψτε ή εισάγετε 
κείµενα.

û

Αποθηκεύστε το έτοιµο 
στοιχείο κειµένου.

Χρήση έτοιµων στοιχείων κειµένου
Από τα έτοιµα στοιχεία κειµένου:

í ¢M¢Πρότυπα ¢Κείµενα

I

Επιλέξτε ένα έτοιµο στοιχείο 
κειµένου από τη λίστα

∆ηµιουργία µην.
Επιλέξτε.

I

Επιλέξτε τον τύπο 
µηνύµατος, στο οποίο 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 
το έτοιµο στοιχείο κειµένου.

ì

Επιβεβαιώστε. Το έτοιµο 
στοιχείο κειµένου 
προστίθεται.

J

Ολοκληρώστε και 
αποστείλετε το µήνυµα.

Από µία εφαρµογή (SMS, MMS, e-mail):

J

Συντάξτε το κείµενο για το 
µήνυµα στην εφαρµογή.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κειµένου.
Εισαγ.κειµένου

Επιλέξτε και στη συνέχεια 
Κείµενα.

I

Επιλέξτε ένα έτοιµο στοιχείο 
κειµένου από τη λίστα.

ì

Επιβεβαιώστε. Το έτοιµο 
στοιχείο κειµένου 
προστίθεται.
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Πραγµατοποίηση κλήσεων
Κλήση µε τα αριθµητικά 
πλήκτρα
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής) 
και το slider πρέπει να είναι ανοικτό.

J

Eισάγετε αριθµό (πάντοτε µε 
τοπικό/διεθνή κωδικό 
κλήσης). 
]Ένα στιγµιαίο πάτηµα 
διαγράφει το τελευταίο ψηφίο, 
ένα παρατεταµένο πάτηµα 
διαγράφει ολόκληρο τον 
αριθµό.

A

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. 
Ο εµφανιζόµενος 
τηλεφωνικός αριθµός 
καλείται.

Τερµατισµός κλήσης
B

Πατήστε στιγµιαία. Πατήστε 
αυτό το πλήκτρο, ακόµη και 
αν ο συνοµιλητής σας κλείσει 
πρώτος.

Ή Κλείστε το slider.

Ρύθµιση της έντασης
[ / \ Ρυθµίστε την ένταση µε τα 

πλήκτρα συν/πλην (δυνατό 
µόνο κατά τη διάρκεια µίας 
κλήσης).

Εάν χρησιµοποιείτε σύστηµα ανοικτής 
συνοµιλίας αυτοκινήτου (Car Kit), η 
ρύθµιση της έντασης δεν επηρεάζει τη 
συνήθη ρύθµιση του τηλεφώνου.

Επανάκληση
Για επανάκληση του τελευταίου 
τηλεφωνικού αριθµού που καλέσατε:

A

Πατήστε δύο φορές το 
πλήκτρο κλήσης.

Για επανάκληση άλλων τηλεφωνικών 
αριθµών που κλήθηκαν προηγουµένως:

A

Πατήστε µία φορά το πλήκτρο 
κλήσης.

I

Επιλέξτε τον αριθµό κλήσης 
από τη λίστα και στη συνέχεια 
πατήστε …

A … για να τον καλέσετε.

∆ιεθνείς κωδικοί κλήσης

0
Κρατήστε πατηµένο, έως ότου 
εµφανιστεί ένα "+".

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
Χώρα Πατήστε και επιλέξτε χώρα.
Σηµείωση τηλεφωνικών αριθµών
Κατά τη διάρκεια της κλήσης έχετε τη δυνατότητα 
να εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθµό. Ο 
συνοµιλητής σας ακούει τον ήχο της 
πληκτρολόγησης. Μόλις τερµατιστεί η σύνδεση, 
µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τον 
αριθµό.
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Εάν ο αριθµός είναι 
κατειληµµένος
Εάν ο αριθµός που καλείτε είναι 
κατειληµµένος ή δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί η σύνδεση λόγω 
προβληµάτων του δικτύου, διατίθενται 
διάφορες επιλογές (ανάλογα µε το 
δίκτυο). Μία εισερχόµενη κλήση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου 
διακόπτει αυτές τις λειτουργίες.
Είτε 

Αυτόµατη επανάκληση τελευταίου 
αριθµού
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
Αυτόµ. κλήση 

Ο τηλεφωνικός αριθµός 
καλείται αυτόµατα δέκα 
φορές σε αυξανόµενα 
χρονικά διαστήµατα. 

ì

Επιβεβαιώστε. Τερµατισµός 
µε:
B Πλήκτρο τερµατισµού.

Είτε 

ΕΠΙΣΤΡ.ΚΛΗΣΗΣ b
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
ΕΠΙΣΤΡ.ΚΛΗΣΗΣ 

Το τηλέφωνό σας χτυπά, 
µόλις απελευθερωθεί η 
κατειληµµένη γραµµή. 
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης, 
για να καλέσετε τον αριθµό. 

ì Επιβεβαιώστε.

Υπενθύµιση
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
Υπενθύµιση  Ένα µπιπ σας υπενθυµίζει 

να καλέσετε ξανά τον 
εµφανιζόµενο αριθµό µετά 
από 15 λεπτά.

Αποδοχή κλήσης
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι 
ενεργοποιηµένο. Μία εισερχόµενη κλήση 
διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του 
τηλεφώνου.

A Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ή 

ð

Πατήστε το κεντρικό 
πλήκτρο.

Ή Ανοίξτε το slider.

Εµφανίζεται ένας τηλεφωνικός αριθµός 
που µεταδίδεται από το δίκτυο µαζί µε 
το αντίστοιχο όνοµα, εάν είναι 
αποθηκευµένα στις Επαφές (σελ. 31).
Εάν το slider είναι κλειστό, πατήστε το 
πλήκτρο οθόνης §Σιγή§ , για να 
απενεργοποιήσετε το κουδούνισµα για 
την τρέχουσα κλήση.
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Απόρριψη κλήσης
§Απόρριψη§ Πατήστε.
Ή 

B Πατήστε στιγµιαία. 

Ή Κλείστε το slider.

Ανοικ.συνοµιλ.
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης έχετε τη 
δυνατότητα να αφήσετε το τηλέφωνο από 
το χέρι σας. Στην περίπτωση αυτή 
µπορείτε να ακούσετε τον καλούντα µέσω 
του ηχείου. 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
Αν. συν. Ενεργοποιήστε/ 

απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία ανοικτής 
συνοµιλίας.

ì Επιβεβαιώστε.

Εναλλαγή µεταξύ 
2 κλήσεων b
Πραγµατοποίηση δεύτερης 
σύνδεσης
Κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας 
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία 
πρόσθετη κλήση.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
Αναµονή Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε 

αναµονή. 
ì Επιβεβαιώστε.

J

Εισάγετε το νέο αριθµό 
κλήσης ή 

H ανακαλέστε τις Επαφές ή 
A ανοίξτε τις λίστες 
κλήσεων και επιλέξτε έναν 
αριθµό.

Μόλις πραγµατοποιηθεί η νέα σύνδεση:
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού κλήσεων.
Εναλλαγ Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 

των κλήσεων.

ì Επιβεβαιώστε.

Εισερχόµενες κλήσεις κατά τη 
διάρκεια συνοµιλίας
Για τη συγκεκριµένη υπηρεσία ενδέχεται 
να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο και 
ανάλογη ρύθµιση του τηλεφώνου. Κατά 
τη διάρκεια µίας κλήσης ενδέχεται να 
ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει µία άλλη κλήση 
σε αναµονή. Κατά την κλήση ακούγεται 
ένας ειδικός ήχος (σελ. 75). Έχετε τις 
ακόλουθες επιλογές:

Προειδοποίηση!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί την κλήση, πριν 
φέρετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα 
αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή σας από το 
δυνατό κουδούνισµα.

Προειδοποίηση!
Απενεργοποιείτε πάντοτε τη "λειτουργία 
ανοικτής συνοµιλίας", πριν φέρετε το τηλέφωνο 
στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόµενες 
βλάβες ακοής! 
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• Aποδοχή της κλήσης σε αναµονή πρόσθετα 
µε την πρώτη 

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

Προβαίνετε πάντοτε στις παραπάνω 
ενέργειες για εναλλαγή µεταξύ των δύο 
κλήσεων.
• Απόρριψη της κλήσης σε αναµονή 
§Απόρριψη§ Πατήστε. 
Ή 
§Εκτροπή§ Η κλήση σε αναµονή 

εκτρέπεται, π.χ., 
στον τηλεφωνητή 
(βλ.σελ. 75, οι ήχοι 
κουδουνισµού και η δόνηση 
πρέπει να είναι επίσης 
απενεργοποιηµένοι).

• Αποδοχή της κλήσης σε αναµονή και 
τερµατισµός της τρέχουσας κλήσης

B

Τερµατίστε την τρέχουσα 
κλήση.

ð Αποδεχτείτε τη νέα κλήση.

Τερµατισµός κλήσης (κλήσεων)
B Πατήστε στιγµιαία.

Ή Κλείστε το slider. 

Μετά την ένδειξη Επιστροφή στην κλήση σε 
αναµονή;, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
§Ναι§ Αποδοχή της κλήσης σε 

αναµονή.
§Οχι§ Τερµατισµός και της 

δεύτερης κλήσης.

Συνδιάσκεψη b
Έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε 
διαδοχικά έως 5 συνδροµητές και στη 
συνέχεια να τους συνδέσετε σε µία κλήση 
συνδιάσκεψης. Ορισµένες από τις 
λειτουργίες που περιγράφονται ενδέχεται 
να µην υποστηρίζονται από το δίκτυό σας 
ή να απαιτείται ιδιαίτερη ενεργοποίηση. 
Έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µία σύνδεση: 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 

Αναµονή. Η τρέχουσα 
σύνδεση διατηρείται.

H /
J

Επιλέξτε έναν αριθµό κλήσης 
από τις Επαφές ή 
πληκτρολογήστε τον 
χειροκίνητα. 
Μόλις πραγµατοποιηθεί 
η νέα σύνδεση …

§Επιλογές§ … ανοίξτε το µενού και 
επιλέξτε Συνδιάσκεψη. 
Συνδέεται και η κλήση σε 
αναµονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου 
συνδεθούν όλοι οι συµµετέχοντες (έως 
5 συµµετέχοντες).

Τερµατισµός

B

Όλες οι κλήσεις στη 
συνδιάσκεψη τερµατίζονται 
ταυτόχρονα, όταν πατήσετε 
το πλήκτρο τερµατισµού. 

Ή Κλείστε το slider.
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Επιλογές κλήσης
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι δυνατές 
µόνο κατά τη διάρκεια µίας κλήσης:
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Άµεση κλήση
Εάν η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι ενεργή, 
είναι δυνατή η κλήση µόνο ενός αριθµού.

Ενεργοποίηση
C ¢T¢Ασφάλεια¢Άµεση κλήση

ì Επιβεβαιώστε την επιλογή.

J

Εισάγετε τον κωδικό 
τηλεφώνου.

Ο κωδικός τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφίων) 
καθορίζεται και εισάγεται από εσάς την 
πρώτη φορά που θα ερωτηθείτε). 
Παρακαλούµε αποµνηµονεύστε οπωσδήποτε 
το συγκεκριµένο κωδικό (σελ. 18)! 

ì Επιβεβαιώστε την επιλογή.

H /
J

Επιλέξτε έναν αριθµό κλήσης 
από τις Επαφές ή 
πληκτρολογήστε τον 
χειροκίνητα. 

ì Επιβεβαιώστε.

Εφαρµογή
§Μαρία§ Για να καλέσετε τον αριθµό 

(π.χ. "Μαρία"), κρατήστε 
πατηµένο το δεξί πλήκτρο 
οθόνης. 

Απενεργοποίηση
# Κρατήστε πατηµένο.

J

Εισάγετε τον κωδικό 
τηλεφώνου.

ì Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αναµονή Κράτηση τρέχουσας κλήσης.
Μικρόφ.ενεργό Εάν είναι απενεργοποιηµένο, 

το πρόσωπο στο άλλο άκρο 
της γραµµής δεν µπορεί να 
σας ακούσει (σίγαση). 
Επίσης: πατήστε * 
παρατεταµένα.

Ανοικ.συνοµιλ. Αναπαραγωγή µέσω του 
ηχείου. 

Συνδιάσκεψη (σελ. 26)
∆ιάρκ./χρέωση Εµφάνιση του χρόνου 

οµιλίας που έχει παρέλθει 
έως τώρα και (εάν έχει 
ρυθµιστεί) των χρεώσεων 
που επιβάλλονται κατά τη 
διάρκεια της κλήσης.

Αποστολή 
DTMF

Eισάγετε ακολουθίες τόνων 
(αριθµούς) για τον 
τηλεχειρισµό ενός αυτόµατου 
τηλεφωνητή.

Βασικό µεvού Πρόσβαση στο βασικό 
µενού.

Μεταφ.κλήσης
= 

Συνδέστε την αρχική κλήση 
µε µία δεύτερη κλήση. Για 
εσάς τερµατίζονται τώρα και 
οι δύο κλήσεις.

Κατάστ. 
κλήσης

Λίστα όλων των κλήσεων 
που βρίσκονται σε αναµονή ή 
είναι ενεργές (π.χ. οι 
συµµετέχοντες σε µία 
συνδιάσκεψη).
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Ακολουθίες τόνων (DTMF)
Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε 
ακολουθίες τόνων (ψηφία), π.χ. για τον 
τηλεχειρισµό ενός αυτόµατου 
τηλεφωνητή, κατά τη διάρκεια µίας 
υπάρχουσας σύνδεσης. Οι 
συγκεκριµένες καταχωρήσεις 
µεταδίδονται απευθείας ως κωδικοί 
DTMF (ακολουθίες τόνων).
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή DTMF

Επιλέξτε.

J Εισάγετε τον αριθµό κλήσης.

ì
Επιβεβαιώστε.

Χρήση επαφών
Αποθηκεύστε αριθµούς και ακολουθίες 
τόνων (τόνους  DTMF) στις Επαφές, µε τον 
ίδιο τρόπο όπως και µία κανονική 
καταχώρηση.

J Εισάγετε τον αριθµό κλήσης.

0
Πατήστε, έως ότου 
εµφανιστεί ένα "+" 
στην οθόνη (περιµένετε να 
πραγµατοποιηθεί η 
σύνδεση).

J

Εισάγετε τους τόνους DTMF 
(ψηφία).

0

Εάν χρειάζεται, περιµένετε 
ξανά για τρία δευτερόλεπτα 
τη φορά, προκειµένου ο 
δέκτης να επεξεργαστεί 
σωστά τις καταχωρήσεις.

J
Εισάγετε ένα όνοµα.

§Αποθήκ.§ Αποθηκεύστε την 
καταχώρηση.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε µόνο 
τους τόνουςDTMF (ψηφία) και στη 
συνέχεια να τους αποστείλετε κατά τη 
διάρκεια της κλήσης.
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Επαφές
C¢L 
Στον κατάλογο του συγκεκριµένου 
τηλεφώνου µπορείτε να αποθηκεύσετε 
έως 5000 καταχωρήσεις, µε διάφορους 
τηλεφωνικούς αριθµούς και αριθµούς φαξ 
και πρόσθετα στοιχεία διευθύνσεων. 
Για την ταχεία πρόσβαση, οι επαφές και οι 
λειτουργίες είναι ταξινοµηµένες και 
προσφέρονται σε πέντε ετικέτες:
Όλες οι επαφές, Οµάδες, Κατάστ.online, SIM, 
Φίλτρο 

H

Ανοίξτε τις Επαφές (ταχεία 
πρόσβαση στην κατάσταση 
αναµονής).

F

Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 
των επιµέρους ετικέτων.

Επικοινωνία

I
Επιλέξτε επαφή.

A

Καλέστε την επιλεγµένη 
επαφή.

Ή 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού, στη 

συνέχεια ∆ηµιουργία µην., για 
να ξεκινήσετε ένα διάλογο 
άµεσης ανταλλαγής 
µηνυµάτων.

Όλες οι επαφές
Εµφάνιση όλων των καταχωρήσεων που 
είναι αποθηκευµένες στο τηλέφωνο ή 
στην κάρτα SIM µε αλφαβητική σειρά.

Νέα καταχώρ.
ì

Επιβεβαιώστε Νέα καταχώρ. 
Εµφανίζονται οι ετικέτες για 
τη δηµιουργία της 
καταχώρησης.

F

Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 
των επιµέρους ετικέτων.

Προσφέρονται οι ακόλουθες ετικέτες:

Γενικ.ρυθµί
σεις

Όνοµα, επώνυµο και σηµαντικοί 
τηλεφωνικοί αριθµοί. Ένας ήχος 
κουδουνισµού, µία εικόνα ή ένα 
βιντεοκλίπ µε ήχο µπορεί να 
αντιστοιχιστεί σε κάθε επαφή.

Προσωπικό Γενικές πληροφορίες 
διευθύνσεων και πρόσθετοι 
αριθµοί επικοινωνίας, όπως φαξ 
και e-mail.

Εργασία Εταιρικές πληροφορίες, 
διεύθυνση, αριθµοί επικοινωνίας.

Πρόσωπο Προσωπικά στοιχεία, όπως 
ηµεροµηνία γέννησης, συµµετοχή 
σε οµάδες και άλλες σηµειώσεις.

Παρουσία Πληροφορίες επαφών για άµεση 
ανταλλαγή µηνυµάτων (Instant 
Messaging) (σελ. 52).
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Στις αντίστοιχες ετικέτες:

I

Επιλέξτε τα επιθυµητά πεδία 
εισαγωγής.

J

Συµπληρώστε τα πεδία 
εισαγωγής. Ο µέγιστος 
αριθµός των διαθέσιµων 
χαρακτήρων εµφανίζεται στο 
επάνω τµήµα της οθόνης. 
Πρέπει να καταχωρηθεί 
τουλάχιστον ένα όνοµα ή µία 
εταιρεία. Εισάγετε πάντοτε 
έναν τηλεφωνικό αριθµό µε τον 
αντίστοιχο κωδικό κλήσης. 

ú

Ανοίξτε το µενού επιλογών 
και επιλέξτε Αποθήκευση.

Προβολή/επεξεργασία 
καταχωρήσεων
I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
καταχώρηση.

F

Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 
των επιµέρους ετικέτων.

ü

Ανοίξτε την τρέχουσα ετικέτα 
προς επεξεργασία.

ú Ανοίξτε το µενού επιλογών.

Οµάδες
Προσφέρονται 10 διαφορετικές οµάδες, 
που σας επιτρέπουν να οργανώσετε 
αποτελεσµατικά τις επαφές σας. 
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόµατα 
των οµάδων, όπως επιθυµείτε.

Επεξεργασία ιδιοτήτων οµάδας
I Επιλέξτε οµάδα.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 
Ιδιότητες. Έχετε τη 
δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσετε τις 
ακόλουθες αλλαγές:
Όνοµα:, Ήχος κουδουνισµού:, 
Εικόνα: 

Προσθήκη επαφής
Μπορείτε να προσθέσετε επαφές σε µία 
οµάδα µέσω Όλες οι επαφές.

I

Επιλέξτε επαφή, ανοίξτε το 
µενού §Επιλογές§ και επιλέξτε 
Αποθήκ.σε οµάδα.

Μία επαφή µπορεί να ανήκει µόνο σε µία 
οµάδα. 

Κατάστ.online
Εµφάνιση όλων των επαφών, για τις 
οποίες έχει καταχωρηθεί µία διεύθυνση 
Instant Messaging (διεύθυνση WV).

Συγχρονισµός
Το λογισµικό MPM (Mobile Phone Manager, 
σελ. 109) της Siemens επιτρέπει τη διαχείριση 
των επαφών µε χρήση Η/Υ (PC).
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SIM
Εµφάνιση όλων των επαφών που είναι 
αποθηκευµένες στην κάρτα SIM.

Νέα καταχώρ.
ì

Επιβεβαιώστε Νέα καταχώρ., 
εισάγετε όνοµα και αριθµό 
κλήσης και επιλέξτε τη θέση 
αποθήκευσης (SIM/ 
προστατευµένη SIM).

Προβολή/επεξεργασία 
καταχωρήσεων
I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
καταχώρηση.

ü Επεξεργασία καταχώρησης

Μενού επεξεργασίας
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Φίλτρο
Εµφανίζονται οι καταχωρήσεις εκείνες, 
που ικανοποιούν τα επιλεγµένα κριτήρια 
φίλτρου, π.χ. εκείνες που περιέχουν µία 
εικόνα.

Προσθ. 
πεδίων

Μεταφορά καταχώρησης 
κάρτας SIM στη µνήµη του 
τηλεφώνου. Τώρα όλες οι 
ετικέτες προσφέρονται για 
περαιτέρω καταχωρήσεις. 

από επαφές Αντιγραφή καταχώρησης/ 
καταχωρήσεων από τη µνήµη 
του τηλεφώνου στην κάρτα SIM 
(περιορισµένες πληροφορίες).

Αλλαγή Θέση: SIM/Προστατευµ.SIM. 
Σε ειδικές κάρτες SIM, είναι 
δυνατή η αποθήκευση αριθµών 
κλήσης σε µία προστατευµένη 
περιοχή. Για την επεξεργασία 
απαιτείται το PIN2.
Αριθµός εγγραφής: 
Επιλέξτε έναν αριθµό που δεν 
έχει αντιστοιχιστεί για την 
καταχώρηση. Αυτός µπορεί να 
χρησιµοποιείται για την κλήση 
του αριθµού. 

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Συνηθέστερα (προεπιλογή)

URL Γεvέθλια

Εικόνες Μελωδίες

E-mail
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Γενικές επιλογές
§Επιλογές§ Προσφέρονται διαφορετικές 

λειτουργίες, ανάλογα µε 
την ετικέτα και την τρέχουσα 
περίπτωση.

Περισσότερα
Θέση
Εναλλαγή της θέσης αποθήκευσης 
καταχωρήσεων µεταξύ της µνήµης του 
τηλεφώνου και της κάρτας SIM.
Συγχρονισµός
Έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το 
κινητό σας µε µία ατζέντα που είναι 
αποθηκευµένη στο Internet 
(Αποµακ.συγχρον, σελ. 93).
Χωρητικότητα
Ένδειξη χωρητικότητας µνήµης.
Ρύθµιση

Φίλτρο Εµφανίζονται µόνο οι 
καταχωρήσεις που 
πληρούν το κριτήριο 
φίλτρου.

∆ηµιουργία µην. ∆ηµιουργία ενός µηνύµατος 
για µία επιλεγµένη επαφή 
(SMS, MMS, e-mail, Instant 
Message). 

Αναζήτηση IM ID Αναζήτηση για την 
καθορισµένη ταυτότητα (ID) 
Instant Message.

Internet Επίσκεψη της διεύθυνσης 
URL που έχει 
αντιστοιχιστεί στην επαφή 
µέσω του WAP browser.

Άνοιξε Εµφάνιση αριθµών κλήσης 
για πληροφορίες.

Αποθήκευση σε 
†

Αποθήκευση καταχώρησης 
στις Επαφές.

Αποθήκ.σε 
οµάδα

Προσθήκη καταχώρησης 
σε µία οµάδα.

Λήψη εικόνας, 
Εγγραφή βίντεο, 
Εγγραφή ήχου, 
κ.λπ.

∆ηµιουργία νέων 
πληροφοριών εικόνας, 
βιντεοκλίπ και ήχου για µία 
επαφή ή προσθήκη από Τα 
αρχεία µου.

Περισσότερα Βλ. παρακάτω.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Ταξινόµησηö Όνοµα ή επώνυµο
Ειδικοί αριθµοί Εµφάνιση ειδικών αριθµών 

κλήσης, ναι/όχι
Ωρα 
ειδοποίησης

Χρονικό διάστηµα, πριν από 
το οποίο επιθυµείτε να 
υπάρξει µία υπενθύµιση για 
µία καταχώρηση µε 
ηµεροµηνία γενεθλίων.

Εµφάνισ. 
ονόµατ

Εµφανίζεται το όνοµα ή το 
επώνυµο.

Ρύθµιση 
πεδίου

Ρύθµιση για πεδία σε µία 
ετικέτα.

Καρτέλα 
καταχώρησ:

Η ετικέτα που πρόκειται να 
εµφανίζεται πρώτη. 
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Ώς επαγγ.κάρτα
Ορισµός µίας επιλεγµένης επαφής ως 
επαγγελµατικής κάρτας.
Επαγγελ.κάρτα
Καθορισµός µίας επαφής ως 
προσωπικής σας επαγγελµατικής 
κάρτας, προς αποστολή σε ένα άλλο 
τηλέφωνο GSM. 
Εισαγωγή
Προετοιµασία λήψης µέσω Bluetooth.
Προσθ. πεδίων
Μεταφορά καταχώρησης κάρτας SIM στη 
µνήµη του τηλεφώνου. Τώρα όλες οι 
ετικέτες προσφέρονται για περαιτέρω 
καταχωρήσεις.

Συνδιάσκεψη b
A

Ξεκινήστε µία συνδιάσκεψη 
µε έως πέντε συµµετέχοντες 
που έχουν επιλεγεί εκ των 
προτέρων. Οι επαφές 
καλούνται η µία µετά την 
άλλη.
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Αρχεία κλήσης
Ο τηλεφωνικός αριθµός του καλούντος 
εµφανίζεται εάν 
• ο καλών έχει απενεργοποιήσει τη 

λειτουργία Απόκρυψη ταυτότητας και
• το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία 

"Αναγνώριση Κλήσεων".
Εναλλακτικά, το όνοµα του καλούντος 
εµφανίζεται, εάν είναι αποθηκευµένο στις 
Επαφές.
Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς των κλήσεων, 
προκειµένου αυτοί να είναι διαθέσιµοι για 
άνετη επανάκληση.

C ¢P 

I Επιλέξτε λίστα.

C Ανοίξτε τη λίστα.

I
Επιλέξτε αριθµό κλήσης.

A
Καλέστε τον αριθµό.

Ή 

ö
Εµφανίστε πληροφορίες για 
τον αριθµό κλήσης.

Στις λίστες αποθηκεύονται έως 
500 καταχωρήσεις:
Αναπάντητες b
Οι τηλεφωνικοί αριθµοί κλήσεων που 
λάβατε αλλά δεν απαντήσατε, 
αποθηκεύονται για επιστροφή της κλήσης 
σε κάποια άλλη χρονική στιγµή.
¿ Σύµβολο για αναπάντητη 

κλήση (στην κατάσταση 
αναµονής). 
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης 
κάτω από το σύµβολο, για να 
εµφανίσετε τα εισερχόµενα. 

Εισερχόµενες
Εµφανίζονται οι κλήσεις που έχουν γίνει 
αποδεκτές. 
Εξερχόµενες
Πρόσβαση στους τελευταίους αριθµούς 
που καλέσατε.

A

Ταχεία πρόσβαση στην 
κατάσταση αναµονής.

∆ιαγρ. αρχείων
Οι λίστες διαγράφονται. 
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∆ιάρκ./χρέωση
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης µπορείτε να 
εµφανίσετε τις χρεώσεις και τη διάρκειά της. 
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε ένα όριο 
µονάδων για τις εξερχόµενες κλήσεις.

C ¢P¢∆ιάρκ./χρέωση
Τελευταία κλήσ. 
Εξερχόµενες 
Όλες εισερχόµεν 
Υπόλ.µονάδες 
(Εµφανίζεται µόνο εάν 
υποστηρίζεται από το δίκτυό 
σας)

I Επιλέξτε εµφάνιση.

C Ανοίξτε τον τοµέα.

Επιλογές ∆ιάρκ./χρέωση
ú Ανοίξτε το µενού.

Ρυθµ.χρέωσης
Νόµισµα
(Προτροπή εισαγωγής του PIN2)
Εισάγετε το επιθυµητό νόµισµα.

Προσωπική τιµή 
(Προτροπή εισαγωγής του PIN2)
Εισάγετε το νόµισµα που 
χρησιµοποιείται, καθώς και τη χρέωση 
ανά µονάδα ή χρονικό διάστηµα.

Όριο χρέωσης 
(Προτροπή εισαγωγής του PIN2)
Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν 
σε εσάς ή στο δίκτυο να προσδιορίσει ένα 
πιστωτικό όριο ή ένα όριο διάρκειας, µετά 
την πάροδο του οποίου το τηλέφωνο 
κλειδώνεται για τις εξερχόµενες κλήσεις.

ñ Πατήστε.

J
Eισάγετε το PIN2.

Όριο χρέωσης
Ενεργοποιήστε.

J

Εισάγετε τον αριθµό των 
µονάδων.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 
συνέχεια επιλέξτε 
Αποθήκευση.

Αυτόµ. ένδειξη
Η διάρκεια και το κόστος της κλήσης 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια και µετά 
από µία κλήση, εάν έχει ρυθµιστεί 
προσωπική ισοτιµία.

Επαναφορά Επαναφορά της τρέχουσας 
επιλεγµένης ρύθµισης.

Επαναφορ.όλων Επαναφορά όλων των 
ρυθµίσεων.

Ρυθµ.χρέωσης Ανάκληση του µενού 
(βλ. παρακάτω).
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Κάµερα
Μία κάµερα µε φλας είναι ενσωµατωµένη 
στο τηλέφωνο. Τραβήξτε φωτογραφίες/ 
καταγράψτε βίντεο και 
• χρησιµοποιήστε τις φωτογραφίες ως 

φόντο, λογότυπο, screensaver ή 
κινούµενο γραφικό ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης

• αντιστοίχηση φωτογραφίας/βίντεο σε 
µία επαφή

• αποστείλετε τις φωτογραφίες/τα 
βιντεοκλίπ µέσω MMS ή e-mail

• αποθηκεύστε τις φωτογραφίες στο 
φάκελο Τα αρχεία µου (σελ. 106).

Ενεργοποίηση
C¢R 

Ή 

X

µε το πλήκτρο συν/πλην στην 
κατάσταση αναµονής.

Εµφανίζεται η τρέχουσα εικόνα 
(προεπισκόπηση). Στην πρώτη γραµµή 
εµφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά 
τα ακόλουθα:

Ú
Συντελεστής µεγέθυνσης 
(Zoom)

Ù Νυχτερινή λειτουργία

Û Ισορροπία λευκού

Ø Φλας ενεργό.

Ο αριθµός των δυνατών λήψεων στην 
επιλεγµένη ανάλυση εµφανιζεται στην 
εικόνα προεπισκόπησης. Ο 
συγκεκριµένος αριθµός ποικίλλει 
σηµαντικά, ανάλογα µε το θέµα της 
εικόνας και την απαιτούµενη 
χωρητικότητα αποθήκευσης. Εµφανίζεται 
επίσης µία ένδειξη της επιλεγµένης 
ανάλυσης ή, εάν έχει επιλεγεί η 
κατάσταση βίντεο, εµφανίζεται µία ένδειξη 
του χρόνου εγγραφής που έχει ήδη 
χρησιµοποιηθεί και του µέγιστου χρόνου 
που εξακολουθεί να είναι διαθέσιµος.

F

Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 
των ετικέτων Λήψη εικόνας και 
Εγγραφή βίντεο.

Λήψη εικόνας
ù

Τραβήξτε µία φωτογραφία. 
Κατά τη λήψη της 
φωτογραφίας παράγεται 
ένα µπιπ (δεν είναι δυνατή η 
απενεργοποίησή του).

I Εάν χρειάζεται, ρυθµίστε 
πρώτα το συντελεστή 
µεγέθυνσης.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται µε το όνοµα 
που καθορίζεται από το χρήστη (βλ. 
Ρυθµίσεις στις επιλογές κάµερας) και έναν 
αύξοντα αριθµό στο φάκελο Εικόνες 
(σελ. 108) στα Τα αρχεία µου. Για την 
εισαγωγή του ονόµατος, βλ. Ρύθµιση στο 
µενού επιλογών.
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Ανάλυση εικόνας
Είναι δυνατή η ρύθµιση της ποιότητας της 
εικόνας ανεξάρτητα από την ανάλυση της 
εικόνας προεπισκόπησης. Η βέλτιστη 
δυνατή ανάλυση είναι 1280 x 960 pixel.
Για τη λήψη προσωπικών εικόνων 
φόντου, πρέπει να ρυθµίσετε Φόντο ως 
ανάλυση εικόνας στις επιλογές.

Εγγραφή βίντεο
Η ανάλυση της κατάστασης βίντεο 
είναι ίδια µε την ανάλυση της εικόνας 
προεπισκόπησης.

ô Έναρξη βιντεοσκόπησης.

Μία κόκκινη κουκίδα εµφανίζεται στην 
άνω δεξιά γωνία της οθόνης κατά τη 
διάρκεια της βιντεοσκόπησης. 

õ

Τερµατισµός 
βιντεοσκόπησης.

Το βιντεοκλίπ αποθηκεύεται µε ένα 
όνοµα, την ηµεροµηνία και την ώρα στο 
φάκελο Βίντεο (σελ. 108) στα Τα αρχεία 
µου. 

Ανάλυση βίντεο
Είναι δυνατή η ρύθµιση της ποιότητας 
της εικόνας για ένα βιντεοκλίπ, 
ανεξάρτητα από την ανάλυση της εικόνας 
προεπισκόπησης. Η βέλτιστη δυνατή 
ανάλυση είναι 176 x 144 pixel.

Φλας
Εάν το φλας είναι ενεργό, εµφανίζεται ένα 
σύµβολο στην οθόνη. Το φλας φορτίζεται 
σταθερά, όταν είναι ενεργοποιηµένο. 
Αυτό µειώνει το χρόνο αναµονής.

Ø

Tο συγκεκριµένο σύµβολο 
αναβοσβήνει, όταν το φλας 
φορτίζεται.

Για τις ρυθµίσεις, βλ. µενού επιλογών. 
Η απόδοση του φλας εξαρτάται από την 
εξωτερική θερµοκρασία και την 
κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Εάν 
η θερµοκρασία είναι χαµηλή και απαιτείται 
φόρτιση της µπαταρίας, η απόδοση του 
φλας υποβαθµίζεται. 
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε µία 
εξωτερική, αποσπώµενη µονάδα φλας 
(βλ. αξεσουάρ σελ. 123).

Πρόσθετες πληροφορίες
Ένας καθρέφτης είναι ενσωµατωµένος στην 
πίσω πλευρά του τηλεφώνου για την 
ευχερέστερη λήψη αυτοπροσωπογραφιών.
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Επιλογές Κάµερα
Ανάλογα µε την τρέχουσα περίπτωση, 
διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Βοηθ/κή µνήµη Εάν η διαθέσιµη µνήµη 
είναι ανεπαρκής, εκκινείται 
η βοηθητική λειτουργία 
µνήµης.

Εικόνες Εµφάνιση της λίστας 
φωτογραφιών.

Άλλα βίντεο Εµφάνιση της λίστας των 
βιντεοκλίπ.

Μικρόφ.ενεργό Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε το 
µικρόφωνο.

Χρήση φλας Επιλέξτε µεταξύ: 
Αυτόµατο, Ενεργό, 
Κλειστό, Μείωση Red eye 

Ρυθµίσεις • Όνοµα για τις εγγραφές
• Ανάλυση βίντεο
• Ανάλυση εικόνας
• Φωτεινότητα
• Κατάσταση χρώµατος
• Νυχτερινή λειτουργία για 
συνθήκες χαµηλού 
φωτισµού

• Ισχύς φλας
• Καθυστέρηση αυτόµατου 
χρονόµετρου σε 
δευτερόλεπτα

• Ρύθµιση χρόνου 
βιντεοσκόπησης για 
σύντοµα/εκτεταµένα 
MMS

• Θέση: 
Τα αρχεία µου 
(σελ. 106).

Πλαίσιο Επιλογή ποικίλων 
διακοσµητικών πλαισίων.

Χρονοδιακόπτης Η λήψη της φωτογραφίας 
πραγµατοποιείται µετά από 
έναν προκαθορισµένο 
χρόνο. Για τα τελευταία 
5 δευτερόλεπτα παράγεται 
ένα µπιπ ανά 
δευτερόλεπτο.

Ρύθµιση λευκού Επιλέξτε µεταξύ: 
Αυτόµατο, 
Εσωτερ.χώρος, 
Εξωτερ.χώρος 

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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SMS/MMS
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνό σας, για να αποστείλετε και να 
λάβετε γραπτά µηνύµατα και µηνύµατα 
MMS (Multimedia Messaging Service).

Πληροφορίες για τα SMS
Έχετε τη δυνατότητα να χησιµοποιήσετε 
το τηλέφωνό σας για να αποστείλετε και 
να λάβετε ιδιαίτερα εκτεταµένα µηνύµατα 
(έως 760 χαρακτήρες). Αυτά 
δηµιουργούνται αυτόµατα από 
περισσότερα "κανονικά" µηνύµατα SMS 
(προσέξτε τις υψηλότερες χρεώσεις). 
Επιπλέον µπορείτε να εισάγετε εικόνες 
και ήχους σε ένα µήνυµα SMS.

Πληροφορίες για τα ΜMS
Η υπηρεσία Multimedia Messaging 
Service σας επιτρέπει να αποστείλετε 
κείµενα, εικόνες/βιντεοκλίπ και ήχους σε 
ένα συνδυασµένο µήνυµα, προς ένα άλλο 
κινητό τηλέφωνο ή προς µία διεύθυνση e-
mail. Όλα τα στοιχεία ενός µηνύµατος 
MMS συγχωνεύονται σε µορφή 
"συνεχιζόµενης προβολής".
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου 
σας, λαµβάνετε αυτόµατα το πλήρες 
µήνυµα ή µία ειδοποίηση για ένα 
αποθηκευµένο στο δίκτυο MMS, µε τα 
στοιχεία του αποστολέα και το µέγεθος 
του µηνύµατος. Μπορείτε στη συνέχεια 
να προβείτε σε λήψη του µηνύµατος στο 
τηλέφωνό σας, για να το διαβάσετε. 
Ενηµερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά 
µε το αν διατίθεται η συγκεκριµένη 
υπηρεσία. Ενδέχεται να απαιτείται 
ξεχωριστή εγγραφή για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία. 

Σύνταξη ενός SMS 
C¢M¢Νέο¢SMS

J

Εισάγετε το κείµενο. 
Πληροφορίες για τη σύνταξη 
κειµένων µε και χωρίς τη 
µέθοδο Τ9 θα βρείτε στο 
κεφάλαιο "Εισαγωγή 
κειµένου", (σελ. 19). 

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 
συνέχεια επιλέξτε 
Παραλήπτης.

J

Εισάγετε τον αριθµό κλήσης 
και ...

û ... αποθηκεύστε

ή Επιλέξτε παραλήπτη από τις 
Επαφές.

A

Έναρξη διαδικασίας 
αποστολής.

Πρόσθετες πληροφορίες
Στη ανώτερη γραµµή εµφανίζονται τα ακόλουθα: 
κατάσταση εισαγωγής κειµένου, αριθµός 
απαιτούµενων µηνυµάτων SMS, αριθµός 
διαθέσιµων χαρακτήρων για το τρέχον SMS.
Εάν η έκταση του κειµένου υπερβαίνει τους 
760 χαρακτήρες, το µήνυµα µετατρέπεται σε 
MMS.
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Επιλογές SMS
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Σύνταξη ενός MMS
C¢M¢Νέο¢MMS

∆ιάταξη
Ένα MMS µπορεί να αποτελείται από µία 
σειρά σελίδων. Κάθε σελίδα µπορεί να 
περιέχει ένα κείµενο, µία 
εικόνα/βιντεοκλίπ και έναν ήχο. 
Θυµηθείτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι 
ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, 
σελ. 14).
Για τις σχετικές λειτουργίες, βλ. επιλογές 
MMS  σελ. 41.

Περιεχόµενα
ú

Ανοίξτε το µενού και στη 
συνέχεια επιλέξτε 
Προσθ.καταχώρ/∆ηµιουργ.καταχ
.

Κείµενο
Πληροφορίες για τη σύνταξη κειµένων µε 
και χωρίς τη µέθοδο Τ9 θα βρείτε στο 
κεφάλαιο "Εισαγωγή κειµένου", (σελ. 19). 
Εικόνες/Βίντεο
Προσθέστε εικόνες και βιντεοκλίπ από 
Τα αρχεία µου ή τραβήξτε νέα µε την 
κάµερα.
Ήχος
Προσθέστε µελωδίες από Τα αρχεία µου 
ή ηχογραφήστε νέες µε τη λειτουργία 
ηχογράφησης.
Επαφές 
Προσθέστε διεύθυνση από τις Επαφές.
Συνηµµένο
Προσθέστε οποιαδήποτε αρχεία από 
Τα αρχεία µου.

Παραλήπτης Προσθήκη παραλήπτη.
∆ιαγ.παραλήπ. ∆ιαγραφή παραλήπτη.
Αποθ.ως 
πρόχειρ

Αποθήκευση του SMS ως 
πρόχειρου.

Μενού επεξ.κειµ Γλώσσα εισαγ., 
Μαρκ.κειµένου, 
Αντιγραφή, Εισαγωγή

Επιλ. 
αποστολής

Βλ. σελ. 44.

Εισαγ.κειµένου Κείµενα (σελ. 22)
Σύµβολα συναισθηµάτων 
(σελ. 46)
Υπογραφή
Αρχική πρόταση
Λεπτοµ.επαφών
Σελιδοδείκτης 

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή κινούµενων 
γραφικών και µελωδιών µε 
το media player.

Προσθ.καταχώρ Όταν προστίθενται 
µελωδίες, εικόνες, 
βιντεοκλίπ ή κινούµενα 
γραφικά, το SMS 
µετατρέπεται σε MMS 
(σελ. 40).
Θυµηθείτε ότι αυτά ενδέχεται 
να προστατεύονται (DRM, 
σελ. 14).

∆ηµιουργ.καταχ Λήψη εικόνας/
Εγγραφή βίντεο 
Έναρξη κάµερας (σελ. 36).
Εγγραφή ήχου
Έναρξη ηχογράφησης 
(σελ. 98).

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Αποστολή
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 

συνέχεια επιλέξτε 
Παραλήπτης.

J

Εισάγετε τον αριθµό κλήσης 
και …

û … αποθηκεύστε

ή επιλέξτε παραλήπτη από τις 
Επαφές.
Εάν χρειάζεται, εισάγετε ένα 
θέµα:
Ανοίξτε το µενού, στη 
συνέχεια επιλέξτε Προσθ. 
θέµατος και εισάγετε 
µία συνοπτική περιγραφή 
του MMS.

A
Έναρξη διαδικασίας 
αποστολής.

Επιλογές MMS
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

ως πρότυπο Αποθήκευση MMS ως 
προτύπου.

Παραλήπτης Προσθήκη παραλήπτη.
∆ιαγ.παραλήπ. ∆ιαγραφή παραλήπτη.
Προσθ. θέµατος Προσθήκη πεδίου θέµατος.
Προσθ.καταχώρ Προσθήκη περιεχοµένου.
∆ηµιουργ.καταχ Λήψη εικόνας/Εγγραφή 

βίντεο 
Έναρξη κάµερας (σελ. 36).
Εγγραφή ήχου
Έναρξη ηχογράφησης 
(σελ. 98).

Προεπισκόπηση Αναπαραγωγή του 
πλήρους MMS στην οθόνη.

Αποθ.ως πρόχειρ Αποθήκευση του MMS ως 
πρόχειρου.

Μενού επεξ.κειµ Γλώσσα εισαγ. 
Μαρκ.κειµένου
Αντιγραφή 
Εισαγωγή 

Επιλ. αποστολής Βλ. σελ. 45.
Εισαγ.κειµένου Κείµενα 

Σύµβολα συναισθηµάτων 
(σελ. 46) 
Υπογραφή 
Αρχική πρόταση 
Λεπτοµ.επαφών 
Σελιδοδείκτης 

∆ιάρκεια σελίδας: Εισαγωγή του χρόνου 
εµφάνισης µίας σελίδας σε 
δευτερόλεπτα.

Προβολή εικόν./ 
Αναπαραγωγή 

Αναπαραγωγή κινούµενων 
γραφικών και µελωδιών µε 
το media player.

Άνοιγµα συνηµ. Αναπαραγωγή 
συνηµµένου µε το media 
player.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Tem
plate: X

7
5, V
ersion 2.2;V

A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

Λήψη
Ένα νεό εισερχόµενο µήνυµα 
υποδεικνύεται στην οθόνη.

ì
Επιβεβαιώστε τη λήψη.

m

Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 
οθόνης από κάτω, για να 
ανοίξετε τα Εισερχόµενα.

Επιλογές
Ανάλογα µε την περίπτωση, 
προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Ανάγνωση
C¢M¢Εισερχόµενα
Επιλέξτε την ετικέτα SMS/MMS.

I
Επιλέξτε το επιθυµητό 
µήνυµα.

ö Ανάγνωση του SMS/MMS ή 
της ειδοποίησης για ένα 
MMS.

Επιλογές
Ανάλογα µε την περίπτωση, 
προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

ú Ανοίξτε το µενού.

Προβολή Ανάγνωση του SMS/MMS ή 
της ειδοποίησης για ένα 
MMS.

Απάντηση/
Απάντηση όλων 

• Με νέο SMS.
• Με νέο ΜMS.
• Παράθεση αρχικού: νέο 

SMS µε τον αποστολέα 
ως παραλήπτη και 
τους πρώτους 50 
χαρακτήρες του 
ληφθέντος µηνύµατος.

Προώθηση Προώθηση µηνύµατος σε 
άλλο παραλήπτη. Εάν το 
επιθυµείτε, είναι δυνατή η 
προσθήκη πρόσθετου 
περιεχοµένου σε ένα MMS.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Πρόσθετες πληροφορίες
Πλήκτρα συν/πλην 

Ρυθµίστε την ένταση.

*
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
ήχου.

Μόνο για MMS:

I

Μετακίνηση επάνω/κάτω σε µία 
σελίδα.

E

Μεταπήδηση στην επόµενη 
σελίδα και επιστροφή στο τέλος 
στην αρχική σελίδα.

D

Μετάβαση στην αρχή µίας 
σελίδας ή στην προηγούµενη 
σελίδα.

Αποθήκ.εικόνας Ανοίγει το φάκελο 
φωτογραφιών στα Τα 
αρχεία µου.

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή MMS.
Παύση Παύση αναπαραγωγής ενός 

MMS.
Αποθήκευσ. 
ήχου

Ανοίγει Τα αρχεία µου για 
επιλογή ενός φακέλου.
©
 S

ie
m



43SMS/MMS

right page (43) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (27.10.2005, 09:46)
D

R
A

_S
M

S
-

Tem
plate: X

75, V
ersion 2.2;V

A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

en

s 
AG

 2
00

3,
 C

:\B
en

Q
\D

TP
-S

at
z\

P
ro

du
kt

e\
S

L7
5_

H
yd

ra
_1

\o
ut

pu
t\F

U
G

\S
L7

5_
H

yd
ra

_1
_f

ug
_e

l_
05

10
27

_r
s_

pk
_d

ru
ck

\H
Y

Πρόχειρο
C¢M¢Πρόχειρο¢SMS/MMS
Εµφανίζεται η ετικέτα προχείρου. 

Εξερχόµενα
C¢M¢Εξερχόµενα¢SMS/MMS
Εµφανίζεται η ετικέτα για τα µηνύµατα 
που δεν έχουν ακόµη αποσταλεί. 

Εξερχόµενα
C¢M¢Εξερχόµενα¢SMS/MMS
Εµφανίζεται η ετικέτα για τα µηνύµατα 
που έχουν αποσταλεί.

Αρχείο
C ¢M¢Αρχείο µηνυµάτ.¢SMS/MMS
Τα µηνύµατα αποθηκεύονται στο αρχείο 
σύµφωνα µε τον τύπο και την προέλευσή 
τους. Επιλέξτε ετικέτα και διαβάστε το 
επιθυµητό µήνυµα (µηνύµατα).
Μπορείτε να µεταφέρετε σηµαντικά 
µηνύµατα στο αρχείο µε την επιλογή 
§Επιλογές§, Στο αρχείο.

Πρότυπα
C ¢M¢Πρότυπα¢Πρότυπα MMS/Κείµενα

Πρότυπα MMS
Τα πρότυπα MMS είναι αποθηκευµένα 
µηνύµατα χωρίς διεύθυνση. Μπορούν να 
αποσταλούν ως νέα µηνύµατα ή ως 
µέρος ενός νέου MMS. 

I Επιλέξτε πρότυπο MMS.

ý

Προετοιµάστε και 
αποστείλετε το µήνυµα.

Κείµενα
Βλ. σελ. 22.

Ανοίξτε σύνδεσ Εκκινεί τον WAP browser 
(σελ. 60).

Ανοίξτε στοιχείο Το περιεχόµενο του MMS 
παρατίθεται σε λίστα προς 
αναπαραγωγή µε το media 
player ή προς αποθήκευση.

Αποθ. στοιχείου Το περιεχόµενο του MMS 
παρατίθεται σε λίστα, προς 
αποθήκευση στον 
αντίστοιχο φάκελο.

Άνοιγµα συνηµ. Ανοίξτε το συνηµµένο.
Αποθήκ.συνηµ. Ανοίγει τον αντίστοιχο 

φάκελο στα Αρχεία µου προς 
αποθήκευση. 

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Tem
plate: X

7
5, V
ersion 2.2;V

A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

Γενικές ρυθµίσεις
Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις 
εφαρµόζονται σε όλους τους τύπους 
µηνυµάτων. 

Επιλ. αποστολής

∆ηµιουργία

Ανάκτηση

Ρυθµίσεις SMS
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢SMS¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Επιλ. αποστολής

∆ηµιουργία

Περισσότερες πληροφορίες για το 
SMS
Αναφορά κατάστασης SMS 
Εάν δεν είναι δυνατή η µετάδοση του 
µηνύµατος στο κέντρο υπηρεσιών, σας 
προσφέρεται η δυνατότητα επανάληψης 
της αποστολής. Εάν και αυτό αποτύχει, 
επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας. Το 
µήνυµα Το µήvυµα εστάλη! υποδεικνύει 
µόνο τη µεταφορά στο κέντρο 
αποστολής. Αυτό στη συνέχεια θα 
επιχειρήσει να παραδώσει το µήνυµα 
εντός µίας ορισµένης χρονικής περιόδου.

Αναφορά 
παράδ

Αίτηση πληροφοριών 
παράδοσης.

Αναφ.ανάγν
ωση

Αίτηση επιβεβαίωσης 
ανάγνωσης του µηνύµατος.

∆ιάρκεια Χρονική περίοδος, κατά την 
οποία το κέντρο υπηρεσιών θα 
επιχειρεί να παραδώσει το 
µήνυµα.

Προσθ.υπο
γραφή

Επισύναψη µίας "υπογραφής" 
σε κάθε SMS. Επιλέξτε µεταξύ: 
Ποτέ, Πάντα, Νέα µηνύµατα 

Υπογραφή ∆ηµιουργία υπογραφής.
Προσ.αν.π
ρότασ

Μία εισαγωγική φράση ή 
χαιρετισµός τοποθετείται στην 
αρχή κάθε SMS. Επιλέξτε µεταξύ: 
Ποτέ, Πάντα, Νέα µηνύµατα

Φράση 
ανοίγµατ

∆ηµιουργία εισαγωγικής 
φράσης.

Άδ.αναφ. 
παράδ.

Άδεια αναφοράς παράδοσης.

Άδ.αναφ. 
ανάγν.

Άδεια επιβεβαίωσης 
ανάγνωσης του µηνύµατος.

Κέντρο 
Υπηρεσ.

Εισαγωγή των αριθµών κλήσης 
για το κέντρο υπηρεσιών, όπως 
παρέχονται από το δίκτυο.

SMS µέσω 
GPRS

Τα µηνύµατα SMS 
αποστέλλονται µέσω GPRS.

Άµεση 
απάντ. = 

Εάν η λειτουργία είναι 
ενεργοποιηµένη, η διαχείριση 
της απάντησης στο SMS σας 
γίνεται µέσω του κέντρου 
υπηρεσιών σας (για 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε 
το δίκτυό σας).

Τύπος 
µηνύµ.

Ενδέχεται να έχει ρυθµιστεί από 
το δίκτυο. Προεπιλογή: 
Βασικό κείµενο: Κανονικό 
µήνυµα SMS.
©
 S

ie
m



45SMS/MMS

right page (45) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (27.10.2005, 09:46)
D

R
A

_S
M

S
-

Tem
plate: X

75, V
ersion 2.2;V

A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

en

s 
AG

 2
00

3,
 C

:\B
en

Q
\D

TP
-S

at
z\

P
ro

du
kt

e\
S

L7
5_

H
yd

ra
_1

\o
ut

pu
t\F

U
G

\S
L7

5_
H

yd
ra

_1
_f

ug
_e

l_
05

10
27

_r
s_

pk
_d

ru
ck

\H
Y

Αριθµός κλήσης σε SMS
Οι αριθµοί κλήσης που εµφανίζονται 
§σηµειωµένοι§ στο κείµενο µπορούν να 
κληθούν (A) ή να αποθηκευτούν στις 
Επαφές.
Λήψη ήχων κουδουνισµού και λογότυπων
Μπορείτε να λάβετε link για τη λήψη ήχων 
κουδουνισµού, λογότυπων, screensaver, 
κινούµενων γραφικών και πληροφοριών 
σχετικά µε εφαρµογές µε ένα SMS. 
Σηµειώστε το συγκεκριµένο link και, 
πατώντας το πλήκτρο Κλήσης A, 
ξεκινήστε τη λήψη. Βεβαιωθείτε ότι είναι 
διαµορφωµένη η πρόσβαση κλήσης 
(σελ. 69).
Θυµηθείτε ότι αυτά ενδέχεται να 
προστατεύονται (DRM, σελ. 14).

å Η µνήµη της κάρτας SIM είναι πλήρης 
Εάν το σύµβολο µηνύµατος αναβοσβήνει, 
η µνήµη της κάρτας SIM είναι πλήρης. ∆εν 
είναι δυνατή η περαιτέρω λήψη 
µηνυµάτων SMS. Απαιτείται η διαγραφή ή 
η αρχειοθέτηση µηνυµάτων.

Ρυθµίσεις MMS
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢MMS¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Επιλ. αποστολής

∆ηµιουργία

Ανάκτηση

Ρυθµ.σύνδεσης 
Επιλέξτε το απαιτούµενο προφίλ MMS, 
στο οποίο καθορίζονται οι ιδιότητες 
σύνδεσης (σελ. 72). Τα απαιτούµενα για 
το σκοπό αυτό δεδοµένα µπορείτε να 
προµηθευτείτε από το δίκτυο ή στη 
διεύθυνση: 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare

Παράδοση Ρύθµιση της ώρας παράδοσης.
Απόκρυψη Απόκρυψη του αριθµού κλήσης 

του αποστολέα.

∆ηµιουργία Ελεύθερο, Περιορισµένο, 
Προειδοποίηση

Μέγιστο 
µέγεθ.

Απεριόριστο, 95 KB, 295 KB

∆ιάρκεια 
σελίδας

Προεπιλεγµένος χρόνος 
εµφάνισης µίας σελίδας σε 
δευτερόλεπτα.

Ανάκτηση Αυτόµατο: Το MMS 
λαµβάνεται αυτόµατα.
Ρωτάτε πάντα: Επιβεβαιώστε 
τη λήψη του MMS.
Απόρριψη: ∆εν θα γίνει λήψη 
του MMS.

Ανάκτ. 
(περιαγ.)

Χρησιµοποιείται για την 
ανάκτηση µηνυµάτων MMS, 
όταν βρίσκεστε εκτός του 
οικείου δικτύου σας. Ίδιες 
παράµετροι µε παραπάνω.

Απόρριψ.ανώ
νυµ

Απόρριψη ανώνυµων 
µηνυµάτων.
©
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7
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A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

Αποθήκ.εξερχοµ.
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢Αποθήκ.εξερχοµ.
∆ιαµορφώστε εάν τα µηνύµατα 
αποθηκεύονται στη λίστα Εξερχόµενα µετά 
την αποστολή.

Zoom κειµένου
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢Zoom κειµένου
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ τριών 
καθορισµένων µεγεθών κειµένου για την 
παρουσίαση ενός µηνύµατος.

Σύµβολα συναισθηµάτων
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢Σύµβολα συναισθηµάτων
Τα emoticons είναι µικρά σύµβολα (smi-
leys), µε τα οποία µπορείτε να εκφράσετε 
τα συναισθήµατά σας σε µορφή εικόνας. 

I /F Επιλέξτε σύµβολο.

ì

Εισάγετέ το στη θέση του 
κέρσορα.

Μπορείτε να ρυθµίσετε αν τα emoticons 
θα εµφανίζονται ως γραφικά ή θα 
αποτελούνται από ειδικούς χαρακτήρες 
κειµένου ;-).
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E-mail
Tο τηλέφωνό σας διαθέτει ένα 
πρόγραµµα e-mail (client). Μπορείτε να 
το χρησιµοποιήσετε για να 
δηµιουργήσετε και να λάβετε e-mail.

Σύνταξη//αποστολή
C ¢M¢Νέο¢E-mail

J

Εισάγετε το κείµενο. 
Πληροφορίες για τη σύνταξη 
κειµένων µε και χωρίς τη 
µέθοδο Τ9 θα βρείτε στο 
κεφάλαιο "Εισαγωγή 
κειµένου", (σελ. 19). 

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 
συνέχεια επιλέξτε 
Παραλήπτης.

J

Εισάγετε τη διεύθυνση (τις 
διευθύνσεις) e-mail και …

û … αποθηκεύστε

ή Επιλέξτε παραλήπτη από τις 
Επαφές.

Προσθήκη Αντικείµενο 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού, στη 

συνέχεια επιλέξτε Προσθ. 
θέµατος και εισάγετε µία 
συνοπτική περιγραφή του 
e-mail.

Προσθήκη πρόσθετων πεδίων διεύθυνσης
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού, στη 

συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη 
Cc ή Προσθήκη Bcc και 
προσθέστε επιπλέον 
παραλήπτες 
(βλ. παραπάνω).

Προσθήκη συνηµµένων
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 

συνέχεια επιλέξτε 
Συνηµ.στοιχείο. Εµφανίζεται το 
όνοµα και το µέγεθος του 
αρχείου.

A Αποστολή του e-mail.

Επιλογές σύνταξης/αποστολής
Ανάλογα µε την περίπτωση, 
προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

ú Ανοίξτε το µενού.

Μενού επεξ.κειµ Γλώσσα εισαγ. 
Μαρκ.κειµένου 
Αντιγραφή 
Εισαγωγή 

Παραλήπτης Προσθήκη παραλήπτη από 
τις Επαφές.

Συνηµ.στοιχείο • Τα αρχεία µου: Ανοίξτε 
για να πραγµατοποιήσετε 
µία επιλογή. Θυµηθείτε ότι 
οι εικόνες και οι ήχοι 
ενδέχεται να 
προστατεύονται (DRM, 
σελ. 14).

• Λήψη εικόνας/Εγγραφή 
βίντεο: Έναρξη κάµερας. 

•  Εγγραφή ήχου Έναρξη 
ηχογράφησης.

• Επαφές: Ανοίξτε για να 
πραγµατοποιήσετε µία 
επιλογή.

Προσθ. θέµατος Προσθήκη γραµµής θέµατος 
(έως 255 χαρακτήρες).

Προσθήκη Cc Προσθήκη διεύθυνσης 
(διευθύνσεων) παραλήπτη 
(παραληπτών) αντιγράφου.
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Λήψη/ανάγνωση
C¢M¢Εισερχόµενα
Επιλέξτε την ετικέτα E-mail. 
Προκειµένου να είναι δυνατή η ανάγνωση 
ενός e-mail, πρέπει να προηγηθεί η 
ανάκτησή του από το server. 

ú

Ανοίξτε το µενού και στη 
συνέχεια επιλέξτε Λήψη e-mail 
ή Λήψη κειµένου.

I

Επιλέξτε το επιθυµητό 
µήνυµα.

ö Ανάγνωση µηνύµατος.

Επιλογές λήψης/ανάγνωσης
ú Ανοίξτε το µενού.

Προσθήκη Bcc Προσθήκη διεύθυνσης 
(διευθύνσεων) παραλήπτη 
(παραληπτών) αντιγράφου, 
που δεν είναι ορατοί στους 
υπόλοιπους παραλήπτες.

∆ιαγρ.συνηµµέν Αφαίρεση συνηµµένου από 
το e-mail.

Άνοιγµα συνηµ. Ανοίξτε το συνηµµένο.
Εισαγ.κειµένου Κείµενα (σελ. 22)

Σύµβολα συναισθηµάτων 
(σελ. 46)
Υπογραφή 
Αρχική πρόταση 
Λεπτοµ.επαφών 
Σελιδοδείκτης

Αποθ.ως 
πρόχειρ

Αποθήκευση του e-mail ως 
πρόχειρου.

Επιλ. 
αποστολής

• Αναφορά παράδ
Αίτηση πληροφοριών 
παράδοσης.

• Αναφ.ανάγνωση: Αίτηση 
επιβεβαίωσης ανάγνωσης 
του µηνύµατος.

• Προτεραιότητα: 
Κανονική, Υψηλή, 
Χαµηλό 

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Απάντηση/
Απάντηση όλων/
Προώθηση 

Αποστολή ή προώθηση 
απάντησης σε e-mail/ 
σηµειωµένο e-mail.

Λήψη κειµένου Λήψη µόνο του 
περιεχοµένου του e-mail 
(βλ. επίσης επιλογές 
λήψης για 
Ρύθµιση E-mail/ 
Γενικ.ρυθµίσεις σελ. 49).

Αποθήκ.συνηµ. Αποθήκευση των 
συνηµµένων του e-mail 
στα Τα αρχεία µου 
(σελ. 106).

Αποθήκ.σε ª Αποθήκευση αποστολέα 
στις Επαφές.

Στο αρχείο Μεταφορά του e-mail στο 
αρχείο.
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Πρόχειρο
C¢M¢Πρόχειρο¢E-mail
Εµφανίζεται η ετικέτα για τα µηνύµατα 
που δεν έχουν ακόµη αποσταλεί. 

Εξερχόµενα
C¢M¢Εξερχόµενα¢E-mail
Εµφανίζεται η ετικέτα για τα µηνύµατα 
που έχουν αποσταλεί.

Αρχείο
C ¢M¢Αρχείο µηνυµάτ.¢E-mail
Τα µηνύµατα αποθηκεύονται στο αρχείο 
σύµφωνα µε τον τύπο και την προέλευσή 
τους. Επιλέξτε ετικέτα και διαβάστε το 
επιθυµητό µήνυµα (µηνύµατα).
Μπορείτε να µεταφέρετε σηµαντικά 
µηνύµατα στο αρχείο µε την επιλογή 
§Επιλογές§, Στο αρχείο.

Ρυθµίσεις
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢Ρύθµιση E-mail¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Γενικ.ρυθµίσεις
Γενικές ρυθµίσεις λήψης και αποστολής.

Ρυθµ.σύνδεσης
Τα απαιτούµενα δεδοµένα για τη ρύθµιση 
της πρόσβασης στο server και τις 
παραµέτρους e-mail θα προµηθευτείτε 
από το δίκτυό σας ή στην ιστοσελίδα: 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare
Αλλαγή ενεργού προφίλ

ñ Πατήστε.

F Επιλέξτε το νέο προφίλ.

ì Ενεργοποίηση.

Επιλογή 
λήψης

Λήψη πλήρους e-mail ή µόνο 
της επικεφαλίδας του 
µηνύµατος.

Όριο 
µεγέθους

Περιορισµός µεγέθους για τη 
λήψη ενός e-mail σε KB.

Επιλ. 
διαγραφής

∆ιαγραφή του e-mail µόνο στο 
τηλέφωνο ή και στο server.
©
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Αλλαγή ρυθµίσεων προφίλ

I
Επιλέξτε τα πεδία προς 
επεξεργασία.

§Επιλογές§ Ανοίξτε, στη συνέχεια 
επιλέξτε Αποθήκευση.

Όνοµα: Όνοµα εφαρµογής.
Προφίλ 
εφαρµογών: 

Επιλέξτε προφίλ 
εφαρµογής.

Προτιµώµενα Λίστα προτιµώµενων 
προσβάσεων.

Όνοµα χρήστη: Το όνοµά σας.
∆ιεύθυνση E-mail: Η προσωπική σας 

διεύθυνση e-mail, π.χ.: 
name@domain.abc

∆ιεύθυνση 
απάντ.:

Πρόσθετη διεύθυνση e-
mail για απαντήσεις.

Όνοµα χρήστη: Η προσωπική σας 
ταυτότητα (ID) χρήστη.

Κωδικός 
πρόσβασης:

Ο προσωπικός σας 
κωδικός πρόσβασης.

POP3 Server: Εισάγετε τη διεύθυνση 
Internet, εάν ο τύπος 
server είναι POP3 και 
SMTP.

Θύρα POP3: (Εργοστασιακή ρύθµιση: 
110)

SMTP Server: Εισέγετε τη διεύθυνση 
Internet.

Θύρα SMTP: (Εργοστασιακή ρύθµιση: 
25)

Πιστοποίηση 
SMTP:

Πιστοποίηση: Ναι/Όχι

Κωδικός SMTP: Ένας κωδικός χρήστη 
απαιτείται, εάν η 
"Πιστοποίηση" είναι 
ρυθµισµένη σε Ναι.
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WAP Push
Τα µηνύµατα WAP push µεταδίδονται 
από ειδικά κέντρα υπηρεσιών. Εάν, για 
παράδειγµα, έχετε ζητήσει δεδοµένα 
διαµόρφωσης από το δίκτυό σας, αυτά θα 
µεταδοθούν µέσω WAP push.

Εισερχόµενα
C¢M¢WAP Push

I

Επιλέξτε το επιθυµητό 
µήνυµα.

ö

∆ιαβάστε το µήνυµα ή τις 
πληροφορίες σχετικά µε τα 
µεταδιδόµενα δεδοµένα/ 
προγράµµατα και, εάν 
εφαρµόζεται, ξεκινήστε µία 
λήψη.

Επιλογές Εισερχόµενα
Ανάλογα µε την περίπτωση, 
προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Ρυθµίσεις
C ¢M¢Ρυθµίσεις¢WAP Push
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 

συνέχεια επιλέξτε Ρυθµίσεις.

Εκτέλεση Εκτέλεση προγράµµατος.
Εγγατάσταση Έναρξη εγκατάστασης.

Αποδεκτό/
Απόρριψη 

Αποδοχή/απόρριψη 
µηνύµατος.

Ρυθµίσεις Ανάκληση ρυθµίσεων.

Push 
επιτρεπτό

Ρυθµίσεις για τη λήψη 
µηνυµάτων WAP push: 
Επιτρ.συγκεκρ., Κανένα 
επιτρ., Όλα επιτρεπτά 
Εάν έχει επιλεγεί η ρύθµιση 
Επιτρ.συγκεκρ., είναι δυνατή 
η επεξεργασία των ακόλουθων 
λιστών.

Λευκή λίστα Όλα τα µηνύµατα, οι 
αποστολείς των οποίων 
συµπεριλαµβάνονται στη 
συγκεκριµένη λίστα, γίνονται 
αποδεκτά (δυνατότητα 
έως 20 καταχωρήσεων).

Μαύρη λίστα Όλα τα µηνύµατα, οι 
αποστολείς των οποίων 
συµπεριλαµβάνονται στη 
συγκεκριµένη λίστα, 
διαγράφονται αυτόµατα 
(δυνατότητα έως 20 
καταχωρήσεων).

Άγνωστη 
διεύθ.

∆ιαχείριση µηνυµάτων, οι 
αποστολείς των οποίων δεν 
ανήκουν ούτε στη λευκή, ούτε 
στη µαύρη λίστα: 
Απόρριψη, ∆ιαγραφή 
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Inst.Message b
Έχετε τη δυνατότητα να συνοµιλήσετε µε 
εταίρους διαλόγου που είναι επίσης 
εγγεγραµµένοι για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία στο τηλέφωνό σας ή στον Η/Υ 
(PC). Οι εταίροι σας καταχωρούνται σε 
λίστες επαφών για το σκοπό αυτό και 
επιλέγονται από αυτές για έναν ιδιωτικό ή 
οµαδικό διάλογο. Ανάλογα µπορείτε να 
προσκληθείτε σε ένα διάλογο από άλλους 
συνδροµητές. 
Το GPRS πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο.

Μενού έναρξης (offline)
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση 
Αυτόµ.σύνδεση, η βασική επισκόπηση 
εµφανίζεται αµέσως.

C¢M¢Inst.Message
Σύνδεση Ξεκινήστε για να 

πραγµατοποιήσετε µία 
σύνδεση.

Λογαριασµ Οι ρυθµίσεις πρόσβασης 
είναι συνήθως 
προδιαµορφωµένες. Εάν 
χρειάζεται, εισάγετε Όνοµα 
χρήστη: και Κωδικός 
πρόσβασης:, για να 
ενεργοποιήσετε την 
πρόσβαση.
Επικοινωνήστε µε το δίκτυό 
σας, εάν δεν διαθέτετε 
δεδοµένα πρόσβασης.

Κατάστ.online
Ανακαλέστε την Κατάστ. on-
line, για να ρυθµίσετε τις 
προσωπικές σας ιδιότητες 
(σελ. 97).

Αποθ.συνοµιλίες
Πρόσβαση σε µόνιµα 
αποθηκευµένους διαλόγους.

Ιστ. συνοµιλιών
Ανάγνωση όλων των 
διαλόγων από την τελευταία 
συνεδρία offline 
(διαγράφονται κατά την 
επόµενη σύνδεση).

Ρυθµίσεις Ρυθµίσεις για εφαρµογές και 
διακοµιστές.
Αυτόµατη σύνδεση:
Επιλέξτε τη διαδικασία 
σύνδεσης που προτιµάτε: 
π.χ. χειροκίνητη ή κατά την 
ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου.
Λήξη χρόνου: 
Ρυθµίστε το χρονικό 
διάστηµα σε λεπτά, µετά από 
το οποίο η λειτουργία 
Inst.Message τίθεται στο 
παρασκήνιο, εάν δεν γίνει 
κάποια ενέργεια. Η συνεδρία 
συνεχίζεται και µπορεί να 
ανακληθεί ξανά µέσω του 
µενού. 
Πληροφορία pop-up: 
Ενεργοποιήστε/απενεργοποι
ήστε τα αναδυόµενα 
παράθυρα για νέα µηνύµατα 
ή αλλάξτε την κατάσταση on-
line, µόνο για Inst.Message, 
εάν η εφαρµογή είναι ορατή.
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Βασική επισκόπηση 
(online)
Μετά την επιτυχή σύνδεση, ανάλογα µε το 
δίκτυό σας, εµφανίζονται έως 5 ετικέτες, 
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Συνοµιλίες 
Επαφές ΙΜ 
Οµάδες ΙΜ 
Μηνύµ.πληροφ. 
Αποθ.συνοµιλίες 

Συνοµιλίες
Στη λίστα εµφανίζονται τα ακόλουθα:
• Επαφές online, µε τις οποίες 

διενεργείται µία συνοµιλία.
• Επαφές offline, στις οποίες έχει 

αποσταλεί ένα µήνυµα.
• Οµάδες στις οποίες είστε 

εγγεγραµµένοι.
• Οµάδες που δεν είναι συνδεδεµένες 

και διαθέτουν µη αναγνωσµένα 
µηνύµατα.

• Επαφές offline µε µη αναγνωσµένα 
µηνύµατα.

Έναρξη διαλόγου
I

Επιλέξτε µία καταχώρηση 
(µεµονωµένη επαφή ή 
οµάδα) για ένα διάλογο.

ì Ξεκινήστε το διάλογο.

Εµφανίζονται οι διάλογοι που έχουν λάβει 
χώρα προηγουµένως.
Πλοήγηση:

I Μετακίνηση στο διάλογο.

F

Εναλλαγή µεταξύ 
διαφορετικών διαλόγων.

∆ιάλογος:

ü /
J Συντάξτε το κείµενο.

ý Αποστείλετε το κείµενο. 

Φυσικά, µπορείτε επίσης να λάβετε 
µηνύµατα από επαφές που δεν 
γνωρίζετε. Αυτό υποδεικνύεται στην 
οθόνη και µπορείτε είτε να µεταβείτε στο 
διάλογο, είτε να µπλοκάρετε την επαφή.

Επιλογές
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Ανάλογα µε την επιλογή και την 
περίπτωση, προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες:

Λεπτοµ.επαφών Πρόσθετες πληροφορίες 
για την επαφή.

Λεπτοµέρ.οµάδας Πρόσθετες πληροφορίες 
για την οµάδα.

Κατάστ.online Ρύθµιση των προσωπικών 
σας ιδιοτήτων (σελ. 97).

Πρόσθ. µέλους Προσθήκη νέου µέλους. 
Αναζήτ.µέλους Αναζήτηση µέλους.
Πρόσκληση Πρόσκληση προς τις 

επαφές της προσωπικής 
σας οµάδας να 
συµµετάσχουν στο 
διάλογο.

∆ιαγρ.µέλους ∆ιαγραφή επαφής από τη 
λίστα µελών.
©
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Επαφές ΙΜ
Εµφανίστε την τελευταία λίστα επαφών 
που χρησιµοποιήθηκε και, εάν 
εφαρµόζεται, καταχωρήσεις από Επαφές 
µε ταυτότητα (ID) Instant Message.

I

Επιλέξτε µία καταχώρηση σε 
µία λίστα επαφών για ένα 
διάλογο.

ì
Ξεκινήστε το διάλογο.
Στο τέλος εµφανίζονται οι 
επαφές offline, οπτικά 
διαχωρισµένες και σε 
αλφαβητική σειρά.

Επιλογές Επαφές ΙΜ
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Ανάλογα µε την επιλογή και την 
περίπτωση, προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες:

Επαφή ΙΜ Αποθήκευση επαφής στην 
τρέχουσα λίστα επαφών 
στο server.

Ρυθµίσεις Ρυθµίσεις για αυτόµατη 
σύνδεση.

Φραγή επαφής ∆εν λαµβάνονται πλέον 
µηνύµατα από την επαφή 
και η επαφή δεν λαµβάνει 
πληροφορίες κατάστασης 
από εσάς. 

Μήνυµα σε ID Εισάγετε την ταυτότητα 
(ID) χειροκίνητα.

Αποσύνδεση Η συνεδρία τερµατίζεται 
και εµφανίζεται το µενού 
έναρξης.
Τερµατίζεται µόνο η 
εµφάνιση µε §Εξοδος§, η 
συνεδρία συνεχίζεται στο 
παρασκήνιο. Τα νέα 
µηνύµατα αποθηκεύονται 
στα Εισερχόµενα. Για να 
συνεχίσετε το διάλογο, 
ανοίξτε ξανά την εφαρµογή 
µέσω του βασικού µενού.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Προσθ.επαφής Όνοµα χρήστη: 
Eισαγωγή ενός 
αποκλειστικού ονόµατος 
(login) χρήστη.
Όνοµα οθόνης: 
Eισαγωγή του προσωπικού 
σας ψευδώνυµου για την 
επαφή.

Αναζήτ.επαφής Αναζήτηση της επαφής στις 
λίστες επαφών.

Φραγή επαφής ∆εν λαµβάνονται πλέον 
µηνύµατα από την επαφή και 
η επαφή δεν λαµβάνει 
πληροφορίες κατάστασης 
από εσάς. 
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Οµάδες ΙΜ
Εµφάνιση όλων των οµάδων που 
δηµιουργήθηκαν από εσάς ή στις οποίες 
είστε µέλος.
Πραγµατοποίηση διαλόγου όπως για τις 
επαφές IM.

Επιλογές Οµάδες ΙΜ
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Ανάλογα µε την επιλογή και την 
περίπτωση, προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες:

∆ιαγρ.επαφής ∆ιαγραφή επαφής από τη 
λίστα.

Λίστες επαφών Εµφάνιση των προσωπικών 
σας λιστών επαφών.
∆ηµιουργία νέας λίστας 
επαφών: επιλέξτε Νέα 
καταχώρ. και αντιστοιχήστε 
µία ταυτότητα (ID) και ένα 
όνοµα.

Φραγή λίστας Εµφάνιση της λίστας των 
επαφών που έχουν 
απορριφθεί.

Για άλλες λειτουργίες βλ. σελ. 53.

Πρόσκληση Πρόσκληση προς τις επαφές 
της προσωπικής σας οµάδας 
για την ανταλλαγή άµεσων 
µηνυµάτων.

Πρόσθ. µέλους Προσθήκη νέου µέλους της 
οµάδας. 

Αναζήτ.µέλους Αναζήτηση µέλους της 
οµάδας.

∆ιαγρ.µέλους ∆ιαγραφή επαφής από τη 
λίστα µελων της οµάδας.

Προσθ.οµάδας Προσθήκη νέας οµάδας.

Αναζήτ.οµάδας Αναζήτηση οµάδας στο server 
(επίσης οµάδων, των οποίων 
δεν γίνεται πλέον διαχείριση 
στη λίστα). 

Νέα οµάδα Ταυτότητα οµάδας: 
Εισαγωγή ενός 
αποκλειστικού ονόµατος 
οµάδας.
Όνοµα: 
Όνοµα της οµάδας.
Θέµα: 
Θέµα της οµάδας.
Αναζητίσιµο: 
∆υνατότητα τρίτων να 
αναζητήσουν την οµάδα.
Σηµείωση υποδοχής: 
Eισαγωγή προσωπικού 
χαιρετισµού.
Τύπος: 
Περιορισµένη ή ανοικτή.

∆ιαγρ.οµάδας ∆ιαγραφή οµάδας.
Όνοµα οθόνης Το όνοµά µου για οµαδικό 

διάλογο.

Για άλλες λειτουργίες βλ. σελ. 53.
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Μηνύµ.πληροφ.
Εµφάνιση µηνυµάτων, όπως 
προσκλήσεων σε µία οµάδα, µηνυµάτων 
server ή άλλων µηνυµάτων συστήµατος.

ö

Εµφάνιση επιλεγµένου 
µηνύµατος.

Ή 

ö

Απάντηση σε πρόσκληση/ 
αιτήσεις.

Για απόρριψη, ανοίξτε το µενού §Επιλογές§ 
και επιλέξτε Απαγορεύεται.

Αποθ.συνοµιλίες
Εµφάνιση µόνιµα αποθηκευµένων 
διαλόγων.

ö

Εµφάνιση επιλεγµένου 
διαλόγου.

Οι αποθηκευµένοι διάλογοι µπορούν να 
µετονοµασθούν ή να διαγραφούν µέσω 
του µενού §Επιλογές§.
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A

R
 Language: el; VA

R
 issue date: 050822

Αυτόµ.τηλεφων/Τηλεφωνητής
C ¢M¢Αυτόµ.τηλεφων

Tα περισσότερα δίκτυα παρέχουν µία 
υπηρεσία αυτόµατου τηλεφωνητή, στον 
οποίο ο καλών µπορεί να αφήσει ένα 
φωνητικό µήνυµα για εσάς
• εάν το τηλέφωνό σας είναι 

απενεργοποιηµένο ή δεν είναι έτοιµο 
για λήψη,

• εάν δεν επιθυµείτε να απαντήσετε,
• εάν πραγµατοποιείτε µία κλήση (και 

δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
Αναµονή κλήσης σελ. 75).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν αποτελεί 
µέρος του τυπικού πακέτου του δικτύου 
σας, απαιτείται εγγραφή σε αυτή και οι 
ρυθµίσεις ενδέχεται να πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν χειροκίνητα. Η 
ακόλουθη διαδικασία ενδέχεται να 
ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο.

Ρύθµιση b
Το δίκτυο σας εφοδιάζει µε δύο αριθµούς 
κλήσης:
Αποθήκευση αριθµού τηλεφωνητή
Καλέστε το συγκεκριµένο τηλεφωνικό 
αριθµό, για να ακούσετε τα φωνητικά 
µηνύµατα που σας έχουν αφήσει. 

C ¢M¢Αυτόµ.τηλεφων

L/
J

Επιλέξτε έναν αριθµό κλήσης 
από τις Επαφές ή 
πληκτρολογήστε/αλλάξτε τον 
χειροκίνητα. 

§OK§ Επιβεβαιώστε.

Αποθήκευση αριθµού εκτροπής κλήσεων
Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριµένο 
τηλεφωνικό αριθµό. 

C ¢T¢Ρύθµιση κλήσης¢Εκτροπή

I

Επιλέξτε συνθήκη, 
π.χ. Αναπάντητες.

ñ

Επιβεβαιώστε την αλλαγή και 
στη συνέχεια επιλέξτε 
Ορισµός.

J
Εισάγετε τον αριθµό κλήσης.

§Επιλογές§ Ανοίξτε, στη συνέχεια 
επιλέξτε Αποθήκευση.

Ακρόαση b
Ένα νέο φωνητικό µήνυµα µπορεί να 
υποδεικνύεται µε τους ακόλουθους 
τρόπους, ανάλογα µε το δίκτυο:

l

Σύµβολο µαζί µε ηχητικό 
σήµα.
Ή 

m
Ειδοποίηση µέσω SMS.
Ή 

Λήψη µίας κλήσης που περιλαµβάνει 
µήνυµα αυτόµατης αναγγελίας.
Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε το 
µήνυµα (τα µηνύµατα) που περιλαµβάνει.

1

Κρατήστε πατηµένο (εάν 
χρειάζεται, εισάγετε µόνο µία 
φορά τον αριθµό του 
τηλεφωνητή). Επιβεβαιώστε 
µε §OK§ και §Mailbox§ ανάλογα 
µε το δίκτυό σας.
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Υπηρεσ.κυψέλης b
C ¢M¢Υπηρεσ.κυψέλης
Ορισµένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες 
πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών, 
CellBroadcast). Εάν η λήψη 
ενεργοποιηθεί, θα λαµβάνετε µηνύµατα 
που αφορούν στις ενεργοποιηµένες 
θεµατικές ενότητες στη Λίστα θεµάτων. 
Τα µηνύµατα ΜΚ εµφανίζονται στην 
κατάσταση αναµονής, στα µεγαλύτερα 
µηνύµατα η οθόνη κυλά αυτόµατα.

Μετάδοση
ñ

Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση υπηρεσίας 
ΜΚ. Εάν η υπηρεσία ΜΚ 
είναι ενεργοποιηµένη, ο 
χρόνος αναµονής του 
τηλεφώνου µειώνεται.

Ανάγν.νέου ΜΚ
ì

Όλα τα νέα µηνύµατα 
εµφανίζονται µε χρονολογική 
σειρά.

Λίστα θεµάτων
Προσθέστε έως 10 θεµατικές ενότητες 
στην προσωπική σας λίστα από το 
ευρετήριο θεµάτων. 
Προϋποθέσεις: Η λειτουργία 
Ευρετ.θεµάτων είναι ενεργοποιηµένη και το 
δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία.

ñ

Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση θεµατικής 
ενότητας.

ö

Εµφάνιση µηνύµατος για την 
τρέχουσα θεµατική ενότητα, 
εάν έχει ληφθεί κάποιο.

Νέο θέµα Προσθήκη στη λίστα 
θεµάτων.

• Εάν διατίθεται ευρετήριο θεµάτων, 
επιλέξτε µία θεµατική ενότητα από 
αυτό και επιβεβαιώστε.

• ∆ηµιουργία νέας θεµατικής ενότητας. 
Εισάγετε το όνοµα της θεµατικής 
ενότητας και τον αριθµό καναλιού. 
Ανοίξτε το µενού §Επιλογές§ και επιλέξτε 
Αποθήκευση.

Αυτόµ. ένδειξη
ñ

Επιλέξτε προς εµφάνιση:
κανένα µήνυµα, όλα τα 
µηνύµατα, ή µόνο όλα τα νέα 
µηνύµατα.

Ευρετ.θεµάτων
ñ

Ενεργοποιήστε/ 
απενεργοποιήστε τη χρήση 
του ευρετηρίου θεµάτων.

Γλώσσες ΜΚ
Πραγµατοποιήστε λήψη µηνυµάτων 
µετάδοσης κυψέλης µόνο σε µία γλώσσα, 
σε διάφορες, ή σε όλες τις γλώσσες.

Ενδείξεις οθόνης

Ö ,Õ Θέµα ενεργοποιηµένο/ 
απενεργοποιηµένο.

m
Νέα µηνύµατα στη θεµατική 
ενότητα.

n

Τα µηνύµατα έχουν ήδη 
αναγνωστεί.
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Internet 
C ¢O¢Internet ¢Επιλέξτε λειτουργία. 
Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από 
το Internet, η εµφάνιση των οποίων έχει 
προσαρµοστεί κατάλληλα στις 
δυνατότητες του τηλεφώνου σας. 
Επιπλέον µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα wap.siemens.com ("Down-
loads"), όπου έχετε τη δυνατότητα λήψης 
ή ενηµέρωσης παιχνιδιών, εφαρµογών, 
ήχων, γραφικών και άλλων αντικειµένων 
για το τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο 
Internet ενδέχεται να απαιτεί ειδική 
εγγραφή στο δίκτυό σας.

Πρόσβαση στο δίκτυο
Άµεση ανάκληση του browser µε τη 
διεύθυνση URL από το δίκτυό σας.

Βοηθός λήψης
Κατά τη διάρκεια της λήψης έχετε συνεχή 
υποστήριξη!

Εισάγετε URL
Κατά την εισαγωγή µίας διεύθυνσης URL 
εκκινείται ο browser και εµφανίζεται η 
σελίδα εισόδου.

Σελιδοδείκτες
Εµφάνιση URL/ανάκληση σελίδας
Λίστα σελιδοδεικτών

Εµφάνιση λίστας 
σελιδοδεικτών, που είναι 
αποθηκευµένοι στο 
τηλέφωνο.

I Επιλογή σελιδοδείκτη.

ì Ανάκληση διεύθυνσης URL.

Αποθήκευση
Σελίδα Η τρέχουσα σελίδα 

αποθηκεύεται στο τηλέφωνο 
ως σελιδοδείκτης.

Επιλογές σελιδοδεικτών
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Εδώ θα βρείτε λειτουργίες για την αλλαγή 
και τη διαχείριση σελιδοδεικτών και των 
φακέλων τους. Σε αυτές 
συµπεριλαµβάνεται η επεξεργασία 
µεµονωµένων καταχωρήσεων µε τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις URL, καθώς και η 
διαγραφή και η µεταφορά τους σε άλλους 
φακέλους.
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Internet 
Η ανάκληση της λειτουργίας ανοίγει τον 
browser µε την προκαθορισµένη επιλογή. 

Μενού του browser
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Τερµατισµός σύνδεσης
B

Πατήστε, για να τερµατίσετε 
τη σύνδεση και να κλείσετε 
τον browser.

Πλοήγηση στον browser

Σύµβολα οθόνης στον browser 
(επιλογή)

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
*,0 Επιλογή σηµαντικών ειδικών 

χαρακτήρων. 

Αρχική σελίδα Ανάκληση της 
προκαθορισµένης αρχικής 
σελίδας του τρέχοντος 
προφίλ.

Σελιδοδείκτες • Λίστα σελιδοδεικτών 
Εµφάνιση λίστας 
σελιδοδεικτών, που είναι 
αποθηκευµένοι στο 
τηλέφωνο. 

• Σελίδα Η τρέχουσα σελίδα 
αποθηκεύεται ως σελιδο-
δείκτης.

Πήγαινε στοö Eισαγωγή URL για την 
απευθείας κλήση µίας 
διεύθυνσης Internet, π.χ.
wap.siemens.com 

Επανεκκίνηση Επαναφόρτωση τρέχουσας 
σελίδας.

Εµφάνιση URL Εµφάνιση της διεύθυνσης 
URL της τρέχουσας 
φορτωµένης σελίδας, για 
αποστολή µέσω SMS/ΜΜS/ 
e-mail.

Ιστορικό Εµφάνιση των σελίδων του In-
ternet που επισκεφθήκατε πιο 
πρόσφατα.

Αποσύνδεση Αποσύνδεση από το Internet.
Αρχείο Αποθήκευση του αντικειµένου 

στην τρέχουσα σελίδα ή της 
πλήρους σελίδας, εµφάνιση 
αποθηκευµένων σελίδων.

Ρύθµιση Ρύθµιση ή επαναρρύθµιση 
του browser.

Έξοδος Κλείσιµο του browser.

ì

 • Επιλέξτε µία σύνδεση (link).
• Ρυθµίσεις, 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
κατάστασης.

B

 • Πατώντας στιγµιαία: επιστροφή στο 
προηγούµενο επίπεδο.

I

 • Ένα πεδίο εισαγωγής/µία σύνδεση 
(link) εµπρός/πίσω.

• Μετακίνηση στην επόµενη γραµµή.

²
 Σύνδεση ´

 Χωρίς 
δίκτυο

³ GPRS online ± ∆ίκτυο

Το πρόγραµµα περιήγησης του Internet φέρει 
την άδεια της: 
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Ρυθµίσεις browser
C ¢O¢Internet 

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Ρύθµιση Επιλέξτε.

Προφίλ
Η διαδικασία εξαρτάται από το δίκτυο 
(βλέπε σελ. 72).

Ιστορικό
Εµφάνιση των ιστοσελίδων του Internet 
που επισκεφθήκατε πιο πρόσφατα.

Αποθ.ιστοσελίδ.
Εµφάνιση λίστας των σελίδων, που είναι 
αποθηκευµένες στο τηλέφωνο.

Browser Ρύθµιση επιλογής έναρξης και 
διαχείριση εικόνων και ήχων, 
καθώς και επιλογών 
αποστολής.

Παράµετρος 
πρωτοκόλλου

Ρύθµιση παραµέτρων 
πρωτοκόλλου, µηνυµάτων 
push και χρόνου διακοπής, 
καθώς και διαχείριση των 
cookies.

Ασφάλεια Ρύθµιση κρυπτογράφησης.
Περιβάλλον Επαναφορά συνεδρίας, 

διαγραφή κρυφής µνήµης 
cache, ιστορικού και cookies.
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Ρυθµίσεις
Προφίλ
C ¢T¢Προφίλ
Σε ένα προφίλ τηλεφώνου µπορούν να 
αποθηκευτούν διάφορες ρυθµίσεις, π.χ. 
για την προσαρµογή του τηλεφώνου στο 
επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος 
χώρου.
• Παρέχονται έξι προφίλ µε 

προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Αυτά 
µπορούν ωστόσο να αλλάξουν: 

Γενικά 
∆όνηση 
Συνάντηση 
Εξωτερ.χώρος 
Car Kit 
Ακουστικό 

• Μπορείτε να ονοµάσετε δύο 
προσωπικά προφίλ (<Όνοµα>).

Ενεργοποίηση
I

Επιλέξτε ένα προεπιλεγµένο 
ή ένα προσωπικό προφίλ.

ì Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Αλλαγή ρυθµίσεων προφίλ
Επεξεργαστείτε ένα προεπιλεγµένο 
προφίλ ή δηµιουργήστε ένα νέο 
προσωπικό προφίλ:

I Επιλέξτε το προφίλ.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Αλλαγή ρύθµ.

Επιλέξτε.
Εµφανίζεται η λίστα µε τις διαθέσιµες 
λειτουργίες.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθµιση µίας 
λειτουργίας, επιστρέφετε στο µενού των 
προφίλ και µπορείτε να προσδιορίσετε 
µία άλλη ρύθµιση.

Πρόσθετες πληροφορίες
• Για ανάκληση της λίστας στην κατάσταση 
αναµονής:
G Εµφανίζεται η λίστα των προφίλ.

• Το ενεργό προφίλ υποδεικνύεται µε ·.
©
 S

ie
m



63Ρυθµίσεις

right page (63) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (27.10.2005, 09:34)
Tem

plate: X
75, V

ersion 2.2;V
A

R
 Language: el; VA

R
 issue date: 050822
en
s 

AG
 2

00
3,

 C
:\B

en
Q

\D
TP

-S
at

z\
P

ro
du

kt
e\

S
L7

5_
H

yd
ra

_1
\o

ut
-

Επιλογές προφίλ
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Car Kit 
Εάν χρησιµοποιείτε ένα γνήσιο σύστηµα 
ανοικτής συνοµιλίας αυτοκινήτου της 
Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα, µόλις το τηλέφωνο 
τοποθετηθεί στη βάση (βλ. επίσης 
Αξεσουάρ, σελ. 122). 

Ακουστικό
Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόµατα, 
µόνο εάν χρησιµοποιείτε γνήσια 
ακουστικά Siemens (βλ. 
επίσης Αξεσουάρ, σελ. 122).

Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση επιλεγµένου 
προφίλ.

Αλλαγή ρύθµ. Αλλαγή ρυθµίσεων του 
προφίλ.

Αντιγραφή απο Αντιγραφή των ρυθµίσεων 
από ένα άλλο προφίλ.

Μετονοµασία Αλλαγή προσωπικού προφίλ 
(µε εξαίρεση τα 
προεπιλεγµένα προφίλ).
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Ρυθµίσεις Μελωδίες
C ¢T¢Μελωδίες¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Ένταση
Ρυθµίστε την ένταση για όλους τους 
τόνους.

I Ρυθµίστε την ένταση.

ì Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση.

Ρυθµίσεις µελωδιών
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσετε επιµέρους ρυθµίσεις 
για τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Κλήσεις 
• Μηνύµατα (SMS, MMS, Υπηρεσ.κυψέλης, 

E-mail, ∆ιάρκεια) 
• Ατζέντα 
• Ξυπνητήρι 
• Inst.Message 
• Παιχνίδια 
• Ήχος λήξης 
• Ήχος έναρξης 
• Άνοιγµα PSlide 
• Κλειστό PSlide 
ή ηχογραφήστε νέους µε:
• Εγγραφή ήχου (σελ. 98)

Ανάλογα µε τη λειτουργία προσφέρονται 
διάφορες επιλογές:
Μελωδίες

I
Επιλογή ενός ήχου 
κουδουνισµού από 
Τα αρχεία µου.

Ρύθµιση ήχων
Κουδούνισµα

Αναπαραγωγή του ήχου 
κουδουνισµού στην 
καθορισµένη ένταση.

Άνοδος Ρύθµιση ήχου κουδουνισµού 
σε αυξανόµενη ένταση.

Μπιπ Περιορίστε τον ήχο 
κουδουνισµού σε ένα 
σύντοµο ηχητικό σήµα 
(µπιπ).

Ανενεργ Απενεργοποιήστε όλους τους 
τόνους για τη σχετική λει-
τουργία.
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Ρυθµίσεις Θέµατα
C ¢T¢Θέµατα
Φορτώστε µία εντελώς νέα οπτική 
παρουσίαση στο τηλέφωνό σας. 
∆ιάφορες λειτουργίες αναδιοργανώνονται 
σε µία θεµατική βάση µε το πάτηµα ενός 
πλήκτρου, π.χ. 
• Γραφικά 
• Ήχοι 
• Περιβάλλον 
• Φόντο 
Τα θεµατικά αρχεία είναι συµπιεσµένα, 
προς εξοικονόµηση χώρου µνήµης. Κατά 
την ενεργοποίηση, γίνεται αυτόµατη 
εξαγωγή και καταχώρηση των θεµατικών 
πακέτων. Τα κινούµενα γραφικά, οι ήχοι 
και οι εικόνες τοποθετούνται στα Τα αρχεία 
µου, στους αντίστοιχους φακέλους.

Ενεργοποίηση νέου θέµατος
I Επιλέξτε το θέµα.

ì

Ενεργοποιήστε, εάν 
χρειάζεται, προβάλλετε 
§Προεπισκόπηση§.

Πρόσθετες πληροφορίες
Οι υπάρχουσες ρυθµίσεις εµφάνισης και ήχων 
κουδουνισµού µπορούν να αντικατασταθούν.
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Ρυθµίσεις Οθόνη
C ¢T¢Οθόνη¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Φόντο
Ρυθµίστε ένα γραφικό ως φόντο για την 
οθόνη.

Λογότυπο
Επιλέξτε µία εικόνα που θα εµφανίζεται 
αντί του λογότυπου του δικτύου.

Screensaver
Μετά από ένα ρυθµιζόµενο χρονικό 
διάστηµα, το screensaver εµφανίζει µία 
εικόνα στην οθόνη. Μία εισερχόµενη 
κλήση και/ή το πάτηµα οποιουδήποτε 
πλήκτρου τερµατίζει τη λειτουργία, εκτός 
εάν είναι ενεργοποιηµένη η ασφάλεια µε 
τον κωδικό τηλεφώνου. 
Προεπισκόπηση
Εµφάνιση του screensaver.
Στυλ:
Επιλέξτε µεταξύ: Κανονικό, Ψηφιακό ρολόι, 
Αναλογικό ρολόι, Εικόνα, Οικονοµ.ενέργ., 
Κλειστό. 
Εικόνα:
Επιλέξτε εικόνα στα Τα αρχεία µου.
Λήξη χρόνου:
Ρυθµίστε το χρονικό διάστηµα, µετά το 
οποίο θα ξεκινά το screensaver.
Προστασία κωδικού:
Για το κλείσιµο του screensaver 
απαιτείται ο κωδικός τηλεφώνου.

Γραφικό έναρξης
Επιλέξτε το κινούµενο γραφικό που θα 
εµφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου.

Γραφικά λήξης
Επιλέξτε το κινούµενο γραφικό που θα 
εµφανίζεται κατά την απενεργοποίηση 
του τηλεφώνου.

Χαιρετισµός
Εισάγετε ένα κείµενο χαιρετισµού που θα 
εµφανίζεται αντί κινούµενου γραφικού 
κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Μεγάλα γράµµατ
Έχετε τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ δύο 
µεγεθών γραµµατοσειράς για τις 
απεικονίσεις της οθόνης.

Φωτισµός
Ρύθµιση εντονότερου/χαµηλότερου 
φωτισµού οθόνης. Όσο χαµηλότερη είναι 
η ρύθµιση, τόσο µεγαλύτερος είναι 
ο χρόνος αναµονής.

I

Πατήστε επανειληµµένα το 
πλήκτρο πλοήγησης 
επάνω/κάτω, για να αυξήσετε 
ή να µειώσετε τη ρύθµιση.

Αντίθεση
Ρυθµίστε την αντίθεση.

I

Πατήστε επανειληµµένα το 
πλήκτρο πλοήγησης 
επάνω/κάτω, για να αυξήσετε 
ή να µειώσετε τη ρύθµιση.

Σηµείωση
Tο screensaver Ψηφιακό ρολόι/Γραφικά 
µειώνει το χρόνο αναµονής του τηλεφώνου σας.
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Ρυθµίσεις Αθόρυβο 
C ¢T¢Αθόρυβο
Για να αποφύγετε την ενόχληση από το 
κουδούνισµα του τηλεφώνου, µπορείτε 
να ενεργοποιήσετε εναλλακτικά τη 
δόνηση. Η δόνηση µπορεί επίσης να 
ενεργοποιηθεί παράλληλα µε τον ήχο 
κουδουνισµού (π.χ. σε θορυβώδες 
περιβάλλον). Η συγκεκριµένη λειτουργία 
είναι απενεργοποιηµένη κατά τη φόρτιση 
της µπαταρίας και όταν υπάρχουν 
συνδεδεµένα αξεσουάρ (µε εξαίρεση τα 
ακουστικά).
Αθόρυβο

ñ

Ενεργοποιήστε/ 
απενεργοποιήστε τη δόνηση.

Αναπαραγωγή επίδειξης
Οι τύποι δόνησης που προσφέρονται 
αναπαράγονται προς επίδειξη.
Αντιστοίχηση τύπων δόνησης
Σε κάθε µία από τις ακόλουθες εφαρµογές 
µπορεί να αντιστοιχιστεί ο προσωπικός 
της τύπος δόνησης:
Κλήσεις, Μηνύµατα, Ειδοποίηση, 
Inst.Message 



Ρυθµίσεις68

©
 S

ie
m

en
s 

AG
 2

00
3,

 C
:\B

en
Q

\D
TP

-S
at

z\
P

ro
du

kt
e\

S
L7

5_
H

yd
ra

_1
\o

ut
-

left page (68) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (14.10.2005, 11:36)

Tem
plate: X

75, V
ersion 2.2;V

A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

Ρυθµίσεις Εικονικός φίλος
C ¢T¢Εικονικός φίλος¢Επιλέξτε λειτουργία. 
Το Εικονικός φίλος σας παρέχει 
πληροφορίες για πολλές ενέργειες που 
πραγµατοποιείτε µε το τηλέφωνό σας. 
Σας υπενθυµίζει επίσης σχετικά µε 
συναντήσεις ή γενέθλια.
Ένας φάκελος Εικονικός φίλος διατίθεται 
στο τηλέφωνο κατά προεπιλογή και δεν 
είναι δυνατή η διαγραφή του.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση

Mπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Εικονικός φίλος.

Κανονική Eπιλέξτε τη 
συµπεριλαµβανόµενη 
"τυπική φιγούρα".

Εάν έχετε φορτώσει πρόσθετες φιγούρες, 
µπορείτε επίσης να τις εγκαταστήσετε, να 
τις ενεργοποιήσετε ή να τις διαγράψετε:

I Επιλέξτε καταχώρηση.

C Ενεργοποίηση.

Εγκατάσταση
Μπορείτε να “κατεβάσετε” πρόσθετες 
φιγούρες από το Internet.

I

Επιλέξτε καταχώρηση από τη 
λίστα ή από τα Εισερχόµενα.

J

Κατά την εγκατάσταση ενός 
νέου Εικονικός φίλος µπορείτε 
να του δώσετε το 
αποκλειστικό του όνοµα.

§Ναι§ Ενεργοποίηση.



69Ρυθµίσεις

right page (69) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (27.10.2005, 09:49)
Tem

plate: X
75, V

ersion 2.2;V
A

R
 Language: el; VA

R
 issue date: 050822
en
s 

AG
 2

00
3,

 C
:\B

en
Q

\D
TP

-S
at

z\
P

ro
du

kt
e\

S
L7

5_
H

yd
ra

_1
\o

ut
-

Ρυθµίσεις Σύνδεση
C ¢T¢Σύνδεση¢Επιλέξτε λειτουργία. 

EGPRS (EDGE)

ì

Ενεργοποιήστε/ 
απενεργοποιήστε την 
υπηρεσία EGPRS.

Η υπηρεσία ΕGPRS είναι µία µέθοδος 
ταχύτερης µετάδοσης δεδοµένων στο 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας απ’ ό,τι µε την 
υπηρεσία GPRS. Εάν χρησιµοποιείτε 
ΕGPRS και το δίκτυο διαθέτει επαρκή 
χωρητικότητα, έχετε τη δυνατότητα να 
είστε µόνιµα συνδεδεµένοι στο Internet. 
Μόνο ο πραγµατικός χρόνος µετάδοσης 
χρεώνεται από το δίκτυο. Ορισµένα 
δίκτυα δεν υποστηρίζουν ακόµη τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία. 
Ένδειξη στην οθόνη:

£
 Ενεργοποιηµένο και 

διαθέσιµο.

¢ Εγγεγραµµένο.

¤
 Προσωρινά διακεκοµµένο.

Πληροφ. EGPRS
Εµφάνιση πληροφοριών για την 
κατάσταση σύνδεσης.

Bluetooth® (BT)
Το Bluetooth είναι µία ασύρµατη σύνδεση 
µικρής εµβέλειας, µέσω της οποίας είναι 
δυνατή η σύνδεση, π.χ., ενός ακουστικού 
ή ενός συστήµατος ανοικτής συνοµιλίας 
αυτοκινήτου, χωρίς τη χρήση καλωδίων. 
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
Αποστ./Εκτυπ. στο µενού επιλογών για τη 
σχετική εφαρµογή, µπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε τη συγκεκριµένη οδό 
για την αποστολή δεδοµένων. 
Με το προφίλ SAP (SIM Access Profile) 
µία µονάδα τηλεφώνου αυτοκινήτου GSM 
µπορεί, για παράδειγµα, να 
χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα πρόσβασης 
από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. 
∆εν απαιτείται αφαίρεση της κάρτας SIM 
από το κινητό. Το προφίλ SAP 
ενδεχοµένως να µην υποστηρίζεται από 
το δίκτυό σας.
Κάθε συσκευή bluetooth διαθέτει τη δική 
της συγκεκριµένη διεύθυνση και µπορεί 
κατ’ επιλογήν να λάβει ένα επεξηγηµατικό 
όνοµα. Η προστασία µε κωδικό 
πρόσβασης διασφαλίζει την ασφάλεια 
µίας σύνδεσης Bluetooth, όπως και η 
καταχώρηση του εταίρου BT σε µία λίστα 
ως “αξιόπιστη” συσκευή.
Για να πραγµατοποιήσετε µία σύνδεση 
Bluetooth µεταξύ του τηλεφώνου σας και 
άλλων συσκευών Bluetooth, πρέπει να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Το σήµα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι 
ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και 
οποιαδήποτε χρήση αναλόγων σηµάτων από τη 
Siemens γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα σήµατα 
κατατεθέντα και ονοµασίες είναι αυτά των 
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Bluetooth QDID 
(Qualified Design ID): B02422
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ì

Ενεργοποιήστε/ 
απενεργοποιήστε την 
υπηρεσία Bluetooth.

Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι 
ενεργοποιηµένη, ο χρόνος αναµονής του 
τηλεφώνου µειώνεται.

Ρύθµιση BT
C

Ενεργοποίηση λειτουργίας 
bluetooth.
Όνοµα BT: Μπορείτε να 
δώσετε στο τηλέφωνο ένα 
όνοµα κατά την πρώτη 
ενεργοποίηση της 
λειτουργίας Bluetooth.

Αναζήτηση 
Η αναζήτηση µπορεί να είναι γενική ή 
απλά για ορισµένες συσκευές BT που 
καθορίζονται στο µενού επιλογών.

ì Ανοίξτε την επιλογή.

Προσδιορίστε ποιες συσκευές BT 
πρόκειται να αναζητηθούν:
Όλα Όλες οι συσκευές BT
Audio Π.χ. ακουστικά, Car Kit
Τηλέφωνο Άλλα τηλέφωνα BT
Η/Υ Προσωπικός υπολογιστής µε 

σύνδεση BT

ì ΄Εναρξη αναζήτησης.

Εµφανίζεται ο αριθµός και το όνοµα της 
συσκευής BT που εντοπίσθηκε πιο 
πρόσφατα. 

ì

Η αναζήτηση τερµατίζεται και 
οι πρώτες 10 συσκευές που 
εντοπίσθηκαν εµφανίζονται 
σε µία λίστα.
§Επανάλ.§Έναρξη νέας 
αναζήτησης.

I

Μετακινηθείτε στην 
επιθυµητή καταχώρηση.

ì

Καλέστε τη συσκευή και 
ξεκινήστε τη διαδικασία για 
την αποδοχή ως "αξιόπιστη" 
συσκευή στη λίστα γνωστών 
συσκευών. Για να το 
επιτύχετε, εισάγετε τον 
κωδικό πρόσβασης για την 
άλλη συσκευή. Εάν η λίστα 
είναι πλήρης, 
δεν είναι δυνατή η προσθήκη 
άλλης συσκευής.

Λίστα συσκευών
• Γνωστές συσκ
Προς διευκόλυνση της επιλογής, οι 
συχνοί εταίροι BT µπορούν να 
καταχωρηθούν στη λίστα γνωστών 
συσκευών. Εάν οι καταχωρήσεις είναι 
"αξιόπιστες", δεν ζητάται κωδικός. 
• Τελευτ.σύνδεση
Λίστα των συσκευών που συνδέθηκαν 
πιο πρόσφατα και/ή εξακολουθούν να 
είναι συνδεδεµένες. 
• Μαύρη λίστα
Τυχόν απόπειρες σύνδεσης µε συσκευές 
στη συγκεκριµένη λίστα απορρίπτονται.
• Αποτ.τελ.αναζ.
Λίστα των τελευταίων συσκευών που 

εντοπίσθηκαν.

Ένδειξη στην οθόνη
¨ Bluetooth ενεργοποιηµένο.

© Bluetooth ορατό σε άλλους.

«

Bluetooth κατά τη µετάδοση 
δεδοµένων.

ª

Κλήση αποδεκτή σε 
συσκευή bluetooth.
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Επιλογές λιστών
Ανάλογα µε τη λίστα, προσφέρονται 
διάφορες λειτουργίες.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Όνοµα BT
Στο τηλέφωνο έχει δοθεί ένα όνοµα (έως 
20 χαρακτήρες) – αυτό είναι το όνοµα 
που βλέπει ο συνοµιλητής. Εάν δεν έχει 
δοθεί όνοµα, το τηλέφωνο χρησιµοποιεί 
τη µη τροποποιήσιµη διεύθυνση 
συσκευής.
Οι πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό 
BT επίσης δεν µπορούν να 
τροποποιηθούν.
Ορατό σε άλλα
Πραγµατοποιήστε ρυθµίσεις, 
προκειµένου να καθορίσετε πώς θα 
πρέπει να "ενεργεί" το τηλέφωνό σας, 
όταν βρίσκεται σε επαφή µε άλλες 
συσκευές BT. Αυτό σηµαίνει (εάν είναι 
"ορατό") για παράδειγµα ότι η διεύθυνση 
συσκευής ή το όνοµα BT του τηλεφώνου 
σας εµφανίζεται σε άλλες συσκευές BT, 
εάν το ζητήσουν, προκειµένου να λάβουν 
ή να αποστείλουν δεδοµένα.
• Μη ορατό
Το τηλέφωνό σας δεν είναι "ορατό" σε 
άλλες συσκευές BT. Γνωστές συσκευές, 
όπως το ακουστικό / Car Kit Bluetooth 
συνεχίζουν να λειτουργούν.
• Αυτόµατο
Το τηλέφωνό σας είναι "ορατό" σε άλλες 
συσκευές BT για πέντε λεπτά. Θα 
ερωτηθείτε στη συνέχεια εάν θα πρέπει 
να εξακολουθήσει η "ορατότητα".
• Πάντα ορατό
Το τηλέφωνό σας είναι πάντοτε "ορατό" 
σε άλλες συσκευές BT. Οι συγκεκριµένες 
συσκευές µπορούν να δηµιουργήσουν 
σύνδεση µε το τηλέφωνό σας και να 
προστεθούν στη λίστα γνωστών 
συσκευών, εάν χρειάζεται. 
Ηχητική ροή ΒΤ
Όταν χρησιµοποιείται ακουστικό Blue-
tooth, όλα τα ακουστικά σήµατα 
µεταδίδονται αποκλειστικά σε αυτό.

Αναζήτηση/ 
Επανάληψη 

Αναζήτηση για συσκευές BT 
ή επανάληψη της 
αναζήτησης.

Χρήση ως audio Εάν αυτό δεν είναι δυνατό 
αυτόµατα, προσδιορίστε τη 
συσκευή ως "ακουστική" 
συσκευή.

Αύξηση προτερ Μετακίνηση της 
καταχώρησης προς τα 
επάνω στη λίστα, 
προκειµένου, για 
παράδειγµα, µία 
συγκεκριµένη ακουστική 
συσκευή να χρησιµοποιηθεί 
πρώτη.

Μείωση προτερ Μετακίνηση της 
καταχώρησης προς τα κάτω 
στη λίστα.

Σε µαύρη λίστα Μετακίνηση της 
καταχώρησης στη µαύρη 
λίστα.

Λίστα γνωστών Mετακίνηση της 
καταχώρησης στη λίστα 
γνωστών συσκευών. 

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Ρυθµίσεις online
Προεπιλεγµένη ρύθµιση και 
ενεργοποίηση των προφίλ σύνδεσης για 
τη µετάδοση δεδοµένων. 
Η εργοστασιακή ρύθµιση του τηλεφώνου 
ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο:
• Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη εγκατασταθεί 

από το δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να 
ξεκινήσετε αµέσως.

• Τα προφίλ πρόσβασης έχουν ήδη 
δηµιουργηθεί από το δίκτυό σας. Στην 
περίπτωση αυτή, επιλέξτε και 
ενεργοποιήστε το προφίλ.

• Η διαµόρφωση των προφίλ 
πρόσβασης πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί από το χρήστη. Στην 
περίπτωση αυτή, τα απαιτούµενα 
δεδοµένα θα προµηθευτείτε από το 
δίκτυο ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare

Επιλογή προφίλ

F Επιλέξτε το προφίλ.

ì Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Fax/data
Αποσ.φωνή/Fax b
Ρυθµίστε τη συγκεκριµένη λειτουργία στο 
τηλέφωνο πριν τη µετάδοση, προκειµένου 
να είναι δυνατή η αλλαγή από λειτουργία 
φωνής σε λειτουργία φαξ.
Λήψη Fax/data b
Το δίκτυο σάς έχει προµηθεύσει µε έναν 
αριθµό για την πραγµατοποίηση κλήσεων 
και µε έναν αριθµό φαξ/δεδοµένων.
Η κλήση σηµατοδοτείται από έναν ειδικό 
ήχο κουδουνισµού και ο τύπος κλήσης 
(φαξ ή δεδοµένα) εµφανίζεται στην 
οθόνη. Ξεκινήστε τώρα το πρόγραµµα 
επικοινωνίας στον Η/Υ (PC), για να 
λάβετε το φαξ/τα δεδοµένα.
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Ρυθµίσεις Συντοµεύσεις
C¢T¢Συντοµεύσεις

Πλήκτρα οθόνης
Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχήσετε 
µία λειτουργία στα κατάλληλα πλήκτρα 
οθόνης. 
Επεξεργασία

I Επιλέξτε πλήκτρο.

ñ

Ανακαλέστε τη λειτουργία 
επεξεργασίας.

I

Μετακινηθείτε στη νέα 
αντιστοίχηση στη λίστα.

ì Επιβεβαιώστε.

Εφαρµογή
Το "Internet" χρησιµοποιείται εδώ µόνο 
ως παράδειγµα.
§Internet§ Κρατήστε πατηµένο, η 

εφαρµογή ξεκινά.

Πλήκ.πλοήγησης
Στο πλήκτρο πλοήγησης είναι δυνατή η 
αντιστοίχηση λειτουργιών για τρεις 
κατευθύνσεις (λειτουργικό µόνο στην 
κατάσταση αναµονής). Η κίνηση προς τα 
κάτω έχει αντιστοιχιστεί στο άνοιγµα των 
επαφών και δεν είναι δυνατή η 
τροποποίησή της. 

I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
κατεύθυνση.

ñ

Ανακαλέστε τη λειτουργία 
επεξεργασίας.

I

Επιλέξτε εφαρµογή από τη 
λίστα.

ì Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αριθµ. πλήκτρα
Τα αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9 µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως αριθµοί ταχείας 
κλήσης για ταχεία πρόσβαση σε 
λειτουργίες. 
Το αριθµητικό πλήκτρο 1 είναι κρατηµένο για 
τον αριθµό κλήσης του τηλεφωνητή 
(σελ. 57).

Πρόσθετες πληροφορίες
Tο δίκτυο ενδέχεται να έχει ήδη αντιστοιχήσει 
λειτουργίες σε όλα τα πλήκτρα (π.χ. πρόσβαση 
σε "Υπηρεσίες SIM" ή άµεση ανάκληση της 
πύλης Internet). Η συγκεκριµένη καταχώρηση 
στο πλήκτρο ενδεχοµένως να µην µπορεί να 
αλλάξει.
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Αντιστοίχηση αριθµών ή λειτουργιών

I Επιλέξτε το πλήκτρο.

ñ

Ανακαλέστε τη λειτουργία 
επεξεργασίας.

I

Επιλέξτε εφαρµογή από τη 
λίστα.

ì Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Εφαρµογή
Έναρξη αποθηκευµένης εφαρµογής 
(π.χ. Internet).
Στην κατάσταση αναµονής:

3 Πατήστε στιγµιαία.

Η καταχώρηση του αριθµητικού 
πλήκτρου 3 εµφανίζεται επάνω από το 
δεξί πλήκτρο επιλογής, π.χ.:
§Internet§ Κρατήστε πατηµένο.
Ή απλά

3  κρατήστε πατηµένο.

Εµφ.λειτουργιών
Εµφάνιση των λειτουργιών που έχουν 
οριστεί για τα αριθµητικά πλήκτρα.

Ηχοι πλήκτρων
Ρυθµίστε τον τύπο της ηχητικής 
αναγνώρισης των πλήκτρων.
Κλίκ, Τόνος, Αθόρυβα 
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Ρυθµίσεις Ρυθµίση κλήσης
C ¢T¢Ρυθµίση κλήσης¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Απόκρυψη b
Όταν πραγµατοποιείτε µία κλήση, ο 
αριθµός σας µπορεί να εµφανίζεται στην 
οθόνη του συνοµιλητή (εξαρτάται από τα 
δίκτυα).
Για να καταστείλετε την εµφάνιση, 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε την 
κατάσταση "Απόκρυψη ταυτότητας" για 
όλες τις επακόλουθες κλήσεις ή µόνο για 
την επόµενη κλήση. Για τη χρήση των 
συγκεκριµένων λειτουργιών ενδέχεται να 
απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή στο δίκτυό 
σας.

Αναµονή κλήσης b
Εάν έχετε εγγραφεί για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία, µπορείτε να ελέγξετε εάν είναι 
ρυθµισµένη και να την 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Εκτροπή
Επιλέξτε τη συνθήκη, υπό την οποία οι 
κλήσεις θα πρέπει να εκτρέπονται στον 
τηλεφωνητή σας ή σε έναν άλλο 
τηλεφωνικό αριθµό. Για να ρυθµίσετε την 
εκτροπή:

I

Επιλέξτε συνθήκη, 
π.χ. Αναπάντητες.

ñ

Επιβεβαιώστε την αλλαγή και 
στη συνέχεια επιλέξτε 
Ορισµός.

J
Εισάγετε τον αριθµό κλήσης.

§Επιλογές§ Ανοίξτε, στη συνέχεια 
επιλέξτε Αποθήκευση.

Όλες οι κλήσεις
Εκτροπή όλων των κλήσεων.

Ç

Σύµβολο στην επάνω γραµµή 
της οθόνης στην κατάσταση 
αναµονής.

Αναπάντητες b
Περιλαµβάνει τις συνθήκες Μη εφικτή, ∆εν 
απαντά, Κατειληµµέvο, βλ. παρακάτω.
Μη εφικτή
Η εκτροπή πραγµατοποιείται, εάν το 
τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο 
ή βρίσκεται εκτός εµβέλειας.
∆εν απαντά
Η κλήση εκτρέπεται µόνο µετά από µία 
καθυστέρηση που καθορίζεται από το 
δίκτυο. Η µέγιστη ρύθµιση για τη χρονική 
περίοδο είναι 30 δευτερόλεπτα, σε 
διαστήµατα των 5 δευτερολέπτων.
Κατειληµµέvο
Η εκτροπή πραγµατοποιείται, εάν µία 
κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η ρύθµιση Αναµονή 
κλήσης, κατά τη διάρκεια µίας κλήσης 
ακούγεται ο τόνος αναµονής.
Λήψη fax b
Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν 
αριθµό µε σύνδεση φαξ.
Λήψη δεδοµέν. b
Οι κλήσεις δεδοµένων εκτρέπονται σε 
έναν τηλεφωνικό αριθµό µε σύνδεση Η/Υ 
(PC).
Έλεγχος κατάσ
Με τη ρύθµιση µπορείτε να ελέγξετε την 
τρέχουσα κατάσταση εκτροπής για όλες 
τις συνθήκες. Μετά από µία 
σύντοµη παύση, η τρέχουσα 
κατάσταση µεταδίδεται και προβάλλεται 
από το δίκτυο.
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∆ιαγραφή όλων b
Όλες οι ρυθµισµένες εκτροπές 
ακυρώνονται. 

Κλήσ.ειδοπ.από b
Επισηµαίνονται ηχητικά µόνο κλήσεις 
από τηλεφωνικούς αριθµούς που είναι 
αποθηκευµένοι στις Επαφές ή στην κάρτα 
SIM ή έχουν αντιστοιχιστεί σε µία οµάδα. 
Οι υπόλοιπες κλήσεις εµφανίζονται µόνο 
στην οθόνη.

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

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

Πρόσθετες πληροφορίες
Σηµειώστε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο 
δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π.χ. σε περίπτωση 
αλλαγής της κάρτας SIM).
Επανενεργοποίηση εκτροπής
Η τελευταία εκτροπή αποθηκεύεται. Ενεργήστε 
όπως µε τη "Ρύθµιση εκτροπής". Ο 
αποθηκευµένος αριθµός κλήσης εµφανίζεται. 
Επιβεβαιώστε τον αριθµό.
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Ρυθµίσεις Ρύθµιση τηλεφ.
C ¢T¢Ρύθµιση τηλεφ.¢Επιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα
Γλώσσα οθόνης
Ρυθµίστε τη γλώσσα για τις ενδείξεις της 
οθόνης. Όταν έχει επιλεγεί η ρύθµιση 
Αυτόµατο, χρησιµοποιείται η γλώσσα του 
δικτύου σας. 
Εάν κατά λάθος έχει οριστεί κάποια 
γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το 
τηλέφωνο µπορεί να επανέλθει στη 
γλώσσα του οικείου δικτύου σας µε την 
εισαγωγή των ακόλουθων χαρακτήρων 
(στην κατάσταση αναµονής):

* # 0 0 0 0 # A 
Γλώσσα εισαγ.
Επιλογή της γλώσσας για την εισαγωγή 
κειµένου. Οι γλώσσες µε υποστήριξη T9 
επισηµαίνονται µε το σύµβολο Τ9.

Λεξικό
Εισαγωγή Τ9
Φορτώστε βάσεις δεδοµένων για την 
υποστήριξη T9 για την τρέχουσα γλώσσα.
Εξαγωγή Τ9
Αποθηκεύστε βάσεις δεδοµένων για την 
υποστήριξη T9 για την τρέχουσα γλώσσα 
στα Τα αρχεία µου. 

Ηχοι πλήκτρων
Ρυθµίστε τον τύπο της ηχητικής 
αναγνώρισης των πλήκτρων.
Κλίκ, Τόνος, Αθόρυβα 

Ήχοι υπηρεσιών
Ρύθµιση τόνων υπηρεσιών και τόνων 
ειδοποίησης:
On/Off Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση των τόνων.
Εκτεταµένος  Εάν η συγκεκριµένη ρύθµιση 

είναι ενεργοποιηµένη, 
διατίθεται µία ευρύτερη 
ποικιλία τόνων υπηρεσιών, 
π.χ.: ολοκλήρωση µενού, 
διακοπή σύνδεσης δικτύου.

Αυτόµατη απενεργ/ση
Το τηλέφωνο απενεργοποιείται 
καθηµερινά την καθορισµένη ώρα.
Ενεργοποίηση
Ορισµός Επιλέξτε.

J

Εισάγετε την ώρα 
(24ωρη-µορφή).

§Αποθήκ.§ Αποθηκεύστε. 
Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση

Επιλέξτε.
ì Επιβεβαιώστε.
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File system
Μορφοποίηση
(Προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Η µνήµη του τηλεφώνου µορφοποιείται 
και όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα, 
όπως ήχοι κουδουνισµού, εικόνες, 
παιχνίδια, κ.λπ. διαγράφονται. Η 
µορφοποίηση ενδέχεται να διαρκέσει 
περισσότερο από 1 λεπτό.

∆ιαχειρ.άδειας
Είναι δυνατή η εµφάνιση και η διαχείριση 
δεδοµένων ή εφαρµογών µε άδεια (βλ. 
επίσης DRM, σελ. 14). 

IMEI συσκευής
Αριθ.συσκευής
Εµφανίζεται ο κωδικός αριθµός της 
συσκευής (IMEI). Η συγκεκριµένη 
πληροφορία µπορεί να είναι χρήσιµη για 
το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
Σχετικά µε τηλ.
Όνοµα προϊόντος, ηµεροµηνία 
παραγωγής, έκδοση λογισµικού.
Μόνιτορ CC
Κλήση κεντρικού µόνιτορ.

Έλεγχος συσκευής
Προσφέρεται ένας αυτοέλεγχος, καθώς 
και επιµέρους έλεγχοι. Εάν επιλέξετε 
Αυτοέλεγχος, διενεργούνται όλοι οι 
επιµέρους έλεγχοι.

Βοηθ/κή µνήµη
Η βοηθητική λειτουργία µνήµης σας 
βοηθά, σε περίπτωση που η µνήµη του 
τηλεφώνου είναι ανεπαρκής. Εάν 
απαιτείται, µπορεί επίσης να εκκινηθεί 
αυτόµατα από εφαρµογές.
Μετά τον έλεγχο της χωρητικότητας τους, 
όλα τα αρχεία και οι φάκελοι εµφανίζονται 
µαζί µε το µέγεθός τους και είναι δυνατή η 
προβολή/το άνοιγµά τους και, εάν 
χρειάζεται, η διαγραφή τους.

Έκδοση λογισµικού
Εµφάνιση της έκδοσης λογισµικού για το 
τηλέφωνό σας στην κατάσταση αναµονής:

* # 0 6 # πατήστε, στη συνέχεια E.
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∆ιαχείριση
Η λειτουργία διαχείρισης συσκευής 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, π. χ., για τη 
µεταφορά δεδοµένων διαµόρφωσης από 
το δίκτυο µέσω WAP push (σελ. 51). 
Η εργοστασιακή ρύθµιση του τηλεφώνου 
ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο:
• Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη εγκατασταθεί 

από το δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να 
ξεκινήσετε αµέσως.

• Τα προφίλ πρόσβασης έχουν ήδη 
δηµιουργηθεί από το δίκτυό σας. Στην 
περίπτωση αυτή, επιλέξτε και 
ενεργοποιήστε το προφίλ.

• Η διαµόρφωση των προφίλ 
πρόσβασης πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί από το χρήστη. Εάν 
χρειάζεται, επικοινωνήστε µε το δίκτυό 
σας. Τις τρέχουσες ρυθµίσεις για το 
δίκτυο θα βρείτε επίσης στο Internet, 
στην ιστοσελίδα 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare 
στον τοµέα "FAQ". 

Ενεργή πρόσβαση

I Επιλέξτε λειτουργία.

§Έναρξη§ Πραγµατοποιήστε µία 
σύνδεση µε το ενεργό 
προφίλ. 

• Ενεργό προφίλ

Μετά τη µεταφορά των δεδοµένων:
§OK§ Επιβεβαιώστε.
• ∆εν υπάρχει ενεργό προφίλ
Εµφανίζεται η λίστα των προφίλ προς 
επιλογή.

I Επιλέξτε το προφίλ.

ì Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ή 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού, στη 

συνέχεια επιλέξτε Επεξεργ. και 
πραγµατοποιήστε τις 
καταχωρήσεις.

Τελευταία σύνδεση

ö

Εµφανίζονται τα δεδοµένα 
για την τελευταία σύνδεση. 

Επαναφορά
Το τηλέφωνο επανέρχεται στις 
προεπιλεγµένες τιµές (εργοστασιακή 
ρύθµιση). Αυτό δεν επηρεάζει την κάρτα 
SIM και τις ρυθµίσεις δικτύου ή τα 
δεδοµένα που αποθηκεύονται κατά τη 
διάρκεια της άµεσης ανταλλαγής 
µηνυµάτων (Instant Messaging).
Εναλλακτική εισαγωγή στην κατάσταση 
αναµονής:

* # 9 9 9 9 # A 
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Ρυθµίσεις Ρολόι
C ¢T¢Ρολόι¢Επιλέξτε λειτουργία.

Ώρα-Ηµερ/νία
Το ρολόι πρέπει να ρυθµιστεί στη σωστή 
ώρα κατά την ενεργοποίηση.

ì ΄Εναρξη επεξεργασίας.

J

Εισάγετε πρώτα την 
ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/ 
έτος) και στη συνέχεια την 
ώρα (ώρες/λεπτά/ 
δευτερόλεπτα).

∆ιεθνής ώρα
Η ζώνη ώρας µπορεί να επιλεγεί στον 
παγκόσµιο χάρτη ή σε µία λίστα πόλεων:
Παγκόσµιος χάρτης

F

Επιλέξτε την επιθυµητή ζώνη 
ώρας.

Λίστα πόλεων

I

Επιλέξτε µία πόλη στην 
επιλεγµένη ζώνη ώρας.

ή 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 

Αναζήτησ.πόλης.

Μορφή ώρας
Επιλέξτε 24ωρη µορφή ή 12ωρη µορφή.

Μορφή Ηµ/νίας
Επιλέξτε τη µορφή εµφάνισης για την 
ηµεροµηνία.

Αρχή εβδοµάδας
Επιλέξτε την ηµέρα της εβδοµάδας, κατά 
την οποία ξεκινά η µηνιαία και 
εβδοµαδιαία επισκόπηση στα αριστερά.

Βουδιστ. έτος b
Αλλαγή σε βουδιστικό έτος (δεν διατίθεται 
σε όλα τα µοντέλα τηλεφώνων). 

Ένδειξη ώρας
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την 
εµφάνιση της ώρας στην κατάσταση 
αναµονής.

Αυτόµατη ώρα b
Η ώρα και η ζώνη ώρας ρυθµίζονται 
αυτόµατα. Η ζώνη ώρας ανιχνεύεται 
αυτόµατα.

Πρόσθετες πληροφορίες

÷

Εµφανίστε το ηµερολόγιο, για να 
επιλέξετε την ηµεροµηνία.

Εάν η µπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται 
επαναρρύθµιση του ρολογιού. 
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Ρυθµίσεις Ασφάλεια
C ¢T¢Ασφάλεια¢Επιλέξτε λειτουργία.

Αυτ. κλείδωµα
Το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόµατα, 
εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για ένα 
συγκεκριµένο (προκαθοριζόµενο) 
χρονικό διάστηµα. Αυτό αποτρέπει την 
ακούσια χρήση του τηλεφώνου. 
Εντούτοις, εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
λήψη κλήσεων και η πραγµατοποίηση 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

H Επιλέξτε Ορισµός.

J
Εισάγετε το χρονικό διάστηµα 
σε λεπτά και δευτερόλεπτα, 
µετά από το οποίο πρόκειται 
να ενεργοποιηθεί το 
κλείδωµα του 
πληκτρολογίου.

Κλείδωµα PSlide 
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 
αυτόµατο κλείδωµα του πληκτρολογίου 
κατά το κλείσιµο του slider. Τα πλήκτρα 
ξεκλειδώνονται πάντοτε αυτόµατα κατά το 
άνοιγµα του slider.

Άµεση κλήση
(Προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί κλήση ενός 
µόνο αριθµού (σελ. 27). 

Μόνο ¡ b
(Προστασία µε το ΡΙΝ 2 ή µε τον κωδικό 
τηλεφώνου)
Οι επιλογές κλήσης περιορίζονται στους 
αριθµούς κλήσης του ευρετηρίου SIM 
που προστατεύονται από την κάρτα SIM. 
Εάν έχουν καταχωρηθεί µόνο κωδικοί 
περιοχών, οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί 
αριθµοί µπορούν να προστεθούν σε 
αυτούς χειροκίνητα πριν την κλήση.
Εάν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει την 
εισαγωγή του PIN2, το πλήρες Ευρετήριο 
SIM µπορεί να προστατευθεί µε τον 
κωδικό τηλεφώνου.

Μόνο αυτή SIM b
(Προστασία µε το ΡΙΝ 2 ή µε τον κωδικό 
τηλεφώνου)
To τηλέφωνο µπορεί να συνδεθεί σε µία 
κάρτα SIM, µόλις εισαχθεί ο κωδικός 
τηλεφώνου. Σε περίπτωση που ο κωδικός 
τηλεφώνου δεν είναι γνωστός, το 
τηλέφωνο δεν θα λειτουργήσει µε µία 
διαφορετική κάρτα SIM.
Εάν το τηλέφωνο πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί µε µία διαφορετική κάρτα 
SIM, εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου, 
µόλις σας ζητηθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες
To πληκτρολόγιο µπορεί επίσης να κλειδωθεί και 
να ξεκλειδωθεί απευθείας στην κατάσταση 
αναµονής.
Σε κάθε περίπτωση:
#  Κρατήστε πατηµένο.
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Κωδικοί PIN
Για περιγραφή, βλ. σελ. 12:
Έλεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, 
Αλλαγή κωδικού 

Φραγές b
Η φραγή περιορίζει τη χρήση της κάρτας 
SIM (η συγκεκριµένη λειτουργία δεν 
υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα). 
Απαιτείται ένας 4ψήφιος κωδικός δικτύου 
για τη φραγή δικτύου, τον οποίο θα σας 
προµηθεύσει το δίκτυό σας. Ενδέχεται να 
απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε 
φραγή.
Εξερχόµενες
Όλες οι εξερχόµενες κλήσεις, µε εξαίρεση 
τις κλήσεις προς αριθµούς έκτακτης 
ανάγκης, φράσσονται.
Εξερχόµ.διεθν. (Εξερχόµενες διεθνείς)
Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση µόνο 
εθνικών κλήσεων.
Φραγ.Εξ.∆ιεθ. (Εξερχόµενες διεθνείς εκτός 
χώρας σας)
∆εν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις. 
Εντούτοις µπορείτε να πραγµατοποιείτε 
κλήσεις προς την χώρα σας, όταν 
βρίσκεστε στο εξωτερικό.
Εισερχόµενες
Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις (ανάλογο 
αποτέλεσµα επιφέρει και η εκτροπή όλων 
των κλήσεων στον τηλεφωνητή).

Σε περιαγωγή
∆εν λαµβάνετε κλήσεις, όταν βρίσκεστε 
εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις για 
τις εισερχόµενες κλήσεις.
Έλεγχος κατάσ
Έλεγχος κατάστασης για φραγές δικτύου.
∆ιαγραφή όλων
Όλες οι φραγές αναιρούνται. Για τη 
λειτουργία αυτή απαιτείται ένας κωδικός, 
τον οποίο προµηθεύεστε από το δίκτυο.
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Ρυθµίσεις ∆ίκτυο
C ¢T¢∆ίκτυο¢Επιλέξτε λειτουργία. 

Γραµµή b
Η συγκεκριµένη λειτουργία εµφανίζεται 
µόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. 
Στο τηλέφωνο πρέπει να έχουν 
καταχωρηθεί δύο ξεχωριστοί τηλεφωνικοί 
αριθµοί.
Επιλογή γραµµής

ñ Αλλάξτε τη σύνδεση.

ã Εµφάνιση του τρέχοντος 
αριθµού κλήσης.

Προστατευµένη
(Προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση του 
ενός τηλεφωνικού αριθµού.

Πληροφορίες
Εµφανίζεται η λίστα των τρέχοντων 
διαθέσιµων δικτύων GSM.

Æ

Ένδειξη των απαγορευµένων 
δικτύων (ανάλογα µε την 
κάρτα SIM).

Επιλογή δικτύου
Η αναζήτηση δικτύου επαναλαµβάνεται, 
εάν, για παράδειγµα, εγκαταλείψετε το 
οικείο δίκτυο ή επιθυµείτε να εγγραφείτε 
σε ένα διαφορετικό δίκτυο. Η αναζήτηση 
µπορεί να λάβει χώρα στην κατάσταση 
Χειροκίνητα (βλ. Πληροφορίες) ή Αυτόµατο 
(βλ. επίσης Προτειν.δίκτυο).

Προτειν.δίκτυο 
Εισάγετε εδώ τα δίκτυα που προτιµάτε να 
χρησιµοποιείτε, µε τη σειρά προτίµησης, 
µόλις εγκαταλείψετε το οικείο δίκτυο (π.χ. 
εάν υπάρχουν διαφορές στη χρέωση).
Εµφανίζεται το τρέχον δίκτυο.

ì

Εµφανίζεται η λίστα των 
προτιµώµενων δικτύων.

<Κενό> Επιλέξτε.

Πρόσθετες πληροφορίες
Ειδικές ρυθµίσεις µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν για κάθε αριθµό κλήσης (π.χ. 
ήχοι κουδουνισµού, εκτροπή κλήσης, κ.λπ.). Για 
να το επιτύχετε, αλλάξτε πρώτα στον επιθυµητό 
αριθµό κλήσης.
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ñ

Επιβεβαιώστε την αλλαγή και 
στη συνέχεια επιλέξτε ένα νέο 
δίκτυο από τη λίστα.
Νέα καταγραφή ενός δικτύου 
(τελευταία καταχώρηση στη 
λίστα):
Νέο ∆ίκτυο
Επιλέξτε, εισάγετε τα 
δεδοµένα του δικτύου και 
αποθηκεύστε τα.

Συχνότητα b
Αφήστε τη να ρυθµιστεί αυτόµατα ή 
επιλέξτε GSM 900, GSM 1800 ή 
GSM 1900. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας 
υποστηρίζει επίσης την επιλεγµένη ζώνη.

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

Οµάδα χρηστών b
Ανάλογα µε το δίκτυό σας, µε τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία έχετε τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσετε οµάδες. Οι 
συγκεκριµένες έχουν πρόσβαση, π.χ., σε 
εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρείας) ή 
ισχύουν γι’ αυτές ειδικές χρεώσεις. Τις 
λεπτοµέρειες µπορείτε να διευκρινήσετε 
µε το δίκτυό σας.
Ενεργό
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία. Η λειτουργία "Οµάδα 
χρηστών" πρέπει να είναι 
απενεργοποιηµένη για την κανονική 
χρήση του τηλεφώνου.
Επιλογή οµάδας
Μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε 
άλλες οµάδες εκτός των προτιµώµενων 
(βλ. παρακάτω). Τους κωδικούς αριθµούς 
για τις οµάδες θα προµηθευτείτε από το 
δίκτυό σας.
Εξερχόµενες
Εκτός από τον έλεγχο µίας οµάδας 
χρηστών από το δίκτυο, έχετε εδώ τη 
δυνατότητα να καθορίσετε, εάν θα 
επιτρέπονται εξερχόµενες κλήσεις εκτός 
της οµάδας. Εάν η λειτουργία είναι 
απενεργοποιηµένη, επιτρέπονται µόνο 
κλήσεις εντός της οµάδας.
Οµάδα προτίµ.
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλήσεις 
µόνο εντός της συγκεκριµένης τυπικής 
οµάδας χρηστών (ανάλογα µε τη 
διαµόρφωση του δικτύου).

Πρόσθετες πληροφορίες
Εάν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας, το 
τηλέφωνό σας καλεί αυτόµατα ένα άλλο δίκτυο 
GSM.
Εάν η ισχύς σήµατος του προτιµώµενου δικτύου 
είναι ανεπαρκής κατά την ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου, το τηλέφωνο ενδέχεται να εγγραφεί 
σε ένα άλλο δίκτυο. Αυτό µπορεί να αλλάξει κατά 
την επόµενη ενεργοποίηση του τηλεφώνου ή εάν 
επιλεγεί χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο.
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Ρυθµίσεις Αξεσουάρ
C ¢T¢Αξεσουάρ¢Επιλέξτε λειτουργία.

Car Kit
Μόνο σε συνδυασµό µε ένα γνήσιο 
σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας 
αυτοκινήτου της Siemens (βλ. Αξεσουάρ). 
Το προφίλ car kit ενεργοποιείται 
αυτόµατα, µόλις το τηλέφωνο 
τοποθετηθεί στη βάση.
Επεξεργ. προφίλ
Βλ. σελ. 63.
Αυτόµ.απάντησ 
(Εργοστασιακή προεπιλογή: απενεργοποιηµένο)
Οι κλήσεις γίνονται αυτόµατα αποδεκτές 
µετά από µερικά δευτερόλεπτα. 
Πιθανότητα ανεπιθύµητης συνακρόασης!
Ή 
Απάντηση σηκώνοντας το τηλέφωνο από 
τη βάση (να µην χρησιµοποιείται κατά τη 
διάρκεια της οδήγησης).

Αυτόµατη απενεργ/ση
(Εργοστασιακή προεπιλογή: 2 ώρες)
Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από τη 
µπαταρία του αυτοκινήτου. Έχετε τη 
δυνατότητα να ρυθµίσετε το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στο 
σβήσιµο της µηχανής και την αυτόµατη 
απενεργοποίηση του τηλεφώνου.
Ηχείο αυτοκινήτ
Υπό ορισµένες συνθήκες βελτιώνει την 
αναπαραγωγή.
Αυτόµατες ρυθµίσεις
• Μόνιµος φωτισµός: ενεργοποιηµένος.
• Aυτόµατο κλείδωµα πλήκτρων: 

απενεργοποιηµένο. 
• Φόρτιση της µπαταρίας του 

τηλεφώνου.
• Αυτόµατη ενεργοποίηση του προφίλ 

Car Kit, µόλις το τηλέφωνο 
τοποθετηθεί στη βάση.

Πλήκτρα Carkit
Αντιστοίχηση πλήκτρων κατά τη 
λειτουργία µε το Car Kit Comfort Basic.

Αυτόµατη απάντηση
Εάν δεν προσέξετε ότι µία κλήση έχει γίνει 
αποδεκτή από το τηλέφωνό σας, υπάρχει 
κίνδυνος ανεπιθύµητης συνακρόασης από τον 
καλούντα.
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Ακουστικό
Μόνο σε συνδυασµό µε τα γνήσια 
ακουστικά της Siemens (βλ. Αξεσουάρ). 
Εάν χρησιµοποιούνται γνήσια ακουστικά 
της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται 
αυτόµατα, µόλις τα ακουστικά συνδεθούν 
στο τηλέφωνο.
Επεξεργ. προφίλ
Βλ. σελ. 63.
Αυτόµ.απάντησ 
(Εργοστασιακή προεπιλογή: απενεργοποιηµένο)
Οι κλήσεις γίνονται αυτόµατα αποδεκτές 
µετά από µερικά δευτερόλεπτα (εκτός εάν 
ο ήχος κουδουνισµού είναι 
απενεργοποιηµένος ή έχει ρυθµιστεί σε 
ένα σύντοµο µπιπ). Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να φοράτε τα ακουστικά. 
Αυτόµατη ρύθµιση
Αποδεχτείτε την κλήση µε το πλήκτρο 
κλήσης ή µε το πλήκτρο αποδοχής 
κλήσης, ακόµη και όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το αυτόµατο κλείδωµα 
του πληκτρολογίου.

Φόρτιση USB
Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο µε το 
καλώδιο δεδοµένων σε έναν Η/Υ (PC), η 
µπαταρία µπορεί επίσης να φορτιστεί και 
µε αυτόν τον τρόπο (µόνο µε γνήσια 
αξεσουάρ Siemens, σελ. 122).
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Ατζέντα
Ηµερολόγιο
C ¢Q¢Ηµερολόγιο
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε 
συναντήσεις στο ηµερολόγιο. Για τη 
σωστή λειτουργία του ηµερολογίου 
πρέπει να ρυθµιστεί η ώρα και η 
ηµεροµηνία. 
Το ηµερολόγιο σας προσφέρει τρεις 
επιλογές επισκόπησης:

Μηνιαία επισκόπηση
Οι ειδικές συναντήσεις επισηµαίνονται 
χρωµατικά.

I

Πατήστε στιγµιαία, για 
µετακίνηση κατά µία 
εβδοµάδα εµπρός/πίσω.
Κρατήστε πατηµένο, για 
µετακίνηση κατά ένα µήνα 
εµπρός/πίσω.

F

Πατήστε στιγµιαία, για 
µετακίνηση κατά µία ηµέρα 
εµπρός/πίσω.

ì

Ανοίξτε την ηµερήσια 
επισκόπηση.

Εβδοµαδιαία επισκόπηση
Οι συναντήσεις εµφανίζονται ως έγχρωµη 
ράβδος στην κατακόρυφη διαβάθµιση 
των ωρών. Οι συναντήσεις που 
συµπίπτουν επισηµαίνονται χρωµατικά.

F

Πατήστε στιγµιαία, για 
µετακίνηση κατά µία ηµέρα 
εµπρός/πίσω.
Κρατήστε πατηµένο, για 
µετακίνηση κατά µία 
εβδοµάδα εµπρός/πίσω.

I
Εµπρός/πίσω ανά ώρα στην 
ηµέρα.

ì

Ανοίξτε την ηµερήσια 
επισκόπηση.

Ηµερήσια επισκόπηση
Περιγραφή συνάντησης. 

F Μία ηµέρα εµπρός/πίσω.

I

Μετακίνηση ανά ώρα στην 
επόµενη/τελευταία 
καταχώρηση.

ì

Εµφάνιση τρέχουσας 
καταχώρησης.

Ρυθµ.ηµερ/γίου
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη 

συνέχεια επιλέξτε 
Ρυθµ.ηµερ/γίου.

Αρχή της ηµέρας:
Ώρα έναρξης της εργάσιµης ηµέρας.
Αρχή εβδοµάδας:
Ηµέρα της εβδοµάδας, κατά την οποία 
ξεκινά η µηνιαία και εβδοµαδιαία 
επισκόπηση στα αριστερά.
Τέλος εβδοµάδ.
Ρύθµιση των ηµερών για το τέλος της 
εβδοµάδας.
Εµφάνιση γενεθλίων:
Ναι/Όχι
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Ειδοποίηση
C¢Q¢Ειδοποίηση
Οι συναντήσεις εµφανίζονται µε 
χρονολογική σειρά σε µία λίστα.

Καταχώρηση νέας συνάντησης
<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.
Κατηγορία:

c
Σηµείωση 
Εισαγωγή κειµένου για 
περιγραφή.

d
Φωνητ.υπενθ. 
∆ηµιουργία φωνητικής 
σηµείωσης. Εµφανίζεται µε 
την ειδοποίηση.

e
Κλήση 
Εισαγωγή αριθµού κλήσης 
που θα εµφανίζεται µαζί µε 
την ειδοποίηση.

f
Συνάντηση 
Εισαγωγή κειµένου για 
περιγραφή.

g
∆ιακοπές 
Eισαγωγή ηµεροµηνίας 
έναρξης και λήξης.

h
Γεvέθλια 
Eισαγωγή ονόµατος και 
ηµεροµηνίας.

Εµφανίζονται διαφορετικά πεδία 
εισαγωγής/επιλογής ανάλογα µε τον 
τύπο. Ο αριθµός των πεδίων µπορεί να 
περιοριστεί, βλ. Κανονική στο τέλος της 
λίστας. 
Περιγραφή:
Περιγραφή της φύσης της συνάντησης.
Αριθµός τηλεφώνου:
Εισαγωγή ενός αριθµού κλήσης ή 
επιλογή από τις Επαφές.
Φωνητική σηµείωση: 
Εισαγωγή φωνητικής εγγραφής, βλ. 
Ηχογράφηση, σελ. 91.
Θέση:
Τοποθεσία της συνάντησης.
Ολόκληρη ηµέρα:
Συνάντηση όλης της ηµέρας: ναι/όχι.
Ηµερ/νία έναρξης:
Ηµεροµηνία έναρξης της συνάντησης.
Ώρα έναρξης:
Ώρα έναρξης της συνάντησης.
Ηµεροµηνία λήξης:
Ηµεροµηνία λήξης της συνάντησης.
Ώρα λήξης:
Ώρα λήξης της συνάντησης.

Πρόσθετες πληροφορίες

÷
Εισαγωγή ηµεροµηνίας από το 
ηµερολόγιο.
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Ειδοποίηση:
On/Off ή ∆όνηση.

J

Εισαγωγή της χρονικής 
περιόδου πριν από τη 
συνάντηση και επιλογή της 
χρονικής µονάδας:
Λεπτά, Ώρες, Ηµέρες

Επανάληψη:
Επιλογή ενός χρονικού πλαισίου για 
επανάληψη της συνάντησης:
Οχι, Ηµερήσια, Εβδοµαδιαίο, Μηνιαία, Ετήσια 
Εισαγωγή παραµέτρου για επανάληψη:
Για πάντα, Μέχρι, Συχνότητα (αριθµός)
Εάν έχει επιλεγεί Εβδοµαδιαίο, είναι 
δυνατή η σηµείωση ορισµένων ηµερών 
της εβδοµάδας. 
Όλα τα πεδία/Μειωµένα πεδία
Στη λίστα, επιλέξτε τα πεδία που θα 
προσφέρονται για µελλοντικές 
καταχωρήσεις.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Αποθήκευση  

Αποθηκεύστε τη συνάντηση.

Πληροφορίες για την ειδοποίηση
Μόλις φτάσει η καθορισµένη ηµεροµηνία 
και ώρα, παράγεται µία ηχητική και µία 
οπτική ειδοποίηση. 
Τύπος ειδοποίησης Γεvέθλια: 
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε 
ειδικές ευχές γενεθλίων µε SMS, MMS, 
e-mail ή µε µία κλήση µέσω της επιλογής 
§Επιλογές§. Η ειδοποίηση ηχεί µία ηµέρα 
πριν τα γενέθλια.
Χρησιµοποιήστε την επιλογή Παύση, για 
να ρυθµίσετε την επανάληψη της 
ειδοποίησης.

Πρόσθετες πληροφορίες
Ένδειξη επάνω από ρυθµισµένες ειδοποιήσεις:
¹ Ξυπνητήρι

»
Συνάντηση

Η ηχητική ειδοποίηση παράγεται, ακόµη και όταν 
το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο. Tο 
τηλέφωνο δεν τίθεται στην κατάσταση αναµονής. 
Για απενεργοποίηση πατήστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο.
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Εργασίες
C ¢Q¢Εργασίες
Μία εργασία εµφανίζεται όπως µία 
συνάντηση στην ατζέντα για την 
επιλεγµένη ηµέρα. Εντούτοις, σε αντίθεση 
µε τη συνάντηση, δεν απαιτείται η 
καταχώρηση ώρας. Όταν δεν έχει 
καταχωρηθεί ώρα, η εργασία εµφανίζεται 
κάθε ηµέρα στην αρχή της λίστας, µέχρι 
να επισηµανθεί ως εκτελεσµένη.
Οι καταχωρήσεις πραγµατοποιούνται µε 
τον ίδιο τρόπο, όπως για τις Ειδοποίηση 
(βλ. "Συναντήσεις"). Στη συνέχεια:
Κατάσταση:
Επιλέξτε Ολοκληρώθηκε ή Εκρεµµότητα.
Προτεραιότητα:
Επιλέξτε 5 επίπεδα από
Χαµηλότερο έως Υψηλότερο. 
Ηµεροµηνία σε χρήση:
Εάν είναι ενεργοποιηµένη µε Ναι, 
προσφέρεται η ακόλουθη επιλογή 
εισαγωγής χρόνου.
Όριο (ηµέρα):/Όριο (ώρα):
Εισάγετε την ηµεροµηνία και την ώρα, 
κατά την οποία πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η εργασία.
Ειδοποίηση: 
Όπως για Ειδοποίηση.

 Αποθήκ. Αποθηκεύστε την εργασία.

Σηµειώσεις
C ¢Q¢Σηµειώσεις
Συντάξτε και διαχειριστείτε σύντοµες 
γραπτές σηµειώσεις. Προστατέψτε τις 
εµπιστευτικές πληροφορίες µε τον κωδικό 
τηλεφώνου (µην αποθηκεύετε εδώ 
σηµαντικά δεδοµένα ή το PIN για 
πιστωτικές κάρτες κ.λπ.).

Καταχώρηση νέας σηµείωσης
<Νέα καταχώρ>

Συντάξτε µία κανονική 
σηµείωση.

<Εµπιστευτικό>
Συντάξτε µία προστατευµένη 
σηµείωση (κωδικός 
τηλεφώνου).

J

Εισάγετε το κείµενο. Η πρώτη 
γραµµή εµφανίζεται 
αργότερα ως "τίτλος" στη 
λίστα σηµειώσεων. 

û Αποθηκεύστε. 
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Επιλογές ατζέντας
Ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη 
εφαρµογή (Ηµερολόγιο,Ειδοποίηση, 
Εργασίες, Σηµειώσεις) και την τρέχουσα 
περίπτωση, προσφέρονται διαφορετικές 
λειτουργίες.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Ηχογράφηση
C¢Q¢Ηχογράφηση
Χρησιµοποιήστε τη συσκευή 
υπαγόρευσης, για την ηχογράφηση 
σύντοµων φωνητικών µηνυµάτων. 
• Χρησιµοποιήστε το τηλέφωνό σας ως 

συσκευή υπαγόρευσης, ενώ κινείστε.
• Ηχογραφήστε µία σηµείωση ως 

υπενθύµιση ή ως σηµείωση για 
άλλους.

• Προσθέστε µία φωνητική σηµείωση σε 
µία συνάντηση στο ηµερολόγιο.

• Καταγράψτε µία κλήση.

Νέα ηχογράφηση
Νέα εγγραφήΕπιλέξτε. Ο υπολειπόµενος 

διαθέσιµος χρόνος και η 
χρονική διάρκεια 
ηχογράφησης εµφανίζονται 
στην οθόνη.

ô

Ένα σύντοµο µπιπ παράγεται 
κατά την έναρξη της 
ηχογράφησης. Εκφωνήστε 
τώρα το κείµενο.

∆ιαγραφή έως ∆ιαγραφή όλων των 
καταχωρήσεων πριν από 
µία συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία.

∆ιαγράφηκαν ∆ιαγραφή όλων των 
ολοκληρωµένων 
εργασιών.

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση 
ειδοποίησης.

Ολοκληρώθηκε Ρύθµιση της εργασίας ως 
εκτελεσµένης/σε εξέλιξη.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Προειδοποίηση!
Η χρήση του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού 
ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισµούς υπό το 
ποινικό δίκαιο. 
Ενηµερώστε εκ των προτέρων το συνοµιλητή 
σας, εάν επιθυµείτε να ηχογραφήσετε τη 
συνοµιλία και διατηρήστε τις ανάλογες 
ηχογραφήσεις εµπιστευτικές. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό, µόνο εάν συµφωνεί και ο 
συνοµιλητής σας.
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ó/ô Εναλλαγή µεταξύ παύσης/ 
ηχογράφησης.

§Stop§ Τερµατισµός ηχογράφησης.
Η ηχογράφηση αποθηκεύεται 
µε το πρόθεµα ’φωνή’ και 
έναν αύξοντα αριθµό. 
Μετονοµασία µε §Επιλογές§.

Αναπαραγωγή (µέσω Media player)
I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
ηχογράφηση.

ò /ó Εναλλαγή µεταξύ 
αναπαραγωγής/παύσης.

D
/
E

Κρατήστε πατηµένο για ταχεία 
µετακίνηση προς τα εµπρός 
και προς τα πίσω.

Επιλογές συσκευής υπαγόρευσης
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

∆ιεθνής ώρα
C¢Q¢∆ιεθνής ώρα
Η ζώνη ώρας µπορεί να επιλεγεί 
στον παγκόσµιο χάρτη ή σε µία λίστα 
πόλεων:
Παγκόσµιος χάρτης

F

Επιλέξτε την επιθυµητή ζώνη 
ώρας.

Λίστα πόλεων

I

Επιλέξτε µία πόλη στην 
επιλεγµένη ζώνη ώρας.

Ή 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 

Αναζήτησ.πόλης.

ì Ρυθµίστε τη ζώνη ώρας.

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή της 
τρέχουσας ηχογράφησης.

Ηχείο Αναπαραγωγή µέσω του 
ενσωµατωµένου ηχείου.

Ρυθµίσεις Ρύθµιση ποιότητας 
ηχογράφησης: 
Χαµηλό, Κανονική, 
Υψηλή

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Αποµακρυσµένος 
συγχρονισµός
C¢Q¢Αποµακ.συγχρον
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη 
συγκεκριµένη λειτουργία εξ’ 
αποστάσεως, για να συγχρονίσετε τα 
προσωπικά δεδοµένα στο τηλέφωνό σας 
(επαφές, σηµειώσεις, καταχωρήσεις 
ηµερολογίου) µε εξωτερικά 
αποθηκευµένα δεδοµένα. Τα εξωτερικά 
δεδοµένα µπορούν, για παράδειγµα, να 
είναι αποθηκευµένα σε έναν εταιρικό 
υπολογιστή ή στο Internet, π.χ.:
www.siemens-mobile.com/syncml 
Ένα αίτηµα συγχρονισµού δεδοµένων 
µπορεί επίσης να αποσταλεί µέσω WAP 
Push (σελ. 51). Ο χρήστης πρέπει 
εντούτοις να συµφωνήσει για την έναρξη.

Ρυθµίσεις και λειτουργίες
I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
λειτουργία.

ö Εµφάνιση.

Ενεργός λογαριασµός
Είναι δυνατή η ρύθµιση δύο προφίλ για 
συγχρονισµό. 

I Επιλέξτε το προφίλ.

ì Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ρύθµιση προφίλ:

ñ Εµφάνιση µενού για αλλαγή.

Ρύθµιση server

Τελευτ.συγχρ:
Εµφάνιση του χρόνου του τελευταίου 
συγχρονισµού.
∆εδοµένα συγχρον.:
Τροποποιηµένα ή Όλα τα δεδοµ.
Κατεύθυνση συγχρ. 
Αµφίδροµο, Ενηµέρ.συσκ. ή Ενηµέρ.server 

Αρχική 
σελίδα:

π.χ. www.siemens-
mobile.com/syncml 

Θύρα: Εισαγωγή αριθµού θύρας, 
π.χ. 80.

Όνοµα 
χρήστη:

Εισαγωγή ονόµατος χρήστη 
(login name).

Κωδικός 
πρόσβασης:

Εισαγωγή κωδικού 
πρόσβασης (εµφανίζεται ως 
µία σειρά αστερίσκων).

ID server: Ρυθµιση/εισαγωγή διεύθυνσης 
server.

∆ιαδροµή επαφών:, ∆ιαδροµή ραντεβού:, 
∆ιαδροµή σηµειώσεων:, ∆ιαδροµή εργασιών:
©
 S

ie
m

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


Ατζέντα94

en
s 

AG
 2

00
3,

 C
:\B

en
Q

\D
TP

-S
at

z\
P

ro
du

kt
e\

S
L7

5_
H

yd
ra

_1
\o

ut
-

left page (94) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (27.10.2005, 10:09)

Tem
plate: X

7
5, V
ersion 2.2;V

A
R

 Language: el; VA
R

 issue date: 050822

Εύρος ηµεροµην.
Περιορισµός του χρόνου για το 
συγχρονισµό συναντήσεων σε 
ηµέρες/εβδοµάδες.
Επαφές, Ειδοποίηση, Εργασίες, Σηµειώσεις
Σηµείωση εφαρµογής (εφαρµογών), τα 
δεδοµένα των οποίων πρόκειται να 
συγχρονιστούν.

Συγχρονισµός
Πριν το συγχρονισµό, πρέπει να επιλέξετε 
ένα προφίλ (Ενεργός λογαριασµός) και µία 
περιοχή δεοµένων (Αντικείµενα συγχρ.:) και 
να εισάγετε τη σωστή διαδροµή προς τα 
δεδοµένα (Ρύθµιση server).
Οι επιστευτικές σηµειώσεις δεν 
µεταφέρονται. 
§Συγχρον.§ Ο υπολογιστής επιλέγεται και 

ο συγχρονισµός ξεκινά. 
Όταν ο συγχρονισµός έχει 
πραγµατοποιηθεί µε 
επιτυχία, οι ενέργειες που 
εκτελέστηκαν εµφανίζονται 
σε διάφορες ετικέτες.
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Πρόσθετα
Υπηρεσίες SIM 

(προαιρετικό)
C¢S¢Υπηρεσίες SIM 
Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει 
ειδικές εφαρµογές, όπως διατραπεζικές 
συναλλαγές µέσω τηλεφώνου (mobile 
banking), πληροφορίες χρηµατιστηρίου, 
κλπ. µέσω της κάρτας SIM.
Εάν διαθέτετε ανάλογη κάρτα SIM, οι 
υπηρεσίες SIM εµφανίζονται στο βασικό 
µενού, στην επιλογή "Πρόσθετα" ή 
ακριβώς επάνω από το πλήκτρο οθόνης 
(στα αριστερά).

i Σύµβολο για υπηρεσίες SIM.

Όπου διατίθενται διάφορες εφαρµογές, 
αυτές εµφανίζονται σε ένα µενού 
υπηρεσιών SIM. Με το µενού υπηρεσιών 
SIM, το τηλέφωνό σας είναι έτοιµο να 
υποστηρίξει µελλοντικές προσθήκες στο 
πακέτο χρήστη που προσφέρεται από το 
δίκτυό σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Οι εφαρµογ. µου
Για την καλύτερη οργάνωση των 
εφαρµογών που “κατεβάζετε” από το In-
ternet, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
φάκελο Οι εφαρµογ. µου στα Τα αρχεία µου.
Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. 
σελ. 108.

Υπολογιστής
C¢S¢Υπολογ. 
Ο υπολογιστής προσφέρεται σε µία 
βασική έκδοση και µε ένα προχωρηµένο 
πεδίο λειτουργιών. 
Η γραµµή εισαγωγής βρίσκεται στο µέσο 
της οθόνης, µε δύο γραµµές 
υπολογισµών επάνω από αυτήν. 
Από κάτω βρίσκεται ο πίνακας µε τις 
λειτουργίες υπολογισµού. 

J

Εισάγετε το ψηφίο (τα 
ψηφία).

F /I
Μετακινηθείτε στις 
λειτουργίες στον πίνακα.

ì Αποδεχτείτε τη λειτουργία.

J

Εισάγετε το ψηφίο (τα 
ψηφία).

ì

Εφαρµόστε τη λειτουργία. Το 
αποτέλεσµα υπολογίζεται και 
εµφανίζεται αµέσως.
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Επιλογές Υπολογιστής
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Μετατροπέας
C¢S¢Μετατροπέας 
Έχετε τη δυνατότητα να µετατρέψετε 
διάφορες µονάδες µέτρησης στο 
δεκαδικό σύστηµα σε άλλες µονάδες.

Παράδειγµα για µονάδες Ταχύτητα: 

Μετατροπή των 
µονάδων/νοµισµάτων
F

Επιλέξτε την αρχική µονάδα/ 
νόµισµα.

H

Μετακινηθείτε στο πεδίο 
εισαγωγής.

J

Εισάγετε την προς 
µετατροπή ποσότητα. 

H

Μετακινηθείτε στο πεδίο 
επιλογής.

F

Επιλέξτε την τελική µονάδα 
µέτρησης/νόµισµα. 
Εµφανίζεται το αποτέλεσµα.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τα δύο 
πεδία εισαγωγής εναλλάξ. 

Βασικές λειτουργίες
+, -, *, / Bασικοί τύποι υπολογισµού
= Αποτέλεσµα
1/x Αντιστροφή
% Μετατροπή σε ποσοστό επί τοις 

εκατό
. Υποδιαστολή
± Αλλαγή προσήµου "+" / "–"
§AC§ Νέος υπολογισµός
Εκτεταµένες λειτουργίες: 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και στη συνέχεια 

επιλέξτε Εκτεταµένη.
Τετραγωνική ρίζα
Τετράγωνο

e Εκθέτης
MS Αποθήκευση εµφανιζόµενου 

αριθµού
MR Ανάκληση αποθηκευµένου 

αριθµού
M+ Εισαγωγή αριθµού από τη µνήµη

Μετατροπή Ανάκληση του τρέχοντος 
αποτελέσµατος στο 
µετατροπέα µονάδων.

∆ιαγραφή όλων ∆ιαγραφή όλων των 
µονάδων.

Αποθήκευση, 
Από µνήµη, 
∆ιαγραφ.µνήµης

Αποθήκευση ή ανάκληση 
αποτελέσµατος, διαγραφή 
µνήµης.

Εκτεταµένη/ 
Βασική 

Αλλαγή λειτουργίας 
υπολογισµού.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

x
x2

Ταχύτητα Ενέργεια
Μάζα Πίεση
Χρόνος Ένταση
Εµβαδόν Μήκος
Ισχύς Θερµοκρασία
Νόµισµα

Τύπος Μονάδες
Ταχύτητα Χλµ/ώρα, Μέτρα/δευτ., 

Μίλια/ώρα, Μίλια/δευτ., 
Κόµβοι, Mach 
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Ειδικές λειτουργίες πλήκτρων:

* Εισαγωγή υποδιαστολής.

# Αλλαγή του προσήµου. 

Νόµισµα
Κατά την αρχική ανάκληση της 
λειτουργίας, πρέπει να εισάγετε τα 
νοµίσµατα, στα οποία θα γίνονται οι 
µετατροπές. 

J

Εισάγετε το όνοµα του 
νοµίσµατος (π.χ. ευρώ).

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και 
αποθηκεύστε την 
καταχώρηση µε Αποθήκευση.

Εισάγετε τώρα τα ονόµατα και τις 
ισοτιµίες έως τριών επιπλέον νοµισµάτων 
προς µετατροπή.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Κατάστ.online b
Η εφαρµογή µπορεί να ανακληθεί από 
διάφορες άλλες εφαρµογές, όπως 
Inst.Message ή από Επαφές.
Στο πεδίο Κατάστ.online µπορείτε να 
ρυθµίσετε ιδιότητες όπως 
"∆ιαθεσιµότητα" ή "∆ιάθεση", οι οποίες 
είναι ορατές στους συνδροµητές στο 
Inst.Message. Εδώ µπορείτε επίσης να 
επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας 
λίστες κατάστασης για την αντίστοιχη 
υπηρεσία.
Ανάλογα µε το δίκτυο και τις διαθέσιµες 
υπηρεσίες, προσφέρονται πέντε ετικέτες.

Κατάστ.online
Για Instant message:
∆ιαθέσιµο, Κατειληµµέvο, Μη διαθέσιµο

Υποδείξτε εάν κάποιος 
µπορεί να έχει πρόσβαση σε 
εσάς στην αντίστοιχη 
υπηρεσία.

§Επιλογές§ Επιλέξτε Ιδιωτικό. Ανάλογα µε 
την επιλογή µεταξύ ∆ηµόσιο, 
Προσωπικόή Κρυφό οι 
ακόλουθες ιδιότητες µπορούν 
να είναι ορατές από όλους 
τους συνδροµητές, µόνο από 
µέλη της οµάδας Ιδιωτική λίστα 
ή από κα-νέναν.

Ψευδώνυµο µου: 
Εισάγετε το προσωπικό σας 
ψευδώνυµο.

Κείµενο µου:
Εισάγετε το προσωπικό σας 
κείµενο πληροφοριών 
(πρόσβαση σε 
αποθηκευµένα κείµενα µέσω 
§Επιλογές§).

Αλλαγή προσήµ. Αλλαγή του προσήµου.
Αποθήκευση, 
Από µνήµη

Αποθήκευση ή ανάκληση 
αποτελέσµατος.

Ρυθµός επεξερ. Αλλαγή της ισοτιµίας για το 
βασικό νόµισµα.

Προσθήκη Εισαγωγή νέου νοµίσµατος 
και ισοτιµίας.

Ως βάση Χρήση του τρέχοντος 
νοµίσµατος ως βασικού 
νοµίσµατος.

Υπολογιστής Έναρξη υπολογιστή.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Λογότυπο µου: 
Επιλέξτε το προσωπικό σας 
λογότυπο (έναρξη µέσω 
§Επιλογές§ Τα αρχεία µου ή 
Κάµερα).

∆ιάθεση µου: 
Υποδείξτε την προσωπική 
σας διάθεση.

Λίστες IMSG b
(Λίστες Instant Messaging)
Πρόσβαση στις ακόλουθες λίστες:
Εκκρεµή αιτήµατ
Εµφάνιση των τρεχουσών αιτήσεων για 
τις προσωπικές σας ιδιότητες.
Παρατηρητές
Εµφάνιση των ατόµων που 
παρακολουθούν τις ιδιότητές σας.
Ιδιωτική λίστα
Εµφάνιση των συνδροµητών που 
µπορούν να δουν όλες τις ιδιότητες που 
έχουν ρυθµιστεί σε Προσωπικό.
Λίστ.φραγών ΙΜ
Εµφάνιση όλων των συνδροµητών που 
δεν έχουν τη δυνατότητα προβολής 
ιδιοτήτων και είναι µπλοκαρισµένοι για 
Inst.Message.

Μηνύµ.πληροφ.
Λίστα των µηνυµάτων που έχουν 
αποσταλεί από το δίκτυο.

Ρυθµίσεις
Η εξάρτηση των ρυθµίσεων Κατάστ.online 
από αυτές του τρέχοντος προφίλ 
(σελ. 62) µπορεί να ενεργοποιηθεί/ 
απενεργοποιηθεί. 

Εγγραφή ήχου
C¢S¢Εγγραφή ήχου 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία 
ηχογράφησης, για να ηχογραφήσετε 
ήχους και τόνους, προκειµένου να τους 
χρησιµοποιήσετε ως ήχους 
κουδουνισµού. Η ηχογράφηση εκκινείται 
συνήθως από άλλες 
εφαρµογές/λειτουργίες, όπως 
αντιστοίχηση ήχου κουδουνισµού.

Νέα ηχογράφηση
Νέα καταχώρ.

Επιλέξτε. 
Ο υπολειπόµενος διαθέσιµος 
χρόνος και η χρονική διάρκεια 
ηχογράφησης εµφανίζονται 
στην οθόνη.

ô
Ένα σύντοµο µπιπ παράγεται 
κατά την έναρξη της 
ηχογράφησης. 

ò /ó Εναλλαγή µεταξύ 
παύσης/ηχογράφησης.

§Stop§ Η ηχογράφηση τερµατίζεται 
και αποθηκεύεται µε το 
πρόθεµα ’ήχος’ και έναν 
αύξοντα αριθµό στο φάκελο 
Τα αρχεία µου/Ήχοι. 

Έναρξη της ηχογράφησης από Εγγραφή 
ήχου:

ò

Αναπαραγωγή. 
Μετονοµασία της 
ηχογράφησης µέσω 
§Επιλογές§.
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Έναρξη της ηχογράφησης από µία άλλη 
εφαρµογή:

ì Επιστροφή στην εφαρµογή.

Αναπαραγωγή (µέσω Media player)
I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
ηχογράφηση.

ò /ó
Εναλλαγή µεταξύ 
αναπαραγωγής/παύσης.

D /E Κρατήστε πατηµένο για ταχεία 
µετακίνηση προς τα εµπρός 
και προς τα πίσω.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Χρονόµετρο
C¢S¢Χρονόµετρο 
Το χρονόµετρο µπορεί να λειτουργήσει µε 
χρόνους γύρου και ενδιάµεσους χρόνους. 
Με την επιλογή χρονοµ.γύρου, κάθε φορά 
που πραγµατοποιείται λήψη ενός χρόνου, 
το χρονόµετρο µηδενίζεται.
Με την επιλογή Καταν.χρόνου, το ρολόι 
συνεχίζει να τρέχει και αποθηκεύεται ο 
αντίστοιχος ενδιάµεσος χρόνος (µέγ. 99).
Εµφάνιση και στην κατάσταση αναµονής.

ò /õ Έναρξη, διακοπή ή συνέχιση, 
ανάλογα µε την περίπτωση.

§Γύρος§ / §∆ιαχωρ.§
Αποθήκευση του τρέχοντος 
ενδιάµεσου χρόνου/χρόνου 
γύρου.

Επιλογές Χρονόµετρο
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή της 
τρέχουσας ηχογράφησης.

Ρύθµιση ωςö Ρύθµιση της ηχογράφησης 
ως ήχου κουδουνισµού.

™ επαφή Αντιστοίχηση 
ηχογραφηµένων ήχων σε 
µία επαφή.

Ρυθµίσεις Ρύθµιση ποιότητας 
ηχογράφησης: 
Χαµηλό, Κανονική, 
Υψηλή 

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Εκκίνηση Έναρξη του χρονόµετρου.
Επόµενο Συνέχιση για λήψη ενός 

ενδιάµεσου χρόνου.
Επαναφορά Μηδενισµός.
Λίστα χρονοµ. Εµφάνιση αποθηκευµένων 

καταχωρήσεων.

χρονοµ.γύρου/ 
Καταν.χρόνου 

Αλλαγή κατάστασης.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)
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Αντίστρ. µέτρ.
C¢S¢Αντίστρ. µέτρ. 
Ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα 
µετρά αντίστροφα. Τα τελευταία 
4 δευτερόλεπτα υποδεικνύονται από ένα 
µπιπ. Στο τέλος παράγεται ένα ειδικό 
ηχητικό σήµα. Εµφάνιση, και στην 
κατάσταση αναµονής.

J Εισάγετε τη χρονική περίοδο

Ή 

I

επιλέξτε τυπική 
χρονοµέτρηση.

ò

Έναρξη της αντίστροφης 
µέτρησης.

Τυπικές χρονοµετρήσεις
Είναι δυνατή η ανάκληση ή η ρύθµιση 
πέντε χρονοµετρήσεων µε διαφορετικούς 
χρόνους αντίστροφης µέτρησης.

I

Επιλέξτε τυπική 
χρονοµέτρηση.

§Αλλαγή§ Ανοίξτε το πεδίο εισαγωγής.

J

Εισάγετε το όνοµα και στη 
συνέχεια τη χρονική περίοδο.

§Αποθήκ.§ Αποθηκεύστε τις 
καταχωρήσεις.

Υπολογ. ηµεροµ.
Υπολογισµός της χρονικής περιόδου 
µεταξύ δύο καθορισµένων ηµεροµηνιών.

J

Από: εισάγετε ηµεροµηνία, 
στη συνέχεια έως: εισάγετε 
ηµεροµηνία.

§Υπολογ.§ Έναρξη υπολογισµού.

ñ

Επεξεργασία µονάδων 
εξαγωγής.

F

Επιλογή προηγούµενης/ 
επόµενης τιµής.

Το µενού µου
∆ηµιουργήστε το προσωπικό σας µενού 
µε λειτουργίες, αριθµούς κλήσης ή 
σελίδες Internet που χρησιµοποιείτε 
συχνά. 
Η λίστα των 20 καταχωρήσεων είναι 
προρυθµισµένη. Έχετε, εντούτοις, τη 
δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε όσες 
αλλαγές επιθυµείτε.

Χρήση
I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
καταχώρηση.

ì Επιβεβαιώστε.

Ή 

A

Εάν η επιλεγµένη 
καταχώρηση είναι ένας 
τηλεφωνικός αριθµός, 
µπορείτε επίσης να τον 
καλέσετε µε το πλήκτρο 
κλήσης.

Πρόσθετες πληροφορίες
Για Χρονόµετρο και Αντίστρ. µέτρ.:
§Stop§ τερµατίζει µόνιµα τη λειτουργία.
§Εξοδος§ ή B 

τερµατισµός µόνο της εµφάνισης, 
όχι της λειτουργίας.
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Αλλαγή µενού
Έχετε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε 
κάθε καταχώρηση (1–10) µε µία άλλη 
καταχώρηση από τη λίστα επιλογών.

I

Επιλέξτε την επιθυµητή 
καταχώρηση.

§Αλλαγή§ Ανοίγει η λίστα λειτουργιών 
προς επιλογή.

I

Επιλέξτε τη νέα καταχώρηση 
από τη λίστα.

ì

Επιβεβαιώστε. Η 
καταχώρηση αποθηκεύεται.

Εάν επιλεγεί Ευρετήριο SIM, πρέπει επίσης 
να επιλεγεί ο αριθµός κλήσης, εάν 
επιλεγεί Internet, πρέπει επίσης να 
επιλεγεί ο σελιδοδείκτης.

Ιστ. συνοµιλιών
Ανάγνωση όλων των 
διαλόγων από την τελευταία 
συνεδρία offline 
(διαγράφονται κατά την 
επόµενη σύνδεση).
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Ξυπνητήρι
C¢U¢Ξυπνητήρι

Ο ήχος ακούγεται την καθορισµένη ώρα, 
ακόµη και όταν οι ήχοι κουδουνισµού ή το 
τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένα. Το 
ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόµατα µετά 
από κάποια αλλαγή.
Μία ειδοποίηση τερµατίζεται πατώντας 
οποιοδήποτε αριθµητικό πλήκτρο.

ñ

Ρυθµίστε την ώρα για την 
κλήση αφύπνισης (ωω:λλ).

Ή 

ñ

Ενεργοποιήστε/ 
απενεργοποιήστε το 
ξυπνητήρι.

Ρύθµιση των ηµερών για µία 
ειδοποίηση
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 

Καθόρ. ηµέρες.

I

Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ 
των ηµερών της εβδοµάδας.

ñ
Σηµειώστε ή αναιρέστε τη 
σηµείωση των ηµερών για 
µία ειδοποίηση.

§Αποθήκ.§ Αποθηκεύστε την ώρα της 
κλήσης αφύπνισης.

Επιλογές Ξυπνητήρι
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

¹Ξυπνητήρι 18:45

07:30

∆ευ Τρί Τετ Πέµ Παρ Σάβ Κυρ
Επιλογές ñ Εξοδος 

¹

Αλλαγή Ρυθµίστε την ώρα της κλήσης 
αφύπνισης. Εναλλαγή µεταξύ 
π.µ. και µ.µ, εάν έχει επιλεγεί 
η 12ωρη µορφή εµφάνισης.

Καθόρ. ηµέρες Ρύθµιση των ηµερών για µία 
ειδοποίηση.

Μελωδίες Ρύθµιση ήχου κουδουνισµού.
Ρολόι Ρύθµιση ώρας (σελ. 80).
Αυτόµατη σιγή Εάν δεν υπάρξει αντίδραση 

του χρήστη: µόνο επανάληψη 
(snooze) ή απενεργοποίηση 
της ειδοποίησης.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Πρόσθετες πληροφορίες

¹

Ένδειξη οθόνης στην κατάσταση 
αναµονής: 
ξυπνητήρι ενεργοποιηµένο.

Χρησιµοποιήστε την επιλογή Προσωρινά, για 
να ρυθµίσετε την επανάληψη της τρέχουσας 
ειδοποίησης.



103Media player

right page (103) of HYDRA, FUG, w/o ptt, 143mm, el, A31008-H3300-A14-1-3D19 (27.10.2005, 09:34)
Tem

plate: X
75, V

ersion 2.2;V
A

R
 Language: el; VA

R
 issue date: 050822
en
s 

AG
 2

00
3,

 C
:\B

en
Q

\D
TP

-S
at

z\
P

ro
du

kt
e\

S
L7

5_
H

yd
ra

_1
\o

ut
-

Media player
Έναρξη από µία εφαρµογή
Κατά την προβολή µίας εικόνας/ενός 
βιντεοκλίπ ή την ακρόαση µίας µελωδίας, 
η εφαρµογή ξεκινά την αναπαραγωγή.

Απευθείας πλήκτρο για το media 
player

?
Πατήστε το πλήκτρο

Ή 

C¢V 

Ταξινόµηση αρχείων
Μετά την έναρξη του media player 
εµφανίζονται οι ακόλουθες ετικέτες: 
Μουσική
Εµφανίζονται όλα τα αρχεία AAC, AAC+, 
AAC++ και MP3.
Τα αρχεία AAC και MP3 που είναι 
αποθηκευµένα στο τηλέφωνο 
εµφανίζονται αυτόµατα σε µία λίστα στην 
ετικέτα Μουσική. Η συγκεκριµένη λίστα 
µπορεί να ταξινοµηθεί σύµφωµα µε τα 
meta data (ID3 tags), ανάλογα µε το 
άλµπουµ, τον καλλιτέχνη, το είδος ή τον 
τίτλο.
Λίστα αναπαραγ
Εµφανίζονται όλες οι λίστες 
αναπαραγωγής (µορφή αρχείου: *.m3u).
Εικόνες 
Εµφανίζονται όλες οι υποστηριζόµενες 
µορφές εικόνας. 
Βίντεο
Εµφανίζονται όλες οι υποστηριζόµενες 
µορφές βίντεο. 

Μουσική/Βίντεο
Λειτουργίες για την αναπαραγωγή 
τραγουδιών ή βιντεοκλίπ.

ì

Αναπαραγωγή ή παύση, 
ανάλογα µε την περίπτωση.

F

Ταχεία µετακίνηση προς τα 
εµπρός/προς τα πίσω, για 
όσο το πλήκτρο παραµένει 
πατηµένο.

I

Φόρτωση επόµενου/ 
προηγούµενου 
αρχείου πολυµέσων.

#

Αλλαγή σε κατάσταση 
πλήρους οθόνης και 
επιστροφή (µόνο για βίντεο).

[/\ Ρυθµίστε την ένταση µε τα 
πλήκτρα συν/πλην.

*

Σίγαση και 
απενεργοποίηση σίγασης.

§Stop§ Τερµατισµός 
αναπαραγωγής.

Για άλλες υπηρεσίες, βλ. §Επιλογές§ 
σελ. 104.
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Λίστα αναπαραγ
∆ιάφορα µουσικά κοµµάτια 
συγκεντρώνονται σε µία λίστα 
αναπαραγωγής (*.m3u).
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού, επιλέξτε 

Νέα και στη συνέχεια Λίστα 
αναπαραγ.

Επιλογές επεξεργασίας λιστών 
αναπαραγωγής
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Στην απλούστερη περίπτωση, οι λίστες 
αναπαραγωγής δηµιουργούνται σε έναν 
Η/Υ (PC) και µεταφέρονται, µαζί µε τα 
τραγούδια, µέσω του Mobile Phone Man-
ager (βλ. σελ. 18 και σελ. 109) στον 
κατάλογο Ήχοι στα Τα αρχεία µου.

Εικόνες
Λειτουργίες µεγέθυνσης για µία 
εµφανιζόµενη εικόνα. 

ø
Λειτουργία µεγέθυνσης 
(zoom), εάν η εµφανιζόµενη 
εικόνα διαθέτει υψηλότερη 
ανάλυση από την οθόνη. Τα 
δύο πλήκτρα οθόνης (+/-) 
επιτρέπουν τη 
µεγέθυνση/σµίκρυνση της 
εικόνας.

F /I Η µεγεθυµένη λεπτοµέρεια 
της εικόνας µετακινείται µε 
χρήση του πλήκτρου 
πλοήγησης.

5 Κεντράρισµα εικόνας.

Για άλλες υπηρεσίες, βλ. §Επιλογές§ 
σελ. 104.

Επιλογές Media player 
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Ανάλογα µε την κατάσταση έναρξης και το 
αντικείµενο προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες.

Πρόσθ. 
µουσικής

Προσθήκη µουσικού 
κοµµατιού.

Remove track Αφαίρεση µουσικού 
κοµµατιού.

Μετακίν. µουσ. Μετακίνηση µουσικού 
κοµµατιού επάνω/κάτω µε το 
πλήκτρο πλοήγησης.

Λειτουργίες κεντρικού πλήκτρου:
ò Αναπαραγωγή.

ó Παύση.

õ ∆ιακοπή.

Αναπαραγωγή/ 
Παύση 

Αναπαραγωγή του 
τρέχοντος αρχείου 
πολυµέσων ή παύση.

Άνοιξε Επιλέξτε την πηγή 
πολυµέσων, όπως Τα 
αρχεία µου, Σελιδοδείκτες 
ή URL. 

Νέα Επιλέξτε µία εφαρµογή, για 
να δηµιουργήσετε ένα νέο 
αντικείµενο ή µία νέα λίστα 
αναπαραγωγής για 
µουσική.

Zoom Ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία µεγέθυνσης 
(zoom).
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Ρύθµιση ωςö Ρύθµιση εικόνας ως 
Φόντο, Λογότυπο, για 
παράδειγµα, και ήχων, για 
παράδειγµα, για Κλήσεις, 
Ήχος έναρξης.

™ επαφή Αντιτοίχηση εικόνας ή 
µελωδίας σε µία επαφή.

Επεξ.λίσ.αναπαρ Επεξεργασία µίας λίστας 
αναπαραγωγής (σελ. 104).

Λειτ.αναπαραγ. • Single (µεµονωµένο 
µουσικό κοµµάτι)

• Επαν.κοµµατιού
• Αναπαραγ. όλων 

(κοµµάτια)
• Επανάληψη όλα 

(κοµµάτια)
• Επανάλ.λίστας 
• Εισαγωγές ( 
αναπαράγονται τα 
πρώτα 5 δευτερόλεπτα 
κάθε κοµµατιού.

Παρουσίαση Αυτόµατη αναπαραγωγή σε 
κατάσταση πλήρους 
οθόνης. 
Αλλαγή µεµονωµένης 
εικόνας µε το πλήκτρο 
πλοήγησης.

Επεξεργασία Πρόσβαση στην 
επεξεργασία εικόνων 
(πρέπει να έχει προηγηθεί 
φόρτωση της εφαρµογής).

Στο παρασκήνιο Τοποθέτηση Media player 
στο παρασκήνιο. 

Πλήρης οθόνη Εµφάνιση πλήρους οθόνης 
µίας εικόνας/ενός 
βιντεοκλίπ.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Εισερχόµενη κλήση
Μία εισερχόµενη κλήση διακόπτει την 
αναπαραγωγή και θέτει τη λειτουργία media 
player στο παρασκήνιο. Μετά τον τερµατισµό της 
κλήσης, η αναπαραγωγή συνεχίζεται αυτόµατα.
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο
Μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία media player 
στο παρασκήνιο, προκειµένου να εργαστείτε µε 
άλλες εφαρµογές. Η αναπαραγωγή, π.χ. 
τραγουδιών, συνεχίζεται.

?

Πατήστε επανειληµµένα το 
πλήκτρο για εναλλαγή: λειτουργία 
στο προσκήνιο ή στο 
παρασκήνιο.
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Τα αρχεία µου
Για να οργανώσετε τα αρχεία σας, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα 
αρχείων όπως ένα πρόγραµµα 
διαχείρισης αρχείων του Η/Υ (PC). 
∆ιατίθενται ξεχωριστοί φάκελοι για τους 
διάφορους τύπους δεδοµένων στα Τα 
αρχεία µου. 

C¢N 
Εµφανίζεται η λίστα των φακέλων και των 
αρχείων. 

I Επιλέξτε αρχείο ή φάκελο.

ì /ö
Ανοίξτε το φάκελο και 
επιλέξτε αρχείο ή σύνδεση 
(link).
Ανάλογα µε την επιλογή, 
ανοίγει το αρχείο µε την 
αντίστοιχη εφαρµογή ή 
εκκινείται η λήψη.

Λήψη
Μελωδίες, εικόνες, παιχνίδια και άλλες 
εφαρµογές προσφέρονται στο Internet. 
Μετά τη λήψη τους, έχετε τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτά µέσω του 
τηλεφώνου. Οι περισσότερες εφαρµογές 
συµπεριλαµβάνουν οδηγίες. Για τη λήψη 
π.χ. νέων εικόνων ή ήχων, οι αντίστοιχοι 
φάκελοι περιέχουν τη λειτουργία λήψης.
Θυµηθείτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι 
ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, 
σελ. 14).
Ορισµένες εφαρµογές και παιχνίδια είναι 
ήδη προεγκατεστηµένα στο τηλέφωνό 
σας. 
Η λήψη µπορεί, εάν χρειάζεται, να 
πραγµατοποιηθεί σε δύο στάδια:
Μόνο αρχείο περιγραφής

Ì
Tο αρχείο περιγραφής 
φορτώνεται µόνο για λόγους 
ενηµέρωσης. Η φόρτωση της 
εφαρµογής/του παιχνιδιού 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
ξεχωριστά. 

ή πλήρης λήψη

Ë
Η εφαρµογή/το παιχνίδι 
φορτώνεται πλήρως (το 
εικονίδιο αστερίσκου 
ενδέχεται να αντικατασταθεί 
από ένα εικονίδιο 
εφαρµογής/παιχνιδιού). 
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Επιλογές Τα αρχεία µου
Ανάλογα µε την κατάσταση έναρξης και το 
αντικείµενο προσφέρονται διάφορες 
λειτουργίες.
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Νέος φάκελος ∆ηµιουργία και ονοµασία 
νέου φακέλου.

Ιδιότητες Εµφάνιση πληροφοριών για 
το επιλεγµένο αρχείο ή 
φάκελο.

Μετακίνηση/ 
Αντιγραφή 

Επιλέξτε αρχείο (αρχεία) ή 
φάκελο, στη συνέχεια 
επιλέξτε φάκελο προορισµού 
και εισάγετε µε ì.

∆ιαχειρ.άδειας ∆ιαχείριση δικαιωµάτων 
DRM.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Πρόσθετες πληροφορίες
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον browser για τη 
λήψη εφαρµογών (π.χ. ήχων κουδουνισµού, 
παιχνιδιών, εικόνων, κινούµενων γραφικών) από 
το Internet. 
Η Siemens εξαιρεί όλες τις απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις επί της εγγύησης που σχετίζονται 
ή συνδέονται µε τυχόν εφαρµογές που 
εγκαθίστανται εκ των υστέρων από τον πελάτη 
και τυχόν λογισµικό που δεν συµπεριλαµβάνεται 
στο αρχικό πακέτο παράδοσης. Αυτό ισχύει 
επίσης για εφαρµογές που ενεργοποιούνται εκ 
των υστέρων καθ’ υπόδειξη του πελάτη. Ο 
αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για 
τον κίνδυνο απώλειας, καταστροφής ή 
πρόκλησης βλαβών στο τηλέφωνο ή στην 
εφαρµογή, καθώς και για κάθε πιθανή 
καταστροφή και τις συνέπειες που προκύπτουν 
από την εφαρµογή. Για τεχνικούς λόγους, 
ανάλογες εφαρµογές ή η αναδροµική 
κυκλοφορία για ορισµένες λειτουργίες ενδέχεται 
να χαθούν, σε περίπτωση αλλαγής/εκ νέου 
παράδοσης ή επισκευής του τηλεφώνου. Σε 
ανάλογες περιπτώσεις, ο αγοραστής πρέπει να 
προβεί σε εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση της 
εφαρµογής. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας 
διαθέτει το λογισµικό διαχείρισης ψηφιακών 
δεδοµένων [Digital Rights Management (DRM)], 
προκειµένου οι εφαρµογές που κατεβάζετε να 
προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη 
αναπαραγωγή. Οι συγκεκριµένες εφαρµογές 
προορίζονται στο εξής αποκλειστικά για το 
τηλέφωνό σας και δεν είναι δυνατή η µεταφορά 
τους από αυτό, ακόµη και για τη δηµιουργία ενός 
αντιγράφου ασφαλείας. Η Siemens δεν παρέχει 
καµία εγγύηση και δεν αναλαµβάνει καµία 
υποχρέωση για τη δυνατότητα του πελάτη να 
προβεί σε εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση 
εφαρµογών ή για το ότι αυτό µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς χρέωση. Συνιστούµε να 
προβαίνετε από καιρό σε καιρό στη δηµιουργία 
ενός αντιγράφου ασφαλείας των εφαρµογών σας 
στον H/Y (PC) σας, µε χρήση του λογισµικού 
"Mobile Phone Manager" (MPM, σελ. 109). Το 
λογισµικό θα βρείτε στο παρεχόµενο CD-ROM. 
Μπορείτε να “κατεβάσετε” τη νεότερη σχετική 
έκδοση του λογισµικού MPM από το Internet, στη 
διεύθυνση: www.siemens.com/sl75
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∆οµή καταλόγου
Έχουν ήδη δηµιουργηθεί ξεχωριστοί 
φάκελοι για τους διάφορους τύπους 
δεδοµένων στα Τα αρχεία µου. Οι 
συγκεκριµένοι φάκελοι δεν µπορούν να 
αλλάξουν.

Φάκελος Περιγραφή
Η δοµή, τα ονόµατα και 
το περιεχόµενο ενδέχεται 
να ποικίλλουν, ανάλογα 
µε το δίκτυο

Μορφή

Ήχοι Μουσική, ήχοι 
κουδουνισµού

mp3
aac
aac+
aac++
m3u
mid
amr
wav

Εικόνες Εικόνες bmp
bmx
jpg
jpeg
png
gif

Βίντεο Βίντεο 3gp

Θέµατα Θεµατικά πακέτα sdt

Εικονικός 
φίλος

Επιλογή χαρακτήρα sda

Παιχνίδια Αρχείο Java jar

Πληροφορίες λήψης jad

Εφαρµογές Εφαρµογές, όπως Photo 
Editor ή Download 
Assistant

*

∆ιάφορα Έτοιµα στοιχεία 
κειµένου

tmo

Φωνητικές εγγραφές vmo

Σελίδες Internet html
wml

Ανάλογα µε το δίκτυο, η δοµή, τα ονόµατα των 
φακέλων, το περιεχόµενο και το πεδίο 
λειτουργιών στα Τα αρχεία µου ενδέχεται να 
ποικίλλουν.
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Mobile Phone Manager
To πρόγραµµα MPM (Mobile Phone Man-
ager) επιτρέπει τη χρήση εκτεταµένων 
λειτουργιών του τηλεφώνου από τον Η/Υ 
(PC) σας. Το τηλέφωνο και ο Η/Υ (PC) 
επικοινωνούν µέσω ενός καλωδίου 
δεδοµένων (βλ. Aξεσουάρ, σελ. 122) ή 
Bluetooth.

Μπορείτε να “κατεβάσετε” τη νεότερη 
έκδοση του λογισµικού MPM από το 
Internet, στη διεύθυνση:
www.siemens.com/sl75

Ατζέντα

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την 
ατζέντα για να διαχειριστείτε τις επαφές 
και τις συναντήσεις που έχετε 
αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας και να τις 
συγχρονίσετε µεταξύ του τηλεφώνου, του 
Outlook® και άλλων τηλεφώνων Siemens 
(συµπεριλαµβανοµένων των Gigaset). 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλες τις 
λειτουργίες ελέγχου κλήσεων από την 
ατζέντα.

Έλεγχος κλήσεων
Έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε 
απευθείας από την ατζέντα µε ένα κλικ 
του ποντικιού. Καθιστά επίσης πολύ 
εύκολη την πραγµατοποίηση και 
διαχείριση κλήσεων συνδιάσκεψης – τα 
µέρη της κλήσης εµφανίζονται στην 
οθόνη σε ένα εικονικό δωµάτιο 
συνδιάσκεψης, επιτρέποντας την άνετη 
εναλλαγή µεταξύ της κλήσης 
συνδιάσκεψης και µίας ιδιωτικής κλήσης 
και την κλήση και προσθήκη νέων 
συνδροµητών µε ένα κλικ του ποντικιού.

∆ιαχείριση SMS και EMS

Συντάξτε µηνύµατα ΕMS και SMS από 
την άνεση του Η/Υ (PC) σας. 
Χρησιµοποιήστε όλες τις επιλογές που 
σας προσφέρει ο Η/Υ σας και 
χρησιµοποιήστε τους ήχους και τις 
εικόνες σας, για να δηµιουργήσετε 
µηνύµατα SMS και EMS. Είναι δυνατή η 
ανάγνωση, η προώθηση, η εκτύπωση, 
η διαγραφή και η αρχειοθέτηση των 
µηνυµάτων σας.
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Λήψη εφεδρικών αντιγράφων και 
επαναφορά (Backup/Restore)

Με τη λειτουργία back-up, µπορείτε σε 
τακτά διαστήµατα να δηµιουργείτε ένα 
αντίγραφο ασφαλείας τω δεδοµένων του 
τηλεφώνου σας στον Η/Υ (PC). Εάν ποτέ 
χάσετε τα δεδοµένα στο τηλέφωνό σας ή 
αντικαταστήσετε το τηλέφωνο, µπορείτε 
να επαναφέρετε γρήγορα όλα τα 
δεδοµένα µε τη λειτουργία 
αποκατάστασης. Παρακαλούµε τηρείστε 
τυχόν πιθανούς περιορισµούς για 
δεδοµένα που προστατεύονται από 
DRM.

∆ιαχείριση σελιδοδεικτών

Χρησιµοποιήστε τον Η/Υ σας, για να 
περιηγηθείτε στο Internet και να 
καθορίσετε τις προτιµώµενες ιστοσελίδες 
σας. Αποθηκεύστε τις διευθύνσεις του In-
ternet ως σελιδοδείκτες στο τηλέφωνό 
σας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία 
ανάκλησή τους σε µία µελλοντική χρονική 
στιγµή, όταν βρίσκεστε εν κινήσει. 

Phone explorer

Έχετε τη δυνατότητα ταχείας και άνετης 
πρόσβασης στα δεδοµένα του 
τηλεφώνου σας µε τη λειτουργία Phone 
Explorer. Το τηλέφωνο ενσωµατώνεται 
απλά στη δοµή δεδοµένων του Η/Υ σας 
και η διαχείρισή του είναι όµοια, σαν να 
επρόκειτο για άλλον ένα φάκελο στον 
Η/Υ.

Mobile Modem Assistant

Η λειτουργία Mobile Modem Assistant 
πραγµατοποιεί γρήγορα και εύκολα µία 
σύνδεση Internet µέσω του κινητού σας 
τηλεφώνου, επιτρέποντάς σας να 
χρησιµοποιήσετε τον Η/Υ σας στο σπίτι ή 
καθ'οδόν, για να περιηγηθείτε στο Inter-
net.
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Επεξεργασία εικόνων και 
φωτογραφιών

Η λειτουργία επεξεργασίας 
εικόνων/φωτογραφιών σας προσφέρει τη 
δυνατότητα άνετης δηµιουργίας, 
επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων και 
φωτογραφιών. Προσφέρονται φίλτρα και 
εφέ, για να σας βοηθήσουν να 
δηµιουργήσετε έγχρωµα, ελκυστικά 
γραφικά. Η φιλική για το χρήστη 
επιφάνεια εργασίας καθιστά εξαιρετικά 
εύκολη τη µεταφορά 
εικόνων/φωτογραφιών από ή προς το 
κινητό τηλέφωνο και την αλλαγή των 
ρυθµίσεων γραφικών.

Media Pool

Η λειτουργία Media Pool σας προσφέρει 
µία άνετη επιλογή διαχείρισης ήχων 
κουδουνισµού, µουσικής, λιστών 
αναπαραγωγής και βιντεοκλίπ. Έχετε τη 
δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα µουσικά 
αρχεία σας στο τηλέφωνο αυτόµατα, 
µετατρέποντάς τα σε µία κατάλληλη 
µορφή.

Plug & Sync

Η λειτουργία Plug & Sync εκτελεί τις 
καθηµερινές σας εργασίες για εσάς, όπως 
επιθυµείτε. Με τη λειτουργία "Music > 
phone" µπορείτε πάντοτε να αντιγράψετε 
αυτόµατα τα τελευταία κοµµάτια και τις 
λίστες αναπαραγωγής στο τηλέφωνό 
σας. Με τη λειτουργία "Photos> PC" 
µπορείτε να µεταφέρετε τις νέες 
φωτογραφίες που τραβήξατε στον Η/Υ 
(PC) σας.

SmartSync

Με το λογισµικό SmartSync µπορείτε 
πάντοτε να συγχρονίζετε τα δεδοµένα 
σας µε το Outlook®, το OutlookExpress® 
ή τα Lotus Notes™, µόλις το τηλέφωνο 
συνδεθεί σε έναν Η/Υ (PC). Οι νέες και οι 
τροποποιηµένες επαφές συγχρονίζονται 
µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως τα 
µηνύµατα και οι συναντήσεις.

Notifier
Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεµένο 
σε έναν Η/Υ (PC), ενηµερώνεστε πάντοτε 
στην οθόνη του υπολογιστή, εάν το 
επιθυµείτε, σχετικά µε εισερχόµενες 
κλήσεις ή µηνύµατα – ακόµη και όταν το 
τηλέφωνο βρίσκεται σε σίγαση.
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Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του τηλεφώνου σας, επισκεφθείτε µας ανά πάσα στιγµή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.siemens.com/mobilephonescustomercare.Για επιπλέον βοήθεια, παρακάτω παρουσιάζουµε 
τις συχνότερες ερωτήσεις µε τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Υπηρεσία διαµόρφωσης
Προς διευκόλυνση της ρύθµισης του κινητού σας τηλεφώνου για την υπηρεσία δεδοµένων WAP, MMS, 
e-mail και Internet, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία υπηρεσία διαµόρφωσης. Η συγκεκριµένη 
υπηρεσία διαθέτει τις αναγκαίες ρυθµίσεις για το κινητό σας τηλέφωνο, που αποστέλλονται σε εσάς 
µέσω SMS. Σας συνιστούµε να επικοινωνήσετε µε το δίκτυό σας, το οποίο και θα σας αποστείλει τα 
µηνύµατα διαµόρφωσης.
Εναλλακτικά µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το "Setting Configurator" στη διεύθυνση 
www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Η Siemens θα σας αποστείλει στη συνέχεια τα 
µηνύµατα διαµόρφωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στα συγκεκριµένα µηνύµατα.

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης
∆εν είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση του 
τηλεφώνου.

Πατήσατε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
πολύ σύντοµα.

Κρατήστε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατηµένο 
για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

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

Οι επαφές τις µπαταρίας είναι 
λερωµένες.

Καθαρίστε τις επαφές.

Βλ. επίσης παρακάτω, "Σφάλµα 
φόρτισης".

Ο χρόνος 
αναµονής είναι 
πολύ 
περιορισµένος.

Συχνή χρήση της ατζέντας και των 
παιχνιδιών.

Περιορίστε τη χρήση τους, εάν αυτό είναι 
δυνατό.

Η ταχεία αναζήτηση είναι 
ενεργοποιηµένη.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας 
αναζήτησης (σελ. 84).

Ο φωτισµός της οθόνης είναι 
ενεργοποιηµένος.

Απενεργοποιήστε το φωτισµό της οθόνης 
(σελ. 66).

Ακούσιο πάτηµα πλήκτρων 
(φωτισµός!).

Ενεργοποιήστε το Αυτ. κλείδωµα (σελ. 81).
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Σφάλµα φόρτισης 
(το εικονίδιο 
φόρτισης δεν 
εµφανίζεται στην 
οθόνη).

Η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη.

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

Θερµοκρασία εκτός ορίων: 
5 °C έως 45 °C.

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

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

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

Λανθασµένος τύπος φορτιστή. Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια αξεσουάρ 
Siemens.

Ελαττωµατική µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µπαταρία.
Σφάλµα κάρτας 
SIM.

Η κάρτα SIM δεν είναι σωστά 
τοποθετηµένη.

Ελέγξτε για τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας 
SIM (σελ. 10).

Οι επαφές της κάρτας SIM είναι 
λερωµένες.

Καθαρίστε την κάρτα SIM µε ένα στεγνό πανί.

Κάρτα SIM µε λανθασµένη τάση. Χρησιµοποιείτε µόνο κάρτες SIM 3V.
Καταστροφή κάρτας SIM (π.χ. 
θραύση).

∆ιενεργήστε έναν οπτικό έλεγχο. Απευθυνθείτε 
στο δίκτυο, για να αντικαταστήσετε την κάρτα 
SIM.

∆εν υπάρχει 
σύνδεση δικτύου.

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

Εκτός εµβέλειας του δικτύου GSM. Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του δικτύου.
Άκυρη κάρτα SIM. Απευθυνθείτε στο δίκτυο.
Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο 
νέο δίκτυο.

∆οκιµάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε 
άλλο δίκτυο (σελ. 83).

Έχει τεθεί φραγή κλήσης δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές δικτύου (σελ. 82).
Υπερφόρτωση δικτύου. ∆οκιµάστε ξανά αργότερα.

Το τηλέφωνο χάνει 
την επαφή µε το 
δίκτυο.

Το σήµα είναι πολύ ασθενές. Η επανασύνδεση µε κάποιο άλλο δίκτυο 
πραγµατοποιείται αυτόµατα (σελ. 83). Η 
απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του 
τηλεφώνου ενδέχεται να επιταχύνει τη 
συγκεκριµένη διαδικασία.

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης
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Η 
πραγµατοποίηση 
κλήσεων είναι 
αδύνατη.

Έχει επιλεγεί η δεύτερη γραµµή. Επιλέξτε τη γραµµή 1 ã (σελ. 84).
Έχει τοποθετηθεί καινούργια κάρτα 
SIM.

Ελέγξτε για τυχόν νέες φραγές.

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Επαναφέρετε το όριο µε το PIN2 (σελ. 35).
Έχει καταναλωθεί το ποσό 
πίστωσης.

Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.

Η 
πραγµατοποίηση 
ορισµένων 
κλήσεων είναι 
αδύνατη.

Έχουν τεθεί περιορισµοί κλήσεων. Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το 
δίκτυο. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 82).

Η 
πραγµατοποίηση 
καταχωρήσεων 
στο Ευρετήριο 
SIM/στον 
Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων είναι 
αδύνατη.

Η µνήµη του ευρετηρίου 
SIM/καταλόγου διευθύνσεων είναι 
πλήρης.

∆ιαγράψτε καταχωρήσεις από τον Κατάλογο 
∆ιευθύνσεων/το Ευρετήριο SIM (βλ. τυπικές 
λειτουργίες, σελ. 16).

Η υπηρεσία 
φωνητικών 
µηνυµάτων δεν 
λειτουργεί.

∆εν έχει οριστεί η εκτροπή κλήσεων 
στον τηλεφωνητή.

Ρυθµίστε την εκτροπή κλήσεων στον 
τηλεφωνητή (σελ. 57).

å αναβοσβήνει. Η µνήµη SMS είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε µηνύµατα SMS (βλ. τυπικές 
λειτουργίες, σελ. 16) ή αρχειοθετήστε τα 
(σελ. 43).

æ αναβοσβήνει. Η µνήµη ΜMS είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε µηνύµατα MMS (βλ. τυπικές 
λειτουργίες, σελ. 16).

ç αναβοσβήνει. Η µνήµη του τηλεφώνου είναι 
πλήρης.

∆ιαγράψτε µηνύµατα, εικόνες, βιντεοκλίπ, 
παιχνίδια ή εφαρµογές.

Η λειτουργία δεν 
µπορεί να οριστεί.

∆εν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή 
απαιτείται εγγραφή.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Προβλήµατα 
χωρητικότητας, 
π.χ., µε τα 
Παιχνίδια & Άλλα, 
τους ήχους 
κουδουνισµού, τις 
εικόνες, τα 
βιντεοκλίπ, το 
αρχείο SMS.

Η µνήµη του τηλεφώνου είναι 
πλήρης.

∆ιαγράψτε αρχεία στους αντίστοιχους τοµείς. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη βοηθητική 
λειτουργία µνήµης, για να διαγράψετε 
συγκεκριµένα αρχεία (σελ. 78).

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης
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∆εν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο In-
ternet, δεν είναι 
δυνατή η λήψη 
αρχείων.

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

Ενεργοποιήστε ή ρυθµίστε το προφίλ του 
browser. Εάν χρειαστεί, απευθυνθείτε στο 
δίκτυό σας.

Η αποστολή ενός 
µηνύµατος δεν 
είναι δυνατή.

Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Ο αριθµός κλήσης του κέντρου 
υπηρεσιών δεν έχει ρυθµιστεί ή έχει 
ρυθµιστεί λανθασµένα.

Ρυθµίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 44).

Το συµβόλαιο της κάρτας SIM δεν 
υποστηρίζει τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Το κέντρο υπηρεσιών είναι 
υπερφορτωµένο.

Επαναλάβετε την αποστολή του µηνύµατος.

Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συµβατό 
τηλέφωνο.

Ελέγξτε.

Οι εικόνες EMS δεν 
εµφανίζονται στο 
τηλέφωνο 
προορισµού.

Η συσκευή προορισµού δεν 
υποστηρίζει το πρότυπο EMS.

∆εν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο 
Internet.

Έχει οριστεί λανθασµένο προφίλ 
browser ή οι ρυθµίσεις είναι 
λανθασµένες ή µη ολοκληρωµένες.

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

Σφάλµα PIN/
Σφάλµα PIN2

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

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

Σφάλµα κωδικού 
συσκευής.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Καλέστε το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Siemens (σελ. 117).

Σφάλµα κωδικού 
δικτύου.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Πολύ λίγες/πάρα 
πολλές 
καταχωρήσεις 
µενού.

Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να 
έχουν προστεθεί ή διαγραφεί από το 
δίκτυo, µέσω της κάρτας SIM.

Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

∆εν είναι δυνατή η 
λειτουργία φαξ.

Εσφαλµένες ρυθµίσεις στον Η/Υ 
(PC).

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης
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Ο µετρητής 
χρέωσης δεν 
λειτουργεί.

∆εν µεταδίδεται το σήµα χρέωσης. Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Βλάβη
Ισχυρός κρα-
δασµός.

Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη µπαταρία και την κάρτα SIM. Μην 
αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!

Το τηλέφωνο 
εκτέθηκε σε 
υγρασία.

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

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες Πιθανός τρόπος επίλυσης

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων, σελ. 79: * # 9 9 9 9 # 
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Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

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

Αίγυπτος ...........................................0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού .............................05 02 02 59
Αµπού Ντάµπι ..................................0 26 42 38 00
Αργεντινή .....................................0 81 02 22 66 24
Αυστραλία ......................................13 00 66 53 66
Αυστρία ..........................................05 17 07 50 04
Βέλγιο ...............................................0 78 15 22 21
Βενεζουέλα ..................................0 80 01 00 56 66
Βιετνάµ............................................84 89 20 24 64
Βολιβία .............................................0 21 21 41 14

Βοσνία Ερζεγοβίνη ...........................0 33 27 66 49
Βουλγαρία .......................................... 02 73 94 88
Γαλλία .............................................01 56 38 42 00
Γερµανία ......................................0 18 05 33 32 26
∆ανία .................................................. 35 25 86 00
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας .............02 59 68 22 66
∆ηµοκρατία της Τσεχίας ...................2 33 03 27 27
Ελβετία............................................08 48 21 20 00
Ελλάδα............................................80 11 11 11 16
Εσθονία ................................................ 6 30 47 97
Ζιµπάµπουε ........................................ 04 36 94 24
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα...............0 43 66 03 86
Ηνωµένο Βασίλειο .......................0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ .............................................1 88 87 77 02 11
Ινδία .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Ινδονησία.....................................0 21 46 82 60 81
Ιορδανία............................................0 64 39 86 42
Ιρλανδία ..........................................18 50 77 72 77
Ισηµερινός ......................................18 00 10 10 00
Ισλανδία................................................ 5 11 30 00
Ισπανία .............................................9 02 11 50 61
Ιταλία ..............................................02 24 36 44 00
Καµπότζη ............................................ 12 80 05 00
Καναδάς ......................................1 88 87 77 02 11
Κατάρ.................................................. 04 32 20 10
Κένυα .................................................... 2 72 37 17
Κίνα ................................................40 08 88 56 56
Κολοµβία ...................................01 80 07 00 66 24
Κουβέιτ.................................................. 2 45 41 78
Κροατία.............................................0 16 10 53 81
Λετονία.................................................. 7 50 11 18
Λίβανος ............................................... 01 44 30 43
Λιβύη ..............................................02 13 50 28 82
Λιθουανία .........................................8 70 07 07 00
Λουξεµβούργο..................................... 43 84 33 99
Μαλαισία ..................................+ 6 03 77 12 43 04
Μάλτα .....................................+ 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο ............................................... 22 66 92 09
Μαυρίκιος ............................................. 2 11 62 13
Μεξικό ........................................01 80 07 11 00 03
Μπαγκλαντές ....................................0 17 52 74 47
Μπαχρέιν ................................................. 40 42 34
Μπρουνέι ............................................ 02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία .................................08 00 27 43 63
Νιγηρία .............................................0 14 50 05 00

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήµατα 
σχετικά µε την τεχνολογία και τη χρήση της 
συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία µας 
Online Support στο Internet: 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare 
Είµαστε πάντοτε και καθ’ όλα διαθέσιµοι. Σας 
παρέχουµε 24ωρη υποστήριξη σχετικά µε τα 
προϊόντα µας. Εκεί θα βρείτε ένα σύστηµα 
αναζήτησης σφαλµάτων που λειτουργεί σε 
αλληλεπίδραση µε το χρήστη, µία σύνοψη των 
συχνότερων ερωτήσεων και των αντίστοιχων 
απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης και 
τρέχουσες ενηµερώσεις λογισµικού προς λήψη.
Όταν επικοινωνήσετε µε το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη 
αγοράς, τον αριθµό συσκευής (IMEI, εµφάνιση 
µε *#06#), την έκδοση λογισµικού (εµφάνιση 
µε *#06#, στη συνέχεια E ) και ενδεχοµένως 
τον κωδικό πελάτη του τµήµατος Service της 
Siemens.
Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα 
βρείτε στις οδηγίες χρήσης, στο κεφάλαιο 
“Ερωτήσεις & Απαντήσεις”, σελ. 112. 
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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
Παραγουάη .......................................8 00 10 20 04
Περού................................................0 80 05 24 00
Πολωνία..........................................08 01 30 00 30
Πορτογαλία .......................................8 08 20 15 21
Ρουµανία ........................................02 12 09 99 66
Ρωσία ..........................................8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία ..............................0 22 26 00 43
Σερβία .............................................01 13 07 00 80
Σιγκαπούρη .........................................62 27 11 18
Σλοβενία ...........................................0 14 74 63 36
Σουηδία ............................................0 87 50 99 11
Ταϊβάν ............................................02 23 96 10 06
Ταϋλάνδη..........................................0 27 22 11 18
Τουρκία........................................0 21 64 59 98 98
Τυνησία ...............................................71 86 19 02
Φιλιππίνες ........................................0 27 57 11 18
Φινλανδία .......................................09 22 94 37 00
Φύροµ...............................................0 23 13 14 84
Χιλή...................................................8 00 53 06 62
Χόνγκ-Κόνγκ ........................................28 61 11 18
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Φροντίδα και συντήρηση
Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τα υψηλότερα 
πρότυπα και η µεταχείρισή του θα πρέπει να 
γίνεται µε ιδιαίτερη φροντίδα. Οι ακόλουθες 
συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαµβάνετε 
για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του τηλεφώνου 
σας.
• Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την 
υγρασία! Το νερό, η υγρασία και τα διάφορα 
υγρά περιέχουν ορυκτές ουσίες που 
διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Εάν 
παρ’ όλα αυτά το τηλέφωνό σας εκτεθεί σε 
υγρασία, αποσυνδέστε το αµέσως από την 
τροφοδοσία προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 
Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας (ακόµη και 
για να το στεγνώσετε) επάνω/µέσα σε πηγές 
θερµότητας, όπως φούρνος µικροκυµάτων, 
φούρνος ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται 
να υπερθερµανθεί και πιθανόν να εκραγεί.

• Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο 
σε χώρους µε σκόνη και βρωµιά. Τα κινητά 
εξαρτήµατά του ενδέχεται να καταστραφούν και 
να προκληθεί παραµόρφωση και 
αποχρωµατισµός του περιβλήµατος.

• Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνό σας σε 
περιβάλλον µε υψηλή θερµοκρασία (π.χ. στον 
πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου κατά το 
καλοκαίρι). Οι υψηλές θερµοκρασίες ενδέχεται 
να µειώσουν τη διάρκεια ζωής των 
ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν 
καταστροφή των µπαταριών και παραµόρφωση 
ή λιώσιµο ορισµένων πλαστικών. 

• Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον µε 
χαµηλές θερµοκρασίες. Όταν το τηλέφωνο 
επαναθερµανθεί (επανέλθει στην κανονική 
θερµοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να 
σχηµατιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η 
οποία καταστρέφει τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. 

• Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, µην το 
εκθέτετε σε κτυπήµατα και µην το τραντάζετε. Η 
απρόσεκτη µεταχείριση ενδέχεται να 
προξενήσει καταστροφή των εξαρτηµάτων στο 
εσωτερικό της συσκευής! 

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

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω 
ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, την µπαταρία, το 
φορτιστή και όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από τα 
συγκεκριµένα εξαρτήµατα δεν λειτουργεί σωστά, 
απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης 
της εταιρίας µας, για άµεση και αξιόπιστη βοήθεια.

∆ήλωση ποιότητας 
µπαταρίας
Η χωρητικότητα της µπαταρίας του κινητού 
τηλεφώνου σας µειώνεται µε κάθε 
φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόµη και η αποθήκευση σε 
πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 
επιφέρει µία σταδιακή µείωση της χωρητικότητας. 
Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του κινητού 
τηλεφώνου σας ενδέχεται να µειωθεί σηµαντικά, 
ακόµη και µετά από µία πλήρη επαναφόρτιση της 
µπαταρίας.
Σε κάθε περίπτωση όµως, η µπαταρία έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να είναι 
δυνατή η επαναφόρτιση και η χρήση της για έξι 
µήνες µετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. 
Μετά την πάροδο έξι µηνών προτείνουµε να 
αντικαταστήσετε τη µπαταρία, σε περίπτωση 
αισθητής µείωσης της απόδοσής της. 
Παρακαλούµε αγοράζετε µόνο γνήσιες µπαταρίες 
Siemens.

∆ήλωση ποιότητας οθόνης
Λόγω τεχνολογίας, ενδέχεται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να εµφανιστούν λίγες µικρές 
αποχρωµατισµένες κουκίδες στην οθόνη του 
τηλεφώνου.
Έχετε υπόψη ότι, η ανοιχτότερη ή σκουρότερη 
εµφάνιση µεµονωµένων εικονοστοιχείων κατά 
κανόνα δεν υποδηλώνει κανένα ελάττωµα.
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Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος
∆ήλωση συµµόρφωσης
Η BenQ Mobile δηλώνει µε το παρόν ότι το κινητό 
τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις 
και στους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE). Η 
σχετική δήλωση συµµόρφωσης (DoC) έχει 
υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραµµή 
επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυµείτε ένα 
αντίγραφο του πρωτότυπου:
www.siemens.com/mobiledocs

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρόνος λειτουργίας
Χρόνος οµιλίας: έως 300 λεπτά
Χρόνος αναµονής: έως 300 ώρες
Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τις εκάστοτε 
συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερµοκρασίες 
µειώνουν σηµαντικά το χρόνο αναµονής. Θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να αποφεύγετε την έκθεση 
του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά σε θερµαντικές 
πηγές.
Οι ακόλουθες εφαρµογές µειώνουν το χρόνο 
αναµονής και µπορούν να απενεργοποιηθούν, εάν 
χρειάζεται:
• Φλας (σελ. 37)
• Υπηρεσ.κυψέλης (σελ. 58)
• Screensaver (σελ. 66)
• Φωτισµός (σελ. 66)
• EGPRS (σελ. 69)
• Bluetooth (σελ. 69)
• Ταχεία αναζήτ. (σελ. 84)

Κατηγορία GSM: 4 (2 watt)
Περιοχή συχνοτήτων: 880–960 MHz
Κατηγορία GSM: 1 (1 watt)
Περιοχή συχνοτήτων: 1.710–1.880 MHz
Κατηγορία GSM: 1 (1 watt)
Περιοχή συχνοτήτων: 1.850–1.990 MHz
Βάρος: 99 γρ
Μέγεθος: 92 Χ 48 Χ 23 χιλ

(~ 78 κ.εκ)
Μπαταρία ιόντων λιθίου: 750 mAh
Θερµοκρασία λειτουργίας: –10 °C έως 55 °C
Κάρτα SIM: 1,8 και 3,0 V

Ταυτότητα τηλεφώνου
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι χρήσιµες σε 
περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της 
κάρτας SIM: 
ο αριθµός της κάρτας SIM (αναγράφεται στην 
κάρτα):
..............................................................
o 15ψήφιος σειριακός αριθµός του τηλεφώνου 
(αναγράφεται κάτω από τη µπαταρία):
..............................................................
ο αριθµός του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών 
του δικτύου:
..............................................................

Απώλεια τηλεφώνου
Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της 
κάρτας SIM, επικοινωνήστε αµέσως µε το δίκτυό 
σας, προς αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης 
χρήσης.

http://www.siemens.com/mobiledocs
http://www.siemens.com/mobiledocs
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SAR
Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RTTE) και διεθνείς οδηγίες (ICNIRP)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF) / ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ
Η συσκευή κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε είναι 
ένας ποµποδέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Είναι 
σχεδιασµένη να µην υπερβαίνει τα όρια για 
έκθεση σε ραδιοκύµατα που συνιστώνται από τις 
διεθνείς οδηγίες. Οι συγκεκριµένες οδηγίες 
διαµορφώθηκαν από τον ανεξάρτητο 
επιστηµονικό οργανισµό ICNIRP και 
συµπεριλαµβάνουν περιθώρια ασφαλείας που 
προορίζονται για τη διασφάλιση της προστασίας 
όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
κατάστασης της υγείας τους.
Οι οδηγίες χρησιµοποιούν µία µονάδα µέτρησης 
γνωστή ως Ειδικός Βαθµός Απορρόφησης ή SAR. 
Το όριο SAR για συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
είναι 2 W/kg και υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 50360 και σε άλλα εθνικά πρότυπα. 
Η σήµανση CE υποδεικνύει ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις της ΕΕ. 
Η υψηλότερη τιµή SAR για τη συγκεκριµένη 
συσκευή κατά τον έλεγχο στο αυτί ήταν 
0,50 W/kg1. Καθώς οι συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο 
λειτουργιών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
θέσεις εκτός του κεφαλιού, όπως στο σώµα. Στην 
περίπτωση αυτή, κατά τη µεταφορά δεδοµένων 
(GPRS), απαιτείται µία απόσταση διαχωρισµού 
1,5 cm.

Καθώς ο βαθµός SAR µετράται µε χρήση της 
υψηλότερης ισχύος µετάδοσης της συσκευής, ο 
πραγµατικός βαθµός SAR της συγκεκριµένης 
συσκευής κατά τη λειτουργία είναι τυπικά 
χαµηλότερος από αυτόν που υποδεικνύεται 
παραπάνω. Αυτό οφείλεται σε αυτόµατες 
µεταβολές στο επίπεδο ισχύος της συσκευής, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι χρησιµοποιεί 
µόνο το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την 
πρόσβαση στο δίκτυο. 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει δηλώσει 
ότι οι σύγχρονες επιστηµονικές πληροφορίες δεν 
υποδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης ειδικών 
προφυλάξεων για τη χρήση συσκευών κινητής 
τηλεφωνίας. Σηµειώνουν ότι εάν, εντούτοις, 
επιθυµείτε να ελαττώσετε την έκθεσή σας, 
µπορείτε να το επιτύχετε περιορίζοντας τη 
διάρκεια των κλήσεων ή χρησιµοποιώντας µία 
συσκευή '"ανοικτής συνοµιλίας" προκειµένου να 
διατηρήσετε το κινητό τηλέφωνο µακριά από το 
κεφάλι και το σώµα. 
Πρόσθετες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στις 
ιστοσελίδες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 
(www.who.int/emf) ή της Siemens
(www.siemens.com/mobilephones)

1 Οι έλεγχοι διενεργούνται σύµφωνα µε τις 
διεθνείς οδηγίες ελέγχου.

http://www.siemens.com/mobilephones
http://www.who.int/emf
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Αξεσουάρ
Fashion & Carry
Θήκες µεταφοράς
Leather Case FCL-700 (∆ερµάτινη θήκη)
Tour Case FCT-650 (Σπορ θήκη)

Ενέργεια 
Li-Ion battery EBA-730 (750 mAh) (Μπαταρία 
ιόντων λιθίου)
Εφεδρική µπαταρία
Φορτιστής ταξιδίου
Travel Charger EU ETC-500 (Φορτιστής ταξιδίου)
Travel Charger UK ETC-510 (Φορτιστής ταξιδίου)
Φορτιστής ταξιδίου µε µεγαλύτερη περιοχή 
τάσεων εισόδου από 100–240 V.
Car Charger Plus ECC-600 (Φορτιστής 
αυτοκινήτου)
Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα 
του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, 
είναι δυνατή η πραγµατοποίηση κλήσεων.
Desk Top Stand EDS-600 (Επιτραπέζια βάση)
Ένας έξυπνος και πρακτικός επιτραπέζιος 
σταθµός για το κινητό σας τηλέφωνο.

Φορητά ακουστικά Handsfree
Headset Basic HHS-500 (Βασικό ακουστικό)
Headset HHS-510 (Φορητό ακουστικό)
Ακουστικό µε πλήκτρο για την αποδοχή και τον 
τερµατισµό κλήσεων.
Headset Purestyle HHS-610 (Φορητό 
ακουστικό)
Ακουστικό υψηλής ποιότητας µε αποσπώµενο 
τεµάχιο αυτιού και πλήκτρο για την αποδοχή και 
τον τερµατισµό κλήσεων.
Headset Stereo HHS-700 (Στερεοφωνικά 
ακουστικά)
Στερεοφωνικά ακουστικά µε πλήκτρο λειτουργιών 
για την ακρόαση µουσικής και την 
πραγµατοποίηση κλήσεων.

Headset Bluetooth® (Ακουστικά)
HHB-600 µε φορτιστή µπαταρίας EΕ
HHB-610 µε φορτιστή µπαταρίας για ΗΒ
HHB-620 µε φορτιστή µπαταρίας για Αυστραλία
Μικρό ακουστικό Bluetooth® που είναι εξαιρετικά 
άνετο στη χρήση.
Charger adapter ECA-500 (Προσαρµογέας 
φορτιστή)
Προσαρµογέας φορτιστή για ακουστικό Bluetooth 
HHB-600.
Headset Bluetooth® (Ακουστικό)
HHB-700 µε φορτιστή µπαταρίας EΕ
HHB-710 µε φορτιστή µπαταρίας για ΗΒ
HHB-720 µε φορτιστή µπαταρίας για Αυστραλία
Κοµψό, µικρό ακουστικό Bluetooth® που είναι 
εξαιρετικά άνετο στη χρήση.
Headset Bluetooth® Stereo HHB-750 
(Στερεοφωνικό ακουστικό)
Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth® µε 
ενσωµατωµένη οθόνη για άνετη ανοικτή συνοµιλία 
και ακρόαση µουσικής υψηλής ποιότητας.

Γραφείο 
Data Cable DCA-500 (Καλώδιο δεδοµένων)
Για τη σύνδεση του τηλεφώνου στη σειριακή θύρα 
RS232 του Η/Υ.
Data Cable USB DCA-510 (Καλώδιο 
δεδοµένων)
Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του 
H/Y. Με λειτουργία φόρτισης.
Data Cable USB DCA-540 (Καλώδιο 
δεδοµένων)
Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του 
H/Y. Με λειτουργία φόρτισης.
©
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SyncStation DSC-600
Επιτραπέζιος σταθµός για το τηλέφωνο, για τη 
διευκόλυνση της ταυτόχρονης ανταλλαγής 
δεδοµένων και της φόρτισης του τηλεφώνου. 
Περιλαµβάνει µία επιτραπέζια βάση και ένα 
καλώδιο δεδοµένων USB.

Multitainment
Flash IFL-600 (Φλας)
Αποσπώµενη µονάδα φλας για τη λήψη 
φωτογραφιών σε χώρους µε χαµηλό φωτισµό.
Mobile Music Set IMS-700
Το φορητό Mobile Music Set επιτρέπει την 
ακρόαση µουσικής στο κινητό σας τηλέφωνο, 
οπουδήποτε και αν πάτε, µε εξαιρετική ποιότητα 
ήχου. Είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή 
µουσικής µέσω του ενεργού ηχείου, προκειµένου 
να µπορείτε µα µοιραστείτε την απόλαυσή σας µε 
άλλους.

Λύσεις για το αυτοκίνητο
Car Kit Portable HKP-500 (Φορητό)
Το φορητό σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας 
αυτοκινήτου µπορεί να µεταφερθεί εύκολα από 
ένα αυτοκίνητο σε ένα άλλο. Συνδέστε απλά στην 
υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου, 
συνδεθείτε και µιλήστε.
Car Kit Bluetooth® HKW-600
Car Kit Bluetooth® τελευταίας τεχνολογίας µε 
εξωτερική οθόνη, για την ασφαλή και άνετη χρήση 
του κινητού τηλεφώνου σε λειτουργία handsfree 
στο αυτοκίνητο.
Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700 (Φορητό)
Σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας αυτοκινήτου Blue-
tooth υψηλής τεχνολογίας, χωρίς σύνδεση 
καλωδίου στο κινητό τηλέφωνο. Εύκολη 
εγκατάσταση - συνδέστε απλά στον αναπτήρα του 
αυτοκινήτου.
Car Kit Bluetooth® HKW-710
Νεωτεριστικό σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας Blue-
tooth®, µε εξωτερική οθόνη για την ασφαλή και 
άνετη πραγµατοποίηση κλήσεων στο αυτοκίνητο.
Car Kit Bluetooth® SIM HKW-720
Νεωτεριστικό σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας Blue-
tooth®, µε εξωτερική οθόνη για την ασφαλή και 
άνετη πραγµατοποίηση κλήσεων στο αυτοκίνητο, 
µε χαµηλή κατανάλωση ισχύος.
Τα προϊόντα µπορείτε να προµηθευτείτε από 
εξειδικευµένα καταστήµατα. 

Siemens Original Accessories
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Πιστοποιητικό Εγγύησης (Ελλάδα)
Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον 
αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) 
µία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους 
όρους που διατυπώνονται παρακάτω: 
• Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των 
εξαρτηµάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν 
ελαττώµατα που προκύπτουν από 
κατασκευαστικά σφάλµατα και/ή σφάλµατα 
υλικού εντός 24 µηνών από την αγορά τους, 
η Siemens, κατ’ επιλογήν της και χωρίς χρέωση, 
είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή µε άλλη 
συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα 
τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω 
συσκευή. Αναφορικά µε εξαρτήµατα, τα οποία 
υπόκεινται σε φθορά και σχίσιµο (π.χ. 
µπαταρίες πληκτρολόγια, περιβλήµατα), αυτή η 
εγγύηση ισχύει για έξι µήνες από την 
ηµεροµηνία αγοράς. 

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

• Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες 
που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες 
(π.χ. εγκατάσταση, διαµόρφωση, λήψεις 
λογισµικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε 
λογισµικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε 
ξεχωριστό µέσο δεδοµένων, αποκλείονται, 
οµοίως, από την εγγύηση. 

• Η απόδειξη αγοράς µε την ηµεροµηνία αγοράς 
λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης 
της εγγύησης. 
Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης 
θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο µηνών 
από τη στιγµή που θα τεκµηριωθεί αθέτηση της 
εγγύησης. 

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

• Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές 
που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

εγγύηση εκδίδεται από την Σήµενς Α.Ε., 
Αρτέµιδος 8, 15125 Αθήνα.

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

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

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

• Οι προαναφερθέντες κανονισµοί δεν 
συνδέονται µε οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, µε 
την υποχρέωση τεκµηρίωσης του ισχυρισµού, 
πραγµατοποιείται εις βάρος του πελάτη.
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Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριµένη εγγύηση, 
παρακαλούµε ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
υποστήριξη πελατών στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare ή επικοινωνήστε µε 
την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν 
λόγω τηλεφωνικό αριθµό µπορείτε να βρείτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.
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Άδεια Χρήσης
Αυτή η Άδεια Χρήσης ("Άδεια") είναι νοµικά 
δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς και στη 
Siemens Aktiengesellschaft, Germany 
(“Siemens”). Αυτή η Άδεια σας εξουσιοδοτεί να 
χρησιµοποιείτε το Εγκεκριµένο Λογισµικό, που 
καθορίζεται στο Άρθρο 1 παρακάτω, το οποίο 
µπορεί να περιλαµβάνεται στο τηλέφωνό σας, να 
είναι αποθηκευµένο σε CD-ROM, να αποσταλεί σε 
εσάς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
ασύρµατα, να ληφθεί από ιστοσελίδες της Sie-
mens ή διακοµιστές ή άλλες πηγές υπό τους όρους 
και τις συνθήκες που εξετάζονται παρακάτω.
∆ιαβάστε αυτήν την Άδεια προσεκτικά πριν 
χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Εάν 
χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή 
εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή/και 
χρησιµοποιήσετε το Εγκεκριµένο Λογισµικό, 
δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε και έχετε διαβάσει και 
κατανοήσει την Άδεια και συµφωνείτε να 
δεσµεύεστε από όλους τους όρους και τις 
συνθήκες που δηλώνονται παρακάτω. Επιπλέον 
συµφωνείτε ότι εάν η Siemens ή οποιοσδήποτε 
εξουσιοδοτηµένος από τη Siemens παροχέας 
άδειας (“Παροχέας”) απαιτείται να εµπλακεί σε 
οποιαδήποτε διαδικασία, νοµική ή άλλη, για την 
επιβολή των δικαιωµάτων τους υπό την παρούσα 
Άδεια, η Siemens ή/και ο Παροχέας της θα 
δικαιούνται να εισπράξουν από εσάς, 
επιπρόσθετα σε οποιαδήποτε άλλα οφειλόµενα 
ποσά, εύλογες δικηγορικές αµοιβές, κόστη και 
εκταµιεύσεις. Εάν δεν συµφωνείτε µε όλους τους 
όρους και τις συνθήκες αυτής της Άδειας, µην 
εγκαταστήσετε ή χρησιµοποιήσετε το Εγκεκριµένο 
Λογισµικό. Αυτή η Άδεια διέπει οποιεσδήποτε 
ενηµερώσεις, εκδόσεις, αναθεωρήσεις ή 
βελτιώσεις στο Εγκεκριµένο Λογισµικό. 
1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όπως 
χρησιµοποιείται στην παρούσα Άδεια, ο όρος 
"Εγκεκριµένο Λογισµικό" σηµαίνει συλλογικά: όλο 
το λογισµικό στο τηλέφωνό σας, όλα τα 
περιεχόµενα του(ων) δίσκου(ων), CD-ROM(s), 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των συνηµµένων 
σε αυτό αρχείων ή άλλων µέσων µε τα οποία 
παρέχεται αυτή η Άδεια και συµπεριλαµβάνει κάθε 
σχετιζόµενο λογισµικό και αναβαθµίσεις, 

τροποποιηµένες εκδόσεις, ενηµερώσεις, 
προσθήκες και αντίγραφα του Εγκεκριµένου 
Λογισµικού, εάν υπάρχουν, της Siemens ή τρίτων, 
τα οποία διανέµονται ασύρµατα, λαµβάνονται από 
τις ιστοσελίδες της Siemens ή διακοµιστές ή άλλες 
πηγές.
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Το Εγκεκριµένο Λογισµικό και όλα 
τα σχετιζόµενα δικαιώµατα, χωρίς περιορισµό 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας σε αυτό, αποτελούν 
ιδιοκτησία της Siemens, των Παροχέων Άδειας µε 
εξουσιοδότηση της Siemens ή των θυγατρικών της 
και προστατεύονται από τις διατάξεις διεθνών 
συµφωνιών και όλους τους εφαρµόσιµους 
εθνικούς νόµους. Αυτή η Άδεια δεν µεταβιβάζει σε 
εσάς ούτε σας επιτρέπει να αποκτήσετε 
οποιονδήποτε τίτλο ή απαίτηση ιδιοκτησίας στο 
Εγκεκριµένο Λογισµικό ή στα δικαιώµατα σε αυτό. 
Η δοµή, η οργάνωση, τα δεδοµένα και ο κώδικας 
του Εγκεκριµένου Λογισµικού αποτελούν 
πολύτιµα εµπορικά µυστικά και εµπιστευτικές 
πληροφορίες της Siemens, των Παροχέων Άδειας 
µε εξουσιοδότηση της Siemens ή των θυγατρικών 
της. Πρέπει να αναπαράγετε και να συµπεριλάβετε 
την ενηµέρωση επί των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας σε κάθε επιτρεπόµενο αντίγραφο του 
Εγκεκριµένου Λογισµικού που δηµιουργείτε.
3. Α∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η Siemens παραχωρεί 
σε εσάς ένα µη αποκλειστικό, µη µεταβιβάσιµο 
δικαίωµα τελικού χρήστη για να εγκαταστήσετε το 
Εγκεκριµένο Λογισµικό ή για να χρησιµοποιήσετε 
το Εγκεκριµένο Λογισµικό που έχει εγκατασταθεί 
στο τηλέφωνό σας. Το Εγκεκριµένο Λογισµικό 
παρέχεται µε το τηλέφωνο ως ένα ενιαίο προϊόν 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το τηλέφωνο 
µόνο όπως ορίζεται στους παρόντες όρους της 
άδειας.
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΑ. ∆εν 
επιτρέπεται η αντιγραφή, διανοµή ή δηµιουργία 
παράγωγων έργων του Εγκεκριµένου Λογισµικού 
παρά µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 
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(α) Επιτρέπεται η δηµιουργία ενός αντιγράφου 
του Εγκεκριµένου Λογισµικού, εξαιρουµένης της 
τεκµηρίωσης, ως εφεδρικό αντίγραφο αρχείου του 
αρχικού. Κάθε άλλο αντίγραφο του Εγκεκριµένου 
Λογισµικού αποτελεί παραβίαση αυτής της 
Άδειας.
(β) ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε, 
τροποποιήσετε ή µεταβιβάσετε το δικαίωµα 
χρήσης του Εγκεκριµένου Λογισµικού παρά µόνο 
µαζί µε τον συνοδευτικό υλικό εξοπλισµό, ή να 
αντιγράψετε το Εγκεκριµένο Λογισµικό εκτός από 
την περίπτωση που αναφέρεται ρητά στην 
παρούσα Άδεια .
(γ) ∆εν επιτρέπεται χορηγήσετε δευτερεύουσα 
άδεια, να ενοικιάσετε ή να εκµισθώσετε το 
Εγκεκριµένο Λογισµικό.
(δ) ∆εν επιτρέπεται η ανάστροφη µηχανική, η 
αντίστροφη µεταγλώττιση, η τροποποίηση ή 
αντίστροφη συµβολοµετάφραση αυτών των 
προγραµµάτων του Εγκεκριµένου Λογισµικού 
εκτός από την περίπτωση και µόνο στο βαθµό που 
τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την 
εφαρµόσιµη νοµοθεσία παρά αυτόν τον 
περιορισµό.
Μέρη του Εγκεκριµένου Λογισµικού µπορεί να 
παρέχονται από τρίτους και µπορεί να υπόκεινται 
σε ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης. Τέτοιοι 
όροι περιλαµβάνονται στην τεκµηρίωση. 
5. Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗ 
SIEMENS, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κακή χρήση του 
Εγκεκριµένου Λογισµικού υπό την παρούσα Άδεια 
και για κάθε άλλη ευθύνη ή ζηµία που σχετίζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε τη χρήση από µέρους σας 
του Εγκεκριµένου Λογισµικού σε παραβίαση 
αυτής της Άδειας. Είστε επίσης υπεύθυνος για τη 
χρήση του Εγκεκριµένου Λογισµικού σε 
συµµόρφωση µε τους περιορισµούς της 
παρούσας Άδειας. 

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αυτή η Άδεια έχει ισχύ από 
την πρώτη ηµέρα που εγκαταστήσατε, 
αντιγράψατε ή χρησιµοποιήσατε διαφορετικά το 
Εγκεκριµένο Λογισµικό. Μπορείτε να τερµατίσετε 
αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγµή 
διαγράφοντας ή καταστρέφοντας το Εγκεκριµένο 
Λογισµικό, όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και όλα 
τα σχετιζόµενα υλικά που παρέχονται σε εσάς 
από τη Siemens. Τα δικαιώµατα άδειας χρήσης 
τερµατίζονται αυτόµατα και άµεσα χωρίς 
προειδοποίηση σε περίπτωση µη συµµόρφωσής 
σας προς οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Άδειας. 
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις στα άρθρα 2, 
5, 6, 7, 9, 12 και 13 αυτής της Άδειας ισχύουν και 
πέρα από τον τερµατισµό της παρούσας Άδειας.
7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΥΤΕ Η 
SIEMENS ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΟΧΕΙΣ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
SIEMENS ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ 
ΤΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ∆ΕΝ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ SIEMENS Ή 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ SIEMENS Ή ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΟΤΙ 
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 
Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ Ή 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ Η SIEMENS ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ SIEMENS ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ 
ΑΥΤΩΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΠΌ ΕΝΑΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SIEMENS ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ 
ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΕ ΕΣΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗΝ. 
8. ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Η παρούσα 
Άδεια δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση από 
µέρους της Siemens άλλη από εκείνες που 
περιέχονται στο παρόν. 
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Η SIEMENS, ΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS, ΟΙ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΑ 
ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ 
ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡ∆Η, 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ∆ΙΑΚΟΠΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΗΜΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΙΤΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΑΝ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, Α∆ΙΚΗΜΑ, 
ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή Α∆ΥΝΑΜΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η SIEMENS ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SIE-
MENS ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Π.Χ. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΟΥΣΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ.
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Η Siemens και οι 
Παροχείς Άδειας µε εξουσιοδότηση της Siemens 
δεν υποχρεούνται να παρέχουν σε εσάς τεχνική 
υποστήριξη εκτός εάν υπάρχει ξεχωριστή γραπτή 
συµφωνία µεταξύ σας και της Siemens ή τον 
εκάστοτε Παροχέα.

Η Siemens και όπου εφαρµόζεται οι Παροχείς 
Άδειας µε εξουσιοτότηση της Siemens στο 
Εγκεκριµένο Λογισµικό θα είναι ελεύθεροι να 
χρησιµοποιούν οποιεσδήποτε 
πληροφορίες/υποδείξεις που λαµβάνουν από 
εσάς και προέρχονται από την πρόσβαση και 
χρήση από µέρους σας του Εγκεκριµένου 
Λογισµικού, για οποιονδήποτε σκοπό 
συµπεριλαµβανοµένης (χωρίς περιορισµό) της 
κατασκευής, του µάρκετιγκ και της συντήρησης και 
υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών.
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το Εγκεκριµένο 
Λογισµικό µπορεί να συµπεριλαµβάνει τεχνικά 
δεδοµένα και κρυπτογραφικό λογισµικό και 
υπόκειται στους ελέγχους εξαγωγών της 
Γερµανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Η.Π.Α. και µπορεί να υπόκειται σε ελέγχους 
εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλες χώρες . 
Συµφωνείτε να τηρείτε αυστηρά όλους τους 
εφαρµόσιµους νόµους και διατάξεις εισαγωγών 
και εξαγωγών. Συγκεκριµένα, συµφωνείτε, στο 
βαθµό που απαιτείται από τις διατάξεις της 
∆ιεύθυνσης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (U.S. Export 
Administration), ότι δεν θα αποκαλύψετε ή εξάγετε 
διαφορετικά ή επανεξάγετε το Εγκεκριµένο 
Λογισµικό ή οποιοδήποτε µέρος τους που 
παρέχεται υπό την παρούσα Άδεια: (a) στην 
Κούβα, στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Βόρεια 
Κορέα, στο Σουδάν, στη Συρία ή σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων 
µε ιθαγένεια ή µόνιµη κατοικία στη χώρα αυτή) 
στην οποία οι Η.Π.Α. έχουν περιορίσει ή 
απαγορεύσει την εξαγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών.
12. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. Η παρούσα 
άδεια διέπεται από τη νοµοθεσία της Γερµανίας. 
∆εν εφαρµόζεται καµία επιλογή νοµοθετικών 
κανόνων οποιαδήποτε δικαιοδοσίας. Αρµόδιο 
όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που 
απορρέουν ή σχετίζονται µε την παρούσα Άδεια 
είναι τα δικαστήρια του Μονάχου, εφόσον είστε 
έµπορος.
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13. ∆ΙΑΦΟΡΑ. Η παρούσα Άδεια 
αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη συµφωνία µεταξύ 
εσάς και της Siemens σε σχέση µε το Εγκεκριµένο 
Λογισµικό και (i) αντικαθιστά κάθε προγενέστερη 
ή ταυτόχρονη προφορική ή γραπτή επικοινωνία, 
πρόταση και αντιπροσώπευση όσον αφορά στο 
περιεχόµενό της και (ii) προέχει έναντι 
οποιωνδήποτε αντικρουόµενων ή πρόσθετων 
όρων οποιασδήποτε γνωστοποίησης ή 
παρόµοιας επικοινωνίας µεταξύ των µερών κατά 
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας. Παρά τα 
προαναφερθέντα, ορισµένα προϊόντα της Sie-
mens µπορεί να απαιτούν να συµφωνήσετε σε 
πρόσθετους όρους µέσω µιας ηλεκτρονικής "click-
wrap" άδειας, και τέτοιοι όροι θα είναι 
συµπληρωµατικοί στην παρούσα Άδεια. Εάν 
οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας 
θεωρηθεί άκυρη, όλες οι άλλες διατάξεις θα 
παραµείνουν έγκυρες εκτός εάν µια τέτοια 
εγκυρότητα θα ακύρωνε το σκοπό της παρούσας 
Άδειας, και η παρούσα Άδεια θα εφαρµοστεί στην 
πλήρη της έκταση που επιτρέπεται από την 
εφαρµοζόµενη νοµοθεσία. Καµία τροποποίηση 
της παρούσας Άδειας δεν είναι δεσµευτική, εκτός 
εάν είναι γραπτή και υπογεγραµµένη από έναν 
κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του 
κάθε ενδιαφερόµενου µέρους. Η παρούσα Άδεια 
θα είναι δεσµευτική για και θα τεθεί σε ισχύ προς 
όφελος των κληρονόµων, διαδόχων και εκδοχέων 
των ενδιαφεροµένων µερών. Η µη επιβολή από το 
ένα ενδιαφερόµενο µέρος οποιουδήποτε 
δικαιώµατος που προκύπτει από την παραβίαση 
οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Άδειας 
από το άλλο ενδιαφερόµενο µέρος, δεν θα 
θεωρηθεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε 
δικαίωµα που σχετίζεται µε µετέπειτα παραβίαση 
τέτοιας διάταξης ή άλλου δικαιώµατος υπό αυτήν. 
Παρά κάθετί αντίθετο προς την παρούσα Άδεια, η 
Siemens ή/και οι Παροχείς Άδειας µε 
εξουσιοδότηση της Siemens µπορούν να 
επιβάλλουν τα δικαιώµατά της, 
συµπεριλαµβανοµένων, αλλά χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτά, των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, του εµπορικού σήµατος 
ή των εµπορικών ονοµασιών, σε τήρηση των 
νοµοθετικών κανόνων κάθε χώρας.
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Επισκόπηση του µενού
Επαφές > Όλες οι επαφές

Οµάδες
Κατάστ.online
SIM
Φίλτρο

Αρχεία κλήσης > Αναπάντητες
Εισερχόµενες
Εξερχόµενες
∆ιαγρ. αρχείων
∆ιάρκ./χρέωση > Τελευταία κλήσ.

Όλες εισερχόµεν
Εξερχόµενες
Υπόλ.µονάδες
Ρυθµ.χρέωσης

Internet > URL/δίκτυο
Βοηθός λήψης
Εισάγετε URL
Σελιδοδείκτες
Internet
Ιστορικό
Αποθ.ιστοσελίδ.

Κάµερα > Λήψη εικόνας
Εγγραφή βίντεο

Μηνύµατα > Νέο > SMS
MMS
E-mail
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Μηνύµατα > Εισερχόµενα > SMS, MMS
E-mail

Πρόχειρο > SMS,MMS
E-mail

Εξερχόµενα > SMS,MMS
E-mail

Εξερχόµενα > SMS,MMS
Inst.Message E-mail
Αυτόµ.τηλεφων
WAP Push
Υπηρεσ.κυψέλης > Μετάδοση

Ανάγν.νέου ΜΚ
Λίστα θεµάτων
Αυτόµ. ένδειξη
Ευρετ.θεµάτων
Γλώσσες ΜΚ

Αρχείο µηνυµάτ. > SMS,MMS
E-mail

Πρότυπα > Κείµενα
Πρότυπα MMS

Ρυθµίσεις > Zoom κειµένου
Σύµβολα συναισθηµάτων
Αποθήκ.εξερχοµ.
Γενικ.ρυθµίσεις
Ρύθµιση SMS
Ρύθµιση MMS
Ρύθµιση E-mail
Ρύθµ.WAP push
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Ατζέντα > Ηµερολόγιο
Ειδοποίηση
Εργασίες
Σηµειώσεις

Παιχνίδια Ηχογράφηση
Media player ∆ιεθνής ώρα
Ξυπνητήρι Αποµακ.συγχρον

Πρόσθετα > Υπηρεσίες SIM
Οι εφαρµογ. µου
Υπολογ.
Μετατροπέας
Κατάστ.online
Εγγραφή ήχου
Χρονόµετρο
Αντίστρ. µέτρ.
Υπολογ. ηµεροµ.

Τα αρχεία µου Το µενού µου

Ρύθµιση > Προφίλ
Μελωδίες > Ένταση

Κλήσεις
Μηνύµατα
Ατζέντα
Ξυπνητήρι
Inst.Message
Παιχνίδια
Ήχος έναρξης
Ήχος λήξης
Άνοιγµα PSlide
Κλειστό PSlide
Εγγραφή ήχου
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Ρύθµιση > Θέµατα
Ρύθµιση οθόνης > Φόντο

Λογότυπο
Screensaver
Γραφικό έναρξης
Γραφικά λήξης
Χαιρετισµός
Μεγάλα γράµµατ
Φωτισµός
Αντίθεση

Αθόρυβο
Εικονικός φίλος

Σύνδεση > Bluetooth
EGPRS
Πληροφ. EGPRS
Ρύθµιση BT
Ρυθµίσεις online
Fax/data

Συντοµεύσεις > Πλήκτρα οθόνης
Πλήκ.πλοήγησης
Αριθµ. πλήκτρα
Ηχοι πλήκτρων

Ρύθµιση κλήσης > Απόκρυψη
Αναµονή κλήσης
Εκτροπή
Φίλτρο
Κάθε πλήκτρο
Τόνος λεπτού
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Ρύθµιση > Ρύθµιση τηλεφ. > Γλώσσα
Λεξικό
Ηχοι πλήκτρων
Ήχοι υπηρεσιών
Αυτόµ.απενεργ
Βοηθ/κή µνήµη
File system
∆ιαχειρ.άδειας
IMEI συσκευής
∆ιαχείριση
Επαναφορά

Ρολόι > Ώρα-Ηµερ/νία
∆ιεθνής ώρα
Μορφή ώρας
Μορφή Ηµ/νίας
Αρχή εβδοµάδας
Βουδιστ. έτος
Ένδειξη ώρας
Αυτόµατη ώρα

Ασφάλεια > Αυτ. κλείδωµα
Κλείδωµα PSlide
Άµεση κλήση
Μόνο ¡
Κωδικοί PIN
Μόνο αυτή SIM
Φραγές
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Ρύθµιση > ∆ίκτυο > Γραµµή
Πληροφορίες
Επιλογή δικτύου
Αυτόµ. δίκτυο
Προτειν.δίκτυο
Συχνότητα
Ταχεία αναζήτ.
Οµάδα χρηστών

Αξεσουάρ > Car Kit
Ακουστικό
Φόρτιση USB
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Ευρετήριο
Α
Ακολουθία τόνων (DTMF)................... 28
Άµεση απάντηση (SMS) ..................... 44
Άµεσο µήνυµα (Inst. Message) ........... 52
Αναµονή.......................................25, 75
Αναπάντητες κλήσεις 
(λίστα κλήσεων).................................. 34
Αναπαραγωγή βίντεο ....................... 103
Ανοικτή συνοµιλία (Handsfree) ........... 25
Αντίθεση............................................. 66
Αντίστροφη µέτρηση......................... 100
Αξεσουάρ ......................................... 122
Απάντηση µε οποιοδήποτε 
πλήκτρο ............................................. 76
Απενργοποίηση του τηλεφώνου

Aυτόµατη ....................................... 77
Απενργοποίηση του τηλεφώνου, 
χειροκίνητη ......................................... 12
Αποθ.σελ.Internet............................... 61
Απόκρυψη ταυτότητας ........................ 75
Αποµακρυσµένος συγχρονισµός ........ 93
Αποφυγή ακούσιας 
ενεργοποίησης ................................... 18
Απώλεια τηλεφώνου, 
κάρτας SIM ...................................... 120
Αριθµός έκτακτης ανάγκης.................. 13
Αριθµός κατειληµµένος ....................... 24
Αριθµός ταυτότητας (IMEI) ................. 78
Αριθµός ταυτότητας συσκευής 
(IMEI) ................................................. 78
Αριθµός IMEI...................................... 78
Ασφάλεια............................................ 17
Ατζέντα .............................................. 87
Αυτόµατη ένδειξη

Ρολόι ............................................. 80
Χρόνος/χρέωση ............................. 35

Αυτόµατη επανάκληση τελευταίου 
αριθµού .............................................. 24
Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρων............ 81
Β
Βοηθητική λειτουργία µνήµης.............. 78
Βουδιστικό έτος .................................. 80
Γ
Γραµµή εξυπηρέτησης Siemens ....... 117

∆
∆εύτερος τηλεφωνικός αριθµός .......... 83
∆ιάρκεια/χρέωση................................ 35
∆ιαχείριση αδειών .............................. 78
∆ιαχείριση συσκευής .......................... 79
∆ιεθνής κωδικός κλήσης .................... 23
∆ίκτυο

Ρυθµίσεις....................................... 83
Σύνδεση ........................................ 83
Φραγή ........................................... 82

∆όνηση .............................................. 67
Ε
Ειδικοί χαρακτήρες............................. 19
Ειδοποίηση ........................................ 89
Εισαγωγή κειµένου

Με T9 ............................................ 20
Χωρίς T9 ....................................... 19

Εισαγωγή κειµένου T9 ....................... 20
Εισερχόµενα ...................................... 42
Έκδοση λογισµικού ............................ 78
Εκτροπή ............................................ 75
Εκτροπή κλήσης ................................ 75
Εναλλαγή........................................... 25
Ένδειξη στην οθόνη ............................. 8
Ενεργοποίηση (τηλέφωνο) ................. 12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
µετάδοσης αριθµού κλήσης ................ 75
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
µικροφώνου ....................................... 27
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
µικροφώνου. ...................................... 38
Ένταση

Ένταση ακουστικού ....................... 23
Ήχος κουδουνισµού....................... 64
Προφίλ........................................... 62

Ένταση ακουστικού............................ 23
Επανάκληση τελευταίου αριθµού ....... 23
Επιλογή ζώνης................................... 84
Επισκόπηση του µενού .................... 130
Επιστροφή κλήσης............................. 24
Εργασίες ............................................ 90
Εργοστασιακές ρυθµίσεις ................... 79
Ερωτήσεις & Απαντήσεις ................. 112
Έτοιµο στοιχείο κειµένου .................... 22
Ζ
Ζώνες ώρας ........................... 13, 80, 92
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Η
Ηµερολόγιο ........................................ 87
Ηχογράφηση ...................................... 98
Ηχογράφηση 
(Sound recorder) ..........................98, 99
Ήχοι κουδουνισµού ......................64, 68
Θ
Θέµατα............................................... 65
Κ
Κάµερα............................................... 36
Κάρτα SIM

Αναίρεση φραγών .......................... 18
Εισαγωγή ....................................... 13
Προβλήµατα................................. 113

Κατάλογος διευθύνσεων
Νέα καταχώρηση ........................... 29

Κατάσταση αναµονής ......................... 14
Κατάσταση σηµείωσης ....................... 16
Κέντρο υπηρεσιών (SMS)................... 44
Κεφαλαία και πεζά γράµµατα (Τ9) ...... 19
Κινούµενο γραφικό 
απενεργοποίησης............................... 66
Κινούµενο γραφικό έναρξης................ 66
Κλείδωµα ProSlide ............................. 81
Κληθέντες αριθµοί 
(λίστα κλήσεων).................................. 34
Κλήσεις ειδοποίησης από ................... 76
Κλήση

Αποδοχή/τερµατισµός .................... 24
Απόρριψη ...................................... 25
Εκτροπή ........................................ 75
Εναλλαγή (αντιµετάθεση) ............... 25
Κράτηση ........................................ 25
Μενού ............................................ 27
Συνδιάσκεψη .................................. 26
Τερµατισµός................................... 23
Φραγµένη ...................................... 82
Χρέωση.......................................... 35

Κλήση µε τα αριθµητικά πλήκτρα ........ 23
Κράτηση κλήσης...........................25, 27
Κωδικοί .............................................. 17
Κωδικός κλήσης ................................. 23
Κωδικός τηλεφώνου ........................... 17

Λ
Λεξικό χρήστη .................................... 77
Λευκή λίστα........................................ 51
Ληφθείσες κλήσεις 
(λίστα κλήσεων) ................................. 34
Λίστες ................................................ 34
Λογότυπο .......................................... 66
Λογότυπο δικτύου .............................. 66
Μ
Μαύρη λίστα ...................................... 51
Μεγάλη γραµµατοσειρά...................... 66
Μεταβίβαση (κλήση)........................... 27
Μετατροπέας ..................................... 96
Μετατροπέας νοµισµάτων .................. 97
Μήνυµα

ΜΚ................................................. 58
E-mail ............................................ 47
MMS.............................................. 39
SMS .............................................. 39

Μήνυµα προτροπής ........................... 24
Μνήµη µηνυµάτων πλήρης................. 45
Μόνο ¡ .............................................. 81
Μόνο αυτή SIM .................................. 81
Μόνο ένας αριθµός ............................ 27
Μορφή ηµεροµηνίας........................... 80
Μορφοποίηση 
(µνήµη τηλεφώνου) ............................ 78
Μπαταρία

δήλωση ποιότητας ....................... 119
Εισαγωγή ...................................... 10
Φόρτιση ......................................... 11
Χρόνοι λειτουργίας................. 12, 120

Ξ
Ξυπνητήρι........................................ 102
Ο
Οθόνη

Γλώσσα ......................................... 77
Σύµβολα .......................................... 8
Φόντο ............................................ 66
Φωτισµός ...................................... 66

Οικείο δίκτυο ...................................... 83
Όλες οι εισερχόµενες 
(φραγές δικτύου) ................................ 82
Όλες οι κλήσεις (εκτροπή) .................. 75
Οµάδα χρηστών................................. 84
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Π
Περιηγητής (Browser) ......................... 60
Περιορισµός (διάρκεια/χρέωση) .......... 35
Περιοχή συχνοτήτων .......................... 84
Πιστοποιητικά..................................... 82
Πιστοποιητικό Εγγύησης

Ελλάδα ........................................ 124
Πιστωτικό όριο ................................... 35
Πραγµατοποίηση κλήσεων ................. 23
Πρόοδος ............................................ 61
Πρόσθετα ........................................... 95
Προσωπικός χαιρετισµός.................... 66
Προτιµώµενο δίκτυο ........................... 83
Προφίλ

Τηλέφωνο ...................................... 62
WAP .............................................. 61

Προφίλ σύνδεσης ............................... 72
Προώθηση κλήσης ............................. 27
Ρ
Ρολόι.................................................. 80
Ρυθµίσεις ........................................... 62
Ρυθµίσεις κλήσεων ............................. 75
Ρύθµιση ήχου κουδουνισµού .............. 64
Ρύθµιση τηλεφώνου ........................... 77
Ρύθµιση ώρας/ηµεροµηνίας................ 80
Σ
Σελιδοδείκτες (WAP).....................59, 60
Σηµειώσεις ......................................... 90
Σηµείωση τηλεφωνικών αριθµών ........ 23
Σήµα λήψης........................................ 14
Σίγαση (µικρόφωνο) ........................... 27
Συγχρονισµός..................................... 93
Συναντήσεις ....................................... 88
Συνδεσιµότητα.................................... 69
Συνδιάσκεψη ...................................... 26
Συντήρηση του τηλεφώνου ............... 119
Συντοµεύσεις...................................... 73
Συσκευή υπαγόρευσης ....................... 91
Σύµβολα............................................... 8
Σύνδεση Η/Υ (PC) .............................. 18
Σύντοµο µήνυµα (SMS) ...................... 39
Τ
Τα αρχεία µου .................................. 106
Ταχεία αναζήτηση δικτύου .................. 84
Ταχεία πρόσβαση............................... 73
Τεχνικά χαρακτηριστικά .................... 120
Τηλεφωνητής ..................................... 57
Το µενού µου ................................... 100
Τόνοι πληροφοριών............................ 77

Τόνοι πλήκτρων ........................... 74, 77
Τόνοι υπηρεσιών ............................... 77
Τόνοι DTMF 
(ακολουθίες τόνων) ............................ 28
Τόνος λεπτού..................................... 76
Τυπικές λειτουργίες ............................ 16
Τύπος µηνύµατος .............................. 44
Υ
Υπενθύµιση ....................................... 24
Υπηρεσίες ΜΚ ................................... 58
Υπηρεσίες πληροφοριών (ΜΚ) ........... 58
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)............. 95
Υποδείξεις ασφαλείας .......................... 3
Υπολογιστής ...................................... 95
Φ
Φλας .................................................. 37
Φόντο (οθόνη) ................................... 66
Φορητά ακουστικά

Αξεσουάρ .................................... 122
Ρύθµιση......................................... 86

Φόρτιση µέσω USB............................ 86
Φόρτιση της µπαταρίας ...................... 11
Φροντίδα του τηλεφώνου ................. 119
Φωνητικό µήνυµα 
(τηλεφωνητής) ................................... 57
Φωτογραφία ...................................... 36
Χ
Χαρακτηριστικά στοιχεία 
προϊόντος ........................................ 120
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου.............. 120
Χρεώσεις/µονάδες ............................. 35
Χρέωση ............................................. 35
Χρόνοι λειτουργίας (µπαταρία) ... 12, 120
Χρονόµετρο ....................................... 99
Χρόνος αναµονής ...................... 12, 120
B
Bluetooth ........................................... 69
C
Car kit

Ρύθµιση......................................... 85
D
Digital Rights Management 
(∆ιαχείριση Ψηφιακών ∆εδοµένων) .... 14
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E
EGPRS .............................................. 69
E-mail

Λήψη/ανάγνωση............................. 48
Σύνταξη.......................................... 47

Email
Ρυθµίσεις ....................................... 49

I
Internet............................................... 60
M
Media player .................................... 103
Mobile Phone Manager .................... 109
P
Phone Pilot......................................... 68
PIN

Αλλαγή........................................... 17
Εισαγωγή ....................................... 12
Σφάλµα ........................................ 115
Χρήση ............................................ 17

PIN2................................................... 17
POP3 (e-mail) .................................... 50
PUK, PUK2 ........................................ 17

S
Screensaver ...................................... 66
Slider ................................................. 14
SMS

Εισαγωγή T9 ................................. 20
Λίστες ............................................ 43

SMTP (e-mail).................................... 50
SOS................................................... 13
W
WAP .................................................. 59
WAP push.......................................... 51
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