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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.

Η κάρτα SIM µπορεί να 
αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα µικρά 
παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο 
κατάποσης.

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

Ο ήχος κλήσης (σελ. 53), οι τόνοι 
υποδείξεων και η ανοικτή 
συνοµιλία αναπαράγονται από το 
ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο 
στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε 
ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
ανοικτής συνοµιλίας. ∆ιαφορετικά 
ενδέχεται να υποστείτε εκτεταµένα, 
µόνιµα προβλήµατα στην ακοή 
σας.

Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιες 
µπαταρίες 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.

∆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.
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Παρακαλούµε προσέξτε:

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

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

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

Η µη προβλεπόµενη χρήση αποκλείει 
οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!
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Παρουσίαση 
τηλεφώνου

1 Ενσωµατωµένη κεραία 
Μην ανοίγετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από 
το κάλυµµα της µπαταρίας. Κάτι τέτοιο µειώνει 
την ποιότητα λήψης.
2 Ηχείο
3 Οθόνη
4 Χειριστήριο (joystick)
Στην κατάσταση αναµονής:

G Κρατώντας πατηµένο – Φωνητικός 
έλεγχος.G Πατώντας στιγµιαία – Μενού 
γλωσσών.

H Άνοιγµα Επαφών.
F Λειτουργία όπως µε τα πλήκτρα 

επιλογής.
C Άνοιγµα του µενού.
Σε λίστες και µενού:

I Μετακίνηση επάνω/κάτω.
D Επιστροφή στο προηγούµενο 

επίπεδο του µενού.
E/ C Επιλογή λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας:
G Αύξηση έντασης.
H Μείωση έντασης.
D Λειτουργία όπως το αριστερό 

πλήκτρο επιλογής.
E/ C Άνοιγµα µενού συνοµιλίας.
5 Μικρόφωνο
6 Υποδοχή σύνδεσης
Για φορτιστή, ακουστικά, κ.λπ.

Υπόδειξη 
Η οθόνη του τηλεφώνου σας, καθώς και ο φακός της κάµερας στην πίσω πλευρά της συσκευής 
είναι καλυµµένα κατά την παράδοση µε µία προστατευτική ζελατίνα. 
Αφαιρέστε αυτή τη ζελατίνα πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
Λόγω του στατικού ηλεκτρισµού ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί αλλοίωση των 
χρωµάτων στα άκρα της οθόνης, η οποία όµως εξαφανίζεται µόνη της το αργότερο µετά από 10 λεπτά.
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1 Πλήκτρα επιλογής
Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριµένων 
πλήκτρων εµφανίζονται στην κατώτερη γραµµή 
της οθόνης ως §κείµενο§/σύµβολο.

2 B Πλήκτρο κλήσης
Κλήση εµφανιζόµενου τηλεφωνικού αριθµού/
ονόµατος, αποδοχή κλήσεων. Εµφάνιση 
των τελευταίων αριθµών που καλέσατε στην 
κατάσταση αναµονής. 

3 A Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/τερµατισµού
• Απενεργοποιηµένο: Κρατήστε πατηµένο 
για ενεργοποίηση.

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

• Σε µενού: Πατήστε στιγµιαία, για να 
επιστρέψετε στο προηγούµενο επίπεδο. 
Κρατήστε πατηµένο, για να επιστρέψετε 
στην κατάσταση αναµονής.

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

4 Πλήκτρα εισαγωγής
Ψηφία, χαρακτήρες.

5 * Κρατώντας πατηµένο 
• Στην κατάσταση αναµονής: Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση όλων των τόνων (εκτός από 
το ξυπνητήρι). 

• Κατά τη συνοµιλία: Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση σίγασης µικροφώνου.

6 # Κρατώντας πατηµένο
Στην κατάσταση αναµονής: Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση κλειδώµατος πληκτρολογίου.
Η ενεργοποιηµένη φραγή πληκτρολογίου 
εµποδίζει επίσης και την κατά λάθος σύνδεση µε 
το Internet κάνοντας διπλό κλικ στο χειριστήριο.
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Σύµβολα 
οθόνης 
(Επιλογή)

Σύµβολα µενού
Επαφές

Λίστες κλήσεων

Υπηρεσίες SIM
ή
Ήχοι / Τόνοι

Μηνύµατα

Κάµερα

Internet

Explorer (Λήψεις)

Πρόσθετα

Ρυθµίσεις

Ενδείξεις οθόνης
Ισχύς σήµατος λήψης.

Κατάσταση φόρτισης µπαταρίας, 
π.χ. 100 %.

Εκτροπή όλων των κλήσεων.

Απενεργοποίηση τόνου 
ειδοποίησης.

Μόνο ήχος κλήσης, εφόσον ο 
καλών είναι αποθηκευµένος στις 
Επαφές ή ως µέλος µίας οµάδας.

Ξυπνητήρι ενεργό.

Κλείδωµα πλήκτρων ενεργό.
Τηλεφωνικοί αριθµοί/ονόµατα:

Στην κάρτα SIM.

Στην κάρτα SIM 
(προστασία µε ΡΙΝ 2).

Επαφές (στο τηλέφωνο).

Εισαγωγή κειµένου µε Τ9.

Εγγεγραµµένο.

Internet Online.

Λειτουργία φορητών ακουστικών.

Αυτόµατη αποδοχή κλήσεων ενεργή.

Πλήκτρα επιλογής

Λήψη γραπτού µηνύµατος. 

Λήψη φωνητικού µηνύµατος. 

Λήψη MMS: Λογότυπο.

Λήψη MMS: Ήχος κουδουνισµού.

Λήψη MMS: Ταυτότητα καλούντος.

Αναπάντητη κλήση. 

Χαµένη υπενθύµιση.

Χαµένη ειδοποίηση.

Ανοίξτε τις Επαφές.

Μνήµη µηνυµάτων πλήρης.
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Έναρξη 
λειτουργίας

Τοποθέτηση κάρτας SIM/
µπαταρίας
Το δίκτυο σας προµηθεύει µε µία κάρτα SIM, 
στην οποία είναι αποθηκευµένα όλα τα 
σηµαντικά δεδοµένα που αφορούν στην 
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.
• Πιέστε το κλείστρο προς την κατεύθυνση 

του βέλους 1. 

• Αφαιρέστε το κάλυµµα µε την ενσωµατωµένη 
µπαταρία 2.

• Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή 
µε τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω και 
σπρώξτε µε µικρή πίεση µέχρι το τέρµα του 
ελάσµατος συγκράτησης (προσέξτε να είναι 
σωστή η θέση της κοµµένης γωνίας 3.

• Τοποθετήστε τις προεξοχές στα ανοίγµατα 
4 και στη συνέχεια πιέστε τη µπαταρία 
επάνω στο τηλέφωνο, µέχρι να κουµπώσει.

Λειτουργίες χωρίς SIM
Κλήση έκτακτης ανάγκης (SOS)
§SOS§ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής, για 

να πραγµατοποιήσετε µία κλήση 
έκτακτης ανάγκης µέσω του δικτύου, 
ακόµη και χωρίς κάρτα SIM ή 
εισαγωγή του PIN (η συγκεκριµένη 
δυνατότητα δεν διατίθεται σε όλες 
τις χώρες). Χρησιµοποιήστε τη 
συγκεκριµένη λειτουργία 
µόνο σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης!

§Μενού§ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής. 
Εµφανίζονται οι λειτουργίες.

1

2

Άλλες πληροφορίες
Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο, πριν 
αφαιρέσετε τη µπαταρία!
Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM 
τεχνολογίας 3 Volt. Για παλαιότερες κάρτες 
SIM απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Προβλήµατα κάρτας SIM ...................σελ. 74

3

4



Έναρξη λειτουργίας 9

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_s
ta

rt
u

p
.f

m

∆ιαδικασία φόρτισης
Η µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη κατά 
την αγορά του τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, 
συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω 
µέρος του τηλεφώνου 1, εισάγετε στην πρίζα 
το καλώδιο του φορτιστή και φορτίστε για 
τουλάχιστον 2,5 ώρες.

Για να το αποσπάσετε προς τα έξω, πιέστε τα 
πλευρικά κουµπιά στο τροφοδοτικό προς την 
κατεύθυνση του βέλους 2.
Χρόνος φόρτισης
Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως µετά 
την πάροδο 2,5 ωρών περίπου. Η φόρτιση 
είναι δυνατή µόνο σε ένα πεδίο θερµοκρασίας 
από 5 °C έως 40 °C. Μην υπερβαίνετε την 
τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο 
τροφοδοτικό. 

Το εικονίδιο φόρτισης δεν εµφανίζεται
Εάν η µπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το 
εικονίδιο φόρτισης δεν εµφανίζεται αµέσως 
µετά τη σύνδεση του φορτιστή. Θα εµφανιστεί 
το αργότερο µετά από 2 ώρες. Η µπαταρία σε 
αυτήν την περίπτωση φορτίζεται πλήρως µετά 
από 3–4 ώρες.
Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που 
παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή!
Ένδειξη κατά τη λειτουργία
Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας (άδεια – πλήρης):

� � �

Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν άδεια, ακούγεται 
ένας χαρακτηριστικός ήχος. Η κατάσταση 
φόρτισης των µπαταριών εµφανίζεται σωστά 
µόνο µετά από διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης 
χωρίς διακοπές. ∆εν πρέπει εποµένως να 
αφαιρείτε τη µπαταρία χωρίς λόγο και, εάν 
είναι δυνατόν, µην διακόπτετε τη διαδικασία 
φόρτισης πρόωρα.

Χρόνοι λειτουργίας
Μία γεµάτη µπαταρία προσφέρει έως 140 ώρες 
χρόνου αναµονής ή 270 λεπτά χρόνου οµιλίας 
(σελ. 78).

2
1

2

Άλλες πληροφορίες
Ο φορτιστής θερµαίνεται κατά την 
παρατεταµένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό 
και δεν εγκυµονεί κίνδυνο.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/PIN10

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_s
ta

rt
u

p
.f

m

Ενεργοποίησ
η/
απενεργοποί
ηση/PIN

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
A Κρατήστε το πλήκτρο 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
τερµατισµού πατηµένο για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

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

J Εισάγετε τον κωδικό PIN 
χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά 
πλήκτρα. Προκειµένου να µην 
µπορεί κανείς να διαβάσει το PIN 
σας στην οθόνη, αυτό εµφανίζεται 
υπό µορφή αστερίσκων ****. 
∆ιόρθωση λαθών µε §∆ιαγραφή§.

§OK§ Επιβεβαίωση της εισαγωγής 
µε το δεξί πλήκτρο επιλογής. 
Η εγγραφή στο δίκτυο διαρκεί 
µερικά δευτερόλεπτα.

Σήµα λήψης
Ισχυρό σήµα λήψης.
Ένα ασθενές σήµα µειώνει την 
ποιότητα επικοινωνίας και µπορεί 
να οδηγήσει σε διακοπή της 
σύνδεσης. Μετακινηθείτε σε άλλο 
σηµείο.

Αντιγραφή διευθύνσεων 
SIM 
Έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις 
καταχωρήσεις της κάρτας SIM στο τηλέφωνο 
(Επαφές). Μην διακόπτετε τη συγκεκριµένη 
διαδικασία. Κατά το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα µην απαντάτε σε εισερχόµενες 
κλήσεις. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες 
που εµφανίζονται στην οθόνη.
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα δεδοµένα 
της κάρτας SIM αργότερα: Λειτουργία 
Αντιγραφή όλων (µενού επιλογών των 
καταχωρήσεων της κάρτας SIM, σελ. 26). 

Κατάσταση αναµονής
Μόλις το όνοµα του δικτύου εµφανιστεί στην 
οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται στην 
κατάσταση αναµονής (stand-by) και είναι 
έτοιµο για λειτουργία.

Στο δεξί πλήκτρο επιλογής µπορούν να 
καταχωρηθούν διάφορες λειτουργίες (σελ. 64).

A Κρατώντας το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
τερµατισµού πατηµένο επιστρέφετε 
από οποιαδήποτε κατάσταση 
στην κατάσταση αναµονής.

Άλλες πληροφορίες
Αλλαγή PIN........................................σελ. 13
Άλλο δίκτυο (Roaming) ......................σελ. 57
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM ...........σελ. 13
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Γενικές 
οδηγίες

Οδηγίες χρήσης
Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται για 
την επεξήγηση του χειρισµού:

Έλεγχος µενού
Στις Οδηγίες Χρήσης περιγράφονται εν 
συντοµία τα βήµατα που απαιτούνται για την 
πραγµατοποίηση µίας λειτουργίας, π. χ. 
ανάκληση των µηνυµάτων και από εκεί των 
SMS:
CMΜηνύµαταMSMS

Σε αυτές τις ενέργειες προβαίνετε ως εξής:  
C Από την κατάσταση αναµονής 

(Stand-By) ανοίξτε το µενού µε ένα 
κλικ στο χειριστήριο.

D Επιλέξτε µε το χειριστήριο το 
σηµείο του µενού "Μηνύµατα" 
και επιβεβαιώστε µε ένα κλικ 
στο χειριστήριο. 

C µε άλλο ένα πάτηµα του 
χειριστηρίου επιλέξτε "Νέο SMS".

J Εισαγωγή αριθµών ή 
γραµµάτων.

A Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/τερµατισµού

B Πλήκτρο κλήσης

<> Πλήκτρα επιλογής

C Πατήστε το χειριστήριο 
(joystic), π. χ. για την 
ανάκληση του µενού.

D F E 
H I G

Πατήστε το χειριστήριο 
προς την υποδεικνυόµενη 
κατεύθυνση.

§Επιλογή§ Εµφάνιση µίας λειτουργίας 
των πλήκτρων επιλογής.

L Λειτουργία που εξαρτάται από 
το δίκτυο, ενδεχοµένως να 
απαιτεί ιδιαίτερη εγγραφή.
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Ταχεία επιλογή µενού
Όλες οι λειτουργίες του µενού είναι εσωτερικά 
αριθµηµένες. Πληκτρολογήστε την κατάλληλη 
ακολουθία αριθµών, για να επιλέξετε απευθείας 
µια λειτουργία.
Π. χ. σύνταξη νέου SMS (από την κατάσταση 
αναµονής):

C Πατήστε για να εµφανιστεί το 
µενού.

4 για Μηνύµατα 

1 για SMS 

1 για Νέο SMS 

Μυστικοί αριθµοί
Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται 
από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µε πολλούς 
µυστικούς αριθµούς (κωδικούς). 

CMΡυθµίσειςMΑσφάλεια 
MΚωδικοί 
MΕπιλέξτε λειτουργία.

Ελεγχος PIN
Ο κωδικός PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά 
που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, αλλά 
στην περίπτωση αυτή κινδυνεύετε να πέσετε 
θύµα µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του 
τηλεφώνου. Ορισµένα δίκτυα δεν επιτρέπουν 
την απενεργοποίηση του συγκεκριµένου 
ελέγχου.

Προφυλάξτε τους µυστικούς αυτούς 
αριθµούς σε ασφαλές µέρος, όπου 
µπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση, 
αν χρειαστεί!

PIN Προστατεύει την κάρτα SIM 
(προσωπικός αριθµός 
αναγνώρισης).

PIN2 Για τη ρύθµιση της εµφάνισης 
των χρεώσεων και για τις 
πρόσθετες λειτουργίες των 
ειδικών καρτών SIM.

PUK
PUK2

Κωδικός για την αναίρεση της 
φραγής της κάρτας SIM µετά 
από επανειληµµένες 
λανθασµένες εισαγωγές του 
ΡΙΝ.

Κωδικός 
τηλεφώνου

Προστατεύει το τηλέφωνό σας. 
Καθορίζεται από εσάς κατά την 
αρχική ρύθµιση ασφαλείας.



Γενικές οδηγίες 13

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_s
ta

rt
u

p
.f

m

§Επεξεργασία§ 
Πατήστε.

J Εισάγετε τον κωδικό PIN.

§OK§ Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.
§Επεξεργασία§ 

Πατήστε.
§OK§ Επιβεβαιώστε.

Αλλαγή PIN
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN µε 
οποιονδήποτε άλλο αριθµό 4 έως 8 ψηφίων, 
τον οποίο θα θυµάστε ευκολότερα.
J Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό 

PIN.
§OK§ Πατήστε.

J , §OK§ Εισάγετε το νέο PIN.

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

Αλλαγή ΡΙΝ2
(Ένδειξη µόνο εάν είναι διαθέσιµο το PIN 2) 
∆ιαδικασία όπως και για την Αλλαγή PIN.

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου
Το τηλέφωνο αποστέλλεται χωρίς κωδικό 
τηλεφώνου. Κατά την αρχική ανάκληση µίας 
λειτουργίας που απαιτεί κωδικό τηλεφώνου 
(π.χ. Μόνο αυτή SIM, σελ. 57), αυτός πρέπει 
να καθοριστεί από εσάς.

Αναίρεση φραγής 
κάρτας SIM
Αν το PIN εισαχθεί λανθασµένα τρεις φορές, 
η κάρτα SIM µπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε 
τον αριθµό PUK (MASTER PIN) που σας έχει 
δοθεί από το δίκτυο µαζί µε την κάρτα SIM, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το 
PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε 
στο δίκτυο.

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

A Κρατήστε πατηµένο. 

§OK§ Πατήστε. Το τηλέφωνο 
ενεργοποιείται.

Μετά από τριπλή λανθασµένη εισαγωγή, 
η πρόσβαση στον κωδικό τηλεφώνου και σε 
όλες τις λειτουργίες, στις οποίες εφαρµόζεται, 
µπλοκάρεται. Στην περίπτωση αυτή 
απευθυνθείτε στο τµήµα εξυπηρέτησης της 
Siemens (σελ. 72).

L

Άλλες πληροφορίες
Κλείδωµα πλήκτρων ..........................σελ. 55
Άλλες ρυθµίσεις ασφαλείας...............σελ. 56
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Υπηρεσίες SIM
(προαιρετικά)

Το δίκτυό σας µπορεί να σας προσφέρει µέσω 
της κάρτας SIM ορισµένες ειδικές εφαρµογές, 
όπως τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι 
(Mobile Banking), πληροφορίες για τις τιµές των 
µετοχών κ.λπ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται 
µία αντίστοιχη κάρτα SIM. Στις περισσότερες 
εφαρµογές οι συγκεκριµένες υπηρεσίες 
προσφέρονται σε ξεχωριστό µενού. 
Με το µενού Υπηρεσιών SIM το τηλέφωνό σας 
θα υποστηρίζει χωρίς πρόβληµα κάθε 
µελλοντική επέκταση που θα εµφανιστεί στις 
υπηρεσίες που προσφέρονται από το δίκτυό 
σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούµε 
απευθυνθείτε στο δίκτυο.
Εφόσον η κάρτα SIM δεν διαθέτει τη 
συγκεκριµένη λειτουργία, αυτό το σηµείο του 
µενού αντικαθίσταται από τις "Ρυθµίσεις 
ήχου", επιλογή µε την οποία έχετε άµεση 
πρόσβαση σε όλες τις ρυθµίσεις ήχου του 
τηλεφώνου σας (σελ. 53).

L
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Πραγµατοποί
ηση κλήσεων

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

J Εισάγετε τον αριθµό κλήσης 
(πάντα µε πρόθεµα ή µε διεθνή 
κωδικό). 

§∆ιαγραφή§ Πατώντας στιγµιαία διαγράφετε 
το τελευταίο ψηφίο, κρατώντας 
πατηµένο διαγράφετε ολόκληρο 
τον αριθµό.

B Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. 
Καλείται ο εµφανιζόµενος αριθµός. 

Τερµατισµός συνοµιλίας
A Πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού 

στιγµιαία. Η κλήση τερµατίζεται. 
Πατήστε το πλήκτρο ακόµη και εάν 
ο συνοµιλητής σας κλείσει πρώτος.

Ρύθµιση έντασης
I Με το χειριστήριο (επάνω/κάτω) 

ρυθµίζετε την ένταση του ήχου 
(εφικτό µόνο κατά τη διάρκεια της 
συνοµιλίας).

Επανάκληση
Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που 
καλέσατε:

B Πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο 
φορές.

Για να καλέσετε και πάλι αριθµούς που είχατε 
καλέσει νωρίτερα:

B Πατήστε µια φορά το πλήκτρο 
κλήσης. 

I Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό 
από τη λίστα και στη συνέχεια 
πατήστε ...

B ...για να τον καλέσετε. 

Άλλες πληροφορίες
§Αποθηκ.§ Αποθήκευση αριθµού κλήσης στις 
Επαφές/στην κάρτα SIM.......σελ. 24/σελ. 26
§Μενού§ Μενού συνοµιλίας ...............σελ. 19
Απενεργοποίηση µικροφώνου...........σελ. 19
Αυτόµατο κλείδωµα ...........................σελ. 55
Ακολουθίες τόνων (DTMF).................σελ. 19
Φωνητική κλήση ................................σελ. 69
∆ιεθνείς κωδικοί κλήσεων
Στην κατάσταση αναµονής:
0 Κρατήστε πατηµένο, έως ότου 

εµφανιστεί ένα "+". 
§+Λίστα§ Πατήστε και επιλέξτε τη χώρα. 
Μνήµη καλούµενων αριθµών
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να 
εισάγετε έναν αριθµό από το πληκτρολόγιο. 
Ο συνοµιλητής σας ακούει τον ήχο της 
πληκτρολόγησης. Μετά τον τερµατισµό της 
σύνδεσης, µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να 
καλέσετε τον αριθµό.
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Όταν η γραµµή είναι 
κατειληµµένη
Εάν ο αριθµός που καλείτε είναι κατειληµµένος 
ή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση 
λόγω προβληµάτων του δικτύου, διατίθενται 
ανάλογα µε το δίκτυο διάφορες δυνατότητες. 
Μία εισερχόµενη κλήση ή κάθε άλλη χρήση του 
τηλεφώνου διακόπτει αυτές τις λειτουργίες.
Είτε

Αυτόµ. Επανάκληση
§Αυτόµατο§ Πατήστε. Ο αριθµός καλείται 

αυτόµατα δέκα φορές σε 
αυξανόµενα χρονικά διαστήµατα. 
Τερµατισµός µε:
A Πλήκτρο τερµατισµού.

Είτε

Υπενθύµιση
§Υπενθύµ.§ Πατήστε. Μετά από 15 λεπτά ένας 

ήχος σας υπενθυµίζει να καλέσετε 
πάλι τον εµφανιζόµενο αριθµό.

Αποδοχή κλήσης 
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο 
(κατάσταση αναµονής). Μία εισερχόµενη 
κλήση διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του 
τηλεφώνου.
§Απάντηση§

Πατήστε.
Ή

B Πατήστε.

Εµφανίζεται ένας αριθµός κλήσης που 
µεταδίδεται από το δίκτυο. Εάν το όνοµα 
περιλαµβάνεται στις Επαφές, τότε εµφανίζεται 
το όνοµα που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αριθµό 
κλήσης. 

Απόρριψη κλήσης
§Απόρριψη§

Πατήστε. Ενδεχοµένως γίνεται 
εκτροπή της κλήσης, εάν έχει 
προηγηθεί η σχετική ρύθµιση 
(σελ. 60).

Ή

A Πατήστε στιγµιαία.

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στην κλήση, 
πριν φέρετε στο αυτί σας το τηλέφωνο. Έτσι 
θα αποφύγετε τυχόν προβλήµατα στην ακοή 
σας από το δυνατό κουδούνισµα!
Άλλες πληροφορίες
Αναπάντητες κλήσεις .........................σελ. 28
Αποδοχή κλήσης µε οποιοδήποτε 
πλήκτρο .............................................σελ. 56
Απενεργοποίηση ήχου κλήσης ..........σελ. 53
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Εναλλαγή συνοµιλιών
Πραγµατοποίηση δεύτερης 
σύνδεσης
Κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας µπορείτε να 
πραγµατοποιήσετε µία πρόσθετη κλήση.

§Αvαµοvή§ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε 
αναµονή:

J Επιλέξτε τώρα το νέο αριθµό 
κλήσης.

B Πατήστε, ο αριθµός καλείται.

(Εναλλαγή) Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ των 
συνοµιλιών.

Τερµατισµός τρέχουσας κλήσης
A Τερµατισµός της τρέχουσας 

κλήσης.
§Επιστρ.§ Συνδέεστε µε τον άλλο 

συνοµιλητή.

Κλήση κατά τη διάρκεια µίας 
συνοµιλίας
Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτεί 
πρόσθετη εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη 
ρύθµιση των παραµέτρων του τηλεφώνου. 

Εάν κληθείτε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια 
συνοµιλία, θα ακούσετε τον "τόνο αναµονής". 
Στο σηµείο αυτό έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
Αποδοχή πρόσθετης νέας κλήσης

B Αποδεχτείτε τη νέα κλήση και 
κρατήστε σε αναµονή την τρέχουσα 
συνοµιλία. Για εναλλαγή µεταξύ 
των δύο κλήσεων, προβείτε στη 
διαδικασία που περιγράφεται 
παραπάνω.

Απόρριψη νέας κλήσης
§Απόρριψη§  

Απόρριψη της νέας κλήσης. 
Τερµατισµός τρέχουσας συνοµιλίας, 
αποδοχή νέας κλήσης

A Τερµατισµός της τρέχουσας 
κλήσης.

§Απάντηση§
Αποδοχή της νέας κλήσης.

L
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Συνδιάσκεψη
Καλείτε διαδοχικά έως και 5 συνδροµητές και 
στη συνέχεια τους συνδέετε σε µία τηλεφωνική 
συνδιάσκεψη. Ενδεχοµένως το δίκτυο 
να µην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που 
περιγράφονται ή να απαιτείται ιδιαίτερη 
εγγραφή σε κάθε µία από αυτές. Έχετε 
πραγµατοποιήσει µία σύνδεση: 
§Αvαµοvή§ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε 

αναµονή.
 /J Καλέστε τώρα ένα νέο αριθµό. 

Μόλις αποκατασταθεί η νέα 
σύνδεση ...

§Μενού§ ... Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 
Συνδιάσκεψη. Οι κλήσεις 
σε κράτηση συνδέονται µε τη 
συνδιάσκεψη.

Μενού συνδιάσκεψης
§Μενού§ Ανοίξτε το µενού
Όλες οι συνδέσεις

Όλες οι κλήσεις σε κράτηση 
συνδέονται µε τη συνδιάσκεψη.

Κράτηση όλων
Κρατούνται όλες οι ενεργές 
κλήσεις.

Εκτροπή Η αρχική κλήση συνδέεται µε τη 
δεύτερη. Για εσάς τερµατίζονται 
και οι δύο κλήσεις.

Τερµατισµός όλων
Όλες οι ενεργές κλήσεις 
τερµατίζονται.

Τερµατισµός

A Με το πλήκτρο τερµατισµού όλες 
οι κλήσεις της συνδιάσκεψης 
τερµατίζονται. 

L



Πραγµατοποίηση κλήσεων 19

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_p
h

on
e.

fm

Μενού συνοµιλίας
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι δυνατές µόνο 
κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας:
§Μενού§ Ανοίξτε το µενού.
Φωνητική σηµείωση

Εκκινείται η φωνητική εγγραφή.
Σίγαση Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε 

το µικρόφωνο. Όταν είναι 
απενεργοποιηµένο, ο συνοµιλητής 
σας δεν µπορεί να σας ακούσει 
(σίγαση).

Ανοικτή συνοµιλία
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Ένταση Ρυθµίστε την ένταση του ήχου 
κατά τη συνοµιλία.

Συνδιάσκεψη
Βλ. Μενού συνδιάσκεψης 
παραπάνω.

Επαφές Ανοίγει τις Επαφές για την επιλογή 
ενός αριθµού κλήσης.

Μηνύµατα Είναι δυνατή η αποστολή ενός 
SMS (σελ. 39).

Ακολουθίες τόνων 
(DTMF)
Αποστολή ακολουθίας τόνων
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να 
εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία), π.χ. για 
τον τηλεχειρισµό ενός αυτόµατου τηλεφωνητή. 
Τα ψηφία αυτά µεταδίδονται απευθείας ως 
τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων).

J Καταχωρήστε τις ακολουθίες 
τόνων DTMF.

B Αποστολή.
Αποθήκευση στις Επαφές
Αποθηκεύστε τους αριθµούς κλήσης και τις 
ακολουθίες τόνων (τόνοι DTMF), όπως γίνεται 
µε µία κανονική καταχώρηση.

J Εισάγετε τον αριθµό κλήσης.

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

J Εισάγετε τους τόνους DTMF 
(ψηφία).

0 Εάν χρειάζεται, εισάγετε και άλλες 
παύσεις 3 δευτερολέπτων, ώστε 
να εξασφαλίσετε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα στο τηλέφωνο του 
παραλήπτη.

J Εισάγετε ένα όνοµα.

§Αποθήκευση§ 
Πατήστε.
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Εισαγωγή 
κειµένου

Εισαγωγή κειµένου 
χωρίς τη µέθοδο T9
Πατήστε επανειληµµένα τα αριθµητικά 
πλήκτρα, µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη 
ο χαρακτήρας που επιθυµείτε. Ο κέρσορας 
προχωρά µετά από µικρή καθυστέρηση. 
Παράδειγµα:

2 Πατώντας µία φορά στιγµιαία 
εισάγετε το γράµµα Α, δύο φορές 
το Β κ.λπ. Ο πρώτος χαρακτήρας 
ενός ονόµατος γράφεται αυτόµατα 
µε κεφαλαίο. Κρατώντας 
πατηµένο, εισάγετε τον αριθµό 
που αντιστοιχεί στο πλήκτρο.

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

§∆ιαγραφή§ Πατώντας στιγµιαία διαγράφετε 
το χαρακτήρα µπροστά από τον 
κέρσορα, κρατώντας πατηµένο 
διαγράφετε ολόκληρη τη λέξη.

1 Πατώντας µία φορά στιγµιαία 
εισάγετε ένα κενό διάστηµα. 

F I Έλεγχος του κέρσορα µε το 
χειριστήριο (εµπρός/πίσω και 
επάνω/κάτω).

* Πατώντας στιγµιαία: Εναλλαγή 
µεταξύ Abs, abc, ABC, 123. 
Ένδειξη κατάστασης στην επάνω 
γραµµή της οθόνης.

∆ιόρθωση λέξης
F Κινηθείτε µεταξύ των χαρακτήρων 

προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.

§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράφει το χαρακτήρα στα 
αριστερά του κέρσορα.

J Ο χαρακτήρας εισάγεται στην 
τρέχουσα θέση του κέρσορα.

Ειδικοί χαρακτήρες
* Κρατήστε πατηµένο (T9 

απενεργοποιηµένο). Εµφανίζεται 
ο πίνακας χαρακτήρων:

F I Μετακίνηση στον επιθυµητό 
χαρακτήρα.

§Επιλογή§ Πατήστε ή επιβεβαιώστε την 
επιλογή µε ένα κλικ στο joystick. 
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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 ορθογραφικό λεξικό 
που περιέχεται στη µνήµη.

Μενού Τ9
CMΡυθµίσειςMΣυσκευή

MΕίσοδος Τ9
Επιλογή γλώσσας καταχώρησης
Αλλάξτε στη γλώσσα, στην οποία επιθυµείτε 
να συντάξετε το κείµενο.
Γλώσσα T9

Επιλέξτε.
§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε, η νέα γλώσσα 

ενεργοποιείται. 
Ρύθµιση Τ9 ως βασικής µεθόδου
Η µέθοδος Τ9 ρυθµίζεται ως βασική µέθοδος 
εισαγωγής κειµένου.
Τ9 Προτίµηση

Επιλέξτε.

Βραχυπρόθεσµη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση Τ9
# πατήστε στιγµιαία, για να 

ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη µέθοδο Τ9.

Σύνταξη λέξης µε τη µέθοδο T9
Με την πληκτρολόγηση µεταβάλλεται συνεχώς 
η ένδειξη. Εποµένως είναι προτιµότερο για 
εσάς να ολοκληρώσετε µία λέξη, χωρίς να 
κοιτάξετε στην οθόνη.
Πατήστε απλά τα πλήκτρα, στα οποία 
αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας, µόνο µία φορά 
πλέον, π.χ. για "Σπίτι":

7 7 4 8 4

1 πατήστε. Ένα κενό διάστηµα 
τερµατίζει τη λέξη.

Μην γράφετε το κείµενο µε ειδικούς χαρακτήρες 
όπως Ά, αλλά µε τον κανονικό χαρακτήρα, 
π. χ. Α, το Τ9 αναλαµβάνει τα υπόλοιπα. 

* Πατώντας στιγµιαία: Εναλλαγή 
µεταξύ T9Abc, T9abc, T9ABC, 
123 στην άνω γραµµή της οθόνης.

ή

# Κρατώντας πατηµένο: Στο 
παράθυρο Εισαγωγή επιλέξτε 
T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, 
abc, ABC, 123.
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Ειδικοί χαρακτήρες
* Κρατήστε πατηµένο. Εµφανίζεται 

ο πίνακας χαρακτήρων (σελ. 20).

F I Μετακίνηση στον επιθυµητό 
χαρακτήρα.

§Επιλογή§ Πατήστε ή επιβεβαιώστε την 
επιλογή µε ένα κλικ στο joystick. 

∆ιόρθωση λέξης
F Κινηθείτε µεταξύ των χαρακτήρων 

προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.
§∆ιαγραφή§ ∆ιαγράφει το χαρακτήρα στα 

αριστερά του κέρσορα.

Προτεινόµενες λέξεις T9
Αν στο λεξικό είναι διαθέσιµες περισσότερες 
από µία δυνατές επιλογές για µία ακολουθία 
γραµµάτων (λέξη), εµφανίζεται πρώτη η 
συνηθέστερη. Όταν η λέξη που θέλετε να 
εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, πιθανόν 
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 αυτή η λέξη δεν είναι 
κατάλληλη,
πατήστε ξανά. Επαναλάβετε τη 
διαδικασία, µέχρις ότου 
εµφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η 
λέξη δεν περιλαµβάνεται στο 
λεξικό, γράψτε τη χωρίς τη µέθοδο 
Τ9 ή προσθέστε τη εσείς στο 
λεξικό. Για να το επιτύχετε:

(Συλλαβή) Επιλέξτε.
Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη 
µπορεί τώρα να εισαχθεί χωρίς την υποστήριξη 
T9. Με την επιλογή §Αποθηκ.§ εισάγεται 
αυτόµατα στο λεξικό.

Άλλες πληροφορίες
0 Εισάγει µία τελεία. Η λέξη 

τερµατίζεται, όταν ακολουθεί 
ένα κενό διάστηµα. Στη λέξη 
η τελεία επισηµαίνει τη θέση 
αποστρόφου/παύλας:
π. χ. §απ.έξω§ = απ’ έξω.

E Μετακίνηση προς τα δεξιά. 
Ολοκλήρωση λέξης.

Άλλες πληροφορίες
Εντός µίας "λέξης T9" δεν µπορείτε να 
τροποποιήσετε τίποτα, χωρίς προηγουµένως 
να αναιρέσετε την κατάσταση T9. Συνήθως 
είναι προτιµότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη 
τη λέξη.
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Έτοιµα κείµενα
Στο τηλέφωνο µπορούν να αποθηκευτούν 
έτοιµα στοιχεία κειµένου, µε τα οποία µπορείτε 
να συµπληρώσετε τα µηνύµατά σας. 

Σύνταξη στοιχείων κειµένου
CMΜηνύµαταMSMS

MΈτοιµα κείµενα
§Επεξεργασία§ 

<Κενό> επιλέξτε και αποθηκεύστε 
µε §OK§.

J Συντάξτε το κείµενο.

Χρήση έτοιµων στοιχείων 
κειµένου
J Συντάξτε το κείµενο του µηνύµατος.

§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού κειµένου.

H Επιλέξτε τα στοιχεία κειµένου. 

H Επιλέξτε το στοιχείο κειµένου από 
τη λίστα.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε. Εµφανίζεται το 
κείµενο.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε. Το έτοιµο στοιχείο 
κειµένου εισάγεται στο κείµενο 
στα δεξιά του κέρσορα.

Η εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο T9® είναι 
κατοχυρωµένη µε ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα: Αρ. διπλ. ευρεσίτεχνίας 
U.S. Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 
5,945,928, και 6,011,554 
Canadian Pat. No. 1,331,057 
United Kingdom Pat. No. 2238414B 
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329 
Republic of Singapore Pat. No. 51383 
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) 
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB 
και επιπρόσθετα διπλώµατα ευρεσιτε-χνίας που 
εκκερεµούν παγκόσµια.
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Επαφές Στη µνήµη του τηλεφώνου µπορούν να 
αποθηκευτούν έως και 255 επαφές, µε 
περισσότερους τηλεφωνικούς αριθµούς και 
αριθµούς φαξ και περισσότερα δεδοµένα 
διευθύνσεων. Η διαχείριση αυτών των 
καταχωρήσεων γίνεται ξεχωριστά από τις 
καταχωρήσεις στην κάρτα SIM. Μπορείτε όµως 
να ανταλλάσσετε τα δεδοµένα µεταξύ των 
Επαφών και της κάρτας SIM (σελ. 26).

Ανοίξτε τις Επαφές:
CMΕπαφές
Εµφανίζονται οι καταχωρήσεις στην κάρτα 
SIM, οι οµάδες και η λίστα των επαφών στη 
µνήµη του τηλεφώνου:
Ευρετήριο SIM

Επιλογή ή επεξεργασία αριθµών 
που είναι αποθηκευµένοι στην 
κάρτα SIM (σελ. 26).

Οµάδα Οι καταχωρήσεις µπορούν να 
συγκεντρωθούν σε οµάδες 
(σελ. 27). 

Στη συνέχεια ακολουθεί η λίστα των επαφών 
στη µνήµη του τηλεφώνου. Εάν δεν έχουν γίνει 
ακόµη καταχωρήσεις, εµφανίζονται µόνοι οι 
Ευρετήριο SIM και οι Οµάδα.

∆ηµιουργία νέας επαφής
CMΕπαφές
Νέo Πατήστε.

J Εισάγετε όνοµα και/ή επώνυµο.

J Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό 
αριθµό µε τον αντίστοιχο κωδικό 
κλήσης.

(Αποθηκ.) Αποθήκευση της καταχώρησης.

Εισάγετε τις υπόλοιπες καταχωρήσεις σε κάθε 
πεδίο.

F Πραγµατοποιήστε τις επιλογές 
στα ακόλουθα πεδία:

Οµάδα :
Επιλογή µίας οµάδας (βλ. επίσης σελ. 27).
Εικόνα κλήσης 
Αντιστοιχήστε µία εικόνα σε µία επαφή. 
Η εικόνα αυτή θα εµφανίζεται, όταν θα σας 
καλεί ο αντίστοιχος αριθµός.
Μελωδία 
Αντιστοιχήστε ένα συγκεκριµένο ήχο 
κουδουνισµού σε µία επαφή. Ο ήχος αυτός θα 
ακούγεται, όταν θα σας καλεί ο αντίστοιχος 
αριθµός.
(Αποθηκ.) Αποθήκευση των τροποποιηµένων 

ρυθµίσεων.

Τηλ./γραφείο: ΤΚ:
Τηλ./κινητό: Πόλη:
Fax: Χώρα:
Οµάδα : URL:
Εταιρία: Εικόνα κλήσης
E-mail: Μελωδία 
Οδός:
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Αλλαγή καταχώρησης
Ανοίξτε τις επαφές (στην κατάσταση αναµονής):
CMΕπαφές

I Επιλέξτε την καταχώρηση που 
επιθυµείτε.

§Προβολή§ Πατήστε.

I Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης.

§Επεξεργασία§ 
Ανοίξτε την καταχώρηση. 

J Πραγµατοποιήστε τις αλλαγές.

§Αποθηκ.§ Αποθηκεύστε.

Πραγµατοποίηση 
κλήσεων
Ανοίξτε τις επαφές (στην κατάσταση αναµονής):
CMΕπαφές

I Επιλέξτε όνοµα. 

B Η καταχώρηση καλείται.

Εάν σε µία επαφή έχουν αποθηκευτεί 
περισσότεροι αριθµοί κλήσης:

I Επιλέξτε αριθµό κλήσης.

B Η καταχώρηση καλείται.

Μενού επαφών
Ανάλογα µε την περίπτωση προσφέρονται 
διάφορες λειτουργίες. 
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή, Επεξεργασία, Νέα καταχώρηση, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, Φωνητική 
κλήση (σελ. 69), Αντιγραφή , Αποστολή 
SMS, Χωρητικότητα 
Ειδικές λειτουργίες:
Αντιγραφή 

Αντιγράψτε την τρέχουσα 
καταχώρηση από τις Επαφές 
στην κάρτα SIM.

Αποστολή SMS
Χρησιµοποιήστε την τρέχουσα 
καταχώρηση ως παραλήπτη για 
ένα SMS. Ανοίγει η εισαγωγή 
κειµένου (σελ. 39).

Χωρητικότητα
Επισκόπηση των 
πραγµατοποιηµένων/διαθέσιµων 
καταχωρήσεων της κάρτας SIM 
( ), των καταχωρήσεων της 
κάρτας SIM που προστατεύονται 
µε το PIN ( ) και καταχωρήσεων 
στη µνήµη του τηλεφώνου ( ).
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Ευρετήριο SIM
Η διαχείριση των καταχωρήσεων στην κάρτα SIM 
πραγµατοποιείται ξεχωριστά από τη διαχείριση 
των επαφών που είναι αποθηκευµένες στο 
τηλέφωνο. Μπορείτε όµως να ανταλλάσσετε 
τα δεδοµένα µεταξύ της κάρτας SIM και των 
Επαφών.
Προσωπικοί Αρ 

Εισαγωγή προσωπικών αριθµών 
κλήσης προς πληροφόρηση.

∆ηµιουργία νέας καταχώρησης:
Αρ.τηλεφώνου

Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό 
αριθµό µε τον αντίστοιχο κωδικό 
κλήσης.

Όνοµα Εισάγετε όνοµα και/ή επώνυµο.
Αρ. καταχώρησης

Σε κάθε αριθµό κλήσης δίνεται 
αυτόµατα κατά την καταχώρησή 
του ένας αριθµός καταχώρησης. 

Τοποθεσία SIM
Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται 
στην κάρτα SIM και µπορούν έτσι 
να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα 
τηλέφωνα GSM.
Προστατευµένη SIM
Σε ειδικές κάρτες SIM µπορείτε να 
αποθηκεύσετε αριθµούς κλήσης 
σε µία προστατευµένη περιοχή. 
Για την επεξεργασία απαιτείται 
η εισαγωγή του PIN 2. 
Ενεργοποίηση µε τη λειτουργία 
Μόνον προστατ.SIM (σελ. 56).

Επιλογές κάρτας SIM
Επεξεργασία καταχώρησης κάρτας SIM:
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή, Επεξεργασία, Νέα καταχώρηση, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, Φωνητική 
κλήση (σελ. 69), Αντιγραφή , Αντιγραφή 
όλων, Αποστολή SMS, Χωρητικότητα
Αντιγραφή 

Αντιγράψτε την τρέχουσα 
καταχώρηση από την κάρτα SIM 
στις Επαφές.

Αντιγραφή όλων
Αντιγράψτε όλες τις καταχωρήσεις 
από την κάρτα SIM στις Επαφές.

Κλήση µε τον αριθµό 
καταχώρησης
Οι καταχωρήσεις στην κάρτα SIM µπορούν 
να επιλεγούν στην κατάσταση αναµονής 
εισάγοντας τον αριθµό καταχώρησης.

J Εισάγετε τον αριθµό καταχώρησης.

# Πατήστε.

B Πατήστε.
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Οµάδα
Στο τηλέφωνο έχουν προεγκατασταθεί 
5 οµάδες, για να ταξινοµήσετε τις καταχωρήσεις 
των Επαφών.

Εµφάνιση οµάδων
CMΕπαφέςMΟµάδα

I Επιλέξτε οµάδα. Πίσω από τα 
ονόµατα των οµάδων εµφανίζεται 
εντός παρενθέσεων ο αριθµός των 
µελών.

§Προβολή§ Εµφάνιση των µελών της οµάδας.

Εγγραφή µέλους
I Επιλέξτε οµάδα και επιλέξτε 

λίστα µελών µε ένα πάτηµα του 
χειριστηρίου. 

Νέα καταχώρηση
∆ηµιουργία νέας καταχώρησης. 
Η περαιτέρω διαδικασία όπως 
στις Επαφές.

Ή

επιλέξτε από τις Επαφές. 

§Επιλογή§ Η καταχώρηση µεταφέρεται στην 
οµάδα. 

Επιλογές οµάδων
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Επεξεργασία ονόµατος, Λίστα µελών, 
∆ιαγραφή καταχωρήσεων, Εικόνα οµάδας, 
Μελωδία οµάδας, SMS σε οµάδα
Ειδικές λειτουργίες:
Εικόνα οµάδας
Αντιστοιχήστε ένα σύµβολο σε µία οµάδα, 
το οποίο θα εµφανίζεται στο εξής στην οθόνη, 
όταν θα σας καλεί ένα µέλος της οµάδας.
Μελωδία οµάδας
Αντιστοιχήστε έναν ήχο κουδουνισµού σε µία 
οµάδα, ο οποίος θα ακούγεται όταν θα σας 
καλεί ένα µέλος της οµάδας.
SMS σε οµάδα
Επιλέξτε τα µέλη της οµάδας, στα οποία 
πρόκειται να σταλεί ένα SMS. 

I Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογή§ Σηµειώστε και επιλέξτε την 
καταχώρηση.

§OK§ Επιβεβαιώστε, κατόπιν συντάξτε 
το κείµενο του µηνύµατος και 
αποστείλετε το SMS (σελ. 39).
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Αρχεία Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς 
αριθµούς των κλήσεων, προκειµένου αυτοί να 
είναι διαθέσιµοι για επανάκληση.

CMΑρχείο κλήσεωνMΑρχεία

I Επιλέξτε λίστα κλήσεων.

§Επιλογή§ Πατήστε.

I Επιλέξτε αριθµό κλήσης.

B Καλέστε τον αριθµό.
Ή
(Προβολή) Εµφανίστε πληροφορίες σχετικά 

µε τον αριθµό κλήσης.

Αναπάντητες
Οι τηλεφωνικοί αριθµοί των κλήσεων, στις 
οποίες δεν απαντήσατε, αποθηκεύονται για 
επιστροφή της κλήσης σε κάποια άλλη χρονική 
στιγµή.

Σύµβολο για την αναπάντητη 
κλήση (στην κατάσταση 
αναµονής). Πατώντας το δεξί 
πλήκτρο επιλογής εµφανίζεται 
ο αριθµός κλήσης.

Προϋπόθεση: Το δίκτυο υποστηρίζει την 
"Αναγνώριση Κλήσεων".

Εισερχόµενες
Εµφανίζονται σε λίστα οι ληφθείσες κλήσεις. 

Εξερχόµενες
Πρόσβαση στους τελευταίους αριθµούς που 
καλέσατε.

B Γρήγορη πρόσβαση στην 
κατάσταση αναµονής

Μενού λίστας κλήσεων
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Εάν έχει επιλεγεί µια καταχώρηση, µπορείτε 
να ανακαλέσετε το µενού λίστας κλήσεων.
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή, ∆ιόρθωση αριθ., Αντιγραφή στη, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων 
Ειδικές λειτουργίες:
∆ιόρθωση αριθ.

Εµφανίστε τον αριθµό στην οθόνη 
και προβείτε σε διορθώσεις, 
εάν χρειάζεται, πριν την κλήση.

Αντιγραφή στη 
Αποθηκεύστε την καταχώρηση 
στην κάρτα SIM ή στις Επαφές. 

Άλλες πληροφορίες
Κατά την αντιγραφή στην κάρτα SIM, είναι 
δυνατός ο προσδιορισµός µίας νέας 
καταχώρησης µε τον αριθµό κλήσης ή η 
διόρθωση µίας υπάρχουσας καταχώρησης. 
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∆ιάρκεια & 
Χρέωση

CMΑρχείο κλήσεων
M∆ιάρκεια & Χρέωση

Έχετε τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια µίας 
συνοµιλίας, να εµφανίσετε το κόστος και τη 
διάρκεια για διάφορους τύπους κλήσης και 
να ρυθµίσετε έναν περιορισµό µονάδων για 
τις εξερχόµενες κλήσεις.

Ένδειξη
I Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης:

Τελευταία κλήση 
Ολες οι κλήσεις 
Υπόλοιπες µονάδες 
Εισερχόµενες 
Εξερχόµενες κλήσεις 

§Επιλογή§ Εµφάνιση των δεδοµένων.

Μετά την εµφάνιση στην οθόνη µπορείτε να 
προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
§Επαναφορά§ 

Μηδενισµός ένδειξης.
§OK§ Τερµατισµός ένδειξης.

Ρύθµιση χρεώσεων
CMΑρχείο κλήσεων

MΡύθµιση χρεώσεων

Νόµισµα 
(απαιτείται το PIN 2)
Εισαγωγή του νοµίσµατος, στο οποίο επιθυµείτε 
να εµφανίζονται οι ενδείξεις χρέωσης.

Κόστος/Μονάδα 
(απαιτείται το PIN 2)
Εισαγωγή της τιµής χρέωσης ανά µονάδα/
χρονική περίοδο.

Πιστωτικό όριο 
(απαιτείται το PIN 2)
Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε 
εσάς ή στο δίκτυο να προσδιορίσει ένα 
πιστωτικό όριο/µία χρονική περίοδο, µετά την 
πάροδο της οποίας το τηλέφωνο κλειδώνεται 
για τις εξερχόµενες κλήσεις.
§Επεξεργασία§ 

Πατήστε, εισάγετε το PIN 2.
Πιστωτικό όριο 

Ενεργοποιήστε.

J Εισάγετε τον αριθµό των 
µονάδων.

§OK§ Επιβεβαιώστε.
Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό 
όριο ή µηδενίστε το µετρητή. Η ένδειξη 
των προπληρωµένων καρτών ενδέχεται να 
διαφέρει ανάλογα µε το δίκτυο.

Αυτόµατη ένδειξη
Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης εµφανίζονται 
αυτόµατα µετά από κάθε κλήση.

L

L

L
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Κάµερα Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο 
µε την ενσωµατωµένη ψηφιακή κάµερα και 
να τα αποστείλετε µε την υπηρεσία Multimedia 
Messaging Service ή ως συνηµµένο ενός 
E-Mail. 

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο τηλέφωνο 
σε µορφή JPEG και µπορούν να εµφανιστούν µε 
τα περισσότερα προγράµµατα επεξεργασίας 
εικόνας. Τα βίντεο αποθηκεύονται στο τηλέφωνο 
σε µορφή 3GP.

Φωτογράφηση
Πρώτα πρέπει να ενεργοποιηθεί η κάµερα.
CMΚάµεραMΕνεργ/ση
Η τρέχουσα λήψη εµφανίζεται στην οθόνη. 

Προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

G H Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
του ζουµ.

D E Ρύθµιση φωτεινότητας.

C Πατήστε. Η φωτογραφία 
αποθηκεύεται στην ενδιάµεση 
µνήµη.

§Ναι§ Πατήστε, για να αποθηκεύσετε 
τη φωτογραφία στο άλµπουµ 
φωτογραφιών. Κάθε φωτογραφία 
αποθηκεύεται µε καταχώρηση 
ηµεροµηνίας και µε αριθµό 
αναγνώρισης. Έχετε τη δυνατότητα 
να µετονοµάσετε την αποθηκευµένη 
φωτογραφία αργότερα.



Κάµερα 31

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_c
am

er
a.

fm

Μετά την αποθήκευση της φωτογραφίας, 
σας προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές:
Απεικόνιση οθόνης

Ενεργοποίηση της οθόνης για νέα 
λήψη.

Αποστολή µε MMS, 
Αποστολή µε E-Mail

Αποστολή της φωτογραφίας ως 
MMS ή ως συνηµµένο ενός E-Mail.

Ορισµός ως φόντο 
Χρήση ως εικόνα στο φόντο.

Πήγαινε στο φώτο άλµπουµ
Άνοιγµα του άλµπουµ 
φωτογραφιών.

Οι φωτογραφίες Μου
CMΚάµεραMΟι φωτογραφίες Μου
Όλες οι αποθηκευµένες φωτογραφίες είναι 
διαθέσιµες µέσα στο άλµπουµ φωτογραφιών. 

Ένδειξη φωτογραφίας
I Επιλέξτε την επιθυµητή 

φωτογραφία. Η τρέχουσα 
φωτογραφία προβάλλεται µε 
τη µορφή µικρής εικόνας 
στο κάτω µέρος της οθόνης.

§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή Επιλέξτε.
Στην κατάσταση εµφάνισης έχετε τις ακόλουθες 
επιλογές:
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Μεγέθυνση/Σµίκρυνση, Προηγούµενο, 
Επόµενο, ∆ιαγραφή, Πληροφορίες, 
Ορισµός ως φόντο 

I Μετακινηθείτε µεταξύ των 
φωτογραφιών στο άλµπουµ.

Οι φωτογραφίες Μου-Επιλογές
Ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση 
εµφανίζονται διάφορες λειτουργίες.
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή, Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε 
E-Mail, Ορισµός ως φόντο, Νέο άλµπουµ, 
Αποκοπή, Αντιγραφή, ∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή 
όλων, Μετονοµασία, Πληροφορίες, 
Αντιγραφή στη

Άλλες πληροφορίες
Οι ρυθµίσεις της φωτογράφησης δεν 
αποθηκεύονται µόνιµα.
0 Ένδειξη κατάστασης µε 

πληροφορίες για το ζουµ, τη 
φωτεινότητα, την ποιότητα, 
τα χρώµατα, Νυχτερινή  λήψη, 
την ανάλυση. Εµφανίστε τις 
ρυθµίσεις µε το πλήκτρο # 
και αλλάξτε πατώντας τον 
αντίστοιχο αριθµό.
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Ειδικές λειτουργίες:
Νέο άλµπουµ

∆ηµιουργήστε ένα νέο άλµπουµ, 
δώστε του ένα όνοµα και 
προστατέψτε το µε έναν κωδικό 
πρόσβασης.

Αντιγραφή, Αποκοπή, Επικόλληση
Αφαιρέστε/αντιγράψτε τις εικόνες 
από το ένα άλµπουµ και 
µεταφέρετέ τις σε ένα άλλο.

Αντιγραφή στη
Χρησιµοποιήστε την εικόνα 
ως φόντο ή για την αναγνώριση 
κλήσεων (σελ. 24).

Ρυθµίσεις
Ανάλυση
Ανεξάρτητα από την ένδειξη στην οθόνη (πάντα 
118x126) µπορείτε να ρυθµίσετε την ανάλυση 
εικόνας (σε dpi), καθώς και το µέγιστο 
συντελεστή ζουµ για κάποια εξωτερική χρήση 
(π.χ. στον Η/Υ):
• 160X120 (µέγ. Ζουµ: 3x)
• 320X240 (µέγ. Ζουµ: 2x)
• 640X480 (δεν υπάρχει δυνατότητα ζουµ)
Προσέξτε ότι η υψηλότερη ανάλυση απαιτεί και 
µεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης.

Ποιότητα
Ρύθµιση της ποιότητας (Υψηλή, Μεσαία, 
Χαµηλή) κατά τη φωτογράφηση. Μία 
µεγαλύτερη τιµή επιδρά έτσι ώστε να 
λαµβάνονται λιγότερες φωτογραφίες µε 
καλύτερη ποιότητα.

Φωτεινότητα
F Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της 

οθόνης.

Ειδικά εφφέ
Μπορείτε να τραβήξτε τις φωτογραφίες µε 
παραλλαγή χρώµατος:
Κανονική, Μονόχρωµη, Σέπια, Ιριδίζον
F Αλλάξτε τη ρύθµιση και 

επιβεβαιώστε µε §Επιλογή§.

Νυχτερινή  λήψη
Παράταση του χρόνου φωτισµού όταν δεν 
υπάρχει αρκετό φως. Προσέξτε ότι οι κινήσεις 
της κάµερας ή του προς φωτογράφηση 
αντικειµένου προκαλούν ασαφή λήψη.
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Βίντεο
Πρώτα πρέπει να ενεργοποιηθεί η 
βιντεοκάµερα.
CMΚάµεραMΒίντεο
Η τρέχουσα λήψη εµφανίζεται στην οθόνη. 

Η επιλογή Εγγραφή 
ξεκινά τη λήψη ενός βιντεοκλίπ.

Η επιλογή ∆ιακοπή 
τερµατίζει τη λήψη.

Η επιλογή Παύση 
διακόπτει τη λήψη.

Μετά τον τερµατισµό της λήψης αποθηκεύστε 
το βιντεοκλίπ µε την επιλογή §Ναι§ στον 
κατάλογο Τα βίντεό µου. Απόρριψη µε §Οχι§.
Αναπαραγωγή

του βιντεοκλίπ που µόλις 
τραβήξατε.

Μετά την αποθήκευση του βίντεο, σας 
προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές:
Αναµονή Ενεργοποίηση της οθόνης για νέα 

λήψη.
Αποστολή µε MMS, 
Αποστολή µε E-Mail

Αποστολή της φωτογραφίας ως 
MMS ή ως συνηµµένο ενός E-Mail.

Πήγαινε στα βίντεό µου
Άνοιγµα του καταλόγου, µέσα 
στον οποίο είναι αποθηκευµένα τα 
βίντεό σας.

Πλήρης προβολή
Αναπαραγωγή βίντεο σε 
κατάσταση πλήρους εικόνας. 
Το πλήκτρο ô ξεκινά την 
αναπαραγωγή.
Το πλήκτρο ó τερµατίζει την 
αναπαραγωγή.
Το πλήκτρο ò διακόπτει την 
αναπαραγωγή.
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Τα βίντεό µου
CMΚάµεραMΤα βίντεό µου
Όλα τα αποθηκευµένα βιντεοκλίπ είναι 
διαθέσιµα µέσα στο άλµπουµ βιντεοκλίπ. 

Προβολή βίντεο
I Μετακίνηση µεταξύ των βιντεοκλίπ 

στον κατάλογο. Επιλέξτε το 
επιθυµητό βιντεοκλίπ. Το τρέχον 
βιντεοκλίπ προβάλλεται µε τη 
µορφή µικρής εικόνας στο κάτω 
µέρος της οθόνης.

§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή Επιλέξτε.
Στην κατάσταση εµφάνισης έχετε τις ακόλουθες 
επιλογές:
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Αναπαραγωγή 

Αναπαραγωγή του επιλεγµένου 
βιντεοκλίπ.

Πλήρης προβολή 
Αναπαραγωγή του βιντεοκλίπ 
σε κατάσταση πλήρους εικόνας. 
Έναρξη αναπαραγωγής µε το 
αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Τα βίντεό µου-Επιλογές
Ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση 
εµφανίζονται διάφορες λειτουργίες.
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή, Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε 
E-Mail, Νέο άλµπουµ, Αποκοπή, 
Αντιγραφή, ∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, 
Μετονοµασία, Πληροφορίες
Ειδικές λειτουργίες:
Νέο άλµπουµ

∆ηµιουργήστε ένα νέο άλµπουµ, 
δώστε του ένα όνοµα και 
προστατέψτε το µε έναν κωδικό 
πρόσβασης.

Αντιγραφή, Αποκοπή, Επικόλληση
Αφαιρέστε/αντιγράψτε τα 
βιντεοκλίπ από το ένα άλµπουµ 
και µεταφέρετέ τα σε ένα άλλο.
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Surf & Fun Internet (WAP)

Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από το 
Internet, η εµφάνιση των οποίων έχει 
προσαρµοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες 
του τηλεφώνου. 
Με ένα πάτηµα στο σύµβολο του Internet 
στο βασικό µενού φτάνετε κατευθείαν στην 
προεπιλεγµένη αρχική σελίδα.

CMSurf & FunMΑρχική σελίδα

Με την ανάκληση της λειτουργίας 
ενεργοποιείται ο Browser. Οι λειτουργίες των 
πλήκτρων επιλογής ποικίλλουν ανάλογα µε 
τη σελίδα του Internet, π. χ. "Link" ή "Μενού". 
Ανάλογα ποικίλλει και το περιεχόµενο των 
µενού επιλογών. 

Μενού του Browser
Επιλέξτε µε ένα πάτηµα προς τα 
επάνω το µενού του Browser και 
επιβεβαιώστε µε . Τερµατισµός

A Κρατήστε πατηµένο, για να 
τερµατίσετε τη σύνδεση και να 
κλείσετε τον Browser.

Αρχική 
σελίδα

Εµφανίζεται η πρώτη σελίδα 
του Internet µε WAP µετά τη 
σύνδεση (ενδεχοµένως να 
έχει καθοριστεί/προεπιλεγεί 
από το δίκτυο).

Αγαπηµένα Αποθηκευµένη στο τηλέφωνο 
λίστα µε έως και 15 URL για 
ταχεία ανάκληση. 

Νέα λήψη Η σελίδα που εµφανίζεται 
αναπροσαρµόζεται.

Μετάβαση 
σε ...

Εισαγωγή µίας διεύθυνσης 
URL για την ταχεία 
ανάκληση µίας διεύθυνσης 
Internet, όπως π. χ. 
wap.my-siemens.com
Επιλογή από τη λίστα των 
διευθύνσεων Internet που 
επισκεφθήκατε τελευταία.

Ένδειξη URL Εµφανίζει τη διεύθυνση URL 
της τρέχουσας σελίδας.

Τερµατισµός Αποσύνδεση και 
τερµατισµός του Browser.

Επέκταση ... Εισερχόµενα
Εδώ εισάγονται τα 
προωθηµένα µηνύµατα WAP 
(ανάλογα µε το δίκτυο). 
Νέα εκκίνηση του Browser
Νέα εκκίνηση συνεδρίας και 
διαγραφή της κρυφής µνήµης 
(Cache).
Σχετικά
Πληροφορίες σχετικά µε τον 
χρησιµοποιούµενο WAP-
Browser και πληροφορίες 
ασφαλείας
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Ρυθµίσεις
CMSurf & FunMΕπιλέξτε λειτουργία.

Αρχική σελίδα
Επιλογή της καθορισµένης αρχικής σελίδας. 
Βλ. επίσης παρακάτω: Ρύθµιση των προφίλ 
WAP.

Αγαπηµένα
Αποθηκευµένη στο τηλέφωνο λίστα µε έως και 
15 URL για ταχεία ανάκληση.
Εκκίνηση Ξεκινήστε την επιλογή και 

ανακαλέστε τη διεύθυνση URL.
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Επεξεργασία

Τροποποιήστε την καταχώριση 
ή δηµιουργήστε µία νέα 
καταχώρηση.

∆ιαγραφή ∆ιαγραφή καταχώρησης.
∆ιαγραφή όλων

∆ιαγραφή όλων των θέσεων.

Προφίλ WAP 
Η προετοιµασία του τηλεφώνου για την 
πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το 
εκάστοτε δίκτυο:
• Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. 

Μπορούν να τεθούν άµεσα σε λειτουργία.
• Έχουν ήδη οριστεί προφίλ πρόσβασης 

για περισσότερα δίκτυα. Επιλέξτε και 
ενεργοποιήστε το προφίλ.

• Η ρύθµιση του προφίλ πρόσβασης πρέπει 
να πραγµατοποιηθεί από το χρήστη.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας. 

Ενεργοποίηση προφίλ WAP
Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, 
µπορείτε να αλλάξετε το ενεργό προφίλ.

I Επιλέξτε προφίλ.

§Ενεργ/ση§ Ενεργοποίηση. Το τρέχον προφίλ 
επιλέγεται.

Ρύθµιση των προφίλ WAP
Μπορείτε να ρυθµίσετε έως και 5 προφίλ WAP 
(ενδεχοµένως να έχει τεθεί φραγή από το 
δίκτυο). Οι καταχωρήσεις µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε το δίκτυο:

I Επιλέξτε προφίλ.

§Επεξεργασία§  
Ανοίξτε για να προβείτε στη 
ρύθµιση.

Ονοµα προφίλ
Εισάγετε/αλλάξτε το όνοµα.

∆ιεύθυνση IP
Εισάγετε τη διεύθυνση IP.

Θύρα IP Εισάγετε τον αριθµό θύρας.
Αρχική σελίδα 

Εισάγετε την αρχική σελίδα, 
σε περίπτωση που δεν έχει 
προκαθοριστεί από το δίκτυο.

Χρόνος λήξης
Χρόνος σε δευτερόλεπτα, µετά 
από τον οποίο θέλετε να 
τερµατιστεί µία σύνδεση, εάν 
δεν πραγµατοποιηθεί καµία 
άλλη εισαγωγή ή ανταλλαγή 
δεδοµένων.

Επιλογή κατάστασης
∆ηµιουργία σύνδεσης µέσω 
GPRS ή CSD.
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Ρυθµίσεις CSD
Επιλογή ή ρύθµιση του προφίλ 
σύνδεσης µέσω CSD

Ρυθµίσεις GPRS
Επιλογή ή ρύθµιση του προφίλ 
σύνδεσης µέσω GPRS

WAP Push Setting
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε τη λήψη 
µηνυµάτων του δικτύου.

Μόνον από Κέντρο Υπηρ.
Λαµβάνονται µόνο µηνύµατα WAP 
Push από ένα προκαθορισµένο 
Κέντρο Υπηρεσιών.

Άλλες πληροφορίες
Μέσω του WAP έχετε τη δυνατότητα να “κατεβάσετε” 
εφαρµογές (π. χ. ήχους κλήσης, παιχνίδια, εικόνες, 
κινούµενα γραφικά) από το Internet. Η φόρτωση ή η 
εκτέλεση εφαρµογών δεν επηρεάζει ούτε τροποποιεί το 
υπάρχον λογισµικό του κινητού τηλεφώνου σας µε τις 
δυνατότητες Java™.
Η Siemens δεν παρέχει καµία εγγύηση και δεν 
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για ή σε σχέση µε 
συµπληρωµατικές εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο 
πελάτης και δεν συµπεριλαµβάνονται στα πλαίσια 
παράδοσης του υλικού. Το ίδιο ισχύει για λειτουργίες 
που ενεργοποιήθηκαν εκ των υστέρων και κατόπιν 
προτροπής του πελάτη. Η ευθύνη για τυχόν απώλεια, 
φθορά ή πρόκληση βλαβών στη συγκεκριµένη συσκευή 
ή σε εφαρµογές και γενικά για όλες τις φθορές και 
συνέπειες από τη χρήση των συγκεκριµένων εφαρµογών 
βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον αγοραστή.
Για τεχνικούς λόγους, σε περιπτώσεις αντικατάστασης/
νέας παράδοσης και ενδεχοµένως και επισκευής της 
συσκευής, ανάλογες εφαρµογές ή η εκ των υστέρων 
ενεργοποίηση συγκεκριµένων λειτουργιών χάνονται. 
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα λήψη ή 
ενεργοποίηση της εφαρµογής από τον αγοραστή. 
Φροντίστε η συσκευή σας να διαθέτει το λογισµικό 
ψηφιακής διαχείρισης δικαιωµάτων [Digital Rights 
Management (DRM)], για την προστασία µεµονωµένων 
εφαρµογών που λαµβάνονται µέσω WAP από µη 
εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή. Οι συγκεκριµένες 
εφαρµογές προορίζονται στην περίπτωση αυτή 
αποκλειστικά για τη δική σας συσκευή και δεν είναι 
δυνατή η µεταφορά τους από αυτή για λόγους 
ασφαλείας. 
Η Siemens δεν παρέχει καµία εγγύηση και δεν 
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για το αν η εκ νέου λήψη, 
ενεργοποίηση ή αποθήκευση εφαρµογών είναι εν γένει 
δυνατή ή µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς χρέωση.
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Λήψεις Στην περιοχή των Download θα βρείτε τους 
φακέλους για τα διάφορα αντικείµενα 
Download, όπως εικόνες, ήχοι και παιχνίδια. 

CMΛήψεις
Σε κάθε φάκελο βρίσκονται ήδη διάφορα 
αντικείµενα. Επιλέξτε από τον επιθυµητό 
φάκελο:

Μελωδίες 
Ήχοι 
Εικόνες 
Παιχνίδια 
Φόντο 

§Επιλογή§ Ο φάκελος ανοίγει και το 
περιεχόµενο εµφανίζεται µε τη 
µορφή λίστας.

I Επιλέξτε το αντικείµενο που 
επιθυµείτε.

§Επιλογή§ Εµφανίζεται η εικόνα ή αντίστοιχα 
αναπαράγεται ο ήχος ή ξεκινά το 
παιχνίδι.

Λήψη πρόσθετων
Στην αρχή κάθε φακέλου θα βρείτε την άµεση 
κλήση για τη λήψη και άλλων αντικειµένων.
Λήψη πρόσθετων

Επιλέξτε.
C Πατήστε.

Επιλογές Download
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.

Ανάλογα µε τον επιλεγµένο φάκελο 
προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες:
Προβολή, Αποστολή µε MMS, 
Αποστολή µε E-Mail, Ορισµός ως φόντο, 
Νέο άλµπουµ, Αποκοπή, Αντιγραφή, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, Μετονοµασία, 
Πληροφορίες, Αντιγραφή στη, Αλλαγή 
κωδικού, Λεπτοµέρειες 
Ειδικές λειτουργίες:
Νέο άλµπουµ
Εισαγωγή ενός νέου άλµπουµ (φακέλου) 
για αντικείµενα Download. Κάθε νέο άλµπουµ 
µπορεί να προστατευτεί µε κωδικό 
πρόσβασης.
Αλλαγή κωδικού
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για ένα άλµπουµ.



SMS 39

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_m
es

sa
ge

s.
fm

SMS Με το τηλέφωνό σας µπορείτε να αποστείλετε 
και να λάβετε γραπτά µηνύµατα µεγάλου 
µεγέθους (έως 1520 χαρακτήρες), τα οποία 
δηµιουργούνται αυτόµατα από έως 10 "κανονικά" 
γραπτά µηνύµατα SMS (προσέξτε ότι για 
την υπηρεσία αυτή ισχύουν υψηλότερες 
χρεώσεις).
Επιπλέον µπορείτε να προσθέσετε εικόνες 
και ήχους σε ένα µήνυµα SMS.
Ανάλογα µε το δίκτυο είναι επίσης δυνατή 
η αποστολή µέσω SMS E-Mail και Φαξ και 
η λήψη Ε-Mail (εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη 
ρύθµιση, σελ. 43).

Σύνταξη/αποστολή SMS
CMΜηνύµαταMSMSMΝέο SMS

J Η εισαγωγή κειµένου µε τη 
µέθοδο "T9" (σελ. 21) σας 
επιτρέπει να συντάξετε πολύ 
γρήγορα εκτεταµένα µηνύµατα, 
ελαχιστοποιώντας τις 
καταχωρήσεις µε το πληκτρολόγιο.
Με την επιλογή §∆ιαγραφή§ 
διαγράφετε ανά χαρακτήρα.

§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.

Αποστολή Επιλέξτε.

/J Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
κλήσης ή επιλέξτε τον από τις 
Επαφές.

§OK§ Επιβεβαιώστε. Το µήνυµα SMS 
µεταφέρεται στο Κέντρο 
Υπηρεσιών για αποστολή. 
Το απεσταλµένο SMS µπορεί 
να αποθηκευτεί στη λίστα 
Εξερχόµενα. 

Ένδειξη στην επάνω σειρά της οθόνης:

T9 ενεργό.
abc/Abc/
ABC/123

Πεζά/κεφαλαία γράµµατα ή 
αριθµοί.

Άλλες πληροφορίες
Προφίλ SMS ......................................σελ. 43
Ενδεχοµένως να ζητηθεί 
Τύπος µηνύµατος, ∆ιάρκεια ισχύος,
Κέντρο υπηρεσιών ........................  σελ. 43
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.........σελ. 20
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Μενού κειµένου
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή, Αποθήκευση , Μέγεθος 
µηνύµατος, Μορφοποίηση κειµένου, 
Εικόνες & Ήχοι, ∆ιαγραφή όλων, 
Έτοιµα κείµενα, Αριθµός
Ειδικές λειτουργίες:
Μορφοποίηση κειµένου

Περιέχονται οι ακόλουθες 
λειτουργίες για τη σύνταξη του 
κειµένου:
Χρώµα γραµµάτων 
Χρώµα φόντου 
Μέγεθος γραµµατοσειράς 

 Έντονη γραφή 
 Υπογράµµιση 
 Πλάγια γραφή 
 ∆ιαγράµµιση 

Στοίχιση 
Αλλαγή γραµµής 

Εικόνες & Ήχοι
Βλ. παρακάτω.

Έτοιµα κείµενα 
Χρήση έτοιµων στοιχείων 
κειµένου (σελ. 23).

Αριθµός Εισάγετε έναν αριθµό κλήσης από 
τις Επαφές.

Εικόνες & Ήχοι
Εισάγετε εικόνες και ήχους στο κείµενο του 
µηνύµατος.

J Συντάξτε το µήνυµα.

§Επιλογές) Μετά την ολοκλήρωση µίας λέξης 
ανοίξτε το µενού κειµένου.

Εικόνες & Ήχοι
Επιλέξτε έναν τοµέα από το 
ακόλουθο µενού:
Γραφικά συσκευής 
Ήχοι συσκευής 
Προσωπικά γραφικά 
Προσωπικές Εικόνες 
Προσωπικοί Ήχοι 

§Επιλογή§ Πατήστε. Εµφανίζεται η πρώτη 
καταχώρηση του επιλεγµένου 
τοµέα.

I Επιλέξτε καταχώρηση.

§Επιλογή§ Η επιλογή µεταφέρεται στο SMS.

Άλλες πληροφορίες
Είναι δυνατή η επισύναψη εικόνων και ήχων 
συνολικού µεγέθους έως 48 KB ανά µήνυµα.
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Ανάγνωση νέου SMS 
Επισήµανση στην οθόνη για 
ένα νέο µήνυµα SMS.

> Για την ανάγνωση του SMS 
πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής 
κάτω από το εικονίδιο φακέλου. 

Λίστες
Όλα τα µηνύµατα SMS αποθηκεύονται 
ανάλογα µε την κατάσταση σε τέσσερις 
διαφορετικές λίστες.
CMΜηνύµαταMSMS

MΕπιλέξτε µία λίστα.

Εισερχόµενα
Εµφανίζεται η λίστα των ληφθέντων µηνυµάτων 
SMS.

Νέα µη αναγνωσµένα µηνύµατα.

Αναγνωσµένα µηνύµατα.

Πρόχειρα
Εµφανίζεται η λίστα των µηνυµάτων SMS 
που δεν έχουν ακόµη αποσταλεί µε επιτυχία. 
Η αποστολή µπορεί να επαναληφθεί.

Εξερχόµενα
Εµφανίζεται η λίστα των απεσταλµένων 
µηνυµάτων SMS.

Άλλες πληροφορίες
Η αναπαραγωγή εικόνων και ήχων στον 
παραλήπτη πραγµατοποιείται µόνο σε 
τηλέφωνα που υποστηρίζουν EMS. 
Στην κατάσταση εισαγωγής εµφανίζεται κατά 
την επιλογή µίας µελωδίας ένας χαρακτήρας 
µπαλαντέρ (εικονίδιο νότας).
SMS σε οµάδα
Μπορείτε να αποστείλετε ένα SMS ως 
"κοινοποίηση" σε µία οµάδα παραληπτών. 
Βλ. Επαφές σελ. 27.
Πληροφορίες αποστολής SMS
Εάν το µήνυµα δεν µπορεί να µεταδοθεί στο 
Κέντρο Υπηρεσιών προσφέρεται µία 
δυνατότητα επανάληψης. Εάν αποτύχει και 
αυτή η απόπειρα, απευθυνθείτε στο δίκτυο.
Η ένδειξη Παραδόθηκε υποδηλώνει µόνο 
τη µεταφορά στο Κέντρο Υπηρεσιών. Αυτό 
επιχειρεί να παραδώσει το µήνυµα εντός 
µιας ορισµένης χρονικής περιόδου.
Βλ. επίσης ∆ιάρκεια ισχύος, σελ. 43.
Προώθηση SMS
Η συγκεκριµένη λειτουργία σας επιτρέπει την 
άµεση κλήση µία διεύθυνσης του Internet 
(URL) από ένα ληφθέν SMS. Μετά την επιλογή, 
η διεύθυνση URL προβάλλεται σε µαύρο 
πλαίσιο. Πατώντας το πλήκτρο σύνδεσης 
ανακαλείται η επιλεγµένη διεύθυνση του 
Internet. 
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Αρχείο SMS
Εµφανίζεται η λίστα των αρχειοθετηµένων στη 
συσκευή γραπτών µηνυµάτων. 

Μηνύµατα στο αρχείο.

Επιλογές λίστας
Ανάλογα µε τη λίστα προσφέρονται 
διάφορες λειτουργίες.

I Επιλέξτε το επιθυµητό SMS.

(Ανάγνωση) 
Εµφάνιση του SMS.

(Επιλογές) Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε την 
επιθυµητή λειτουργία:

Λεπτοµέρειες, Απάντηση, Προώθηση, 
Επεξεργασία, ∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, 
Εξαγωγή αριθµού, Αρχειοθέτηση, Εξαγωγή 
media, Εξαγωγή URL
Ειδικές λειτουργίες:
∆ιαγραφή ∆ιαγραφή επιλεγµένου µηνύµατος 

SMS.
Απάντηση Νέo ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος.

Επεξεργασία Αλλαγή ληφθέντος 
SMS.
Απάντηση: ΝΑΙ/Απάντηση: 
ΟΧΙ Απάντηση µόνο µε Ναι ή 
Όχι.

Προώθηση
Προώθηση SMS.

Επεξεργασία 
Επεξεργασία SMS.

Λεπτοµέρειες 
εµφανίζει ηµεροµηνία/ώρα, καθώς 
και παραλήπτη/αποστολέα.

∆ιαγραφή όλων
∆ιαγράφει όλα τα SMS στη 
συγκεκριµένη λίστα.

Αρχειοθέτηση
Μεταφορά µηνύµατος SMS στο 
αρχείο.

Άλλες πληροφορίες
Μνήµη µηνυµάτων πλήρης. 
∆ιαγραφή των SMS που δεν 
είναι πλέον απαραίτητα ή 
προώθησή τους στο αρχείο.

Ήχοι κουδουνισµού, λογότυπα ... 
Με ένα SMS έχετε τη δυνατότητα να λάβετε 
διευθύνσεις Url για λήψη ήχων κουδουνισµού, 
screensaver, κινούµενων γραφικών και 
πληροφοριών σχετικά µε εφαρµογές. Η 
διεύθυνση URL που περιλαµβάνεται σε ένα 
SMS σηµειώνεται µε την επιλογή της 
λειτουργίας Εξαγωγή. Μετά την επιβεβαίωση 
της λειτουργίας Έναρξη πραγµατοποιείται 
η σύνδεση WAP. Έχετε επίσης τη δυνατότητα 
να προσθέσετε τη διεύθυνση URL στους 
σελιδοδείκτες σας µέσω της επιλογής 
Σελιδοδείκτες.
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι έχει διαµορφωθεί 
η επιλογή πρόσβασης (σελ. 57).
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Ρυθµίσεις SMS
CMΜηνύµαταMSMS 

MΡυθµίσεις SMS
Μπορείτε να ρυθµίσετε έως και 5 προφίλ SMS. 
Σε αυτά καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής 
ενός SMS. Η προεπιλογή αντιστοιχεί στην 
τοποθετηµένη κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση 
προκαθορισµένου προφίλ
I Επιλέξτε το προφίλ.

§Ενεργ/ση§ Πατήστε για ενεργοποίηση του 
προφίλ.

Αλλαγή/ρύθµιση προφίλ
I Επιλέξτε το προφίλ.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Επεξεργασία 

Επιλέξτε.
Κέντρο υπηρεσιών
Εισαγωγή ή αλλαγή των αριθµών κλήσης του 
Κέντρου Υπηρεσιών (τη συγκεκριµένη 
πληροφορία θα λάβετε από το δίκτυό σας).
Τύπος µηνύµατος

Χειροκίνητο 
Για κάθε µήνυµα απαιτείται ο 
τύπος του µηνύµατος.
Κανονικό κείµενο 
Κανονικό µήνυµα SMS (βασική 
ρύθµιση).

Αποστολή σε άλλες υπηρεσίες 
µέσω SMS:
Φάξ, Τηλεφωνητής, ERMES, 
Paging, X.400, Internet 

∆ιάρκεια ισχύος
Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την 
οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα επιχειρεί να 
παραδώσει το µήνυµα:

 1 ηµέρα
 2 ηµέρες
 1 εβδοµάδα
 4 εβδοµάδες
 6 µήνες

Αναφορά κατάστασης
Λαµβάνετε επιβεβαίωση για την επιτυχή ή 
ανεπιτυχή παράδοση ενός µηνύµατος που 
αποστείλατε. Η υπηρεσία αυτή ενδεχοµένως 
να υπόκειται σε περαιτέρω χρέωση.
Άµεση απάντηση
Εάν η συγκεκριµένη λειτουργία ενεργοποιηθεί, 
ο παραλήπτης του SMS µπορεί να απαντήσει 
απευθείας µέσω του δικού σας Κέντρου 
Υπηρεσιών (σχετικές πληροφορίες θα λάβετε 
από το δίκτυο).
SMS µέσω GPRS
Αυτόµατη αποστολή SMS µέσω GPRS 
(εάν είναι διαθέσιµο). Προϋπόθεση: Έχει 
ενεργοποιηθεί το GPRS. Βεβαιωθείτε ότι 
το δίκτυό σας προσφέρει τη συγκεκριµένη 
λειτουργία.

L

L

L
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MMS Η υπηρεσία Multimedia Messaging Service 
καθιστά δυνατή την αποστολή κειµένων, 
εικόνων (ακόµη και φωτογραφιών) και ήχων 
σε ένα συνδυασµένο µήνυµα προς ένα άλλο 
κινητό τηλέφωνο ή προς έναν παραλήπτη 
E-Mail. 
Ανάλογα µε τη ρύθµιση του τηλεφώνου σας 
λαµβάνετε αυτόµατα το πλήρες µήνυµα ή µόνο 
µία επισήµανση για ένα αποθηκευµένο στο 
δίκτυο MMS, µε τα στοιχεία του αποστολέα και 
το µέγεθος του µηνύµατος. Φορτώστε στη 
συνέχεια το µήνυµα στο τηλέφωνο, για να το 
διαβάσετε. 
Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας, για να 
ενηµερωθείτε σχετικά µε το αν προσφέρει τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία. Ενδεχοµένως να 
απαιτείται ειδική εγγραφή σε αυτή.

Σύνταξη/αποστολή ΜMS
Ένα MMS αποτελείται από την κεφαλίδα του 
αποστολέα και το περιεχόµενο. 
Ένα µήνυµα MMS µπορεί να αποτελείται από 
µία σειρά σελίδων, κάθε µία από τις οποίες 
µπορεί να περιέχει ένα συνδυασµό κειµένων, 
ήχων και εικόνων.
Τα κείµενα µπορούν να συνταχθούν µε την 
υποστήριξη Τ9 (σελ. 21).

Οι εικόνες και τα γραφικά µπορούν να 
δηµιουργηθούν µε την ενσωµατωµένη ψηφιακή 
κάµερα ή να επιλεγούν από τα τυπικά 
κινούµενα γραφικά και να εισαχθούν σε ένα 
MMS. 

CMΜηνύµαταMMMSMΝέο MMS

(Εισαγωγή) Πατήστε.

Εικόνα
Εισάγετε µία εικόνα. Ανοίγει η λίστα των 
εικόνων προς επιλογή.
Στοιχεία κειµένου
Συντάξτε ένα κείµενο µε υποστήριξη Τ9.
Φωτογραφία
Επιλέξτε από το άλµπουµ φωτογραφιών και 
εισάγετε.
Στοιχεία κειµένου
Ανοίγει η λίστα των στοιχείων κειµένου προς 
επιλογή.
Ήχος
Προσθέστε έναν ήχο.
Μελωδία
Προσθέστε έναν ήχο κουδουνισµού.
Εισαγωγή φόντου
Ανοίγει η λίστα των εικόνων φόντου προς 
επιλογή.
Εισαγωγή  σελίδας
Μία νέα σελίδα προστίθεται στο MMS.
∆ιάρκεια προβολής
Ρύθµιση της διάρκειας εµφάνισης των 
επιµέρους σελίδων (1 έως 33 δευτερόλεπτα).
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Επιλογές για τη σύνταξη MMS
(Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή MMS
Καταχώρηση δεδοµένων παραλήπτη:
Προς: Αριθµός τηλεφώνου/διεύθυνση 

E-Mail του παραλήπτη.
Θέµα Εισαγωγή του τίτλου του MMS 

(έως 40 χαρακτήρες).
Cc: ∆ιεύθυνση E-Mail του παραλήπτη 

αντιγράφων.
Bcc : ∆ιεύθυνση E-Mail του παραλήπτη 

τυφλών αντιγράφων (ο 
παραλήπτης Bcc δεν εµφανίζεται 
στους υπόλοιπους παραλήπτες).

Αποθήκ.MMS
Αποθηκεύει το MMS ως πρότυπο.
∆ιαγραφή στοιχείων
∆ιαγραφή στοιχείου µίας σελίδας, π.χ. µίας 
εικόνας.
Πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος του 
µηνύµατος.
Προεπισκόπηση σελίδας, Προεπισκόπηση 
MMS
Αναπαραγωγή της σελίδας/του συνολικού 
µηνύµατος MMS στην οθόνη. ∆ιακοπή µε 
πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου.

Λήψη MMS
Επισήµανση στην οθόνη για 
ένα νέο µήνυµα ΜMS.

> Για την ανάγνωση του MMS 
ή της ειδοποίησης, πατήστε το 
δεξί πλήκτρο επιλογής.

Λήψη ανάλογα µε τη ρύθµιση:
• πλήρες MMS,
• µόνο ειδοποίηση. Για τη λήψη του πλήρους 

MMS πατήστε §Προβολή§.

Λίστες
Όλα τα µηνύµατα MMS αποθηκεύονται σε 
τρεις διαφορετικές λίστες:
CMΜηνύµαταMMMS

MΕπιλέξτε µία λίστα.

Εισερχόµενα
Εµφανίζεται η λίστα των ληφθέντων µηνυµάτων 
MMS και των ειδοποιήσεων. 
§Προβολή§ Αυτόµατη παρουσίαση του MMS. 

∆ιακοπή µε πάτηµα οποιουδήποτε 
πλήκτρου.

I Μετακινηθείτε ανά σελίδα µε το 
πλήκτρο ελέγχου.

J Άµεση εµφάνιση επιµέρους 
σελίδων ανά αριθµητικό πλήκτρο.

A Τερµατισµός αναπαραγωγής.
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Πρόχειρα
Εµφανίζεται η λίστα των µηνυµάτων MMS 
που δεν έχουν ακόµη αποσταλεί µε επιτυχία. 
Η αποστολή µπορεί να επαναληφθεί.

Εξερχόµενα
Εµφανίζεται η λίστα των απεσταλµένων 
µηνυµάτων MMS.

Επιλογές λίστας
Ανεξάρτητα από την επιλεγµένη λίστα 
προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες:
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Απάντηση, Απάντηση όλων, Προώθηση, 
Κλήση, ∆ιαγραφή, Πληροφορίες, Εξαγωγή, 
Επανάληψη προβολής
Ειδικές λειτουργίες:
Εξαγωγή

Εικόνες
Αποθήκευση εικόνας ως 
screensaver.
Ήχοι
Αποθήκευση ήχου ως ήχου 
κουδουνισµού.

Ρυθµίσεις MMS
CMΜηνύµαταMMMS

MΡυθµίσεις MMS

I Επιλέξτε λειτουργία.

∆ιάρκεια ισχύος
Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την 
οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα επιχειρεί να 
παραδώσει το µήνυµα. Επιλογή µεταξύ: 

 1 ηµέρα
 2 ηµέρες
 1 εβδοµάδα
 4 εβδοµάδες
 Μεγ.*

* µέγιστο χρονικό διάστηµα που επιτρέπει το 
δίκτυο.

Αναφορά παράδοσης
Αίτηση βεβαίωσης παράδοσης για τα 
απεσταλµένα µηνύµατα.
Λήψη MMS
Επιλογή µεταξύ Αυτόµατη λήψη, 
Καθυστερηµένη λήψη ενός SMS ή απόρριψη 
λήψης.
Έγκριση λήψης πληροφοριών
Λήψη µόνο της ειδοποίησης.
Αποδοχή Spam
Έγκριση για λήψη διαφηµιστικών SMS 
(SPAM).
Σε περιαγωγή
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λήψης 
MMS εκτός του οικείου δικτύου. Ως εκ τούτου, 
δεν υπάρχουν χρεώσεις για τα εισερχόµενα 
µηνύµατα.
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Προφίλ MMS
Μπορείτε να ρυθµίσετε έως και 5 προφίλ ΜMS. 
Οι καταχωρήσεις µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε το δίκτυο:

I Επιλέξτε το προφίλ.

§Επεξεργασία§  
Ανοίξτε για να προβείτε στη 
ρύθµιση.

Ονοµα προφίλ
Εισάγετε/αλλάξτε το όνοµα.

∆ιεύθυνση IP 
Εισάγετε τη διεύθυνση IP.

Θύρα IP Εισάγετε αριθµό θύρας.
Αρχική σελίδα 

Εισάγετε την αρχική σελίδα, σε 
περίπτωση που δεν έχει 
προκαθοριστεί από το δίκτυο.

Ρυθµίσεις GPRS
Ρυθµίσεις (σελ. 58).

Κατάσταση µνήµης
CMΜηνύµαταMMMS

MΚατάσταση µνήµης
Ένδειξη του χρησιµοποιηµένου και του 
διαθέσιµου χώρου αποθήκευσης.
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E-Mail Το τηλέφωνό σας διαθέτει ανεξάρτητο 
πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(E-Mail Client). Με αυτό µπορείτε να 
συντάσσετε και να λαµβάνετε E-Mail.

Σύνταξη νέου E-Mail
CMΜηνύµαταME-Mail

MΝέο E-Mail

Εισαγωγή διεύθυνσης E-Mail
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε 

"Παραλήπτη".
Προς:/Cc: ∆ιεύθυνση E-Mail των 
παραληπτών/του παραλήπτη.
Η διεύθυνση E-Mail µπορεί 
να επιλεγεί από τις Επαφές 
µε πάτηµα του joystick.

J Θέµα: Εισαγωγή του τίτλου του 
E-Mail (έως 255 χαρακτήρες).
Προσθήκη συνηµµένου: 
Βλ. παρακάτω. 

Επιλογές
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.

Συντάξτε το κείµενο.
Αποθήκευση 

Αποθήκευση στα Πρότυπα.
Αποστολή Αποστολή του E-Mail.

Προσθήκη συνηµµένου
Ένα E-Mail µπορεί να περιέχει προαιρετικά 
έως και τέσσερα συνηµµένα (π.χ. εικόνες).

I Συνηµµένο 1: 

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Προσθήκη εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων 

φόντου, µελωδιών κουδουνισµού 
ή ήχων.

Λήψη/ανάγνωση E-Mail
CMΜηνύµαταME-MailMΛήψη
Για να διαβάσετε ένα E-Mail, θα πρέπει 
προηγουµένως να το λάβετε από το διακοµιστή. 
Πραγµατοποιείται η σύνδεση µε το δίκτυο 
µε το επιλεγµένο προφίλ πρόσβασης (σελ. 58) 
και όλα τα E-Mail µεταφέρονται στη λίστα 
εισερχοµένων. * πατήστε στιγµιαία για να εισάγετε 

ειδικούς χαρακτήρες, όπως @ (σελ. 20).
Κατά τη σύνταξη ενός E-Mail υποστηρίζεστε 
από το σύστηµα T9 (σελ. 21).

Άλλες πληροφορίες
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
E-Mail-Client) λαµβάνει πάντοτε πλήρη 
µηνύµατα, συµπεριλαµβανοµένου του τίτλου, 
του περιεχοµένου και των συνηµµένων, 
εάν υπάρχουν. Μπορείτε να περιορίσετε 
το µέγεθος των εισερχοµένων µηνυµάτων 
(σελ. 50).
Το µέγεθος ενός E-Mail περιορίζεται στα 
256 KB.
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Λίστες
CMΜηνύµαταME-Mail

MΕπιλέξτε µία λίστα.

Εισερχόµενα
Εµφανίζεται η λίστα των ληφθέντων E-Mail.

Πρόχειρα
Εµφανίζεται η λίστα των E-Mail που δεν έχουν 
ακόµη αποσταλεί.

Εξερχόµενα
Λίστα ήδη απεσταλµένων E-Mail.

Επιλογές λίστας
Ανεξάρτητα από την επιλεγµένη λίστα 
προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες:
§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Απάντηση, Απάντηση όλων, Προώθηση, 
∆ιαγραφή, Αποστολή, Επεξεργασία, 
Αντιγραφή στη, ∆ιαγραφή όλων, Προβολή

Ρυθµίσεις Email
CMΜηνύµαταME-Mail

MΡυθµίσεις Email
Πριν από τη χρήση θα πρέπει να ρυθµίσετε την 
πρόσβαση στο διακοµιστή, καθώς και τις 
παραµέτρους υπηρεσιών E-Mail. Ενδεχοµένως 
τα σχετικά δεδοµένα να έχουν ήδη καταχωρηθεί. 
Σε διαφορετική περίπτωση µπορείτε να λάβετε 
τα στοιχεία αυτά από το δίκτυό σας. 

Ρύθµιση προφίλ
I Επιλέξτε το προφίλ.

§Επιλογές§ Ανοίξτε το µενού.
Επεξεργασία 

Επιλέξτε.

Άλλες πληροφορίες
Τα ακόλουθα πρωτόκολλα πρέπει να 
υποστηρίζονται από το δίκτυό σας, 
προκειµένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή 
δεδοµένων µε τον E-mail server:
POP3 και SMTP ή eSMTP.
Τα E-Mail κωδικοποιούνται κατά τη µεταφορά 
σύµφωνα µε το πρότυπο MIME.
Η κρυπτογραφηµένη µετάδοση των E-Mail 
(SSL, APOP) δεν είναι προς το παρόν 
δυνατή.
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Σύνδεση µέσω
Επιλογή κατάστασης
Αυτόµατο, Ρυθµίσεις CSD, Ρυθµίσεις GPRS
Ρυθµίσεις CSD
Επιλογή του προφίλ CSD.
Ρυθµίσεις GPRS
Επιλογή του προφίλ GPRS.

Όνοµα χρήστη
Εισαγωγή π.χ. του ονόµατός σας.

Ρυθµίσεις εισερχοµένων
Server: Εισάγετε τη διεύθυνση IP.
Θύρα: Εισαγωγή αριθµού θύρας.
Πιστοποίηση:

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Λογαριασµός: 

Εισαγωγή στοιχείου αναγνώρισης, 
σε περίπτωση που δεν έχει 
προκαθοριστεί από το δίκτυο.

Κωδικός: Ο κωδικός σας.

Ρυθµίσεις εξερχοµένων
Βλ. Ρυθµίσεις εισερχοµένων.

∆ιεύθυνση Email
Η προσωπική σας διεύθυνση E-Mail, π. χ.:
name@domain.abc 

Λήψη
Μόνον επικεφαλίδα
Λαµβάνεται µόνο η αναφορά για ένα E-Mail 
από το server (κανένα συνηµµένο, κανένα 
κείµενο µηνύµατος).
Όλα
Το πρόγραµµα E-Mail-Client λαµβάνει 
ολοκληρωµένα µηνύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένου του τίτλου, του 
περιεχοµένου και ενδεχοµένως συνηµµένων.

Κατάσταση µνήµης
CMΜηνύµαταME-Mail

MΚατάσταση µνήµης
Ένδειξη του χρησιµοποιηµένου και του 
διαθέσιµου χώρου αποθήκευσης.

Άλλες πληροφορίες
Είναι δυνατή η προσθήκη συνηµµένων 
συνολικού µεγέθους έως 47 KB ανά µήνυµα.
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Φωνητικό 
µήνυµα/
Τηλεφωνητή
ς

Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν έναν 
εξωτερικό αυτόµατο τηλεφωνητή. Με τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία, ο καλών µπορεί να 
αφήσει στον τηλεφωνητή ένα φωνητικό µήνυµα 
για εσάς, εάν
• το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιηµένο 

ή δεν είναι σε θέση να λάβει την κλήση,
• δεν επιθυµείτε να απαντήσετε,
• έχετε µία κλήση σε εξέλιξη (και η Αναµονή 

κλήσης δεν είναι ενεργοποιηµένη, σελ. 17).
Εάν η υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων δεν 
περιλαµβάνεται στο βασικό πακέτο που 
προσφέρεται από το δίκτυο, θα πρέπει να 
εγγραφείτε σε αυτήν και να πραγµατοποιήσετε 
τις ρυθµίσεις µόνοι σας. Η ακόλουθη 
περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά 
ανάλογα µε το δίκτυο.

Ακρόαση
Ένα νέο φωνητικό µήνυµα υποδεικνύεται - 
ανάλογα µε το δίκτυο - µε τους ακόλουθους 
τρόπους:

Σύµβολο µε τόνο ειδοποίησης.

Ή
Ένα γραπτό µήνυµα SMS που 
αναγγέλλει την άφιξη ενός νέου 
φωνητικού µηνύµατος.

Ή
Λαµβάνετε µία κλήση που περιλαµβάνει 
µήνυµα αυτόµατης αναγγελίας. 
Για την ακρόαση του τηλεφωνητή:
CMΜηνύµαταMΦωνητικό µήνυµα

(Ακρόαση) Πατήστε.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας, 
ενδεχοµένως να χρειαστεί να καλέσετε ένα 
διαφορετικό αριθµό τηλεφωνητή και να εισάγετε 
έναν κωδικό πρόσβασης για την ακρόαση των 
µηνυµάτων.

Ρυθµίσεις
Το δίκτυο σας προµηθεύει µε δύο αριθµούς:
Αποθήκευση αριθµού κλήσης του 
τηλεφωνητή
Καλέστε τον αριθµό αυτό, προκειµένου να 
ακούσετε τα µηνύµατα στον τηλεφωνητή. 
Για την αλλαγή του αριθµού:
CMΜηνύµαταMΦωνητικό µήνυµα
§Επεξεργασία§ 

Πατήστε. 

J Εισάγετε τον αριθµό κλήσης.

§OK§ Επιβεβαιώστε.
Αποθήκευση αριθµού κλήσης για την 
εκτροπή
Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριµένο 
αριθµό. 
CMΑρχείο κλήσεωνMΕκτροπή
Επιλογή συνθήκης για εκτροπή κλήσεων, 
π. χ.: Αναπάντητες κλήσεις.
Ορισµός Πατήστε.

J Εισάγετε έναν αριθµό κλήσης για 
την εκτροπή.

§OK§ Επιβεβαιώστε. 
Η καταχώρηση στο δίκτυο εκκινείται. Η 
επιβεβαίωση ακολουθεί µετά από µερικά 
δευτερόλεπτα. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την εκτροπή κλήσεων, ανατρέξτε 
στη (σελ. 60).

L

L
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Μετάδοση 
Κυψέλης

Μερικά δίκτυα υπηρεσιών παρέχουν υπηρεσίες 
πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών), π.χ. 
κωδικούς περιοχών, πληροφορίες για τις τιµές 
των µετοχών. Όταν ενεργοποιηθεί η λήψη, 
λαµβάνετε µηνύµατα σχετικά µε τα ενεργά 
θέµατα στη "Λίστα θεµάτων". 

CMΜηνύµαταMΜετάδοση Κυψέλης

Μετάδοση
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε την υπηρεσία CB. Εάν 
είναι ενεργοποιηµένη, µειώνεται ο χρόνος 
λειτουργίας του τηλεφώνου.

Ανάγνωση  νέας ΜΚ
Φόρτωση τρεχόντων µηνυµάτων.

Λίστα θεµάτων 
Μπορείτε να προσθέσετε έναν οποιονδήποτε 
αριθµό θεµάτων σε αυτή την προσωπική λίστα. 
Τουλάχιστον 10 καταχωρήσεις µπορούν να 
εισαχθούν µε τον αριθµό καναλιού (ID) ή 
ακόµη και µε το όνοµα. Και στους δύο τοµείς 
µπορούν να είναι ενεργά από πέντε θέµατα 
στον καθένα:
Ορισµός από το χρήστη
<Νέα καταχώρηση> 

Επιλέξτε.
Εισάγετε ένα θέµα µε τον αντίστοιχο αριθµό 
καναλιού και επιβεβαιώστε µε §OK§.
Τρέχοντα
<Νέα καταχώρηση> 

Επιλέξτε.
Επιλέξτε ένα θέµα από τη λίστα.

Αυτόµατη ένδειξη
Τα µηνύµατα CB εµφανίζονται στην 
κατάσταση αναµονής, στα µεγαλύτερα 
µηνύµατα η οθόνη κυλά αυτόµατα.

Γλώσσες - ΜΚ
Μπορείτε να ορίσετε σε ποια γλώσσα 
επιθυµείτε να λαµβάνετε τα µηνύµατα CB.
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Ρυθµίσεις

Ήχοι / Τόνοι
CMΡυθµίσειςMΉχοι / Τόνοι

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Ένταση

I Επιλογή του τοµέα για τον οποίο 
πρέπει να ρυθµιστεί η ένταση της 
µελωδίας κουδουνισµού:
Κάθε κλήση 
Ειδοποίηση 
Μετάδοση Κυψέλης 

§Επεξεργασία§ 
Πατήστε.

F Ρυθµίστε την ένταση.
§Αποθηκ.§ Αποθηκεύστε τη ρύθµιση.

Μελωδίες
Ρυθµίστε για κάθε τοµέα µία αποκλειστική 
µελωδία κουδουνισµού:
Κάθε κλήση
Ειδοποίηση
Μετάδοση Κυψέλης

Φωνητική µελωδία
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως µελωδία 
κουδουνισµού οποιαδήποτε προσωπική 
ηχητική εγγραφή (φωνή, θόρυβο ή µουσική).

Ηχογράφηση Φωνητική µελωδία
Εµφανίζεται η λίστα ηχογραφήσεων.
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Νέα ηχογράφηση

Ηχογράφηση νέας µελωδίας 
κουδουνισµού.

§Ηχογράφηση§
Έναρξη της ηχογράφησης.

§ Stop§ Τερµατισµός ηχογράφησης.
§Αποθηκ.§ Η ηχογράφηση αποθηκεύεται 

αυτόµατα µε µία χρονοσήµανση, η 
οποία µπορεί να αντικατασταθεί.

§Αναπαραγωγή§
Ακρόαση ηχογράφησης πριν την 
αποθήκευση.

Ρύθµιση ήχων
Ενεργό/Ανενεργό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
όλων των τόνων. 

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

∆όνηση
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης 
(πρόσθετα µε τον ήχο κουδουνισµού).

Τόνοι πλήκτρων
Ρύθµιση του τύπου των ακουστικών τόνων του 
πληκτρολογίου:
Κλικ ή Τόνος ή Μη ενεργό 

Άλλες πληροφορίες

Ένδειξη στην οθόνη: 
Απενεργοποίηση ήχου κλήσης.
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Σύνθεση 
Μπορείτε επίσης να συνθέτετε µόνοι σας 
5 µονοφωνικές µελωδίες.
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.

Επεξεργασία 
Επιλέξτε.

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

F Μετακινηθείτε εµπρός και πίσω 
στη µελωδία κατά µια νότα.

# Θέστε τη νότα/παύση κατά µισό 
τόνο υψηλότερα/χαµηλότερα.
Αυξήστε τη διάρκεια της νότας/
παύσης.

* Μειώστε τη διάρκεια της νότας/
παύσης.

B Θέστε τη νότα/παύση κατά µία 
οκτάβα υψηλότερα/χαµηλότερα.

0 Θέτει µία παύση.

§Επιλογές) Το µενού προσφέρει περαιτέρω 
λειτουργίες:

Επεξεργασία, Ορισµός ως µελωδία, 
Μετονοµασία, Πληροφορίες.

Συσκευή
CMΡυθµίσειςMΣυσκευή 

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα
Ρύθµιση της γλώσσας για τις ενδείξεις της 
οθόνης. Με την επιλογή Αυτόµατο επιλέγεται η 
γλώσσα που χρησιµοποιεί το οικείο δίκτυο. 
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:

* # 0 0 0 0 # B

Οθόνη
Φωτισµός
Απενεργοποίηση φωτισµού, φωτίζονται µόνο 
η οθόνη ή η οθόνη και το πληκτρολόγιο.
Αντίθεση
Ρύθµιση της αντίθεσης της οθόνης:

I Για τη ρύθµιση, πατήστε 
επανειληµµένα το χειριστήριο 
επάνω/κάτω.

Φωτεινότητα
Ρύθµιση της φωτεινότητας της οθόνης:

I Πατήστε επανειληµµένα 
το χειριστήριο επάνω/κάτω 
και επιλέξτε την επιθυµητή 
φωτεινότητα.
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Εφφέ φόντου
Ρύθµιση τοποθέτησης και εφφέ για τα γραφικά 
στο φόντο της οθόνης.
Προβολή λογότυπου
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εµφάνισης 
του λογότυπου του δικτύου.

Screensaver
Το screensaver εµφανίζει µετά από 70 
δευτερόλεπτα αδράνειας µία εικόνα στην 
οθόνη. Μία εισερχόµενη κλήση και το 
πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου τερµατίζει 
τη λειτουργία.
Το screensaver µπορεί να είναι µία ένδειξη 
ώρας, το λογότυπο του δικτύου ή µία 
συνεχόµενη προβολή από τις προσωπικές 
σας φωτογραφίες.

Αυτόµατο κλείδωµα 
Το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόµατα, εάν 
δεν πατηθεί στην κατάσταση αναµονής κανένα 
πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα. Η συγκεκριµένη 
λειτουργία αποτρέπει τυχόν πάτηµα των 
πλήκτρων του τηλεφώνου από απροσεξία. 
Μπορείτε όµως να δέχεστε κλήσεις και να 
πραγµατοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Χαιρετισµός
Εισάγετε ένα κείµενο χαιρετισµού που θα 
εµφανίζεται αντί κινούµενου γραφικού µετά 
την ενεργοποίηση.

J ∆ιαγράψτε το παλαιό κείµενο και 
συντάξτε ένα νέο.

§OK§ Επιβεβαιώστε και ενεργοποιήστε 
τις αλλαγές.

Ελεγχος κατάστ.
Αρχικές ρυθµίσεις
Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προκαθορισµένες 
τιµές (εργοστασιακές ρυθµίσεις).
ΙΜΕΙ συσκευής
Εµφανίζεται ο κωδικός αριθµός (IMEI) του 
τηλεφώνου. Η συγκεκριµένη πληροφορία 
µπορεί να είναι χρήσιµη για το τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών.

Είσοδος Τ9
Γλώσσα T9
Επιλογή γλώσσας για την εισαγωγή κειµένου. 
Τ9 Προτίµηση
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη µέθοδο 
"έξυπνης" πληκτρολόγησης κειµένου.Άλλες πληροφορίες

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε και να 
ξεκλειδώσετε απευθείας το πληκτρολόγιο 
στην κατάσταση αναµονής. 
# Κρατήστε πατηµένο.
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Κατά την κλήση
CMΡυθµίσειςMΚατά την κλήση

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Φίλτρο
Επισηµαίνονται πλέον ακουστικά ή µε δόνηση 
µόνον οι κλήσεις από αριθµούς που έχουν 
αποθηκευτεί ως Επαφές ή έχουν ενταχθεί 
σε µία οµάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις απλώς 
εµφανίζονται στην οθόνη. 
Εάν δεν αποδεχθείτε τις συγκεκριµένες 
κλήσεις, αυτές εκτρέπονται στον τηλεφωνητή 
(εάν έχει ρυθµιστεί, σελ. 60).

Στην κατάσταση αναµονής: 
Φίλτρο ενεργοποιηµένο.

Αναµονή κλήσης
Εάν είστε εγγεγραµµένος για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία, µπορείτε να ελέγξετε αν έχει οριστεί 
και αντίστοιχα να την ενεργοποιήσετε ή να την 
απενεργοποιήσετε.

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

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

Απόκρυψη
Όταν πραγµατοποιείτε µία κλήση, ο αριθµός 
σας µπορεί να εµφανίζεται στην οθόνη του 
συνοµιλητή (εξαρτάται από το δίκτυο).
Για να αποκρύψετε αυτή την ένδειξη, µπορείτε 
να ενεργοποιήσετε την κατάσταση "Απόκρυψη" 
για όλες τις µελλοντικές κλήσεις ή µόνο για την 
επόµενη κλήση. Για τη χρήση αυτών των 
λειτουργιών ενδέχεται να απαιτείται ιδιαίτερη 
εγγραφή στο δίκτυό σας

Ασφάλεια
CMΡυθµίσειςMΑσφάλεια 

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Κωδικοί
(βλ. σελ. 12)

Μόνον προστατ.SIM
(Προστασία µε το PIN 2)
Οι δυνατότητες κλήσης περιορίζονται στους 
αριθµούς που προστατεύονται από την κάρτα 
SIM. Εάν έχουν καταχωρηθεί µόνο οι κωδικοί 
των περιοχών, µπορούν να συµπληρωθούν 
από το χρήστη µε τους αντίστοιχους 
τηλεφωνικούς αριθµούς, πριν την κλήση.

L

L
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Μόνο αυτή SIM
(Προστασία µε τον κωδικό τηλεφώνου)
Με την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου το 
τηλέφωνο µπορεί να συνδεθεί µε µία κάρτα 
SIM. Η λειτουργία µε µία άλλη κάρτα SIM, 
χωρίς να γνωρίζετε τον κωδικό τηλεφώνου, 
δεν είναι δυνατή.
Εάν το τηλέφωνο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 
µε µία άλλη κάρτα SIM, εισάγετε τον κωδικό 
τηλεφώνου µετά από την ερώτηση του PIN.

∆ίκτυο
CMΡυθµίσειςM∆ίκτυο 

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Γραµµή
Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
πρέπει να έχουν δηλωθεί δύο ανεξάρτητοι 
αριθµοί κλήσης.
Επιλογή γραµµής
Επιλογή του τρέχοντος αριθµού που 
χρησιµοποιείται.
Εµφάνιση της ενεργής γραµµής:

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

∆ιαµόρφωση
Πληροφορίες δικτύου
Εµφανίζεται η λίστα των τρεχόντων διαθέσιµων 
δικτύων GSM.
Επιλέξτε δίκτυο
Πραγµατοποιείται και πάλι αναζήτηση δικτύου. 
Αυτό είναι χρήσιµο, όταν δεν βρίσκεστε στο 
οικείο δίκτυο ή επιθυµείτε να εγγραφείτε σε ένα 
άλλο δίκτυο. Η λίστα πληροφοριών δικτύου 
δηµιουργείται εκ νέου, εάν έχετε επιλέξει 
Αυτόµατο ∆ίκτυο.
Αυτόµατο ∆ίκτυο
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή Αυτόµατο 
∆ίκτυο, επιλέγεται το επόµενο στη σειρά 
δίκτυο της λίστας Προτιµώµενο δίκτυο. 
∆ιαφορετικά επιλέξτε χειροκίνητα ένα άλλο 
δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιµων δικτύων 
GSM.
Προτιµώµενο δίκτυο
Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε τα δίκτυα που 
προτιµάτε να χρησιµοποιείτε, όταν εγκαταλείψετε 
το οικείο δίκτυο (π.χ. εάν η επιλογή σχετίζεται 
µε διαφορετικούς τρόπους χρέωσης µεταξύ των 
δικτύων).

L

L

Άλλες πληροφορίες
Εάν κατά την ενεργοποίηση η ισχύς σήµατος 
του προτιµώµενου δικτύου δεν είναι επαρκής, 
το τηλέφωνο ενδέχεται να εγγραφεί σε κάποιο 
άλλο δίκτυο. Αυτό µπορεί να αλλάξει κατά την 
επόµενη επανενεργοποίηση ή εάν επιλέξετε 
χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο.
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Σύνδεση δεδοµένων
CMΡυθµίσειςMΣύνδεση δεδοµένων 

MΕπιλέξτε λειτουργία.
Το σύστηµα GPRS (General Packet Radio 
Service) είναι ένα σύστηµα για την ταχύτερη 
µετάδοση δεδοµένων στο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας. Χρησιµοποιώντας το GPRS, 
µπορείτε να είστε µόνιµα συνδεδεµένοι µε το 
Internet, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής κάλυψη 
δικτύου. Το δίκτυο υπολογίζει µόνο τον 
πραγµατικό χρόνο µετάδοσης.
Η συγκεκριµένη υπηρεσία δεν υποστηρίζεται 
ακόµη από όλα τα δίκτυα.
CSD (Circuit Switched Data)
Η µεταφορά δεδοµένων γίνεται µέσω µίας 
σύνδεσης δεδοµένων σε ένα προκαθορισµένο 
σηµείο επιλογής του φορέα δικτύου ή του 
φορέα υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη σύνδεση 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή 
δεδοµένων, όπως π.χ. για την πρόσβαση 
στο Internet ή για τη λήψη παιχνιδιών και 
εφαρµογών, καθώς και για τη χρήση 
υπηρεσιών WAP. 
Ενδείξεις στην οθόνη:

Καταχωρήθηκε.
Σύνδεση GPRS ενεργή.

Ρυθµίσεις δεδοµένων
Για την υπηρεσία SMS, MMS, WAP και E-Mail 
πρέπει να έχει ρυθµιστεί και ενεργοποιηθεί 
τουλάχιστον ένα προφίλ σύνδεσης. Για τις 
τρέχουσες ρυθµίσεις θα ενηµερωθείτε από το 
δίκτυό σας.
Ρυθµίσεις CSD 
Σε περίπτωση που δεν έχει προρυθµιστεί, 
καταχωρήστε τα δεδοµένα ή αντίστοιχα 
προβείτε στις ρυθµίσεις (για σχετικές 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυό σας):
Ονοµα προφίλ
∆ώστε στο προφίλ ένα όνοµα ή 
αντικαταστήστε ένα που έχει ήδη δοθεί.
Τύπος κλήσης
Επιλέξτε σύνδεση ISDN ή αναλογική σύνδεση.
Κλήση αριθµού
Εισάγετε έναν αριθµό σύνδεσης κόµβου (ISP).
Όνοµα χρήστη
Εισάγετε ένα όνοµα χρήστη (Login-Name).
Κωδικός 
Εισάγετε κωδικό πρόσβασης (εµφανίζεται 
καλυµµένος).
DNS
Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ του server (Domain 
Name Server).
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Ρυθµίσεις GPRS
Εδώ µπορείτε να ενεργοποιήσετε το GPRS 
για το προφίλ και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το GPRS, εάν 
έχετε γενικώς ενεργοποιήσει το συγκεκριµένο 
σύστηµα.
Ονοµα προφίλ
∆ώστε στο προφίλ ένα όνοµα ή αντικαταστήστε 
ένα που έχει ήδη δοθεί.
GPRS APN
Εισάγετε τη διεύθυνση του δικτύου. 
Πιστοποίηση
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Όνοµα χρήστη
Εισάγετε ένα όνοµα χρήστη (Login-Name).
Κωδικός 
Εισάγετε κωδικό πρόσβασης (εµφανίζεται 
καλυµµένος).
DNS
Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ του συστήµατος 
(Domain Name System).

Πληροφορία GPRS
Εµφάνιση των πληροφοριών σύνδεσης 
(όγκος/διάρκεια λήψης).

Ρυθµός µετάδοσης
Ρύθµιση της ταχύτητας µεταφοράς των 
δεδοµένων.

Άλλες πληροφορίες
Εάν η σύνδεση µε το GPRS διαρκεί πολύ, 
ενδέχεται να αυξηθεί η θερµοκρασία του 
τηλεφώνου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 
εγκυµονεί κίνδυνο.
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Εκτροπή CMΑρχείο κλήσεωνMΕκτροπή
Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες, κάτω από 
τις οποίες οι κλήσεις σας θα εκτρέπονται 
στον τηλεφωνητή ή σε άλλους τηλεφωνικούς 
αριθµούς.

Ρύθµιση εκτροπής 
(παράδειγµα):
Η συνηθέστερη συνθήκη για µία εκτροπή είναι 
π. χ.: Αναπάντητες κλήσεις 

I Επιλέξτε Αναπάντητες 
κλήσεις (Περιλαµβάνει τις 
συνθήκες Μη εφικτή, Καµία 
απάντηση, Κατειληµµέvο, 
βλ. παρακάτω).

§Επιλογή§ Πατήστε.
Ορισµός Πατήστε.

J Εισαγωγή του τηλεφωνικού 
αριθµού, προς τον οποίο 
πρόκειται να εκτρέπεται η κλήση 
(εάν αυτό δεν έχει γίνει ήδη).

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

Ολες οι κλήσεις
Εκτροπή όλων των κλήσεων.

Ένδειξη στην επάνω γραµµή 
της οθόνης στην κατάσταση 
αναµονής.

Μη εφικτή
Εκτροπή πραγµατοποιείται, όταν το τηλέφωνο 
είναι απενεργοποιηµένο ή εκτός εµβέλειας του 
δικτύου.

Καµία απάντηση
Μία κλήση εκτρέπεται µετά από µία µικρή 
καθυστέρηση, που εξαρτάται από το δίκτυο. 
Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να διαρκέσει έως 
και 30 δευτερόλεπτα (ρυθµιζόµενη σε βήµατα 
των 5 δευτερολέπτων).

Κατειληµµέvο
Εκτροπή πραγµατοποιείται, εάν βρίσκεται 
σε εξέλιξη κάποια συνοµιλία. Εάν η λειτουργία 
είναι Αναµονή κλήσης ενεργοποιηµένη 
(σελ. 56), ακούτε σε περίπτωση κλήσης τον 
τόνο αναµονής.
Λήψη φαξ 
Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν αριθµό 
που διαθέτει σύνδεση µε συσκευή φαξ.
Λήψη δεδοµένων 
Οι κλήσεις δεδοµένων εκτρέπονται σε έναν 
αριθµό που διαθέτει σύνδεση µε PC. 

L

L

L

L



Εκτροπή 61

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_d
iv

er
t.

fm

Ελεγχ.κατάστασης
Με τη ρύθµιση αυτή ελέγχετε την τρέχουσα 
κατάσταση των εκτροπών για όλες τις 
συνθήκες. Μετά από µία σύντοµη παύση, 
η τρέχουσα πληροφορία µεταδίδεται και 
προβάλλεται από το δίκτυο.

∆ιαγραφή Ολων 
Όλες οι εκτροπές διαγράφονται.

L

Άλλες πληροφορίες
Προσέξτε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο 
δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π. χ. σε 
περίπτωση αλλαγής της κάρτας SIM).
Έλεγχος ή διαγραφή της συνθήκης
Πρώτα επιλέξτε τη συνθήκη.

§Επιλογή§ Πατήστε.

Ελεγχος κατάστ.
Επιλέξτε.

Ή

Απενεργοποίηση 
Επιλέξτε.

Αλλαγή αριθµού κλήσης
Ενεργήστε όπως και στη "Ρύθµιση εκτροπής". 
Μόλις ο αποθηκευµένος αριθµός κλήσης 
εµφανιστεί:

§∆ιαγραφή§ Πατήστε. Ο αριθµός κλήσης 
διαγράφεται.

J Πληκτρολογήστε το νέο αριθµό 
κλήσης και επιβεβαιώστε.
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Φραγές 
δικτύου

CMΑρχείο κλήσεων 
MΦραγές δικτύου

Η φραγή δικτύου περιορίζει τη χρήση της 
κάρτας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλα τα 
δίκτυα). Για τη φραγή δικτύου χρειάζεστε έναν 
4-ψήφιο κωδικό, τον οποίο σας παρέχει το 
δίκτυό σας. Ενδεχοµένως να χρειαστεί να 
αποστείλετε αίτηση για κάθε φραγή δικτύου 
στο δίκτυο.

Ολες οι εξερχόµενες
Όλες οι εξερχόµενες κλήσεις, εκτός από τον 
αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, φράσσονται.

Εξερχόµενες διεθνείς
(Εξερχόµενες διεθνείς)
∆υνατότητα µόνον κλήσεων εσωτερικού.

Εξερχόµενες διεθν. ή οικ.
(Εξερχόµενες διεθνείς εκτός της χώρας 
προέλευσης)
∆εν επιτρέπονται διεθνείς κλήσεις. Μπορείτε 
όµως να πραγµατοποιήσετε κλήσεις από το 
εξωτερικό προς τη χώρα σας.

Εισερχόµενες
Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις (ανάλογο αποτέλεσµα 
επιφέρει και η εκτροπή όλων των κλήσεων 
στον τηλεφωνητή).

Σε περιαγωγή
∆εν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν 
βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. 
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν χρεώσεις 
για τις εισερχόµενες κλήσεις.

Ελεγχ.κατάστασης
Έλεγχος κατάστασης για τις φραγές δικτύου. 

∆ιαγραφή Ολων
Όλες οι φραγές δικτύου που έχουν τεθεί 
καταργούνται. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται 
ένας κωδικός, τον οποίο προµηθεύεστε από 
το δίκτυο.

L
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Κλειστή 
οµάδα 
χρήστη

CMΑρχείο κλήσεων
MΚλειστή οµάδα χρήστη
MΕπιλέξτε λειτουργία.

Ανάλογα µε το δίκτυο, µπορείτε µε αυτήν 
την υπηρεσία να δηµιουργήσετε οµάδες. 
Αυτές προσφέρουν π.χ. πρόσβαση σε 
εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρίας) ή 
καθιστούν δυνατή τη χρήση των ειδικών τελών 
χρέωσης. Για διευκρινιστικές λεπτοµέρειες 
απευθυνθείτε στο δίκτυο.

Κλειστή οµάδα χρήστη
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. 
Για τη συµβατική χρήση του τηλεφώνου, η 
λειτουργία Κλειστή οµάδα χρήστη πρέπει να 
είναι απενεργοποιηµένη (κωδικός τηλεφώνου, 
σελ. 13).

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 δίκτυο.

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 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιτρέπονται 
κλήσεις µόνο εντός της οµάδας.

Προτιµώµενες οµάδες
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλήσεις µόνο 
εντός της συγκεκριµένης προκαθορισµένης 
οµάδας χρηστών (εξαρτάται από τη διαµόρφωση 
του δικτύου).

L
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Ταχεία 
επιλογή

Στο δεξί πλήκτρο επιλογής και στα αριθµητικά 
πλήκτρα 2 έως 9 (αριθµοί ταχείας κλήσης) 
µπορούν να ανατεθούν σηµαντικοί τηλεφωνικοί 
αριθµοί ή λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό, η 
επιλογή του αριθµού κλήσης ή η εκκίνηση της 
λειτουργίας επιτυγχάνεται µόνο µε το πάτηµα 
ενός πλήκτρου.

Αριστερό πλήκτρο 
επιλογής
Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής µπορείτε να 
καταχωρήσετε µία λειτουργία/αριθµό κλήσης 
για ταχεία επιλογή.

Αλλαγή
§Κάµερα§ Πατήστε στιγµιαία.

§Επεξεργασία§ 
Επιλέξτε τη νέα εφαρµογή από τη 
λίστα.

• Μία νέα εφαρµογή (π.χ. Νέο SMS) 
καταχωρείται στο πλήκτρο επιλογής.

• Ειδική περίπτωση Αρ.τηλεφώνου. 
Επιλέξτε ένα όνοµα από τις επαφές/την 
κάρτα SIM (π. χ. "Πέτρος") προς 
καταχώρηση στο πλήκτρο επιλογής.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση.

Εφαρµογή
Η καταχώρηση µε το όνοµα "Πέτρος" 
παρουσιάζεται εδώ µόνο ως παράδειγµα.

§Πέτρος§ Κρατήστε πατηµένο.

Πλήκτρα ταχείας κλήσης
Για την ταχεία επιλογή λειτουργιών ή αριθµών 
κλήσης τα αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλήκτρα 
ταχείας κλήσης. Το αριθµητικό πλήκτρο 1 είναι 
κρατηµένο για τον τηλεφωνητή (σελ. 51).

Αλλαγή

J Πατήστε ένα αριθµητικό πλήκτρο 
στην κατάσταση αναµονής (2–9). 
Εάν δεν έχει γίνει ακόµη 
καταχώρηση στο πλήκτρο:

§Ορισµός§ Πατήστε.

I Επιλέξτε εφαρµογή.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση. 
Στο πεδίο Αρ.τηλεφώνου επιλέξτε 
ένα όνοµα από τις Επαφές για να 
ανατεθεί στο πλήκτρο.

§Επεξεργασία§ 
Βλ. "Αριστερό πλήκτρο επιλογής".

Εφαρµογή
Εκκινήστε µία προγραµµατισµένη εφαρµογή 
ή επιλέξτε έναν αριθµό κλήσης.
3 Κρατήστε πατηµένο στην 

κατάσταση αναµονής.
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Πρόσθετα Γενικά

CMΠρόσθετα
Εδώ διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
Ατζέντα, Ρολόι, Υπολογισµός και 
Φωνητικός έλεγχος 

Ατζέντα
CMΠρόσθεταMΑτζέντα

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Ηµερολόγιο
Στο ηµερολόγιο µπορείτε να καταχωρήσετε 
συναντήσεις. Για τη σωστή λειτουργία του 
Ηµερολογίου, πρέπει να ρυθµίσετε την ώρα 
και την ηµεροµηνία (σελ. 67).

Το ηµερολόγιο σας προσφέρει µία
(Μήνας) Μηνιαία επισκόπηση.
(Εβδοµάδα)  

Εβδοµαδιαία επισκόπηση.

I F Επιλογή της επιθυµητής ηµέρας 
στην επισκόπηση.

Ατζέντα
(Ατζέντα) Ηµερήσια επισκόπηση.
Νέα καταχώρηση συναντήσεων ή εµφάνιση 
των ήδη εγγεγραµµένων καταχωρήσεων.
Εάν έχουν καταχωρηθεί συναντήσεις, 
οι συναντήσεις της επιλεγµένης ηµέρας 
εµφανίζονται µε χρονολογική σειρά.
Όταν φτάσει η ώρα για µία συνάντηση, 
για την οποία έχει ρυθµιστεί ειδοποίηση, 
παράγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.
• Νέα καταχώρηση
<Νέα καταχώρηση>

Επιλέξτε.

J Πραγµατοποιήστε τις 
καταχωρήσεις στα πεδία.

Θέµα Περιγραφή της καταχώρησης.
Ηµερ/νία έναρξης:

Αλλάξτε εάν χρειάζεται την 
ηµεροµηνία έναρξης.

Χρόνος έναρξης:
Αλλάξτε εάν χρειάζεται την ώρα 
έναρξης.

Κατάσταση:
Εκρεµµότητα ή Εκτελέστηκε.

• Εµφάνιση καταχώρησης

I Επιλέξτε καταχώρηση.

(Προβολή) Εµφάνιση της καταχώρησης.
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Επιλογές ηµερολογίου

§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.

Προβολή, Επεξεργασία, Νέα καταχώρηση, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, Χωρητικότητα

Ραντεβού
Όλες οι καταχωρήσεις συναντήσεων 
εµφανίζονται κατά χρονολογική σειρά. Οι 
ειδοποιήσεις που δεν λάβατε υπόψη σας 
εµφανίζονται στη λίστα των χαµένων 
υπενθυµίσεων.
<Νέα καταχώρηση>

Βλ. Ατζέντα σελ. 65.

Σηµειώσεις
Χρησιµοποιήστε το τηλέφωνό σας ως 
σηµειωµατάριο. Η υποστήριξη Τ9 σας 
διευκολύνει στη σύνταξη σύντοµων 
σηµειώσεων.
• Νέα καταχώρηση.
<Νέα καταχώρηση>

Επιλέξτε.

J Εισάγετε το κείµενο, έως 
50 χαρακτήρες.

§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Αποθηκ. Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Επιλογές εισαγωγής κειµένου
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Αποστολή, Αποθηκ., Είσοδος Τ9, Αλλαγή 
γραµµής, ∆ιαγραφή κειµ
• Εµφάνιση της καταχώρησης.

I Επιλέξτε καταχώρηση.

(Προβολή) Πατήστε.

Επιλογές σηµειώσεων
§Επιλογές) Ανοίξτε το µενού.
Προβολή, Επεξεργασία, Νέα καταχώρηση, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, Εµπιστευτικό, 
Αποστολή, Χωρητικότητα
Ειδική λειτουργία:
Εµπιστευτικό (εµπιστευτικό)
Προστατέψτε τις εµπιστευτικές σας σηµειώσεις 
µε τον κωδικό του τηλεφώνου (σελ. 12). 
Συνιστάται να µην αποθηκεύετε ως σηµείωση 
τους διάφορους κωδικούς πρόσβασης (PIN, 
TAN κ.λπ.).

Μη αναγ.υπεν.
Τα συµβάντα µε ειδοποίηση, στα οποία δεν 
ανταποκριθήκατε, εµφανίζονται σε λίστα. 

Άλλες πληροφορίες
Είναι δυνατή η καταχώρηση έως 
50 συναντήσεων.

Άλλες πληροφορίες

Χαµένη υπενθύµιση.

Χαµένη ειδοποίηση.
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Ρολόι
CMΠρόσθεταMΡολόι

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Ξυπνητήρι
Ο ήχος ακούγεται την προκαθορισµένη από 
εσάς ώρα (ακόµη και όταν το τηλέφωνο είναι 
απενεργοποιηµένο). 

(Ορισµός) Πατήστε.

I Μετακίνηση στα πεδία εισαγωγής.

Κατάσταση:
(Επεξεργασία) 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Ωρα: Εισαγωγή της ώρας αφύπνισης.
F Επιλέξτε την ηµέρα, για την οποία 

επιθυµείτε να ρυθµίσετε τη 
λειτουργία αφύπνισης. Επιλογή 
ηµέρας:

(Επεξεργασία) 
Πατήστε. Για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση µίας ηµέρας.

§OK§ Επιβεβαιώστε.

Αντίστροφη µέτρηση
Ένα επιλεγµένο χρονικό διάστηµα αρχίζει να 
µετρά αντίστροφα. Τα τελευταία 
3 δευτερόλεπτα υποδηλώνονται µε ένα ηχητικό 
σήµα. Στο τέλος ακούγεται ένα ειδικό ηχητικό 
σήµα.
(Ορισµός) Εισαγωγή χρονικής περιόδου.
§OK§ Επιβεβαιώστε.
§Εκκίνηση§ Έναρξη του µετρητή.
§Stop§ ∆ιακοπή του µετρητή.
(Επεξεργασία) 

Αλλαγή χρονικής περιόδου.
§Επαναφορά§ 

Επαναφορά του µετρητή στην 
αρχική ώρα (µετά τη διακοπή).

∆ιεθνής ώρα
Τοποθεσία
Επιλέξτε την πόλη της ζώνης ώρας σας:
(Επεξεργασία) 

Ανοίξτε τον παγκόσµιο χάρτη.

I Μετακίνηση στις πόλεις.

§Επιλογή§ Επιβεβαιώστε και επιλέξτε εάν 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η 
θερινή ώρα.

Ωρα
Ρυθµίστε την ώρα στο ρολόι. Κατά την αρχική 
έναρξη της λειτουργίας θα πρέπει να ρυθµιστεί 
σωστά η ώρα.

Άλλες πληροφορίες
Ξυπνητήρι ενεργοποιηµένο 
και ένδειξη στην οθόνη στην 
κατάσταση αναµονής.
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Ορισµός ηµεροµηνίας
Ρυθµίστε την τοπική ηµεροµηνία. 
Μορφή ώρας
Επιλέξτε ένδειξη 12 ή 24 ωρών.
Μορφή Ηµ/νίας
Επιλέξτε τη µορφή της ηµεροµηνίας από 
4 διαφορετικούς τύπους προβολής, 
π. χ. ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ.

Αυτόµ. απενεργ/ση
Το τηλέφωνο απενεργοποιείται καθηµερινά 
κατά την προκαθορισµένη ώρα.
(Ορισµός) Πατήστε.
(Επεξεργασία) 

Πατήστε για ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση και κατόπιν 
καταχωρήστε την ώρα.

§OK§ Επιβεβαιώστε.

Υπολογισµός
CMΠρόσθεταMΥπολογισµός

MΕπιλέξτε λειτουργία.

Υπολογιστής
J Εισάγετε τον αριθµό (έως 

7 ψηφία, συµπεριλαµβανοµένων 
των υποδιαστολών). 

I Επιλέξτε λειτουργία υπολογισµού.

J Επαναλάβετε τη διαδικασία µε 
τους υπόλοιπους αριθµούς.

> Εµφάνιση του αποτελέσµατος. 

Μετ.νοµισµάτων
Μπορείτε να υπολογίσετε τις ισοτιµίες µεταξύ 
δύο νοµισµάτων.
Επιλογή ισοτιµίας
Τοπικό Εισάγετε την τιµή του νοµίσµατος 

της χώρας σας (π. χ. 1).
Ξένο Εισάγετε την τιµή του ξένου 

νοµίσµατος.
§Αποθηκ.§ Αποθηκεύστε τη ρύθµιση.
Υπολογισµός

J Εισαγωγή του ποσού προς 
µετατροπή.

§Μετατροπή§ 
Έναρξη του υπολογισµού. 
Εµφανίζεται το αποτέλεσµα.

Εάν η µπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, 
απαιτείται επαναρρύθµιση του ρολογιού.

Ειδικά πλήκτρα
* Αλλαγή πρόσηµου "+" και "–".

# Εισαγωγή υποδιαστολής.

< ∆ιαγράψτε το χαρακτήρα στα 
αριστερά του κέρσορα.
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Φωνητικός έλεγχος
CMΠρόσθεταMΦωνητικός έλεγχος

MΕπιλέξτε λειτουργία.
Είναι δυνατή η κλήση έως 10 αριθµών ή η 
εκκίνηση λειτουργιών, µε την απλή εκφώνηση 
ενός ονόµατος. Οι καταχωρήσεις φωνητικών 
κλήσεων αποθηκεύονται στο τηλέφωνο (όχι 
στην κάρτα SIM!).

Εφαρµογή
G Πατήστε. Ξεκινήστε το φωνητικό 

έλεγχο (στην κατάσταση αναµονής).
Προφέρετε τώρα το όνοµα ή τη λειτουργία. 
Ο αριθµός καλείται ή η λειτουργία εκτελείται.

Φωνητική κλήση
(για τηλεφωνικούς αριθµούς)
Ηχογράφηση
<Νέα καταχώρηση>

επιλέξτε, κατόπιν

J εισάγετε το όνοµα 
και τον αριθµό.

§Αποθηκ.§ Επιβεβαιώστε.
§Εκκίνηση§ Έναρξη της ηχογράφησης.
Ακούγεται ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.

Προφέρετε τώρα το όνοµα. Μετά από έναν 
ακόµη ήχο ειδοποίησης/ένδειξη στην οθόνη 
επαναλάβετε. Ένα ηχητικό σήµα επιβεβαιώνει 
την ηχογράφηση και εµφανίζονται όλες οι 
καταχωρήσεις.
Επεξεργασία

I Επιλέξτε καταχώρηση.

§Προβολή§ Εµφάνιση της καταχώρησης.
§Αναπαραγωγή§

Αναπαραγωγή της εγγραφής.
Ή
(Επεξεργασία) 

Αλλαγή του ονόµατος ή του 
αριθµού κλήσης.

Φωνητικ.εντολή
(για λειτουργίες)
Εµφανίζεται µία λίστα µε τις δυνατές λειτουργίες. 
Οι καταχωρήσεις µε αποθηκευµένη φωνητική 
εντολή επισηµαίνονται µε ένα σύµβολο.
Ηχογράφηση

I Επιλέξτε λειτουργία.

§Ηχογράφηση§
Εµφάνιση της λειτουργίας.

§Ναι§ Επιβεβαιώστε την επιλεγµένη 
λειτουργία.

§Εκκίνηση§ Έναρξη της ηχογράφησης.

Οι δυνατοί θόρυβοι του περιβάλλοντος 
ενδέχεται να περιορίσουν τις δυνατότητες 
αναγνώρισης της φωνής. Σε περίπτωση 
σφάλµατος πατήστε εκ νέου το πλευρικό 
πλήκτρο και επαναλάβετε την εκφώνηση.
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Εκφωνήστε τώρα την εντολή που προορίζεται 
για τη λειτουργία αυτή. Αυτό επαναλαµβάνεται 
από το τηλέφωνο. Εκτελέστε τη διαδικασία 
ακόµα µία φορά. Ένα ηχητικό σήµα επιβεβαιώνει 
την ηχογράφηση και εµφανίζεται πάλι η λίστα.

Φωνητική µελωδία 
CMΠρόσθετα

MΦωνητική µελωδία
Ηχογραφήστε σύντοµα φωνητικά µηνύµατα και 
ορίστε τα στη συνέχεια ως ήχο κουδουνισµού.

Ηχογράφηση
Επιλογές  Ανοίξτε το µενού.
§Νέα§ηχογράφηση§

Έναρξη ηχογράφησης.
 Stop§ Τερµατισµός ηχογράφησης.

§Αποθηκ.§ Αποθήκευση
ή
§Αναπαραγωγή§ Ακρόαση.

§Αποθηκ.§ Η ηχογράφηση αποθηκεύεται 
αυτόµατα µε µία χρονοσήµανση.

Άλλες λειτουργίες στο µενού επιλογών:
Ορισµός ως µελωδία 

καθορίζει την επιλεγµένη 
ηχογράφηση ως ήχο κλήσης.

∆ιαγραφή διαγράφει την επιλεγµένη 
ηχογράφηση.

∆ιαγραφή όλων
διαγράφει όλες τις φωνητικές 
ηχογραφήσεις ήχων κλήσης.

Μετονοµασία
επιτρέπει τη µετονοµασία του 
αρχείου.

Πληροφορίες 
παρέχει πληροφορίες για το 
όνοµα του αρχείου, την ώρα 
δηµιουργίας, τον τύπο του αρχείου 
και το µέγεθος του αρχείου.

Προσοχή
Για τη χρήση της συγκεκριµένης λειτουργίας 
ενδέχεται να ισχύουν νοµικοί περιορισµοί. 
Παρακαλούµε ενηµερώστε από πριν το 
συνοµιλητή σας, εάν προτίθεστε να 
ηχογραφήσετε τη συνοµιλία, και χειριστείτε 
τις ηχογραφηµένες συνοµιλίες µε 
εµπιστευτικότητα. 
Η χρήση αυτής της λειτουργίας επιτρέπεται 
µόνο µε τη συγκατάθεση του συνοµιλητή σας.
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Αναπαραγωγή
Εµφανίζεται η λίστα ηχογραφήσεων.

I Επιλέξτε ηχογράφηση.
Η επιλεγµένη ηχογράφηση 
αναπαράγεται αυτόµατα.

Ήχος για MMS
Ηχογραφήστε φωνές και ήχους και 
αποστείλετέ τους στη συνέχεια µέσω E-Mail 
ή MMS.
Εγγραφή ήχου

εµφανίζει τη λίστα των 
ηχογραφηµένων ήχων και 
αναπαράγει τα επιλεγµένα αρχεία.

Ρυθµός δεδοµένων 
επιλέξτε το ρυθµό δεδοµένων 
(υψηλότερος ρυθµός δεδοµένων 
σηµαίνει υψηλότερη ποιότητα, 
αλλά ταυτόχρονα µεγαλύτερες 
απαιτήσεις χωρητικότητας 
αποθήκευσης).

Οι ακόλουθες λειτουργίες διατίθενται στο 
µενού Εγγραφή ήχου:
Νέα ηχογράφηση

έναρξη νέας ηχογράφησης.
Αναπαραγωγή 

αναπαραγωγή επιλεγµένης 
ηχογράφησης.

Αποστολή µε MMS/Αποστολή µε E-Mail
αποστολή επιλεγµένου αρχείου 
µέσω MMS ή E-Mail.

Αποστολή στο άλµπουµ
φόρτωση επιλεγµένου αρχείου 
στο άλµπουµ µέσων.

∆ιαγραφή διαγράφει την επιλεγµένη 
ηχογράφηση.

∆ιαγραφή όλων
διαγράφει όλες τις φωνητικές 
ηχογραφήσεις ήχων κλήσης.

Μετονοµασία
επιτρέπει τη µετονοµασία του 
αρχείου.

Πληροφορίες 
παρέχει πληροφορίες για το 
όνοµα του αρχείου, την ώρα 
δηµιουργίας, τον τύπο του αρχείου 
και το µέγεθος του αρχείου.
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Εξυπηρέτησ
η Πελατών 
(Customer 
Care)

Αίγυπτος ...........................................0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού .............................05 02 02 59
Αµπού Ντάµπι ..................................0 26 42 38 00
Αργεντινή .....................................0 80 08 88 98 78
Αυστραλία ......................................13 00 66 53 66
Αυστρία ..........................................05 17 07 50 04
Βέλγιο ...............................................0 78 15 22 21
Βιετνάµ ...........................................84 89 30 01 21
Βολιβία .............................................0 21 21 41 14
Βοσνία Ερζεγοβίνη ...........................0 33 27 66 49
Βουλγαρία ...........................................02 73 94 88
Βραζιλία.......................................0 80 07 07 12 48
Γαλλία .............................................01 56 38 42 00
Γερµανία *....................................0 18 05 33 32 26
∆ανία ...................................................35 25 86 00
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας .............02 59 68 22 66
∆ηµοκρατία της Τσεχίας .................02 33 03 27 27
Ελβετία ...........................................08 48 21 20 00
Ελλάδα ........................................0 80 11 11 11 16
Εσθονία ...............................................06 30 47 97
Ζιµπάµπουε .........................................04 36 94 24
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ..............0 43 31 95 78
Ηνωµένο Βασίλειο .......................0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ .............................................1 88 87 77 02 11
Ινδία.............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Ινδονησία.....................................0 21 46 82 60 81
Ιορδανία............................................0 64 39 86 42
Ιρλανδία..........................................18 50 77 72 77

Ισλανδία ................................................5 11 30 00
Ισπανία ............................................9 02 11 50 61
Ιταλία .............................................02 24 36  44 00
Καµπότζη .............................................12 80 05 00
Καναδάς ......................................1 88 87 77 02 11
Κατάρ...................................................04 32 20 10
Κένυα .....................................................2 72 37 17
Κίνα .............................................0 21 50 31 81 49
Κουβέιτ ..................................................2 45 41 78
Κροατία.............................................0 16 10 53 81
Λετονία ..................................................7 50 11 18
Λίβανος................................................01 44 30 43
Λιβύη ..............................................02 13 50 28 82
Λιθουανία .........................................8 52 74 20 10
Λουξεµβούργο..................................... 43 84 33 99
Μαλαισία ..................................+ 6 03 77 12 43 04
Μάλτα .....................................+ 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο................................................22 66 92 09
Μαυρίκιος ..............................................2 11 62 13
Μεξικό ........................................01 80 07 11 00 03
Μπαγκλαντές ....................................0 17 52 74 47
Μπαχρέιν ................................................. 40 42 34
Μπρουνέι .............................................02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία .................................08 00 27 43 63
Νιγηρία .............................................0 14 50 05 00
Νορβηγία .............................................22 70 84 00
Νότιος Αφρική.................................08 60 10 11 57
Ντουµπάι ..........................................0 43 96 64 33
Ολλανδία .....................................0 90 03 33 31 00
Οµάν ........................................................ 79 10 12

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.my-siemens.com/customercare 
Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης, στο κεφάλαιο 
"Ερωτήσεις & Απαντήσεις", σελ. 74.

Όταν επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, 
τον αριθµό συσκευής (IMEI, εµφάνιση µε *# 0 6 #), την έκδοση λογισµικού (εµφάνιση µε 
* # 0 6 #, §Πληροφ.§ ) και ενδεχοµένως τον κωδικό πελάτη του τµήµατος Service της 
Siemens.
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:

* 0,12 Euro/λεπτό
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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
Πολωνία..........................................08 01 30 00 30
Πορτογαλία.......................................8 08 20 15 21
Ρουµανία ........................................02 12 04 60 00
Ρωσία ..........................................8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία ..............................0 22 26 00 43
Σερβία.............................................01 13 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 65 79 71 00
Τυνησία ...............................................71 86 19 02
Φιλιππίνες ........................................0 27 57 11 18
Φινλανδία .......................................09 22 94 37 00
Φύροµ..................................................02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ ........................................28 61 11 18
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Ερωτήσεις & 
Απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του τηλεφώνου σας, είµαστε στη διάθεσή 
σας όλο το εικοσιτετράωρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.my-siemens.com/customercare. 
Εκτός αυτού, παρακάτω παρουσιάζουµε τις συχνότερες ερωτήσεις µε τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή αντιµετώπιση
Το τηλέφωνο 
δεν 
ενεργοποιείται.

Πιέσατε το πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης πολύ σύντοµα.

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

Η µπαταρία είναι άδεια. Φορτίστε την µπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη 
φόρτισης στην οθόνη.

Οι ακροδέκτες της µπαταρίας είναι 
λερωµένοι.

Καθαρίστε τους ακροδέκτες.

Βλ. παρακάτω: "Σφάλµα φόρτισης".
Ο χρόνος 
αναµονής 
είναι πολύ 
περιορισµένος.

Συχνή χρήση της ατζέντας και των 
παιχνιδιών.

Περιορίστε τη χρήση τους, αν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

Ο φωτισµός της οθόνης είναι ενεργός. Απενεργοποιήστε το φωτισµό οθόνης (σελ. 54).
Ακούσιο πάτηµα πλήκτρων 
(φωτισµός!).

Ενεργοποιήστε το κλείδωµα πληκτρολογίου 
(σελ. 55).

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

Η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη.

1) Συνδέστε το τροφοδοτικό, η µπαταρία φορτίζεται. 
2) Το εικονίδιο φόρτισης εµφανίζεται µετά από 
περίπου 2 ώρες.

3) Συνεχίστε τη φόρτιση της µπαταρίας.
Θερµοκρασία εκτός της περιοχής: 
5 °C έως 40 °C.

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

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

∆εν υπάρχει τάση ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε µία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση.
Λανθασµένος τύπος φορτιστή. Χρησιµοποιήστε µόνο τα γνήσια αξεσουάρ της 

Siemens.
Ελαττωµατική µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µπαταρία.

Σφάλµα κάρτας 
SIM.

Λανθασµένη τοποθέτηση κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα 
SIM (σελ. 8).

Λερωµένες επαφές κάρτας SIM. Καθαρίστε την κάρτα SIM µε ένα στεγνό πανί.
Κάρτα SIM µε λανθασµένη τάση. Χρησιµοποιείτε µόνο κάρτες SIM 3 Volt.
Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θραύση). Πραγµατοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο. 

Απευθυνθείτε στο δίκτυο και αντικαταστήστε την 
κάρτα SIM.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή αντιµετώπιση
∆εν είναι δυνατή η σύνδεση 
µε το δίκτυο.

Ασθενές σήµα. Αναζητήστε ένα άλλο σηµείο µε καλύτερη 
λήψη (π.χ. ένα παράθυρο) ή µετακινηθείτε 
σε ανοικτό χώρο.

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

∆οκιµάστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε 
άλλο δίκτυο (σελ. 57).

Έχει τεθεί φραγή δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 62).
Υπερφόρτωση δικτύου. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Το σήµα είναι αδύνατο και η κάµερα 
ενεργοποιηµένη.

Απενεργοποιήστε την κάµερα και 
αναζητήστε ενδεχοµένως άλλη θέση.

Το τηλέφωνο χάνει την 
επαφή µε το δίκτυο.

Το σήµα είναι πολύ ασθενές. Η επανασύνδεση µε κάποιο άλλο δίκτυο 
πραγµατοποιείται αυτόµατα (σελ. 57). 
Η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση 
της συσκευής µπορεί να επιταχύνει τη 
συγκεκριµένη διαδικασία.

Η πραγµατοποίηση 
κλήσεων είναι αδύνατη.

Έχει επιλεγεί η Σύνδεση 2. Επιλέξτε τη Σύνδεση 1 (σελ. 57).
Έχει τοποθετηθεί καινούρια κάρτα 
SIM.

Ελέγξτε εάν έχουν τεθεί νέες φραγές.

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Μηδενίστε το όριο µε το PIN 2 (σελ. 29).
Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης. Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.

Συγκεκριµένες κλήσεις είναι 
αδύνατες.

Έχουν οριστεί φραγές κλήσεων. Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από 
το δίκτυο. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 62).

∆εν είναι δυνατή η 
αποθήκευση καταχωρήσεων 
στις Επαφές.

Η µνήµη επαφών είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε καταχωρήσεις (σελ. 25).

Ο τηλεφωνητής δεν 
λειτουργεί

∆εν έχει οριστεί εκτροπή κλήσεων 
προς τον τηλεφωνητή.

Ορίστε την εκτροπή κλήσεων προς τον 
τηλεφωνητή (σελ. 60).

Η ένδειξη SMS (γραπτό 
µήνυµα) αναβοσβήνει.

Η µνήµη για τα SMS είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε (σελ. 42) ή αρχειοθετήστε 
(σελ. 42) µηνύµατα (SMS), για να 
απελευθερώσετε χώρο µνήµης.

∆εν είναι δυνατή η ρύθµιση 
µίας λειτουργίας.

∆εν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή 
απαιτείται εγγραφή.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.

Προβλήµατα χώρου 
αποθήκευσης π.χ. για τις 
µελωδίες, τις εικόνες, 
το αρχείο SMS.

Μνήµη πλήρης. ∆ιαγράψτε αρχεία από τους αντίστοιχους 
τοµείς.

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

∆εν έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ, 
οι ρυθµίσεις του προφίλ είναι 
λανθασµένες/δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ενεργοποιήστε και ρυθµίστε το προφίλ 
WAP (σελ. 36). Εάν χρειαστεί, 
απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή αντιµετώπιση
∆εν είναι δυνατή η 
αποστολή ενός 
µηνύµατος.

Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυο.

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

Ορίστε τον αριθµό του Κέντρου Υπηρεσιών 
(σελ. 43).

Το συµβόλαιο της κάρτας SIM δεν 
υποστηρίζει τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.

Κέντρο Υπηρεσιών κατειληµµένο. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συµβατή 
τηλεφωνική συσκευή.

Ελέγξτε.

Οι εικόνες και οι ήχοι 
EMS δεν εµφανίζονται 
στον παραλήπτη

Η συσκευή του παραλήπτη δεν 
υποστηρίζει EMS.

∆εν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο 
Internet.

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

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις, εάν χρειάζεται 
απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυο.

Σφάλµα PIN/
Σφάλµα PIN 2.

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, 
απευθυνθείτε στο δίκτυο.

Σφάλµα κωδικού 
τηλεφώνου.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Επικοινωνήστε µε το Τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης της Siemens (σελ. 72).

Σφάλµα κωδικού
δικτύου.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.

Πολύ λίγες/πάρα 
πολλές καταχωρήσεις 
µενού.

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

Απευθυνθείτε στο δίκτυο.

∆εν είναι δυνατή 
η αποστολή φαξ.

Λανθασµένες ρυθµίσεις στο PC. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις.
Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.

Ο µετρητής χρέωσης 
δεν λειτουργεί.

∆εν µεταδίδεται το σήµα χρέωσης. Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.

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

Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!
Το τηλέφωνο εκτέθηκε 
σε υγρασία.

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

Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε µε ιδιαίτερη φροντίδα και 
ανάλογη θα πρέπει να είναι και η µεταχείρισή 
του. Εάν τηρήσετε τις ακόλουθες συστάσεις, 
θα απολαµβάνετε για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα τις υπηρεσίες του  τηλεφώνου σας.
• Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από υγρασία! 

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

• Μην χρησιµοποιείτε ή φυλάσσετε το 
τηλέφωνο σε περιβάλλον µε σκόνη και 
βρωµιά. Τα κινητά εξαρτήµατα του 
τηλεφώνου ενδέχεται να υποστούν βλάβη.

• Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον 
µε υψηλές θερµοκρασίες. Οι υψηλές 
θερµοκρασίες ενδέχεται να µειώσουν τη 
διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών 
συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή 
των µπαταριών και παραµόρφωση ή 
λιώσιµο ορισµένων συνθετικών υλικών. 

• Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον 
µε χαµηλές θερµοκρασίες. Όταν αυτό 
επαναθερµανθεί (επανέλθει στην κανονική 
θερµοκρασία λειτουργίας), ενδέχεται να 
σχηµατιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, 
η οποία καταστρέφει τις ηλεκτρονικές 
πλακέτες. 

• Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, µην 
το εκθέτετε σε κτυπήµατα ή κραδασµούς και 
µην το τραντάζετε. Ανάλογη κακή µεταχείριση 
ενδέχεται να προκαλέσει θραύση των 
πλακετών που υπάρχουν στη συσκευή!

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

Όλες οι προαναφερθείσες υποδείξεις ισχύουν 
εξίσου για το τηλέφωνο, τη µπαταρία, το 
φορτιστή και όλα ανεξαιρέτως τα αξεσουάρ. 
Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήµατα δεν 
λειτουργεί σωστά, πηγαίνετέ το στον τοπικό 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αυτός θα σας 
βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει 
τη συσκευή.
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Χαρακτηριστι
κά στοιχεία 
συσκευής

∆ήλωση συµµόρφωσης
Η Siemens Information and Communication 
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. Σε περίπτωση ανάγκης, µπορείτε 
να προµηθευτείτε ένα αντίγραφο του 
πρωτότυπου µέσω της ανοικτής γραµµής 
επικοινωνίας της εταιρίας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρόνοι λειτουργίας
Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται από τις 
εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες 
θερµοκρασίες µειώνουν σηµαντικά το χρόνο 
αναµονής του τηλεφώνου. Συνεπώς πρέπει 
να αποφεύγεται η έκθεση του τηλεφώνου 
στον ήλιο ή κοντά σε θερµαντικές συσκευές.
Χρόνος αναµονής: έως και 140 ώρες
Χρόνος συνοµιλίας: έως και 270 λεπτά

Κατηγορία GSM: 4

Περιοχή συχνοτήτων: 880–960 MHz

Κατηγορία GSM: 1

Περιοχή συχνοτήτων: 1710–1880 MHz

Βάρος: 87 g

Μέγεθος: 98 x 49 x 20 (mm)

Μπαταρία Ιόντων 
Λιθίου: 750 mAh

Θερµοκρασία 
λειτουργίας: –10 °C…+55 °C

Κάρτα SIM: 3 Volt

Ταυτότητα τηλεφώνου
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιµες 
σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της 
κάρτας SIM. Παρακαλούµε συµπληρώσετε 
εδώ: 
Αρ. της κάρτας SIM (βρίσκεται επάνω στην 
κάρτα):
..............................................................
15-ψήφιο σειριακό αριθµό της συσκευής 
τηλεφώνου (κάτω από τη µπαταρία):
..............................................................
Τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πελατών του δικτύου:
..............................................................

Σε περίπτωση απώλειας
Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου και/
ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε άµεσα 
µε το δίκτυο, προς αποφυγή µη εγκεκριµένης 
χρήσης.
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Αξεσουάρ Βασικά αξεσουάρ
Μπαταρία Ιόντων Λιθίου 750 mAh 
(V30145-K1310-X268-1)
Εφεδρική µπαταρία για παράταση των χρόνων 
αναµονής και συνοµιλίας
Φορτιστής
(V39197-F5061-F842-1) Euro
(V39197-F5061-F843-1) UK
Ιδανικός ως εφεδρικός ή δεύτερος φορτιστής 
για το ταξίδι.
Ακουστικό PTT
Ακουστικό µε πλήκτρο ΡΤΤ για την έναρξη και 
τον τερµατισµό συνοµιλιών
(S30880-S6851-A500-*)

Siemens Original Accessories
www.siemens.com/
mobilestore
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∆ήλωση 
ποιότητας 
µπαταρίας

Η χωρητικότητα της µπαταρίας του κινητού 
τηλεφώνου σας µειώνεται µε κάθε φόρτιση/
εκφόρτιση. Ακόµη και η αποθήκευση σε πολύ 
υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες επιφέρει 
µία αισθητή µείωση της χωρητικότητας. Κατά 
συνέπεια, οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού 
τηλεφώνου σας µπορούν να µειωθούν 
σηµαντικά, ακόµη και µετά από πλήρη φόρτιση 
της µπαταρίας.
Σε κάθε περίπτωση όµως, η µπαταρία έχει 
κατασκευαστεί έτσι, ώστε να µπορεί να 
φορτιστεί και να εκφορτιστεί ακόµη και έξι 
µήνες µετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. 
Μετά την πάροδο των έξι µηνών προτείνουµε 
να αντικαταστήσετε τη µπαταρία σε 
περίπτωση αισθητής µείωσης της απόδοσής 
της. Παρακαλούµε αγοράζετε µόνο γνήσιες 
µπαταρίες Siemens.
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Πιστοποιητικ
ό Εγγύησης

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά 
τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη 
(πελάτη) µια 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 θα ισχύει για έξι µήνες 
από την ηµεροµηνία αγοράς. 

• Αυτή η εγγύηση θα 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 θα 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 θα αποκλείονται, 
οµοίως, από την εγγύηση.

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

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

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

• Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται 
πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την 
εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, 
πλην των ρητώς προβλεποµένων στο 
εφαρµοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η 
Siemens δε θα αναλάβει καµία υπαιτιότητα 
για παρακώλυση εργασιών, απώλειες 
κερδών ή απώλειες δεδοµένων, πρόσθετο 
λογισµικό που "φορτώνεται" από τον 
πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για 
δηµιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα 
βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. 
Ο αποκλεισµός υπαιτιότητας δε θα ισχύει 
στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται 
υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγµα, 
σύµφωνα µε το νόµο υπαιτιότητας 
προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως ή 
βαριάς αµέλειας, τραυµατισµού ανθρώπων, 
πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή 
στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις 
όπου έχουν παραβιαστεί συµβατικές 
υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για 
ζηµιές που σχετίζονται µε παραβίαση 
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, σύµφωνα µε 
το νόµο υπαιτιότητας προϊόντος.) 

• Η διάρκεια της εγγύησης δε θα παρατείνεται 
από υπηρεσίες που προσφέρονται από 
τους όρους της εγγύησης.
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• Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της 
εγγύησης, η Siemens διατηρεί το 
δικαίωµα να χρεώσει τον πελάτη για 
την αντικατάσταση ή την επισκευή. 

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

Για να επικαλεστείτε την εγγύηση, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική υπηρεσία 
της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθµό, 
µπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο 
χρήστη.



SAR 83

ST60 greek retail, A31008-H6855-A114-1-3D19 (15. January 2004, 10:47)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
ST

6
0

\r
et

ai
l\e

l\_
vo

n
_i

tl
\S

T5
5

_S
A

R.
fm

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

µέτρηση της µέγιστης τιµής σε όλες τις ζώνες 
συχνοτήτων των κινητών τηλεφώνων όταν το 
τηλέφωνο εκπέµπει στο ύψιστο επίπεδο 
ισχύος του. Το πραγµατικό επίπεδο SAR του 
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται πολύ 
χαµηλότερα από τη µέγιστη τιµή. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασµένο 
να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, 
έτσι ώστε να χρησιµοποιεί µόνο την ισχύ που 
απαιτείται για σύνδεση µε το δίκτυο. 
Σε γενικές γραµµές, όσο πλησιέστερα βρίσκεστε 
σε ένα σταθµό βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι 
η ισχύς εκποµπής του τηλεφώνου σας. 
Η υψηλότερη τιµή SAR για το συγκεκριµένο 
µοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι 
0,47 W/kg****.
Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην 
ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση 
www.my-siemens.com 
Παρά το γεγονός ότι οι τιµές SAR ενδέχεται να 
διαφέρουν ανάλογα µε τη συσκευή και τη θέση 
χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens 
ανταποκρίνονται στις νόµιµες προδιαγραφές.

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

** Η σήµανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν 
συµµορφώνεται µε τις νόµιµες απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση για 
την κυκλοφορία και την ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς. 
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*** υπολογισµός κατά µέσον όρο σε 10g 
σωµατικού ιστού.

****Οι τιµές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν 
ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις και τις 
ζώνες συχνοτήτων. Πληροφορίες SAR 
για διάφορες περιοχές διατίθενται στην 
ιστοσελίδα µε διεύθυνση 
www.my-siemens.com
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Ευρετήριο Α
Αγαπηµένα............................................... 36
Ακολουθία τόνων (DTMF)........................ 19
Ακουστικό (αξεσουάρ) ............................. 79
Άλµπουµ φωτογραφιών .....................31, 34
Αναµονή κλήσης ................................17, 56
Αναπάντητες κλήσεις ............................... 28
Αντίθεση .................................................. 54
Αντίστροφη µέτρηση ................................ 67
Αξεσουάρ ................................................. 79
Απενεργοποίηση τηλεφώνου

Αυτόµατη ............................................. 68
Χειροκίνητη ......................................... 10

Απόκρυψη................................................ 56
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM............ 78
Αριθµός IMEI ........................................... 55
Αρχειοθέτηση........................................... 42
Αρχική σελίδα .......................................... 36
Ασφάλεια ................................................. 56
Ασφάλεια ενεργοποίησης ........................ 13
Ατζέντα..................................................... 65
Αυτόµ. ∆ίκτυο........................................... 57
Αυτόµ. Επανάκληση ................................ 16
Αυτόµατη ένδειξη, ∆ιάρκεια/Χρέωση ....... 29
Αυτόµατος τηλεφωνητής (στο δίκτυο) ...... 51
Β
Βίντεο ....................................................... 33
Γ
Γλώσσα.................................................... 54
Γραµµή εξυπηρέτησης Siemens .............. 72
Γραµµή κατειληµµένη............................... 16
∆
∆εδοµένα CSD......................................... 58
∆εύτερη σύνδεση ..................................... 17
∆ιεθνής κωδικός κλήσης.......................... 15
∆ίκτυο

Γραµµή ................................................ 57
∆ιαµόρφωση ....................................... 57
Φραγή ................................................. 62

∆όνηση .................................................... 53

Ε
Ειδικοί χαρακτήρες ..................................20
Ειδοποίηση (ξυπνητήρι)...........................67
Εικόνα (επαφές) .......................................24
Εικόνες καλούντων ..................................24
Εισαγωγή κειµένου χωρίς 
τη µέθοδο T9 ............................................20
Εισερχόµενα

E-Mail ..................................................48
MMS ....................................................45
SMS.....................................................41

Εκτροπή ...................................................60
Εκτροπή κλήσεων ....................................60
Εµφάνιση λογότυπου...............................55
Έναρξη λειτουργίας ...................................8
Ενδείξεις στην οθόνη .................................7
Ενεργοποίηση..........................................10
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση GPRS...........................58
Ένταση

Ένταση ακουστικού ............................15
Ήχος κλήσης .......................................53

Ένταση ακουστικού .................................15
Επανάκληση ............................................15
Επαναφορά στις εργοστασιακές 
ρυθµίσεις..................................................55
Επαφές

Ανάγνωση/αλλαγή καταχώρησης .......25
Κλήση καταχώρησης...........................25
Νέα καταχώρηση.................................24
Οµάδα .................................................27

Επιλεγµένοι αριθµοί.................................28
Εργοστασιακές ρυθµίσεις........................55
Ερωτήσεις & Απαντήσεις .........................74
Έτοιµο στοιχείο κειµένου .........................22
Εφέ στο φόντο..........................................55
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Η
Ηµερολόγιο .............................................. 65
Ηχείο .......................................................... 5
Ηχητικές ρυθµίσεις .................................. 53
Ήχοι κλήσης ............................................ 53
Ήχοι κουδουνισµού ................................. 53
Ήχος φωνητικής κλήσης ....................53, 70
Θ
Θεµατική λίστα (CB) ................................ 52
Ι
Ισχύς ........................................................ 43
Κ
Κάθε πλήκτρο .......................................... 56
Κάµερα..................................................... 30
Κάρτα SIM

Αναίρεση φραγής ................................ 13
Προβλήµατα ........................................ 74
Τοποθέτηση .......................................... 8

Κατάσταση αναµονής .............................. 10
Κείµενο χαιρετισµού ................................ 55
Κέντρο Υπηρεσιών (SMS) ....................... 43
Κεραία........................................................ 5
Κεφαλαία και πεζά γράµµατα ............20, 21
Κλείδωµα πλήκτρων ................................ 55
Κλήση

Αποδοχή.............................................. 16
Απόρριψη............................................ 16
Εκτροπή .............................................. 60
Τερµατισµός ........................................ 15
Φραγµένη ............................................ 62
Χρέωση ............................................... 29

Κλήση έκτακτης ανάγκης ........................... 8
Κλήση µε τα αριθµητικά πλήκτρα ............ 15
Κράτηση µιας κλήσης .............................. 17
Κωδικοί .................................................... 56
Κωδικοί κλήσης ....................................... 15
Κωδικός αριθµός συσκευής (IMEI).......... 55
Κωδικός τηλεφώνου................................. 12

Λ
Λειτουργία υπενθύµισης ..........................16
Λειτουργίες υπολογιστή ...........................68
Λήψη δεδοµένων......................................60
Λήψη φαξ .................................................60
Λίστες κλήσεων........................................28
Λογότυπο δικτύου ....................................55
Μ
Μενού

Έλεγχος ...............................................11
Μετατροπέας νοµισµάτων........................68
Μήνυµα

CB........................................................52
E-Mail ..................................................48
MMS ....................................................44
SMS.............................................. 39, 41

Μόνο αυτή η SIM .....................................57
Μόνο Τηλ. Κατάλογος. .............................56
Μπαταρία

∆ήλωση ποιότητας ..............................80
Τοποθέτηση...........................................8
Φόρτιση .................................................9

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (αξεσουάρ).......79
Μυστικοί αριθµοί .....................................12
Ξ
Ξυπνητήρι ................................................67
Ο
Οθόνη

Ρυθµίσεις εµφάνισης...........................54
Σύµβολα ................................................7

Οικείο δίκτυο ............................................57
Όλες οι εισερχόµενες (φραγή δικτύου) ....62
Όλες οι κλήσεις (∆ιάρκεια/Χρέωση) ........29
Όλες οι κλήσεις (εκτροπή) .......................60
Οµάδα ......................................................27
Οµάδες χρηστών......................................63
Όριο λογαριασµού...................................29
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Π
Παγκόσµια ώρα ....................................... 67
Πεζά/κεφαλαία γράµµατα ..................20, 21
Περιορισµός (∆ιάρκεια/Χρέωση) ............. 29
Πιστοποιητικό Εγγύησης

Ελλάδα ................................................ 81
Πλήκτρα ταχείας κλήσης.......................... 64
Προκαθορισµένο κείµενο ......................... 23
Πρόσβαση (σύνδεση).............................. 58
Προστασία οθόνης (screensaver) ........... 55
Προτιµώµενο δίκτυο................................. 57
Προφίλ σύνδεσης .................................... 58
Προφίλ WAP............................................ 36
Προώθηση (κλήση).................................. 18
Προώθηση κλήσης .................................. 18
Ρ
Ρολόι........................................................ 67
Ρυθµίσεις

Ασφάλεια ............................................ 56
∆ίκτυο.................................................. 57
Ηχητικές ρυθµίσεις.............................. 53
Κατά την κλήση ................................... 56
Συσκευή .............................................. 54
Σύνδεση .............................................. 58
Internet ................................................ 36

Ρυθµίσεις φορέα σύνδεσης ..................... 58
Ρύθµιση ηµεροµηνίας .............................. 68
Ρύθµιση ήχου κλήσης.............................. 53
Ρύθµιση Ώρας/Ηµεροµηνίας ................... 68
Ρύθµιση WAP Push................................. 37
Σ
Σηµειώσεις............................................... 66
Σήµα λήψης ............................................. 10
Σίγαση (µικρόφωνο) ................................ 19
Σίγαση µικροφώνου................................. 19
Στοιχεία τηλεφώνου ................................. 78
Συναντήσεις ............................................. 66
Συνδιάσκεψη ........................................... 18

Συνοµιλία
Κράτηση ..............................................17
Μενού ..................................................19
Συνδιάσκεψη .......................................18
Τερµατισµός ........................................15

Συντήρηση του τηλεφώνου ......................77
Συσκευή ...................................................54
Σύµβολα .....................................................7
Σύνδεση ...................................................58
Σύνθεση ...................................................54
Σύντοµο µήνυµα (SMS)............................39
Τ
Ταχεία επιλογή.........................................64
Ταχεία επιλογή µενού ..............................12
Τέλη/Μονάδες ..........................................29
Τεχνικά χαρακτηριστικά...........................78
Τηλεφωνητής............................................51
Τόνοι πλήκτρων .......................................53
Τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων) .............19
Τόνος λεπτού ...........................................56
Υ
Υπενθύµιση..............................................16
Υπηρεσίες CB ..........................................52
Υπηρεσίες SIM.........................................14
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)..................14
Υποδείξεις ασφαλείας ................................3
Υπολογιστής ............................................68
Φ
Φίλτρο ......................................................56
Φόρτιση της µπαταρίας .............................9
Φραγή ......................................................62
Φροντίδα του τηλεφώνου .........................77
Φωνητική εντολή ......................................69
Φωνητική κλήση.......................................69
Φωνητικό µήνυµα.....................................51
Φωνητικός έλεγχος...................................69
Φωτεινότητα .............................................54
Φωτισµός οθόνης.....................................54
Φωτογράφηση .........................................30
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Χ
Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής ........ 78
Χειριστήριο ................................................ 5
Χρέωση .................................................... 29
Χρόνοι λειτουργίας .................................. 78
Χρόνος/Χρέωση ....................................... 29
C
CSD ......................................................... 58
D
Downloads ............................................... 38
E
E-Mail

Λήψη/ανάγνωση ................................. 48
Λίστες .................................................. 49
Ρυθµίσεις ............................................ 49
Συνηµµένα........................................... 48
Σύνταξη ............................................... 48

G
GPRS....................................................... 58
I
Internet..................................................... 36
M
MMS

Λήψη ................................................... 45
Λίστες .................................................. 45
Σύνταξη ............................................... 44

P
PIM...........................................................65
PIN

Αλλαγή.................................................13
Εισαγωγή ............................................10
Σφάλµα ................................................76
Χρήση..................................................12

PIN 2 ........................................................12
PUK, PUK2 ..............................................12
S
SMS

Ανάγνωση ...........................................41
Αποστολή ............................................39
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