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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. 89), οι τόνοι 
υποδείξεων (σελ. 89) και η ανοικτή 
συνοµιλία αναπαράγονται από το 
ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο 
στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε 
ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
ανοικτής συνοµιλίας (σελ. 16). 
∆ιαφορετικά ενδέχεται να 
υποστείτε εκτεταµένα, µόνιµα 
προβλήµατα στην ακοή σας.

Μην περιεργάζεστε την 
ενεργοποιηµένη θύρα υπερύθρων 
[προϊόν Τάξης 1 LED (ταξινόµηση 
σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 60825-1)] χρησιµοποιώντας 
οπτικές συσκευές µεγέθυνσης.

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! 
Για πληροφορίες εγκατάστασης λογισµικού, 
βλ. σηµαντική προειδοποίηση στη σελ. 69
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Ενσωµατωµένη κεραία 
Μην αγγίζετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από 
το κάλυµµα της µπαταρίας. Κάτι τέτοιο µειώνει 
την ισχύ του σήµατος.

Ηχείο
Οθόνη

Ισχύς σήµατος/διαθέσιµο GPRS/
επίπεδο µπαταρίας

Αριθµητικά πλήκτρα
Ψηφία, γράµµατα.

Joystick/Άλλα πλήκτρα
Βλ. επόµενη σελίδα.

Μικρόφωνο

∆ιασύνδεση υπερύθρων
(IrDA, π.χ. για επικοινωνία µεταξύ PC/PDA 
και κινητού τηλεφώνου)

Πλήκτρο Push-to-talk
• Στην κατάσταση αναµονής: 
έναρξη φωνητικού ελέγχου,

• Στην κατάσταση φωνητικού ελέγχου: 
έναρξη ηχογράφησης,

• Στην κατάσταση φωνητικής εγγραφής: 
έναρξη ηχογράφησης.
Πλήκτρο στιγµιότυπου

• Στην κατάσταση αναµονής: 
έναρξη εφαρµογής στιγµιότυπου,

• Κατάσταση στιγµιότυπου: 
λήψη φωτογραφίας.
Εισαγωγή MultiMediaCard
∆ιασύνδεση συσκευών

Σύνδεση για φορτιστή, ακουστικά, κ.λπ.
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Πλήκτρο # Κρατώντας πατηµένο
Στην κατάσταση αναµονής: ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση κλειδώµατος πλήκτρων.

Πλήκτρα επιλογής
Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριµένων 
πλήκτρων εµφανίζονται στην κατώτερη γραµµή 
της οθόνης ως κείµενο ή εικονίδια. 

Πλήκτρο * Κρατώντας πατηµένο
Στην κατάσταση αναµονής: Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του προφίλ "Αθόρυβο" σελ. 72.

Joystick
Κινήστε το joystick αριστερά, δεξιά, επάνω και 
κάτω, για πλοήγηση στην οθόνη. 
Πιέστε το joystick για να ανοίξετε φακέλους ή 
να ξεκινήσετε εφαρµογές. 

Πλήκτρο µενού
Πιέστε για να εµφανίσετε το βασικό µενού. 
Κρατήστε πατηµένο για εναλλαγή µεταξύ 
εφαρµογών σελ. 10.

Πλήκτρο κλήσης 
Κλήση εµφανιζόµενου τηλεφωνικού αριθµού 
ή ονόµατος, αποδοχή κλήσεων. 
Στην κατάσταση αναµονής: εµφάνιση των 
τελευταίων κλήσεων.
Στην κατάσταση κλήσης: Λειτουργία κράτησης/
ακύρωσης κράτησης κλήσης

Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/τερµατισµού.
Πιέστε: τερµατισµός κλήσης/λειτουργίας/ 
εφαρµογής και επιστροφή στην κατάσταση 
αναµονής. 
Σε µενού: επιστροφή στο προηγούµενο 
επίπεδο του µενού. 
Κρατώντας πατηµένο: 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφώνου. 
Από µενού: επιστροφή στην κατάσταση 
αναµονής.

Πλήκτρο µετατόπισης
Ανοίγει το µενού κειµένου µε λειτουργίες 
επεξεργασίας.
Σε λίστες: κρατώντας πατηµένο, πιέστε/κινήστε 
το joystick για να επιλέξετε/απεπιλέξετε 
στοιχεία.
Στην κατάσταση επεξεργασίας: κρατώντας 
πατηµένο, πιέστε/κινήστε το joystick για να 
επιλέξετε/απεπιλέξετε χαρακτήρες.

Πλήκτρο διαγραφής
∆ιαγράφει επιλεγµένα στοιχεία στην 
κατάσταση επεξεργασίας ή σε λίστες 
δηµιουργηµένες από το χρήστη.
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Εισαγωγή κάρτας SIM/
µπαταρίας
Το δίκτυο σας προµηθεύει µε µία κάρτα SIM, 
στην οποία αποθηκεύονται όλα τα σηµαντικά 
δεδοµένα για την τηλεφωνική σας γραµµή. 
Εάν η κάρτα SIM παραδόθηκε σε µέγεθος 
πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε το µικρότερο 
τµήµα και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.
• Πιέστε το έλασµα ασφαλείας  και 

αφαιρέστε το κάλυµµα προς τη φορά 
που υποδεικνύεται από το βέλος .

• Αφαιρέστε τη µπαταρία προς τα επάνω .

• Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή µε 
τις επαφές προς τα κάτω. Πιέστε πρώτα 
στο άκρο του τηλεφώνου  και στη 
συνέχεια σπρώξτε ελαφρά, µέχρι να 
κουµπώσει  (βεβαιωθείτε ότι η κοµµένη 
γωνία βρίσκεται στη σωστή θέση).

• Εισάγετε τη µπαταρία στο τηλέφωνο . 

• Κλείστε το κάλυµµα µε την αντίθετη φορά, 
όπως περιγράφεται στο .

Σηµείωση
Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο πριν 
αφαιρέσετε τη µπαταρία!
Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM 3 Volt. 
Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας, εάν διαθέτετε 
παλαιότερη κάρτα.
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Αριθµός έκτακτης 
ανάγκης (SOS)
Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε πραγµατικές 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!
Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ελέγξτε εάν 
υπάρχει επαρκής ισχύς σήµατος.

E Πιέστε για να µεταβείτε στην 
κατάσταση αναµονής, εάν 
βρίσκεστε σε κάποιο µενού 
ή εφαρµογή.

M Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112 ή 
άλλους επίσηµους αριθµούς 
έκτακτης ανάγκης).

D Πιέστε για να καλέσετε τον 
αριθµό.

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία κλήση 
έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε δίκτυο, 
χωρίς κάρτα SIM και χωρίς εισαγωγή κωδικού 
PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες). 

Φόρτιση µπαταρίας
Κατά την παράδοση η µπαταρία δεν είναι 
πλήρως φορτισµένη. Συνδέστε το καλώδιο του 
φορτιστή στο κάτω µέρος του τηλεφώνου, 
συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα της 
κύριας παροχής και φορτίστε για τουλάχιστον 
δύο ώρες.

Ένδειξη ενώ η φόρτιση 
βρίσκεται σε εξέλιξη
h Κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Χρόνος φόρτισης
Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως µετά 
από περίπου 1–1,5 ώρα. Η φόρτιση είναι 
δυνατή µόνο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
από 5 °C έως 40 °C (το εικονίδιο φόρτισης 
αναβοσβήνει ως προειδοποίηση, σε αποκλίσεις 
5 °C επάνω/κάτω από τη συγκεκριµένη 
περιοχή θερµοκρασίας). Η τάση της κύριας 
παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που 
καθορίζεται στο τροφοδοτικό.

Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι 
ορατό
Εάν η µπαταρία είναι εντελώς αποφορτισµένη, 
δεν εµφανίζεται εικονίδιο φόρτισης κατά τη 
σύνδεση του φορτιστή. Θα εµφανιστεί το 
αργότερο µετά από δύο ώρες. Στην περίπτωση 
αυτή, η µπαταρία φορτίζεται πλήρως µετά από 
1,5 - 2 ώρες.
Χρησιµοποιείτε µόνο το φορτιστή που παρέχεται 
µαζί µε τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη λειτουργία
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη λειτουργία 
(άδεια-πλήρης):

a d g 

Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου 
αποφορτισµένη, ηχεί ένα µπιπ.

Σηµείωση
Ο φορτιστής θερµαίνεται, όταν χρησιµοποιείται 
για εκτεταµένες χρονικές περιόδους. Αυτό 
είναι φυσιολογικό και δεν εγκυµονεί κίνδυνο.
Χρόνοι λειτουργίας
Χρόνος αναµονής έως 200 ώρες και έως 
240 λεπτά χρόνος οµιλίας, ανάλογα µε τις 
συνθήκες λειτουργίας.
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Εγχειρίδιο χρήσης
Για την επεξήγηση της λειτουργίας 
χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα:

Πλοήγηση
Joystick

Μετακινήστε το δροµέα σε µενού και λίστες, 
κινώντας το joystick προς τα αριστερά, προς τα 
δεξιά, προς τα επάνω και προς τα κάτω.
Ανοίξτε επιλεγµένους φακέλους ή ξεκινήστε 
εφαρµογές, πιέζοντας στιγµιαία το joystick.

M Εισαγωγή αριθµών 
ή γραµµάτων.

E Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης/
Τερµατισµού.

D Πλήκτρο κλήσης.

A B Πλήκτρα επιλογής.

F Πλήκτρο µετακίνησης.

G Πλήκτρο διαγραφής.

C Πλήκτρο µενού.

K Χρησιµοποιήστε το joystick 
για πλοήγηση στην οθόνη 
και για το άνοιγµα φακέλων 
και εφαρµογών.

L Η λειτουργία εξαρτάται από 
το δίκτυο, ενδεχοµένως να 
απαιτείται ειδική εγγραφή.
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Μενού
Στο Μενού µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 
όλες τις κύριες εφαρµογές.

C Πιέστε το πλήκτρο µενού, για 
να εµφανίσετε το Μενού.

Προσαρµογή του Μενού στις 
προσωπικές σας ανάγκες
Οργανώστε όλες τις εφαρµογές και τους 
φακέλους µε τη σειρά που επιθυµείτε. Επιλέξτε 
το απαιτούµενο στοιχείο και στη συνέχεια:
ΕπιλογέςKΜετακίνηση
Ένα σύµβολο ελέγχου τοποθετείται δίπλα στην 
επιλογή. Μετακινηθείτε µε τον κέρσορα στη νέα 
θέση και πιέστε Εντάξει.
Για να µεταφέρετε στοιχεία σε ένα φάκελο, 
επιλέξτε το επιθυµητό στοιχείο:
ΕπιλογέςKΜετακίν. σε φάκελο 
Εµφανίζεται µία λίστα των φακέλων που 
διατίθενται ως πιθανοί προορισµοί (η λειτουργία 
δεν εµφανίζεται, εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος 
φάκελος). Έχετε επίσης τη δυνατότητα να 
επιλέξετε το αρχικό επίπεδο κατά τη µετακίνηση 
ενός στοιχείου εκτός ενός φακέλου. Επιλέξτε τη 
νέα θέση για το στοιχείο και πιέστε Εντάξει.

Επιλογές Μενού
Άνοιγµα, Προβολή σε λίστα, Μετακίνηση, 
Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Έξοδος. 

Εναλλαγή µεταξύ 
εφαρµογών
Εάν βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερες 
από µία εφαρµογές, έχετε τη δυνατότητα 
εναλλαγής µεταξύ αυτών. 

C Πιέστε και κρατήστε πατηµένο 
το πλήκτρο Μενού. 

Στην οθόνη εµφανίζεται µία λίστα µε όλες 
τις ενεργές εφαρµογές. Μετακινηθείτε στην 
επιθυµητή εφαρµογή και πιέστε το joystick, 
για να αλλάξετε την τρέχουσα. 

Αναζήτηση
Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πεδίο 
αναζήτησης για όλους τους σκοπούς. Συνήθως 
το πεδίο αναζήτησης υποδεικνύεται ως τέτοιο 
από ένα µεγεθυντικό φακό στα αριστερά του 
πεδίου κειµένου. Σε άλλες περιπτώσεις 
ενδέχεται να πρέπει να το ενεργοποιήσετε:
ΕπιλογέςKΕύρεση
Για να αναζητήσετε ένα στοιχείο, 
πληκτρολογήστε γράµµατα στο πεδίο 
αναζήτησης. Το τηλέφωνο ξεκινά αυτόµατα την 
αναζήτηση και εµφανίζει τα στοιχεία που 
ταιριάζουν προς επιλογή. Για βελτιστοποίηση 
της αναζήτησης, πληκτρολογήστε περισσότερα 
γράµµατα. Για να ανοίξετε το στοιχείο που 
εντοπίστηκε, πιέστε το joystick.

Σηµείωση
Εάν υπάρχουν ανοικτές πάρα πολλές 
εφαρµογές, ορισµένες ενδέχεται να κλείσουν 
από το τηλέφωνο προς εξοικονόµηση µνήµης. 
Τα µη αποθηκευµένα δεδοµένα αποθηκεύονται 
αυτόµατα πριν το κλείσιµο µίας εφαρµογής.
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Εν/
απενεργοποί
ηση / 
εισαγωγή 
PIN

Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση
E Για ενεργοποίηση, 

κρατήστε πατηµένο το 
πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης/Τερµατισµού.
Για απενεργοποίηση, 
κρατήστε πατηµένο το 
πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης/Τερµατισµού 
στην κατάσταση αναµονής.

Εισαγωγή PIN
Η κάρτα SIM µπορεί να προστατευθεί µε ένα 
4ψήφιο-8ψήφιο PIN. 

M Εισάγετε τον κωδικό PIN, 
χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά 
πλήκτρα (εµφανίζεται ως µία 
σειρά αστερίσκων. 
Εάν κάνετε λάθος, πιέστε G.

B Πιέστε Εντάξει, για να 
επιβεβαιώσετε την εισαγωγή. 
Η σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί 
µερικά δευτερόλεπτα.

Κατάσταση αναµονής
Όταν το όνοµα του δικτύου εµφανίζεται στο 
άνω µέρος της οθόνης, το τηλέφωνο βρίσκεται 
σε κατάσταση αναµονής και είναι έτοιµο για 
χρήση.

Στην οθόνη εµφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
Ισχύς σήµατος
_ Ισχυρό σήµα.
^ Ένα ασθενές σήµα µειώνει την 

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

Επίπεδο φόρτισης µπαταρίας
Εµφανίζει την ισχύ της µπαταρίας σε 
7 διαβαθµίσεις, π.χ.:
d Κατά το ήµισυ φορτισµένη. 
g Πλήρης.
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ÁóöÜëåéá Γενικά
Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται 
από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µε διάφορους 
κωδικούς ασφαλείας. 

Για πρόσβαση στη διαχείριση κωδικών:
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΑσφάλειαKΤηλέφωνο και SIM 
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Αίτηµα κωδικού ΡΙΝ
Η εισαγωγή του κωδικού PIN απαιτείται 
συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείται το 
τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να 

απενεργοποιήσετε το συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό, υπάρχει όµως κίνδυνος µη 
εξουσιοδοτηµένης χρήσης του τηλεφώνου.

Κωδικός PIN
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό 
PIN µε οποιονδήποτε αριθµό 4-8 ψηφίων 
µπορείτε να θυµηθείτε ευκολότερα.

Κωδικός PIN2
(εµφανίζεται µόνο εάν υπάρχει διαθέσιµο PIN 
2) Για να αλλάξετε το PIN2, προχωρήστε όπως 
και µε το Κωδικός PIN.

Κωδ. κλειδώµατος:
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας 
µε οποιονδήποτε αριθµό (έως 5 ψηφία). 
Ο προεπιλεγµένος κωδικός είναι 12345.
Εάν εισαχθεί λανθασµένα τρεις φορές, 
τίθεται φραγή στο τηλέφωνο. Στην περίπτωση 
αυτή, επικοινωνήστε µε το Τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης της Siemens σελ. 97.

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

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

Κωδικός PIN Προστατεύει την κάρτα SIM 
(personal identification 
number).

Κωδικός 
PIN2

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

PUK
PUK2

Κωδικός κλειδώµατος. 
Χρησιµοποιείται για το 
ξεκλείδωµα των καρτών SIM 
µετά την εισαγωγή 
λανθασµένου PIN.

Κωδ. 
κλειδώµατος: 

Προστατεύει το τηλέφωνό 
σας. Ο προεπιλεγµένος 
κωδικός είναι 12345. 
Μπορείτε να αλλάξετε τον 
κωδικό ασφαλείας µε 
οποιονδήποτε αριθµό. 

Σηµείωση
Βλ. σελ. 80 για περισσότερες λειτουργίες.
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Κλήση µε τα αριθµητικά 
πλήκτρα
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο 
(κατάσταση αναµονής).

M Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
(πάντα µε πρόθεµα).
0 Πιέστε για να ρυθµίσετε το 
διεθνές πρόθεµα +.

G Ένα στιγµιαίο πάτηµα 
διαγράφει το τελευταίο ψηφίο, 
ένα παρατεταµένο πάτηµα 
διαγράφει ολόκληρο τον αριθµό.

D Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης. 
Ο εµφανιζόµενος τηλεφωνικός 
αριθµός καλείται.

Κλήση µε χρήση των 
Επαφών
Πιέστε το joystick ή κινήστε το προς τα κάτω, 
για να ανοίξετε τις Επαφές (στην κατάσταση 
αναµονής)
ή 
CKΕπαφές

Επιλέξτε την επιθυµητή 
καταχώρηση.

D Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης, για 
να ξεκινήσετε την κλήση.

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. σελ. 22.

Αποδοχή κλήσης
Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο 
(κατάσταση αναµονής).

D Πιέστε.

ή

A Πιέστε Απάντηση.

Εάν ο τηλεφωνικός αριθµός έχει µεταδοθεί 
από το δίκτυο, εµφανίζεται στην οθόνη. Εάν 
έχει αποθηκευτεί στις Επαφές, εµφανίζεται 
το αντίστοιχο όνοµα/εικόνα.

Τερµατισµός κλήσης
E Πιέστε το πλήκτρο Τερµατισµού. 

Επιλογές Κλήσης
Προσθ. στις Επαφές (∆ηµιουργία νέας, 
Ενηµέρ. υπάρχουσας), Κλήση, Αποστoλή 
(SMS, MMS).

Σηµείωση
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσετε κλήσεις από αριθµούς 
που υπάρχουν σε µηνύµατα SMS, MMS, 
E-mail και άλλα κείµενα, από τον Τηλεφωνικό 
Κατάλογο της κάρτας SIM ή χρησιµοποιώντας 
συντοµεύσεις σελ. 76.

Σηµείωση
Τερµατίστε µία ενεργή κλήση, ακόµη και αν το 
άτοµο στην άλλη άκρη της γραµµής κλείσει 
πρώτο.
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Απόρριψη κλήσης
E Πιέστε το πλήκτρο τερµατισµού. 

Ο καλών ακούει έναν ήχο 
"κατειληµµένης γραµµής". 
Η κλήση µπορεί να εκτραπεί, εάν 
έχει προηγηθεί σχετική ρύθµιση 
σελ. 84.

Αναµονή κλήσεων
Για τη συγκεκριµένη υπηρεσία ενδέχεται να 
απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη 
ρύθµιση του τηλεφώνου σελ. 76.
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης ενδέχεται να 
ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει µία άλλη κλήση 
σε αναµονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας 
ειδικός ήχος. 
Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

B Πιέστε Κλήση κατά τη διάρκεια 
της συνοµιλίας, για να 
αποδεχτείτε την κλήση σε 
αναµονή. Η πρώτη κλήση τίθεται 
σε αναµονή.

E Πιέστε στιγµιαία, για να 
τερµατίσετε την ενεργή κλήση, 
ή κρατήστε πατηµένο, για να 
τερµατίσετε και τις δύο κλήσεις. 
Επίσης:

ΕπιλογέςKΤερµ. όλων των κλ.
Εάν µία δεύτερη κλήση βρίσκεται σε αναµονή:

B Πιέστε Εναλλαγή, για εναλλαγή 
µεταξύ των κλήσεων.

Συνακρόαση
Καλέστε έναν-έναν έως 5 συνδροµητές και 
συνδέστε τους σε µία τηλεφωνική 
συνδιάσκεψη. Ορισµένες από τις λειτουργίες 
που περιγράφονται ενδέχεται να µην 
υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή να 
απαιτείται ιδιαίτερη ενεργοποίηση. 

Αφού πραγµατοποιήσετε µία σύνδεση:

M Πληκτρολογήστε το νέο αριθµό 
ή χρησιµοποιήστε τις Επαφές 
σελ. 22.

D Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης.

Η πρώτη κλήση τίθεται 
αυτόµατα σε αναµονή. 
Μόλις πραγµατοποιηθεί 
η νέα σύνδεση, προσθέστε 
τον πρώτο συµµετέχοντα:
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ΕπιλογέςKΣυνακρόαση
Για να προσθέσετε και ένα άλλο 
πρόσωπο στη συνδιάσκεψη, 
επαναλάβετε τη διαδικασία και 
στη συνέχεια επιλέξτε:

ΕπιλογέςKΠροσθήκη σε συνακρ.

Προσωπικός
Έχετε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε 
µία ιδιωτική συνοµιλία µε κάποιον από τους 
συµµετέχοντες στη συνδιάσκεψη:
ΕπιλογέςKΣυνακρόασηKΠροσωπικός

Επιλέξτε το συµµετέχοντα.
B Πιέστε Προσωπικός.
Μπορείτε τώρα να έχετε µία ιδιωτική συζήτηση, 
ενώ οι υπόλοιποι συµµετέχοντες στη 
συνδιάσκεψη συνεχίζουν να συνοµιλούν.
Για να τερµατίσετε την ιδιωτική συνοµιλία και 
να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη:
ΕπιλογέςKΣυνακρόαση

Εγκατάλειψη
Για να αφαιρέσετε ένα συµµετέχοντα από τη 
συνδιάσκεψη:
ΕπιλογέςKΣυνακρόαση

KΑποβολή συµµετέχ.
Επιλέξτε το συµµετέχοντα.

B Πιέστε Αποβολή. 

Επιλογές κατά τη 
διάρκεια µίας κλήσης
Αν.συν.ΒΤ ενεργή, Τερµατ. ενεργ. κλήσ., 
Κράτηση/Αναίρεση κράτησης, Σίγαση/Με 
µικρόφωνο, Νέα κλήση, Προσθήκη σε 
συνακρ., Αποστολή DTMF, Απάντηση, 
Απόρριψη, Αθόρυβο
Σχετικότερες λειτουργίες:
Σίγαση/Με µικρόφωνο
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 
µικρόφωνο. Εάν είναι απενεργοποιηµένο, 
το πρόσωπο στο άλλο άκρο της γραµµής 
δεν µπορεί να σας ακούσει (σίγαση)
Μεταφορά
Η αρχική κλήση συνδέεται µε τη δεύτερη. 
Για εσάς, τερµατίζονται και οι δύο κλήσεις
Αποστολή DTMF
Μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ελέγχου 
(ψηφία) κατά τη διάρκεια µίας κλήσης, 
προκειµένου να είναι δυνατός ο τηλεχειρισµός 
ενός αυτόµατου τηλεφωνητή. Τα συγκεκριµένα 
ψηφία µεταδίδονται απευθείας ως τόνοι DTMF 
(κωδικοί ελέγχου).

* Πιέστε για να παράγετε έναν 
αστερίσκο (*).

# Πιέστε για να παράγετε µία δίεση 
(#).

* Πιέστε δύο φορές, για να 
παράγετε ένα "p" για µία παύση 
περίπου 2 δευτερολέπτων, και 
πιέστε 3 φορές, για να παράγετε 
ένα "w", εάν δεν επιθυµείτε την 
αποστολή της υπόλοιπης 
ακολουθίας, έως ότου πιέσετε 
ξανά Αποστ. κατά τη διάρκεια 
της κλήσης.
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B Πιέστε Εντάξει, για να 
αποστείλετε την ακολουθία.

Έλεγχος έντασης
Κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα 
δεξιά, για να µειώσετε/αυξήσετε την ένταση, 
όταν είναι ενεργή µία κλήση ή αναπαράγεται 
ένας ήχος. 
Κάνετε το ίδιο, εάν είναι συνδεδεµένα τα 
φορητά ακουστικά.

Ανοιχτή συνοµιλία
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
το ηχείο κατά τη διάρκεια µίας κλήσης:
Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο

ή
ΕπιλογέςKΑν.συν.ΒΤ ενεργή/

Ενεργοπ. ακουστικού
Μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα µέσω 
του ενσωµατωµένου ηχείου. Χρήσιµο επίσης 
όταν χρησιµοποιείτε µία εφαρµογή κατά τη 
διάρκεια µίας κλήσης, π.χ. το ηµερολόγιο ή τις 
σηµειώσεις.

Σηµείωση
Για την αποθήκευση τόνων DTMF ως µία 
καταχώρηση στις Επαφές , βλ. σελ. 22.
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ÅéóáãùãÞ 
ÊåéìÝíïõ

Γενικά
Το τηλέφωνό σας προσφέρει δύο τρόπους 
εισαγωγής κειµένου:
• Η συµβατική µέθοδος. Πατήστε ένα 

αριθµητικό πλήκτρο επανειληµµένα 
έως ότου εµφανιστεί ο απαιτούµενος 
χαρακτήρας.

• Η µέθοδος T9. Γράφετε µία λέξη, πατώντας 
κάθε αριθµητικό πλήκτρο µόνο µία φορά.

Συµβατική εισαγωγή
Για να αλλάξετε σε συµβατική εισαγωγή:

F Πιέστε.

Αλφαβητική λειτ.
Επιλέξτε.

Πατήστε επανειληµµένα ένα αριθµητικό 
πλήκτρο, µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη 
ο χαρακτήρας που επιθυµείτε. Κάνετε µία 
παύση, µέχρις ότου ο κέρσορας εµφανιστεί 
στα δεξιά του χαρακτήρα που εισάγατε. 
Εισάγετε τον επόµενο χαρακτήρα, κ.ο.κ.
Μετά από τους χαρακτήρες ενός πλήκτρου 
εισάγεται ο αριθµός του, συνοδευόµενος από 
παρόµοιους χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται 
σε ξένες γλώσσες.

Εισαγωγή T9
Για να αλλάξετε σε εισαγωγή T9:

F Πιέστε.

Εισαγωγή Τ9 ενεργή
Επιλέξτε.

Εάν η εισαγωγή κειµένου T9 είναι 
ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται το συγκεκριµένο 
εικονίδιο: 
Με τη µέθοδο T9 η σωστή λέξη συµπεραίνεται 
αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των 
χαρακτήρων µέσω του πληκτρολογίου, 
κάνοντας συγκρίσεις µε ένα εκτεταµένο 
ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη µνήµη. 
Επειδή η ένδειξη µεταβάλλεται συνεχώς µε 
την πληκτρολόγηση ...
... είναι προτιµότερο να ολοκληρώσετε µία 
λέξη, χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη.
Πατήστε απλά τα πλήκτρα στα οποία 
αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας µόνο µία φορά. 
Π.χ. για τη λέξη "Σπίτι", πληκτρολογήστε:

7 7 4 8 4 

Καθώς γράφετε µία λέξη, αυτή υπογραµµίζεται. 
Εάν είναι σωστή, µετακινήστε τον κέρσορα 
δεξιά ή εισάγετε ένα διάστηµα.
Εάν η λέξη είναι εσφαλµένη και ο κέρσορας 
επισηµαίνει τη λέξη:

B Πιέστε >>T9>> επανειληµµένα, 
για να προβάλλετε λέξεις που 
ταιριάζουν και είναι 
αποθηκευµένες στο λεξικό.
Εάν η επιθυµητή λέξη δεν 
περιλαµβάνεται στο λεξικό, 
µπορείτε να προσθέσετε τη 
λέξη ως µία νέα καταχώρηση 
στο λεξικό.
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A Πιέστε Ορθογρ., για να 
συντάξετε τη νέα λέξη. 
Πατήστε Εντάξει , για να την 
αποθηκεύσετε στο λεξικό.

Γενικοί κανόνες
Για τη σύνταξη κειµένου διατίθενται διάφορες 
καταστάσεις. Για αλλαγή κατάστασης, 
χρησιµοποιήστε το πλήκτρο #. Ο δείκτης 
κατάστασης εµφανίζεται στην άνω γραµµή της 
οθόνης. 

# Κρατώντας πατηµένο αλλάζετε 
σε: 
123 – Κατάσταση αριθµών. 
Για έξοδο από την κατάσταση 
αριθµών, πιέστε ξανά 
παρατεταµένα το πλήκτρο – δεν 
έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής 
µεταξύ των άλλων καταστάσεων, 
όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
κατάσταση 123.

# Πατώντας στιγµιαία εκτελείτε 
εναλλαγή µεταξύ:
abc/T9 abc – Όλα πεζά.
Abc/T9 Abc – Πρώτο γράµµα 
κεφαλαίο, επόµενα γράµµατα 
πεζά.
ABC/T9 ABC – Όλα κεφαλαία.

1 Εισάγοντας 1 ανοίγει ένα µικρό 
αναδυόµενο µενού. *
Ένα στιγµιαίο πάτηµα εισάγει 
ένα κενό διάστηµα και τερµατίζει 
τη λέξη. 

1 Πιέστε στιγµιαία δύο φορές για 
αλλαγή γραµµής.
Πιέστε στιγµιαία τρεις φορές, 
για να εισάγετε το 1. *

0 Εισάγει µία τελεία. 

0  Πατώντας στιγµιαία πολλές 
φορές εισάγετε σηµεία στίξης. *

* Εµφανίζει έναν πίνακα µε 
ειδικούς χαρακτήρες (σύµβολα) 
προς επιλογή.
Μετακινηθείτε στον επιθυµητό 
χαρακτήρα, χρησιµοποιώντας το 
joystick.

G ∆ιαγράφει το χαρακτήρα στα 
αριστερά του κέρσορα.

* Κρατώντας πατηµένο οποιοδήποτε 
αριθµητικό πλήκτρο, εισάγετε τον αριθµό.
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Επιλογές κειµένου
Κατά τη σύνταξη ενός κειµένου, είναι δυνατή η 
αλλαγή των επιλογών T9, των επιλογών άλλων 
καταστάσεων και της γλώσσας εισαγωγής. 
Ανάλογα µε την τρέχουσα περίπτωση, δεν 
είναι ορατές όλες οι λειτουργίες.

F Πιέστε. 

Λεξικό Επιλέξτε.
Αντιστοιχίες
Προβάλλει µία λίστα ταιριαστών 
λέξεων προς επιλογή.
Εισαγωγή λέξης
Προσθέτει µία λέξη στο λεξικό 
(µέγ. 32 γράµµατα). Αν το λεξικό 
γεµίσει, η νέα λέξη αντικαθιστά 
την παλαιότερη.
Επεξεργασία λέξης
Επεξεργασία λέξης στην 
κατάσταση abc/ABC.
Χωρίς λεξικό
Τερµατίζει την κατάσταση T9.

Αλφαβητική λειτ.
Αλλάζει σε κατάσταση πεζών 
γραµµάτων. Ο δείκτης 
κατάστασης εµφανίζει abc. 

Αριθµητική λειτ.
Αλλάζει σε κατάσταση 
εισαγωγής αριθµών. Ο δείκτης 
κατάστασης εµφανίζει 123. 

Εισαγωγή συµβόλου
Εµφανίζει έναν πίνακα µε 
ειδικούς χαρακτήρες προς 
επιλογή.

Γλώσσα γραφής
Αλλάξτε τη γλώσσα εισαγωγής 
T9. Εάν το επιθυµητό λεξικό δεν 
διατίθεται, βλ. Γλώσσα γραφής, 
σελ. 74. 

Αντιγραφή Το επιλεγµένο κείµενο 
αντιγράφεται στο Πρόχειρο. Για 
να επιλέξετε ένα κείµενο:

F  Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο, κινώντας το joystick 
αριστερά/δεξιά, για να επιλέξετε 
λέξεις, ή επάνω/κάτω, για να 
επιλέξετε γραµµές.

F  Εξακολουθήστε να 
κρατάτε πατηµένο και πιέστε 
Αντιγραφή. 

Αποκοπή F Πατήστε στιγµιαία για να 
ανοίξετε το µενού, επιλέξτε 
Αποκοπή για αποκοπή και 
αντιγραφή του επιλεγµένου 
κειµένου στο Πρόχειρο.

Επικόλληση
Για να εισάγετε κείµενο από το 
Πρόχειρο:

F  Πιέστε και κρατήστε 
πατηµένο, στη συνέχεια πιέστε 
Επικόλληση. 

G Πιέστε για να αφαιρέσετε το 
επιλεγµένο κείµενο από το 
έγγραφο.
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ÅðáöÝò Γενικά
Στις Επαφές έχετε τη δυνατότητα να 
αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε 
καταχωρήσεις µε ονόµατα, τηλεφωνικούς 
αριθµούς και πρόσθετες πληροφορίες 
διευθύνσεων. Προσθέστε φωνητική κλήση, 
έναν προσωπικό ήχο κουδουνισµού ή µία 
µικρογραφία σε µία καταχώρηση.

Άνοιγµα των Επαφών
CKΕπαφές

Νέα καταχώρηση
CKΕπαφέςKΕπιλογέςKΝέα επαφή

M Εισάγετε τουλάχιστον ένα όνοµα 
και έναν τηλεφωνικό αριθµό. Για 
τη σύνταξη κειµένου, βλ. σελ. 17.

B Πιέστε Εντάξει, για να 
αποθηκεύσετε τη νέα 
καταχώρηση. 

Εισαγωγή 
καταχωρήσεων 
κάρτας SIM
Μπορείτε να αντιγράψετε καταχωρήσεις από 
την κάρτα SIM στις Επαφές στο τηλέφωνο. Στη 
συνέχεια µπορούν να προστεθούν σε αυτές 
περαιτέρω δεδοµένα.
CKΠρόσθεταKSIM
Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας 
SIM και επιλέξτε το όνοµα (τα ονόµατα) που 
επιθυµείτε να αντιγράψετε, σηµειώνοντάς τα.
ΕπιλογέςKΑντιγρ. στις Επαφές

Κύριο µενού επιλογών επαφών
Άνοιγµα, Κλήση, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, 
Μήνυµα MMS, E-mail), Νέα επαφή, 
Επεξεργασία, ∆ιαγραφή, Αντίγραφο, 
Προσθήκη σε οµάδα, Ανήκει στις οµάδες, 
Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή 
όλων, Εξαίρεση όλων), Αποστ. προσ. 
στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-mail, Μέσω 
Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Πληροφορ. 
επαφών (Μνήµη, Φράσεις) Έξοδος.

Επιλογές Επαφών
Ανοίγοντας µία επαφή, διατίθενται οι 
ακόλουθες λειτουργίες.
Κλήση, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, Μήνυµα 
MMS, E-mail), Επεξεργασία, ∆ιαγραφή, 
Προεπιλογές, Προσθήκη φράσης, Ήχος 
κλήσης, Άµεση αντιγρ. σε SIM, Αποστ. 
προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-mail, 
Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Ήχος 
κλήσης, Αποστ. προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, 
Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω 
υπέρυθρων), Έξοδος.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανοίξετε τις 
επαφές πιέζοντας το joystick προς τα κάτω, 
ή να αντιστοιχήσετε σε ένα από τα πλήκτρα 
επιλογής στην αδρανή κατάσταση µία 
συντόµευση για τις επαφές.

Για να αντιγράψετε µία καταχώρηση από τις 
Επαφές στην κάρτα SIM, ανοίξτε την 
καταχώρηση και επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό:
ΕπιλογέςKΆµεση αντιγρ. σε SIM
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Επεξεργασία καταχώρησης
Επιλέξτε την επιθυµητή καταχώρηση.
ΕπιλογέςKΕπεξεργασία

M Πραγµατοποιήστε τις 
απαιτούµενες αλλαγές.

B Πιέστε Εντάξει,, για να 
αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

∆ιαγραφή καταχώρησης
Επιλέξτε την επιθυµητή καταχώρηση.
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή
ή
πιέστε το κουµπί G.

∆ιαγραφή πολλαπλών 
καταχωρήσεων
Επιλέξτε τις επιθυµητές καταχωρήσεις.
ΕπιλογέςKΕπιλογή
ή
ΕπιλογέςKΕπιλογή όλων
Οι καταχωρήσεις υποδεικνύονται από ένα 
σύµβολο ελέγχου. Σηµειώστε περαιτέρω 
καταχωρήσεις, εάν χρειάζεται. Για 
να διαγράψετε όλες τις σηµειωµένες 
καταχωρήσεις επιλέξτε:
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή
ή
πιέστε το κουµπί G.

Προσθήκη και αφαίρεση πεδίων
Για µία καταχώρηση διατίθενται πρόσθετα 
πεδία. Για να προσθέσετε/διαγράψετε ένα 
επιπλέον πεδίο, ανοίξτε την καταχώρηση, στη 
συνέχεια:
ΕπιλογέςKΕπεξεργασία 
Κατόπιν στην κατάσταση επεξεργασίας:
ΕπιλογέςKΠροσθήκη στοιχείου/
∆ιαγραφή στοιχείου επιλέξτε για να 
επεξεργαστείτε, να συµπληρώσετε ή να 
διαγράψετε πληροφορίες µίας καταχώρησης 
επαφής.
ή
ΕπιλογέςKΕπεξεργ. ετικέτας επιλέξτε, για 
να µετονοµάσετε ένα πεδίο.

Προσθήκη εικόνας
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εικόνας που 
µπορείτε να προσθέσετε σε µία καταχώρηση 
των επαφών. Βλ. επίσης Κάµερα, σελ. 50.
Μικρογραφία
Η συγκεκριµένη εικόνα εµφανίζεται στην 
οθόνη, όταν η καταχώρηση σας καλεί. Για να 
ανοίξετε την επιθυµητή καταχώρηση:
ΕπιλογέςKΕπεξεργασία
Κατόπιν στην κατάσταση επεξεργασίας:
ΕπιλογέςKΠροσθ. µικρογραφ.
Επιλέξτε µία µικρογραφία.
Εικόνα
Επισυνάψτε µία εικόνα σε µία καταχώρηση. 
Ανοίξτε την επιθυµητή καταχώρηση, κινήστε 
το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε την 
προβολή εικόνας, στη συνέχεια:
ΕπιλογέςKΠροσθήκη εικόνας
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Προσθήκη τόνων DTMF
Στην κατάσταση επεξεργασίας προσθέστε το 
πεδίο DTMF στην καταχώρηση:
ΕπιλογέςKΠροσθήκη στοιχείουKDTMF

M Πληκτρολογήστε την ακολουθία 
τόνων DTMF.

Για να τη χρησιµοποιήσετε, πραγµατοποιήστε 
µία κλήση. Μόλις πραγµατοποιηθεί η σύνδεση, 
επιλέξτε το πεδίο DTMF και πιέστε Εντάξει.

Επιλογές Επεξεργασίας
Προσθ. µικρογραφ./∆ιαγρ. µικρογραφίας, 
Προσθήκη στοιχείου/∆ιαγραφή 
στοιχείου,Επεξεργ. ετικέτας, Έξοδος.

Κλήση καταχώρησης
CKΕπαφές
Επιλέξτε την επιθυµητή καταχώρηση και πιέστε 
το joystick.
Εάν διατίθενται περισσότεροι του ενός 
αριθµοί, επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό από τη 
λίστα.

D Πιέστε.

Προβολή καταχώρησης
Η κατάσταση προβολής εµφανίζει όλα τα πεδία 
µε πληροφορίες που περιέχονται στην 
καταχώρηση. 
Επιλέξτε την επιθυµητή καταχώρηση και πιέστε 
το joystick
ή
ΕπιλογέςKΆνοιγµα
Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
ανοίξετε την προβολή εικόνας.

Επιλογές Κατάστασης 
Προβολής
Κλήση, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, Μήνυµα 
MMS, E-mail), Επεξεργασία, ∆ιαγραφή, 
Προεπιλογές, Προσθήκη φράσης/Φράσεις, 
∆ώστε ταχεία κλήση:/∆ιαγρ.ταχ.κλήσης, 
Ήχος κλήσης, Άµεση αντιγρ. σε SIM, 
Αποστ. προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-
mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), 
Έξοδος.

Ορισµός προεπιλεγµένων 
αριθµών και διευθύνσεων
Εάν µία καταχώρηση διαθέτει πολλούς 
τηλεφωνικούς αριθµούς ή διευθύνσεις e-mail, 
για να επιταχύνετε την πραγµατοποίηση 
κλήσεων και την αποστολή µηνυµάτων, 
µπορείτε να καθορίσετε ορισµένους αριθµούς 
και διευθύνσεις, έτσι ώστε να 
χρησιµοποιούνται ως προεπιλογή.
Ανοίξτε την καταχώρηση.
ΕπιλογέςKΠροεπιλογές
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Σε ένα αναδυόµενο παράθυρο εµφανίζονται οι 
ακόλουθες επιλογές:
• Τηλεφωνικός αριθµός
• Αριθµός SMS
• Αριθµός/διεύθυνση MMS
• ∆ιεύθυνση E-mail
Προβείτε σε µία επιλογή, στη συνέχεια

A Πιέστε Ορισµός. Εµφανίζονται 
όλοι οι καθορισµένοι αριθµοί/
διευθύνσεις. Επιλέξτε αυτόν που 
επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε 
ως προεπιλογή.

Οµάδες
Για την καλύτερη διαχείριση µεγάλων αριθµών 
καταχωρήσεων στις Επαφές, µπορείτε να τις 
ορίσετε σε οµάδες. Οι συγκεκριµένες µπορούν 
επίσης να χρησιµοποιηθούν ως λίστες διανοµής 
για την αποστολή σύντοµων µηνυµάτων ή 
e-mail. 

Νέα οµάδα
Ανοίξτε τις Επαφές:
CKΕπαφές
Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
ανοίξετε τη λίστα Οµάδες.
ΕπιλογέςKΝέα οµάδα

M Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για 
την οµάδα.

A Πιέστε Εντάξει. 

Προσθήκη µελών
Ανοίξτε τις Επαφές:

CKΕπαφές
Επιλέξτε την επιθυµητή καταχώρηση.
ΕπιλογέςKΠροσθήκη σε οµάδα
Επιλέξτε την επιθυµητή οµάδα (εάν διατίθενται 
περισσότερες από µία).

A Προσθήκη σε οµάδα: πιέστε.

Προσθήκη πολλαπλών µελών
Ανοίξτε τις Επαφές

CKΕπαφές
Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
ανοίξετε τη λίστα Οµάδες. Επιλέξτε και ανοίξτε 
την επιθυµητή οµάδα.
ΕπιλογέςKΠροσθήκη µελών
Επιλέξτε µία καταχώρηση και πιέστε το joystick 
για να τη σηµειώσετε. Επαναλάβετε για όλες 
τις καταχωρήσεις που επιθυµείτε να 
προσθέσετε.

A Πιέστε Εντάξει, για να 
προσθέσετε όλες τις σηµειωµένες 
καταχωρήσεις στην οµάδα.
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Αφαίρεση µελών
Ανοίξτε τις Επαφές:

CKΕπαφές
Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
ανοίξετε τη λίστα Οµάδες. Επιλέξτε και ανοίξτε 
την επιθυµητή οµάδα. Στη συνέχεια επιλέξτε 
την επιθυµητή καταχώρηση.
ΕπιλογέςKΑφαίρ. από οµάδα

A Πιέστε Ναι 

ή
πιέστε το κουµπί G.

Επιλογές Οµάδων
Άνοιγµα, Νέα οµάδα, ∆ιαγραφή, 
Μετονοµασία, Ήχος κλήσης, Πληροφορ. 
επαφών (Μνήµη, Φράσεις), Έξοδος
Σχετικότερες λειτουργίες:
Ήχος κλήσης
Ορίστε έναν προσωπικό ήχο κουδουνισµού 
για την επιλεγµένη οµάδα.
Πληροφορ. επαφώνKΜνήµη
Αριθµός επαφών/οµάδων
Πληροφορ. επαφώνKΦράσεις
Λίστα όλων των καταχωρήσεων µε φωνητικά 
δείγµατα. 
Πιέστε Επιλογές για επεξεργασία.

Φωνητική Κλήση
30 τηλεφωνικοί αριθµοί µπορούν να 
κληθούν προφέροντας απλά µία λέξη, π.χ. το 
όνοµα µίας καταχώρησης. Οι καταχωρήσεις 
φωνητικής κλήσης πρέπει να είναι 
αποθηκευµένες στη µνήµη του τηλεφώνου 
(όχι στην κάρτα SIM!).
Ορισµένες χρήσιµες υποδείξεις πριν τη χρήση 
της φωνητικής κλήσης:
• Τα φωνητικά δείγµατα εξαρτώνται µόνο από 

τη φωνή του οµιλητή, όχι από κάποια 
γλώσσα.

• Αποφύγετε το δυνατό παρασκηνιακό 
θόρυβο, καθώς οι φωνητικές ετικέτες είναι 
ευαίσθητες σε αυτόν.

• Χρησιµοποιείτε µεγάλα ονόµατα για 
καλύτερη αναγνώριση και διαφοροποίηση 
µεταξύ παρόµοιων ονοµάτων.

• Κατά τη χρήση της φωνητικής κλήσης, 
χρησιµοποιείται το ηχείο.

Ηχογράφηση
Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε την 
απαιτούµενη καταχώρηση. 
Ανοίξτε την καταχώρηση και επιλέξτε τον 
επιθυµητό αριθµό.
ΕπιλογέςKΠροσθήκη φράσης

A Πιέστε Έναρξη.

Προφέρετε το όνοµα µετά από τον τόνο 
έναρξης. Για την εισαγωγή ενός φωνητικού 
δείγµατος παρέχεται δύο φορές η δυνατότητα 
εξάσκησης. Περιµένετε έως ότου το όνοµα 
επαναληφθεί και αποθηκευτεί αυτόµατα από 
το τηλέφωνο. 



Επαφές 25

SX1 K1 el, A31008-H6500-A14-4-3D19 (21. January 2004, 16:41)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
SX

1
_v

2
\e

l\_
vo

n
_i

tl
\E

n
ds

ta
n

d\
k1

gb
_c

on
ta

ct
s.

fm

B Πιέστε Έξοδος, εάν δεν 
επιθυµείτε να αποθηκεύσετε την 
ηχογράφηση.
Μόλις το φωνητικό δείγµα 
αποθηκευτεί, εµφανίζεται ένα 
σύµβολο δίπλα στον αριθµό στην 
καταχώρηση του καταλόγου 
διευθύνσεων.

Εφαρµογή
Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο Φωνητικής 
Κλήσης στην πλευρά του τηλεφώνου. 

Παράγεται ένα σύντοµο ηχητικό σήµα. 
Προφέρετε τώρα το όνοµα. Το τηλέφωνο 
απαντά µε το πρωτότυπο φωνητικό δείγµα και 
εµφανίζει τον αριθµό και το όνοµα. Ο αριθµός 
καλείται µετά από 1,5 δευτερόλεπτα. 

A Πιέστε Τερµ. κλ., εάν δεν 
επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε 
τη συγκεκριµένη κλήση.

Επιλογές Επεξεργασίας
Αναπαραγωγή, ∆ιαγραφή, Αλλαγή

Προσθήκη ήχου 
κουδουνισµού
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε έναν 
ιδιαίτερο ήχο κουδουνισµού για κάθε 
καταχώρηση ή οµάδα. Όταν η συγκεκριµένη 
καταχώρηση ή κάποιο µέλος της 
συγκεκριµένης οµάδας σας καλεί, 
αναπαράγεται ο συγκεκριµένος ήχος. 

Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε την 
απαιτούµενη καταχώρηση. Ανοίξτε την 
καταχώρηση
ή
κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
ανοίξετε τη λίστα Οµάδες.
στη συνέχεια
ΕπιλογέςKΉχος κλήσης
Επιλέξτε τον επιθυµητό ήχο.

B Πιέστε Επιλογή.

Σηµείωση
Για να προβάλλετε µία λίστα όλων των 
καθορισµένων φωνητικών δειγµάτων:
Ανοίξτε τις Επαφές:
ΕπιλογέςKΠληροφορ. επαφών

KΦράσεις
Για να ακούσετε ένα φωνητικό δείγµα, 
επιλέξτε τo:
ΕπιλογέςKΑναπαραγωγή

Σηµείωση
Ο τηλεφωνικός αριθµός του καλούντος πρέπει 
να αποσταλεί µε την κλήση, προκειµένου να 
είναι δυνατή η αναγνώρισή του (βλ. επίσης 
Αποστολή στοιχ. µου, σελ. 76).

Σηµείωση
Όλες οι καταχωρήσεις σε µία οµάδα 
λαµβάνουν τον ίδιο ήχο κουδουνισµού που 
ορίζετε για την οµάδα, ακόµη και αν πριν 
διέθεταν το δικό τους ήχο.
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Επαγγελµατική κάρτα
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία καταχώρηση 
ως την προσωπική επαγγελµατική σας κάρτα 
και να την αποστείλετε ως µήνυµα σε µορφή 
vCard µέσω SMS και e-mail ή να την αποστείλετε 
σε µία άλλη συσκευή µε δυνατότητα IrDA ή 
Bluetooth™.
Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε την 
καταχώρηση που επιθυµείτε.
ΕπιλογέςKΑποστ. προσ. στοιχ. 
Στη συνέχεια επιλέξτε τη µέθοδο:
Μέσω SMS, σελ. 30
Μέσω Bluetooth™, σελ. 85
Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88
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Ìçôñþï Γενικά
Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει 
αριθµούς τηλεφωνικών κλήσεων για εύκολη 
επανάκληση και καταχωρεί όλη την 
κυκλοφορία όπως σύντοµα µηνύµατα, 
συνδέσεις δεδοµένων πακέτου και κλήσεις fax/
δεδοµένων.

Πρόσφατες κλήσεις
CKΜητρώοK Πρόσφατες κλήσεις 
Επιλέξτε την απαιτούµενη λίστα: 

Αναπάντητες κλήσεις 
Έως 20 τηλεφωνικοί αριθµοί κλήσεων που 
λάβατε αλλά δεν απαντήσατε αποθηκεύονται 
για να τους καλέσετε αργότερα.
Προϋπόθεση: Το δίκτυο υποστηρίζει την 
υπηρεσία "Αναγνώριση Κλήσης"

Εισερχόµενες κλήσεις 
Παρατίθενται έως 20 τηλεφωνικοί αριθµοί ή 
ονόµατα των πιο πρόσφατων κλήσεων που 
αποδεχτήκατε. 
Προϋπόθεση: Το δίκτυο υποστηρίζει την 
υπηρεσία "Αναγνώριση Κλήσεων"

Κληθέντες αριθµοί
Πρόσβαση στους τελευταίους 20 αριθµούς 
που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε.
Επιλογές Επεξεργασίας
Μετά την επιλογή της λίστας κλήσεων, 
διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:
Κλήση, Χρήση αριθµού, ∆ιαγραφή, Σβήσιµο 
λίστας, Προσθ. στις Επαφές (∆ηµιουργία 
νέας, Ενηµέρ. υπάρχουσας), Έξοδος

Λίστα καταχωρήσεων
CKΜητρώο
Μετακινηθείτε στα δεξιά για να εµφανίσετε τη 
συνολική λίστα καταχωρήσεων. 

Επιλογές λίστας καταχωρήσεων
Προβολή στοιχείων, Σβήσιµο µητρώου, 
Φίλτρο, Προσθ. στις Επαφές (∆ηµιουργία 
νέας, Ενηµέρ. υπάρχουσας), Ρυθµίσεις, 
Έξοδος.
Σχετικότερη λειτουργία:
Χρησιµοποιήστε το Φίλτρο για µία 
προσαρµοσµένη προβολή της λίστας.

∆ιάρκεια κλήσης
Εµφανίζει τη διάρκεια των εισερχόµενων και 
εξερχόµενων κλήσεων. 
∆ιαθέσιµες λίστες:
Τελευτ. κλήση, Κληθέντες αριθµοί, 
Εισερχόµενες κλήσεις, Όλες οι κλήσεις 

L 

L 

Εικονίδια στη λίστα:
Αναπάντητες κλήσεις

Ληφθείσες κλήσεις

Κληθέντες αριθµοί.

Σηµείωση
Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της κλήσης 
κατά τη διάρκεια µιας κλήσης σε εξέλιξη:
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΕµφάνιση διάρκ. κλ.KΝαι
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Κόστος κλήσ.
Η λειτουργία Χρέωσης κλήσης σας επιτρέπει 
να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης ή 
όλων των κλήσεων. 

Όριο χρέωσης κλήσης 
καθοριζόµενο από ένα δίκτυο
Ειδικές κάρτες SIM επιτρέπουν στο δίκτυο να 
καθορίσει µία πίστωση ή µία περίοδο, µετά 
από την οποία τίθεται φραγή στο τηλέφωνο για 
τις εξερχόµενες κλήσεις.
Ο αριθµός των υπολειπόµενων µονάδων 
εµφανίζεται κατά τη διάρκεια µίας κλήσης, 
καθώς και στην κατάσταση αναµονής. Η 
εµφάνιση των προπληρωµένων καρτών 
ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε το δίκτυο.

Όριο χρέωσης κλήσης 
οριζόµενο από το χρήστη
(ερώτηση PIN 2)

CKΜητρώο
KΜον.τελ.κλήσης/Κόστος όλων

Επιλέξτε ένα από αυτά. Για ενεργοποίηση 
επιλέξτε:
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΌριο κόστους κλήσ.
KΕνεργοποίησηKΕντάξει

Καταχωρήστε το όριο σε µονάδες ή νόµισµα, 
ανάλογα µε τη ρύθµιση Εµφάνιση κόστους σε 
παραπάνω.

Μετρητής δεδοµένων 
GPRS
CKΜητρώοK Μετρητής GPRS
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την ποσότητα 
δεδοµένων που αποστέλλονται και 
λαµβάνονται κατά τη διάρκεια συνδέσεων 
δεδοµένων πακέτου (GPRS).

Επιλογές 
καταχωρήσεων
Οι προσφερόµενες λειτουργίες εξαρτώνται από 
την τρέχουσα περίπτωση/θέση: 
Άνοιγµα, Μηδεν. χρονοµέτρων, Μηδεν. 
µετρητών, ∆ιαγρ. πρόσφ. κλήσ., Ρυθµίσεις, 
Έξοδος
Σχετικότερες λειτουργίες:
∆ιαγρ. πρόσφ. κλήσ.:
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις λίστες 
πρόσφατων κλήσεων.
Ρυθµίσεις: 
• ∆ιάρκεια µητρώου: Όχι, 1, 10 ή 30 ηµέρες.
• Εµφάνιση διάρκ. κλ. κατά τη διάρκεια µίας 

ενεργής κλήσης: Ναι/Όχι
• Εµφάνιση κόστους σε (ερώτηση PIN 2): 

Νόµισµα/Μονάδες
• Όριο κόστους κλήσ. (ερώτηση PIN 2): 

Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση 
(βλ. παραπάνω).
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Ìçíýìáôá Γενικά
CKΜηνύµατα
Αποστολή και λήψη µηνυµάτων µέσω:
• SMS,
• Έξυπνου µηνύµατος,
• MMS,
• E-mail,
• Bluetooth™ ή υπερύθρων.
Επιπλέον µπορείτε να λάβετε µηνύµατα 
εκποµπής κυψέλης ή µηνύµατα υπηρεσιών 
WAP.

Επιλογές µηνυµάτων
Οι προσφερόµενες λειτουργίες εξαρτώνται από 
την τρέχουσα περίπτωση/θέση.
Άνοιγµα, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, MMS, 
E-mail), Σύνδεση, Μηνύµατα SIM, Εκποµπή 
κυψέλης, Εντολές υπηρεσίας, Ρυθµίσεις, 
Έξοδος

Νέα µηνύµατα
SMS (Σύντοµο µήνυµα)
Με το τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα να 
αποστείλετε και να λάβετε µηνύµατα SMS.
Ανάλογα µε το δίκτυο, είναι επίσης δυνατή η 
αποστολή e-mail και φαξ ή η λήψη e-mail µέσω 
SMS (αλλάξτε τη ρύθµιση, εάν χρειάζεται, 
σελ. 38).

∆ηµιουργία σύντοµου µηνύµατος
ΜηνύµαταK∆ηµιουργία µηνύµ.KSMS
Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο Προς:
• Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, 

επιλέξτε/απεπιλέξτε παραλήπτη(ες). 
Πιέστε Εντάξει, για να επιστρέψετε στο 
µήνυµα. Εάν κάποιος παραλήπτης διαθέτει 
πολλούς τηλεφωνικούς αριθµούς, επιλέξτε 
έναν.

• Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό
• Αντιγράψτε τον παραλήπτη από κάποια 

άλλη εφαρµογή (Αντιγραφή, βλ. σελ. 19).
Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο 
κειµένου και συντάξτε το κείµενο (σελ. 17). 
Στο άνω µέρος της οθόνης, ο δείκτης έκτασης 
µηνυµάτων εµφανίζει τον αριθµό των 
χρησιµοποιηµένων χαρακτήρων και SMS.
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Αποστείλετε το µήνυµα:
ΕπιλογέςKΑποστολή
Αποθηκεύστε το µήνυµα (για να το αποστείλετε 
αργότερα):

B Πιέστε Κλείσιµο, για να 
αποθηκεύσετε το µήνυµα στo 
Πρόχειρα. 

Επιλογές SMS
Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή 
(Εικονίδιο, Πρότυπο), ∆ιαγραφή, Στοιχεία 
µηνύµατος, Επιλογές αποστολής (σελ. 29), 
Έξοδος.

Έξυπνο µήνυµα
Τα έξυπνα µηνύµατα είναι ειδικά σύντοµα 
µηνύµατα που µπορούν να περιέχουν 
δεδοµένα. 
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε µία 
επαγγελµατική κάρτα (vCard, σελ. 26) ή µία 
σηµείωση ηµερολογίου (vCalendar, σελ. 60). 
Μπορείτε να λάβετε π.χ. πληροφορίες 
ρύθµισης Υπηρεσιών WAP, έναν ήχο 
κουδουνισµού ή ένα λογότυπο του φορέα. 

MMS 
Η υπηρεσία Multimedia Messaging Service 
σας επιτρέπει να αποστείλετε κείµενα, εικόνες, 
ήχους και video clip σε ένα συνδυασµένο 
µήνυµα σε ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή σε µία 
διεύθυνση e-mail. Ανάλογα µε τη ρύθµιση του 
τηλεφώνου σας, λαµβάνετε αυτόµατα το 
πλήρες µήνυµα ή λαµβάνετε για µερικά 
δευτερόλεπτα µία ειδοποίηση που υποδεικνύει 
ότι υπάρχει ένα νέο µήνυµα στο διακοµιστή. 
Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει αµέσως τις 
ρυθµίσεις σε Ανάκτηση, προκειµένου να λάβει 
το µήνυµα.

Ενηµερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά µε 
το αν διατίθεται η συγκεκριµένη υπηρεσία. 
Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή 
για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. 

Ένα µήνυµα πολυµέσων µπορεί να περιέχει 
πολλές σελίδες µε κείµενο, µουσική ή εικόνες 
σε κάθε σελίδα. 
Η σύνταξη κειµένου µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση της υποστήριξης 
T9 (σελ. 17). 
Έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε µία 
Εικόνα που έχει παραχθεί µε την επιλογή 
Φωτογραφία ή έχει ληφθεί σε ένα µήνυµα. Το 
µέγιστο µέγεθος των 640x480 pixel µειώνεται 
στο µέγεθος της οθόνης.
Ένα Ηχητικό κλιπ αποστέλλεται και 
λαµβάνεται ως αρχείο AMR.
Η εγγραφή ενός Βίντεο κλιπ µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή Camcorder, 
που βρίσκεται στο:
CKΚάµεραKΒίντεο
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την 
εφαρµογή camcorder βλ.: 
www.my-siemens.com/sx1
Όλα τα στοιχεία σε ένα MMS συνδυάζονται 
µε τη µορφή µίας προβολής ταινίας.

Σηµείωση
Μόνο οι συσκευές που προσφέρουν την 
υπηρεσία Multimedia Messaging Service 
µπορούν να λάβουν µηνύµατα πολυµέσων.
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∆ηµιουργία µηνύµατος πολυµέσων
ΜηνύµαταKΝέο µήνυµαKMMS
Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο Προς:
• Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, 

επιλέξτε/απεπιλέξτε παραλήπτη(ες). 
ΠιέστεΕντάξει, για να επιστρέψετε στο 
µήνυµα. 
Εάν κάποιος παραλήπτης διαθέτει πολλούς 
τηλεφωνικούς αριθµούς ή διευθύνσεις 
e-mail, επιλέξτε έναν/µία.

• Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό
• Αντιγράψτε τον παραλήπτη από κάποια 

άλλη εφαρµογή (Αντιγραφή, βλ. σελ. 19).
Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο 
κειµένου και συντάξτε το κείµενο (σελ. 17).
Για να προσθέσετε µία εικόνα, ένα ηχητικό 
κλιπ, ένα βίντεο κλιπ και πρότυπα στο µήνυµα:
ΕπιλογέςKΕισαγωγή (Εικόνα, Ηχητικό 

κλιπ, Βίντεο κλιπ, Νέα εικόνα, 
Νέο ηχητικό κλιπ, Πρότυπο)

Για να αφαιρέσετε την εικόνα, το ηχητικό κλιπ ή 
το βίντεο κλιπ από το µήνυµα:
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή 

(Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, 
Βίντεο κλιπ)

Για προβολή του πλήρους µηνύµατος 
πολυµέσων πριν την αποστολή:
ΕπιλογέςKΠροεπισκ. µηνύµατος

Για προβολή/ακρόαση των επιµέρους 
στοιχείων του µηνύµατος:
ΕπιλογέςKΑντικείµενα
(Στην προβολή Αντικείµενα προσφέρονται 
άλλες Επιλογές για τη διευθέτηση, το άνοιγµα 
και την αφαίρεση στοιχείων).
Αποθηκεύστε το µήνυµα (για να το αποστείλετε 
αργότερα):

B Πιέστε Κλείσιµο, για να 
αποθηκεύσετε το µήνυµα στo 
Πρόχειρα. 

Αποστείλετε το µήνυµα πολυµέσων:
ΕπιλογέςKΑποστολή
ή
πιέστε το πλήκτρο πραγµατοποίησης κλήσης, 
για να αποστείλετε το µήνυµα
Επιλογές MMS
Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, 
Προεπισκ. µηνύµατος, Αντικείµενα, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή, Στοιχεία µηνύµατος, 
Επιλογές αποστολής, Έξοδος.
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E-mail
Το τηλέφωνό σας διαθέτει µία προσωπική 
υπηρεσία e-mail (e-mail client). Μπορείτε να τη 
χρησιµοποιήσετε για να δηµιουργήσετε και να 
λάβετε e-mail. Ένα αρχείο από το σύστηµα 
αρχείων (π.χ. ήχος κουδουνισµού) µπορεί να 
εισαχθεί σε ένα e-mail ως συνηµµένο.
∆ηµιουργία e-mail
ΜηνύµαταKΝέο µήνυµαKE-mail
Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο Προς:
• Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, 

επιλέξτε/απεπιλέξτε παραλήπτη(ες). 
ΠιέστεΕντάξει, για να επιστρέψετε στο 
µήνυµα. 
Εάν κάποιος παραλήπτης διαθέτει πολλές 
διευθύνσεις e-mail, επιλέξτε µία,

• Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (τις 
διευθύνσεις) e-mail. 

• Για να αποστείλετε ένα αντίγραφο του 
e-mail σε κάποιον, εισάγετε τη διεύθυνση 
στο πεδίο Κοινοπ.:

• Στο πεδίο Θέµα, εισάγετε την κεφαλίδα του 
e-mail.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο 
κειµένου και συντάξτε το κείµενο (σελ. 17).

Για να προσθέσετε συνηµµένα όπως εικόνες, 
ηχητικά κλιπ, βίντεο κλιπ, σηµειώσεις και 
πρότυπα στο µήνυµα:
ΕπιλογέςKΕισαγωγή (Εικόνα, Ηχητικό 

κλιπ, Βίντεο κλιπ, Σηµείωση, 
Πρότυπο)

Για προβολή/ακρόαση των επιµέρους 
στοιχείων του e-mail:
ΕπιλογέςKΣυνηµµένα
(Στην προβολή Συνηµµένα σας προσφέρονται 
άλλες Επιλογές για το άνοιγµα, την εισαγωγή 
και την αφαίρεση στοιχείων)
Αποστείλετε το e-mail:
ΕπιλογέςKΑποστολή
(Τα E-mail µεταδίδονται αυτόµατα στα 
Εξερχόµενα πριν την αποστολή).
Αποθηκεύστε το µήνυµα (για να το αποστείλετε 
αργότερα):

B Πιέστε Κλείσιµο, για να 
αποθηκεύσετε το µήνυµα στo 
Πρόχειρα. 

Επιλογές E-mail
Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, 
Συνηµµένα, ∆ιαγραφή, Στοιχεία µηνύµατος, 
Επιλογές αποστολής, Έξοδος.

Σηµείωση
* Πιέστε για @.

# Πιέστε για να διαχωρίσετε τους 
διάφορους παραλήπτες µε µία 
άνω τελεία.



Μηνύµατα 33

SX1 K1 el, A31008-H6500-A14-4-3D19 (21. January 2004, 16:48)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
SX

1
_v

2
\e

l\_
vo

n
_i

tl
\E

n
ds

ta
n

d\
k1

gb
_m

es
sa

ge
s.

fm

Εισερχόµενα
Όλα τα µηνύµατα που λαµβάνονται 
αποθηκεύονται στα Εισερχόµενα (µε εξαίρεση 
τα e-mail, βλ. Θυρίδα (σελ. 36) και τα µηνύµατα 
εκποµπής κυψέλης (σελ. 42).
ΜηνύµαταKΕισερχόµενα
Τα µη αναγνωσµένα µηνύµατα επισηµαίνονται 
µε τονισµένα γράµµατα. Τα ακόλουθα 
εικονίδια ενδέχεται να εµφανιστούν για

νέα/αναγνωσµένα σύντοµα 
µηνύµατα
νέα/αναγνωσµένα έξυπνα 
µηνύµατα
νέα/αναγνωσµένα µηνύµατα 
πολυµέσων
νέα/αναγνωσµένα µηνύµατα 
υπηρεσιών WAP

δεδοµένα που λαµβάνονται µέσω 
Bluetooth™
δεδοµένα που λαµβάνονται µέσω 
υπερύθρων
αγνώστου τύπου

Επιλογές Εισερχοµένων
Άνοιγµα, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, MMS, 
E-mail), ∆ιαγραφή, Στοιχεία µηνύµατος, 
Μετακίν. σε φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, 
(Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), 
Έξοδος.

Προβολή µηνύµατος
Επιλέξτε το επιθυµητό µήνυµα στα Εισερχόµενα 
και πιέστε το joystick, για να το ανοίξετε. 
Χρησιµοποιήστε το joystick για κύλιση διαµέσου 
του µηνύµατος γραµµή προς γραµµή. Κινήστε 
το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, 
για να εµφανίσετε το προηγούµενο/επόµενο 
µήνυµα. 

Επιλογές προβολής
Οι προσφερόµενες λειτουργίες εξαρτώνται από 
τον τύπο του ανοικτού µηνύµατος. 

SMS και άλλα
Απάντηση
Ανοίξτε το µήνυµα στον επεξεργαστή µε τη 
διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο Προς:
Προώθηση
Ανοίξτε το µήνυµα στον επεξεργαστή.
Κλήση
Καλέστε τον αποστολέα (ή πιέστε D).
∆ιαγραφή
∆ιαγράψτε το µήνυµα.
Στοιχεία µηνύµατος
Ελέγξτε τις λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά 
µε το µήνυµα.
Μετακίν. σε φάκελο
Μεταφέρετε το µήνυµα σε έναν άλλο φάκελο.
Προσθ. στις Επαφές
Με τη διεύθυνση του αποστολέα, 
αντικαταστήστε µία υπάρχουσα καταχώρηση 
διεύθυνσης ή δηµιουργήστε µία νέα.
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Εύρεση
∆ιερευνήστε το µήνυµα για τηλεφωνικούς 
αριθµούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις 
Internet (URL).
Έξοδος
Εγκαταλείπει το µενού µηνυµάτων και 
επιστρέφει στο βασικό µενού.

Μόνο έξυπνα µηνύµατα
Εικονοµήνυµα
Αποθηκεύστε την εικόνα σε ένα έξυπνο µήνυµα 
στις Εικόνες. Άλλα στοιχεία προς αποθήκευση 
µπορεί να είναι:
Ήχος κλήσης, Λογότυπο χειριστή, Κατ. 
ηµερολ.
Προσωπικά στοιχεία
Αποθηκεύστε τα δεδοµένα στις ∆ιευθύνσεις. 
Εάν υπάρχει συνηµµένη εικόνα, αποθηκεύεται 
επίσης στις ∆ιευθύνσεις.
Αποθ. στους σ/δ.
Αποθηκεύστε ένα σελιδοδείκτη στη λίστα: 
Σελιδοδείκτης: 
Ειδοποίηση e-mail
Σας ενηµερώνει για τον αριθµό των νέων e-mail 
στην αποµακρυσµένη θυρίδα σας. Για τον 
τρόπο ανάγνωσης ενός e-mail, βλ. Γραµ/
κιβώτιο.
∆εδοµένα υπηρεσιών
Εάν λάβετε δεδοµένα υπηρεσιών, αντιγράψτε 
τα µε τη σχετική λειτουργία: Αποθ. στις ρυθ. 
email, Αποθ. στις ρυθµ. SMS, Αποθ. στα 
µην. Οµιλ., κ.λπ.

Μόνο µηνύµατα πολυµέσων
Προβολή εικόνας
Εµφανίζει µία συνηµµένη εικόνα.
Αναπαραγ. ηχ. κλιπ
Κατά την αναπαραγωγή, κινήστε το joystick 
προς τα δεξιά/προς τα αριστερά, για να 
αυξήσετε/µειώσετε την ένταση. Πιέστε 
∆ιακοπή, για να διακόψετε την ηχητική 
αναπαραγωγή.
Αναπαραγ. βίντεο
Αναπαράγει ένα συνηµµένο βίντεο κλιπ.
Αντικείµενα
Παραθέστε όλα τα διαφορετικά αντικείµενα 
πολυµέσων σε ένα µήνυµα πολυµέσων. Στην 
προβολή Αντικείµενα σας προσφέρονται 
περισσότερες Επιλογές για το άνοιγµα, την 
αποθήκευση και την αποστολή στοιχείων. 

Σηµείωση
Προσέξτε τυχόν ιούς και επιβλαβές λογισµικό. 
Μην ανοίγετε συνηµµένα από ύποπτους 
αποστολείς. Βλ. επίσης ∆ιαχείριση 
πιστοποιητικών (σελ. 80).
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Μηνύµατα WAP
Το µήνυµα µπορεί να περιέχει σελιδοδείκτες 
και/ή πληροφορίες σηµείων πρόσβασης. Για 
να τα αποθηκεύσετε µαζί, επιλέξτε 
Αποθήκευση όλων. Για να τα αποθηκεύσετε 
ξεχωριστά, επιλέξτε Προβολή στοιχείων. Στη 
συνέχεια επιλέξτε Αποθ. στους σ/δ. ή Αποθ. 
στις Ρυθµίσεις.

Μηνύµατα υπηρεσιών WAP
Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει "push 
messages", τα οποία είναι αναγγελίες τίτλων 
ειδήσεων ή υπηρεσιών. Για τη διαθεσιµότητα 
και τις λεπτοµέρειες εγγραφής, απευθυνθείτε 
στο δίκτυό σας.
Ένα µήνυµα υπηρεσιών WAP µπορεί να 
περιέχει κείµενο ή διευθύνσεις. Για προβολή ή 
µεταφόρτωση της υπηρεσίας επιλέξτε Λήψη 
µηνύµατος. Εάν χρειάζεται, το τηλέφωνο 
πραγµατοποιεί µία σύνδεση δεδοµένων.

Οι φάκελοί µου
ΜηνύµαταKΟι φάκελοί µου
Οργανώστε τα µηνύµατά σας σε φακέλους. 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέους φακέλους, 
να µετονοµάσετε ή να διαγράψετε παλαιούς. 
Τα Πρότυπα είναι ένα ιδιαίτερο είδος φακέλου 
που περιέχει καθορισµένες φράσεις. Εδώ 
µπορείτε να προσθέσετε νέα πρότυπα για 
µελλοντική χρήση στα µηνύµατά σας. 

Επιλογές ρύθµισης Οι φάκελοί 
µου
Άνοιγµα, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, MMS, 
E-mail), ∆ιαγραφή, Νέος φάκελος, Μετονοµ. 
φακέλου*, Έξοδος.
* ∆εν διατίθεται για το φάκελο Πρότυπα.

Σηµείωση
Κατά τη διερεύνηση ενός φακέλου, µπορείτε 
απλά να µεταβείτε σε άλλους φακέλους 
κινώντας το joystick προς τα αριστερά/προς 
τα δεξιά.
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Γραµ/κιβώτιο
ΜηνύµαταKΓραµ/κιβώτιο

Σύνδεση µε τη θυρίδα
ΕπιλογέςKΣύνδεση
Εάν δεν έχετε ρυθµίσει τον προσωπικό σας 
λογαριασµό e-mail , καλείστε να το κάνετε, 
βλ. Ρυθµίσεις (σελ. 41).
Ναι Συνδεθείτε στη θυρίδα σας.
Όχι ∆ιαβάστε τα e-mail που είναι 

αποθηκευµένα στο τηλέφωνό 
σας off-line.

Αποσύνδεση από τη θυρίδα
Μετά την ανάκτηση του e-mail θα πρέπει να 
αποσυνδεθείτε και να διαβάσετε τα µηνύµατά 
σας off-line, προς εξοικονόµηση κόστους 
σύνδεσης.

Επιλογές θυρίδας
Οι προσφερόµενες λειτουργίες εξαρτώνται από 
την κατάσταση on-line ή offline.
Άνοιγµα, ∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, MMS, 
E-mail), Σύνδεση/Αποσύνδεση, Ανάκτηση 
e-mail (Νέα, Επιλεγµένα, Όλα), ∆ιαγραφή, 
Στοιχεία µηνύµατος, Αντιγρ. στο φάκελο, 
Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή 
όλων, Εξαίρεση όλων), Έξοδος.

Ανάγνωση νέου e-mail
Προκειµένου να είναι δυνατή η ανάγνωση ενός 
e-mail, θα πρέπει να προηγηθεί η ανάκτησή 
του από το διακοµιστή (server). Το δίκτυο 
καλείται µε το καθορισµένο προφίλ πρόσβασης 
και όλα/ τα νέα e-mail µεταφέρονται στη λίστα 
θυρίδας στο τηλέφωνό σας.

ΕπιλογέςKΑνάκτηση e-mail
Νέα Ανάκτηση µόνο νέων, µη 

αναγνωσµένων e-mail.
Όλα Ανάκτηση όλων των e-mail από 

την αποµακρυσµένη θυρίδα σας.
Επιλεγµένα Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία 

Σηµείωση/Ακύρωση Σηµείωσης, 
για να επιλέξετε τα επιθυµητά 
e-mail.

Για να διαβάσετε ένα e-mail, επιλέξτε το 
επιθυµητό µήνυµα από τη λίστα και πιέστε το 
joystick, για να το ανοίξετε. 

∆ιαγραφή e-mail
Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε e-mail 
µόνο από το τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο και 
την αποµακρυσµένη θυρίδα στο διακοµιστή 
(server):
ΕπιλογέςK∆ιαγραφήKΜόνο τηλέφωνο
ή
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή

KΤηλέφ. και διακοµ.
Προβολή επιλογών e-mail
Απάντηση (Προς αποστολέα, Προς όλους), 
Προώθηση, ∆ιαγραφή, Συνηµµένα, Στοιχεία 
µηνύµατος, Μετακίν. σε φάκελο, Προσθ. 
στις Επαφές (∆ηµιουργία νέας, Ενηµέρ. 
υπάρχουσας), Εύρεση, Έξοδος.

Σηµείωση
Πριν λάβετε το πιο πρόσφατο e-mail, πρέπει 
πάντοτε να επανασυνδέεστε στη θυρίδα σας.
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Συνηµµένα E-mail 
Εάν ένα e-mail φέρει το 
συγκεκριµένο σύµβολο 
συνηµµένου, επιλέξτε.

ΕπιλογέςKΣυνηµµένα
Στην προβολή συνηµµένων, µπορείτε να 
ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε 
συνηµµένα ξεχωριστά, εάν διατίθεται κάποια 
αντίστοιχη εφαρµογή.

Ανάκτηση συνηµµένων
Η θυρίδα σας µπορεί να είναι ρυθµισµένη έτσι 
ώστε να µην λαµβάνει αυτόµατα τα συνηµµένα. 
Αυτό υποδεικνύεται από ένα σκιασµένο δείκτη 
συνηµµένου στο e-mail. 
Για να λάβετε το συνηµµένο:
ΕπιλογέςKΑνάκτηση e-mail
Ανοίξτε τα συνηµµένα
Στην προβολή συνηµµένων, επιλέξτε το 
επιθυµητό συνηµµένο και πιέστε το joystick, 
για να το ανοίξετε.
Σε απευθείας σύνδεση (On-line)
Το συνηµµένο ανακτάται από το διακοµιστή 
και ανοίγει από την αντίστοιχη εφαρµογή.

Χωρίς άµεση σύνδεση (Off-line)
Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα συνδεθείτε 
για να ανακτήσετε το συνηµµένο. 

Αποθήκευση συνηµµένων
Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα 
συνηµµένα χωριστά από το e-mail στην 
αντίστοιχη εφαρµογή:
ΕπιλογέςKΑποθήκευση

Προβολή επιλογών συνηµµένων
Άνοιγµα, Ανάκτηση, Αποθήκευση, 
Αποστολή (Μέσω Bluetooth, Μέσω 
υπέρυθρων), ∆ιαγραφή, Έξοδος.

Πρόχειρα
ΜηνύµαταKΠρόχειρα
Ο συγκεκριµένος φάκελος περιέχει µηνύµατα 
που δεν έχουν ακόµη αποσταλεί.

Σταλθέντα
ΜηνύµαταKΣταλθέντα
Ο συγκεκριµένος φάκελος περιέχει τα 
τελευταία 15 µηνύµατα που έχουν αποσταλεί 
(για αλλαγή του αριθµού των αποθηκευµένων 
µηνυµάτων, βλ. σελ. 43).

Σηµείωση
Προσέξτε τυχόν ιούς και επιβλαβές λογισµικό. 
Μην ανοίγετε συνηµµένα από ύποπτους 
αποστολείς. Βλ. επίσης ∆ιαχείριση 
πιστοποιητικών (σελ. 80).

Σηµείωση
Εάν χρησιµοποιείτε το
• πρωτόκολλο IMAP 4, µπορείτε να λαµβάνετε 
κεφαλίδες e-mail, µηνύµατα ή µηνύµατα µε 
συνηµµένα ξεχωριστά,

• πρωτόκολλο POP 3, µπορείτε να 
αποφασίσετε να λαµβάνετε µόνο κεφαλίδες 
ή µηνύµατα µε συµπεριλαµβανόµενα 
συνηµµένα.
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Εξερχόµενα
ΜηνύµαταKΕξερχόµενα
Τα µηνύµατα αποθηκεύονται προσωρινά στο 
συγκεκριµένο φάκελο, µέχρι να αποσταλούν.
Κατάσταση των µηνυµάτων:
Αποστολή...
Το µήνυµα αποστέλλεται.
Αναµονή...
Το συγκεκριµένο µήνυµα βρίσκεται σε 
αναµονή, εάν υπάρχουν δύο παρόµοιοι τύποι 
µηνυµάτων στα Εξερχόµενα προς αποστολή.
Νέα αποστ. σε ...
Εάν η µετάδοση αποτύχει, η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται µετά από ένα καθορισµένο 
χρονικό διάστηµα.
Αναβλήθηκε
Η αποστολή του συγκεκριµένου µηνύµατος 
καθυστερεί.
Απέτυχε
Εάν συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός 
ανεπιτυχών προσπαθειών µετάδοσης, 
η µετάδοση έχει αποτύχει. Μπορείτε να 
επιχειρήσετε να επαναλάβετε την αποστολή 
του µηνύµατος, επιλέγοντας ΕπιλογέςK 
Αποστολή. 
Σε αναµονή
Συµβαίνει όταν ο χρήστης αποστέλλει ένα 
email και δεν βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση 
(online) κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή.

Επιλογές Εξερχοµένων
∆ηµιουργία µηνύµ. (SMS, MMS, E-mail), 
Αναβλήθηκε, ∆ιαγραφή, Στοιχεία 
µηνύµατος, Αποστολή, Μετακ.στα 
Πρόχειρα, Έξοδος.

Αναφορές
ΜηνύµαταKΑναφορές
Στο συγκεκριµένο φάκελο συγκεντρώνονται 
όλα τα µηνύµατα που απαιτούνται για 
πληροφορίες κατάστασης, π.χ. µία 
επιβεβαίωση που απαιτείται από Λήψη 
αναφοράς (σελ. 38). Κάθε παραλήπτης 
διαθέτει τη δική του αναφορά.

Ρυθµίσεις
Επιλέξτε τον επιθυµητό τύπο µηνύµατος και 
πιέστε το joystick.

SMS
ΜηνύµαταKΕπιλογέςKΡυθµίσεις 

KSMS
Κέντρα µηνυµάτων
Εµφανίζει µία λίστα όλων των καθορισµένων 
κέντρων µηνυµάτων (για προσθήκη νέας 
καταχώρησης βλ. σελ. 39).
Κέντρο µην. σε χρήση
Επιλέξτε το κέντρο µηνυµάτων που πρόκειται 
να χρησιµοποιήσετε για την αποστολή και 
λήψη µηνυµάτων.
Λήψη αναφοράς
Επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς 
παράδοσης ενός απεσταλµένου µηνύµατος 
παρέχεται στα Μητρώο. Η συγκεκριµένη 
υπηρεσία ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση.
∆ιάρκεια µηνύµατος
Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, κατά την οποία το 
κέντρο υπηρεσιών επιχειρεί να παραδώσει το 
µήνυµα:
1 ώρα, 6 ώρες, 24 ώρες, 3 ηµέρες, 
1 εβδοµάδα, Μέγιστος χρόνος * 
*) Μέγιστη περίοδος που επιτρέπει το δίκτυο. 
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Μήνυµα εστάλη ως
Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει 
τις µορφές µετατροπής (για πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας).

Κείµενο 
Κανονικό µήνυµα SMS.
Φαξ 
Μετάδοση µέσω SMS.
Τηλε-ειδοποίηση 
Πιθανόν να χρειάζεται να λάβετε 
τον απαιτούµενο κωδικό αριθµό 
από το δίκτυό σας.
E-mail 
Μετάδοση µέσω SMS.

Προτιµώµενη σύνδεση
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε µεταξύ GSM 
ή GPRS ως προεπιλογή, εάν υποστηρίζεται 
από το χρησιµοποιούµενο δίκτυο.
Απάντ.από ίδιο κέντρο
Η διαχείριση της απάντησης στο µήνυµά σας 
γίνεται µέσω του κέντρου υπηρεσιών σας (για 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας).

Επιλογές SMS
Κέντρο µηνυµ., Επεξεργασία, ∆ιαγραφή, 
Έξοδος.
Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή (Εικονίδιο, 
Πρότυπο), ∆ιαγραφή, Στοιχεία µηνύµατος, 
Επιλογές αποστολής, Έξοδος.
Σχετικότερες λειτουργίες:
Κέντρα µηνυµάτωνKΕπιλογές

KΝέο κέντρο µην.
Πιέστε το joystick, πληκτρολογήστε ένα όνοµα 
για το νέο κέντρο υπηρεσιών και στη συνέχεια 
πιέστε Εντάξει. 
Κινήστε το joystick προς τα κάτω και πιέστε το. 
Πληκτρολογήστε τον αριθµό του νέου κέντρου 
σύντοµων µηνυµάτων και στη συνέχεια πιέστε 
Εντάξει (λάβετε τον αριθµό από το δίκτυό σας).
Για να χρησιµοποιήσετε το νέο κέντρο 
υπηρεσιών, µεταβείτε στο Κέντρο µην. σε 
χρήση και επιλέξτε το.

MMS
ΜηνύµαταKΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KMMS
Προτιµώµενη σύνδεση
Επιλέξτε το σηµείο πρόσβασης που πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί ως η προτιµώµενη 
σύνδεση. Για τον καθορισµό ενός νέου 
σηµείου πρόσβασης, βλ. Ρυθµίσεις σελ. 77.
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∆ευτερεύουσα σύνδ.
Επιλέξτε το σηµείο πρόσβασης που πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί ως η δευτερεύουσα 
σύνδεση. 

Λήψη MMS
Οικείο δίκτ. µόνο 
Λαµβάνετε µηνύµατα 
πολυµέσων, µόνο όταν 
βρίσκεστε στο οικείο δίκτυό σας.
Πάντα ενεργοπ. 
Λαµβάνετε πάντοτε µηνύµατα 
πολυµέσων.
Απενεργοποιηµ. 
Επιλέξτε, εάν επιθυµείτε να µην 
λαµβάνετε ποτέ µηνύµατα 
πολυµέσων. 

Κατά τη λήψη µηνύµ.
Άµεση ανάκτηση 
Τα µηνύµατα πολυµέσων 
ανακτώνται άµεσα, ακόµη και 
εκείνα µε την κατάσταση 
Αναβλήθηκε.
Αναβ. ανάκτησης 
Τα µηνύµατα πολυµέσων 
αποθηκεύονται στο κέντρο 
υπηρεσιών για µελλοντική 
µεταφορά (βλ. Άµεση 
ανάκτηση).
Απόρριψη µηνύµ. 
Όλα τα αποθηκευµένα µηνύµατα 
πολυµέσων διαγράφονται από το 
κέντρο υπηρεσιών.

Να επιτραπ. ανώνυµα
Επιλέξτε Όχι: Απόρριψη όλων των µηνυµάτων 
από ανώνυµους αποστολείς.
Λήψη διαφηµιστικών
Λήψη όλων των αναγγελιών µηνυµάτων 
πολυµέσων.
Λήψη αναφορών
Εάν η συγκεκριµένη λειτουργία είναι 
ενεργοποιηµένη, η κατάσταση ενός 
απεσταλµένου µηνύµατος εµφανίζεται στα 
Μητρώο ως Εκκρεµεί, Απέτυχε ή 
Παραδόθηκε. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται µόνο η 
ένδειξη Παραδόθηκε.
Αποστ. αναφ. απαγορ.
Το τηλέφωνο δεν αποστέλλει αναφορές 
παράδοσης των ληφθέντων µηνυµάτων 
πολυµέσων.

Σηµείωση
Και οι δύο συνδέσεις (προτιµώµενη και 
δευτερεύουσα) αναφέρονται στις ίδιες 
ρυθµίσεις Internet. Μόνο η σύνδεση 
δεδοµένων είναι διαφορετική, π.χ. κλήση 
δεδοµένων GSM ως προτιµώµενη και GPRS 
ως δευτερεύουσα. Για περαιτέρω 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Σηµείωση
Η αποστολή και λήψη µηνυµάτων πολυµέσων 
εκτός του οικείου δικτύου σας ενδέχεται να 
επιφέρει υψηλότερο κόστος σύνδεσης. 
Με τις ρυθµίσεις Οικείο δίκτ. µόνο και Πάντα 
ενεργοπ. το τηλέφωνό σας µπορεί να 
πραγµατοποιήσει συνδέσεις στο 
παρασκήνιο, χωρίς να το γνωρίζετε!
Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, 
µπορείτε να τροποποιήσετε τις λειτουργίες 
λήψης, βλ. παρακάτω.
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Χρονική ισχύς µηνύµ.
Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, κατά την οποία το 
κέντρο υπηρεσιών επιχειρεί να παραδώσει το 
µήνυµα πολυµέσων:
1 ώρα, 6 ώρες, 24 ώρες, 3 ηµέρες, 
1 εβδοµάδα, Μέγιστος χρόνος * 
*) Μέγιστη περίοδος που επιτρέπει το δίκτυο.
Μέγεθος εικόνας
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το µέγεθος 
της εικόνας σε ένα µήνυµα πολυµέσων:

Μεγάλο (640 x 480 pixel, VGA)
Μικρό (160 x 120 pixel)

Προεπιλεγµένο ηχείο
Μεγάφωνο 
Οι ήχοι αναπαράγονται από το 
ενσωµατωµένο ηχείο, σελ. 16.
Ακουστικό 
Οι ήχοι αναπαράγονται από το 
ακουστικό.

E-mail
ΜηνύµαταKΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KE-mail
Για να εµφανίσετε τη λίστα όλων των θυρίδων:
Γραµµατοκιβώτια 

Πιέστε.
Για να καθορίσετε µία νέα θυρίδα:
ΕπιλογέςKΝέο γραµµατοκιβ.

Όνοµα γραµµατοκιβ.
Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τη νέα θυρίδα.
Σηµ. πρόσβ. σε χρήση
Επιλέξτε ένα σηµείο πρόσβασης Internet από 
τη λίστα (για τη δηµιουργία ενός σηµείου 
πρόσβασης, βλ. σελ. 77).
Η διεύθ/ση e-mail µου
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας 
παρέχεται από το δίκτυό σας (* Πιέστε για 
@). 
∆ιακοµ. εξερχ. µηνυµ.
Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού 
υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του server που 
αποστέλλει το e-mail σας.
Αποστολή µηνύµατος

Στην επόµ. σύνδ. 
Το e-mail θα αποσταλεί την 
επόµενη φορά που θα συνδεθείτε 
µε την αποµακρυσµένη θυρίδα 
σας.
Αµέσως 
Εάν επιλέξετε Αποστολή 
µηνύµατος µετά τη σύνταξη του 
e-mail, πραγµατοποιείται µία 
σύνδεση για την άµεση 
αποστολή του e-mail.

Αποστ. αντιγ. σε µένα
Λαµβάνετε ένα αντίγραφο κάθε απεσταλµένου 
e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπως 
καθορίζεται παραπάνω.
Με υπογραφή
Πληκτρολογήστε την υπογραφή, αφού πιέσετε 
Ναι. Στο µέλλον, σε κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα 
που αποστέλλετε θα επισυνάπτεται µία 
υπογραφή. 
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Όνοµα χρήστη
Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη που σας 
παρέχεται από το δίκτυο.
Κωδικός πρόσβασης
Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό 
πρόσβασης. Εάν δεν το κάνετε, θα σας ζητάται 
κάθε φορά που επιθυµείτε να συνδεθείτε στην 
αποµακρυσµένη θυρίδα σας.
∆ιακοµ. εισερχ. µην.
Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού 
υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακοµιστή 
που λαµβάνει το e-mail σας.
Τύπος γραµµατοκιβ.
POP3 ή IMAP4. 

Ασφάλεια
Ενεργοποιηµένη ή Απενεργοποιηµ. 
∆ιασφαλίστε τη σύνδεση µε την 
αποµακρυσµένη θυρίδα σας µε τα 
πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP.
Ανάκτηση συνηµµένου
Έχετε τη δυνατότητα ανάκτησης ενός e-mail µε 
ή χωρίς συνηµµένα (δεν εµφανίζεται εάν έχει 
ρυθµιστεί το πρωτόκολλο e-mail POP3).
Ανάκτηση κεφαλίδων
Έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τον 
αριθµό των κεφαλίδων που επιθυµείτε να 
ανακτήσετε. Επιλέξτε Όλες ή καθορίστε τον 
αριθµό εσείς (µέγ.999).

Μήνυµα υπηρεσιών WAP
ΜηνύµαταKΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΜήνυµα υπηρ.
Μηνύµατα υπηρεσίας
Ενεργοποιηµένο ή Απενεργοποιηµ. 
Λήψη µηνυµάτων υπηρεσιών WAP ή όχι.
Απαιτ. έλεγχ. στοιχ.
Λαµβάνετε µηνύµατα υπηρεσιών WAP µόνο 
από εξουσιοδοτηµένες πηγές (σελ. 80).

Εκποµπή κυψέλης
ΜηνύµαταKΕπιλογές

KΕκποµπή κυψέλης
Ορισµένοι φορείς υπηρεσιών προσφέρουν 
υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια 
πληροφοριών). Εάν η λήψη είναι 
ενεργοποιηµένη, η "Θεµατική λίστα" σας 
εφοδιάζει µε µηνύµατα σχετικά µε τα 
ενεργοποιηµένα θέµατα.
Στην κύρια προβολή εµφανίζονται τα 
ακόλουθα:
• Μη αναγνωσµένο, εγγεγραµµένο µήνυµα.
• Μη αναγνωσµένο, µη εγγεγραµµένο 

µήνυµα.
• Αριθµός θέµατος
• Όνοµα θέµατος

Σηµείωση
Ο τύπος θυρίδας δεν µπορεί να αλλάξει µετά 
την αποθήκευση των ρυθµίσεων e-mail.

Σηµείωση
Εάν η σύνδεση GPRS έχει ρυθµιστεί σε 
Όταν διατίθεται, δεν είναι δυνατή η λήψη 
µηνυµάτων εκποµπής κυψέλης. Για τη 
λήψη τους, αλλάξτε τις ρυθµίσεις σε Όταν 
απαιτείται.
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Ρυθµίσεις
Λήψη
Ενεργοποιηµένη/Απενεργοπ.

Έχετε τη δυνατότητα να 
ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε την υπηρεσία 
CB. Εάν η υπηρεσία CB είναι 
ενεργοποιηµένη, ο χρόνος 
αναµονής του τηλεφώνου 
µειώνεται.

Γλώσσα
Όλες Μπορείτε να λάβετε µηνύµατα σε 

όλες τις πιθανές γλώσσες
Επιλεγµένη Μπορείτε να επιλέξετε τις 

γλώσσες, στις οποίες επιθυµείτε 
να λαµβάνετε µηνύµατα.

Άλλη Επιλέξτε εάν η επιθυµητή 
γλώσσα δεν υπάρχει στη λίστα.

Ανίχνευση θεµάτων
Ενεργοποιηµένη/Απενεργοπ.

Αυτόµατη αποθήκευση/µη 
αυτόµατη αποθήκευση αριθµών 
θεµάτων στη θεµατική λίστα.

Επιλογές εκποµπής κυψέλης
Άνοιγµα, Συνδροµή/∆ιακοπή συνδροµής, 
Άµεση αποστολή/Κανονική αποστολή, 
Θέµα (Μη αυτόµ. προσθ., ∆ιαγραφή όλων), 
Ρυθµίσεις, Έξοδος.

Άλλο
Αποθ. σταλθ. µηνύµ.
Ένα αντίγραφο ενός απεσταλµένου σύντοµου 
µηνύµατος, µηνύµατος πολυµέσων ή e-mail 
αποθηκεύεται στο φάκελο Σταλθέντα.
Αρ. αποθηκευµ. µηνυµ.
Πληκτρολογήστε έναν αριθµό που καθορίζει 
πόσα µηνύµατα πρόκειται να αποθηκευτούν 
στο φάκελο Σταλθέντα (µέγ. 999). Μόλις το 
όριο συµπληρωθεί, το παλαιότερο µήνυµα 
διαγράφεται.
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Μηνύµατα SIM
ΜηνύµαταKΕπιλογέςKΜηνύµατα SIM
Για την προβολή µηνυµάτων SIM στο 
τηλέφωνο, απαιτείται η αντιγραφή τους από 
την κάρτα SIM σε ένα φάκελο.
ΕπιλογέςKΕπιλογή/Εξαίρεση

K(Επιλογή, Επιλογή όλων, 
Εξαίρεση όλων)

στη συνέχεια
ΕπιλογέςKΑντιγραφή
Επιλέξτε τον επιθυµητό φάκελο και 
πιέστε Εντάξει.
Στη συνέχεια µπορείτε να προβάλλετε τα 
µηνύµατα στο συγκεκριµένο φάκελο σελ. 33.
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή
∆ιαγράψτε ένα µήνυµα (µηνύµατα) από την 
κάρτα SIM.

Εντολές υπηρεσιών
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε εντολές 
υπηρεσιών (γνωστές ως εντολές USSD) στο 
δίκτυό σας. 
Για να αποστείλετε ένα αίτηµα στην κατάσταση 
αναµονής ή όταν υπάρχει ενεργή κλήση:
Πληκτρολογήστε τον αριθµό (τους αριθµούς) 
εντολής και πιέστε Αποστολή 
ή
για να εισάγετε γράµµατα επιλέξτε επίσης
ΜηνύµαταKΕπιλογές

KΕντολές υπηρεσίας
Το δίκτυο θα σας προµηθεύσει περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά.
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Äéáäßêôõï Γενικά
CK∆ιαδίκτυο
Λάβετε από το Internet τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες που είναι ειδικά προσαρµοσµένες 
στις επιλογές εµφάνισης του τηλεφώνου σας. 
Επιπλέον µπορείτε να φορτώσετε παιχνίδια 
και εφαρµογές στο τηλέφωνό σας. 
Η πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να απαιτεί 
εγγραφή στο δίκτυό σας.

Ρυθµίσεις
Προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από 
το δίκτυό σας. Στην περίπτωση αυτή µπορείτε 
να ξεκινήσετε αµέσως.

Ρύθµιση µέσω σύντοµου 
µηνύµατος
Ενδέχεται να ζητήσετε και να λάβετε τις 
ρυθµίσεις σε ένα σύντοµο µήνυµα από το 
δίκτυό σας (σελ. 36, σελ. 77). Αποθηκεύστε 
το σύντοµο µήνυµα (έξυπνο µήνυµα), για να 
προετοιµάσετε το τηλέφωνο για πρόσβαση στο 
Internet, µετά την οποία δηµιουργείται ένας 
σελιδοδείκτης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο K 
Σελιδοδείκτες.

Χειροκίνητη ρύθµιση
Το σηµείο πρόσβασης µπορεί να ρυθµιστεί 
χειροκίνητα.
• Καθορίστε ένα σηµείο πρόσβασης WAP 

(βλ, σελ. 77 για περαιτέρω πληροφορίες):

ΡυθµίσειςKΡυθµίσεις
KΣηµεία πρόσβασης

• Προσθέστε ένα σελιδοδείκτη για την 
ιστοσελίδα. Ανοίξτε την επιλογή ∆ιαδίκτυο, 
στη συνέχεια 

ΕπιλογέςKΠροσθήκη σ/δείκτη
Πληκτρολογήστε το όνοµα και τη διεύθυνση της 
ιστοσελίδας και επιλέξτε το σηµείο πρόσβασης.
Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας 
για λεπτοµέρειες. 

Προβολή Σελιδοδεικτών
Η συγκεκριµένη λίστα περιέχει σελιδοδείκτες 
που επιτρέπουν ταχεία πρόσβαση στις 
αντίστοιχες διευθύνσεις URL (Uniform 
Resource Locator). 
Οι σελιδοδείκτες µπορούν να υποδεικνύονται 
από τα ακόλουθα εικονίδια:

Αρχική σελίδα. Η συγκεκριµένη 
εµφανίζεται πρώτη µετά την 
πραγµατοποίηση της σύνδεσης. 
Εξαρτάται από το 
χρησιµοποιούµενο σηµείο 
πρόσβασης (σελ. 77).
Τελευταία σελίδα που 
επισκεφθήκατε. Η τελευταία 
σελίδα που εµφανίστηκε πριν 
την αποσύνδεση διατηρείται 
στη µνήµη.
Τίτλος ή διεύθυνση ∆ιαδικτύου 
του σελιδοδείκτη.



∆ιαδίκτυο46

SX1 K1 el, A31008-H6500-A14-4-3D19 (21. January 2004, 16:41)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
SX

1
_v

2
\e

l\_
vo

n
_i

tl
\E

n
ds

ta
n

d\
k1

gb
_w

ap
se

rv
ic

es
.f

m

Χειροκίνητη προσθήκη 
σελιδοδείκτη
ΕπιλογέςKΠροσθήκη σ/δείκτη
Συµπληρώστε τα πεδία:

Όνοµα Περιγραφή ονόµατος διεύθυνσης 
URL.

∆ιεύθυνση ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου. Πιέστε * 
για τους ειδικούς χαρακτήρες.

Σηµείο πρόσβασης
Ορίζεται το προεπιλεγµένο 
σηµείο πρόσβασης, εάν δεν 
επιλεγεί κάποιο άλλο.

Όνοµα χρήστη 
Εισάγετε το προσωπικό σας 
όνοµα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης 
Εισάγετε τον προσωπικό σας 
κωδικό πρόσβασης

ΕπιλογέςKΑποθ. ως σελ/δείκτη

Επιλογές προβολής 
σελιδοδεικτών
Κύρια προβολή
Λήψη, Προηγούµενη σελίδα, Αποστολή 
(Μέσω SMS, Μέσω Bluetooth, Μέσω 
υπέρυθρων), Εύρεση σελ/δείκτη, Προσθήκη 
σ/δείκτη, Αποσύνδεση, Νέος φάκελος, 
Επιλογή/Εξαίρεση (Επιλογή, Επιλογή 
όλων, Εξαίρεση όλων), Σβησ. προσ. 
µνήµης, Στοιχεία (Περίοδος σύνδεσης, 
Ασφάλεια), Ρυθµίσεις, Έξοδος.

Εντός ενός σελιδοδείκτη
Άνοιγµα, Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Μετάβ. σε 
διεύθ. URL, Αποθ. ως σελ/δείκτη, 
Προηγούµενη σελίδα, Αποστολή σ/δείκτη 
(Μέσω SMS), Επαναφόρτωση, 
Αποσύνδεση, Σβησ. προσ. µνήµης, 
Αποθήκευση σελίδας, Εύρεση (Αριθµός 
τηλεφώνου, ∆ιεύθυνση e-mail, ∆ιεύθυνση 
URL), Στοιχεία (Περίοδος σύνδεσης, 
Ασφάλεια), Ρυθµίσεις, Έξοδος.
Σχετικότερες λειτουργίες:
Προηγούµενη σελίδα
Για να ανοίξετε την προβολή Σελιδοδείκτες 
κατά την περιήγηση, πιέστε και κρατήστε 
πατηµένο το joystick. Για επιστροφή στην 
προβολή browser:
Προηγούµενη σελίδα

Επιλέξτε.
Αποστολή
Αποστείλετε έναν επιλεγµένο σελιδοδείκτη 
ως σύντοµο µήνυµα.
Σβησ. προσ. µνήµης
Όλες οι πληροφορίες στις οποίες είχατε 
πρόσβαση κατά την περιήγηση αποθηκεύονται 
στην κρυφή µνήµη. Αυτό συµπεριλαµβάνει 
κωδικούς πρόσβασης και άλλα εµπιστευτικά 
δεδοµένα. ∆ιαγράψτε ως εκ τούτου την κρυφή 
µνήµη, µετά την πρόσβαση σε εµπιστευτικές 
πληροφορίες.
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Σύνδεση WAP
CK∆ιαδίκτυο

Έναρξη
Εάν έχουν καταχωρηθεί όλες οι απαιτούµενες 
ρυθµίσεις, µπορείτε να ξεκινήσετε την 
περιήγηση:
• Επιλέξτε την Αρχική Σελίδα του δικτύου 

σας ή ένα σελιδοδείκτη από την προβολή 
σελιδοδεικτών

ή
• εισάγετε µία διεύθυνση WAP 

χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Το 
πεδίο Μετάβασ. ενεργοποιείται αυτόµατα 
για να δεχτεί τις καταχωρήσεις σας. 

Πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε τη λήψη 
της επιλεγµένης/αναγραφόµενης σελίδας 
WAP. 

Browser
Πλήκτρα και εντολές
• Για κύλιση της προβολής, κινήστε το 

joystick προς τα επάνω και προς τα κάτω
• Για να ανοίξετε µία σύνδεση, πιέστε το 

joystick. Οι νέες συνδέσεις εµφανίζονται 
υπογραµµισµένες µε µπλε χρώµα, οι 
συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί µε µωβ. 
Οι συνδέσεις µε µορφή εικόνας φέρουν 
ένα πλαίσιο.

• Για να εισάγετε γράµµατα και αριθµούς, 
χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 0 έως 9. Για 
τους ειδικούς χαρακτήρες χρησιµοποιήστε 
το πλήκτρο *.

• Για να εµφανίσετε την προηγούµενη σελίδα 
πιέστε Πίσω.

• Για να εµφανίσετε µία λίστα των σελίδων 
που έχετε επισκεφθεί κατά την τρέχουσα 
συνεδρία: 
ΕπιλογέςKΙστορικό

• Για να τοποθετήσετε σύµβολα ελέγχου σε 
πλαίσια και να κάνετε επιλογές, πιέστε το 
joystick.

• Για να ανοίξετε τα περιεχόµενα ενός κελιού 
σε έναν πίνακα, πιέστε το joystick.

• Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα 
περιεχόµενα από το διακοµιστή: 
ΕπιλογέςKΕπαναφόρτωση

• Για να ανοίξετε µία πρόσθετη λίστα εντολών 
για την τρέχουσα σελίδα WAP:
ΕπιλογέςKΕπιλογές διαδικτύου

• E πιέστε, για αποσύνδεση από µία 
υπηρεσία WAP.
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Προβολή νέων µηνυµάτων υπηρεσίας WAP
Για την προβολή νέων µηνυµάτων κατά την 
περιήγηση:
ΕπιλογέςKΝέα µηνύµατα υπηρ.:
Μετακινηθείτε στο επιθυµητό µήνυµα και 
πιέστε το joystick, για να προβείτε σε λήψη του 
και να το ανοίξετε.
Αποθήκευση σελιδοδεικτών
Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα 
WAP ως σελιδοδείκτη:
ΕπιλογέςKΑποθ. ως σελ/δείκτη

Αποθήκευση σελίδων WAP
Για να προβάλλετε µία σελίδα WAP off-line, 
µπορείτε να την αποθηκεύσετε στη µνήµη του 
τηλεφώνου. 
ΕπιλογέςKΑποθήκευση σελίδας
Για να ανοίξετε τη λίστα Αποθηκευµένων 
σελίδων, κινήστε το joystick προς τα δεξιά στην 
προβολή Σελιδοδείκτες. Για να ανοίξετε µία 
αποθηκευµένη σελίδα, επιλέξτε την επιθυµητή 
σελίδα και πιέστε το joystick. Εάν επιθυµείτε να 
προβείτε σε εκ νέου ανάκτηση της σελίδας on-
line, π.χ. για να ανανεώσετε το περιεχόµενο:
ΕπιλογέςKΕπαναφόρτωση 

Τερµατισµός
Για να τερµατίσετε µία συνεδρία WAP και να 
αποσυνδεθείτε:
ΕπιλογέςKΑποσύνδεση
ή

E Πιέστε.

Ρυθµίσεις WAP browser
CK∆ιαδίκτυοKΕπιλογές

KΡυθµίσεις
Προεπιλ. σηµείο πρόσβ.

Πιέστε το joystick, για να λάβετε 
µία λίστα των διαθέσιµων 
σηµείων πρόσβασης. Βλ. επίσης 
Ρυθµίσεις, σελ. 77

Εµφάνιση εικόνων
Εµφάνιση ή όχι εικόνων κατά την 
περιήγηση. Εάν επιλέξετε Όχι, 
έχετε τη δυνατότητα προβολής 
εικόνων κατά την περιήγηση, 
επιλέγοντας Επιλογές K
Εµφάνιση εικόνων 

Αναδίπλωση κειµένου
Εάν επιλέξετε Ναι, τα 
µακροσκελή κείµενα 
συνεχίζονται στην επόµενη 
γραµµή, διαφορετικά 
περικόπτονται στο τέλος.

Μέγεθος γραµµατ.
Επιλέξτε µεταξύ Μεγάλο, 
Κανονικό και Μικρό.

Cookies
Αποδοχή ή Απόρριψη της 
αποστολής και λήψης cookies.

Σηµείωση
Μετά την ανάκτηση µίας σελίδας παραµένετε 
συνδεδεµένοι.
Έχετε τη δυνατότητα να ταξινοµήσετε τις 
αποθηκευµένες σελίδες WAP σε φακέλους.
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Επιβ. αποστολής DTMF
Επιλέξτε µεταξύ Πάντοτε και 
Μόνο 1η φορά.
Η λειτουργία WAP browser 
επιτρέπει σε µία κλήση να 
συµπεριλαµβάνει την αποστολή 
τόνων DTMF κατά την περιήγηση. 
Επιλέξτε εάν επιθυµείτε 
επιβεβαίωση πριν την αποστολή 
τόνων DTMF από το τηλέφωνο 
κατά τη διάρκεια µίας φωνητικής 
κλήσης.

Αποθήκ. απόδειξης
Ψηφιακά υπογεγραµµένα 
έγγραφα µπορούν να 
αποθηκευτούν στο τηλέφωνο. 

Ασφάλεια σύνδεσης
Εάν κατά τη διάρκεια µία 
συνεδρίας WAP εµφανίζεται ο 
δείκτης ασφαλείας, η µετάδοση 
δεδοµένων µεταξύ τηλεφώνου 
και πύλης WAP είναι ασφαλής 
και κρυπτογραφηµένη.

Σηµείωση
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η επικοινωνία µεταξύ 
τηλεφώνου και server περιεχόµενου (όπου 
είναι αποθηκευµένος ο απαιτούµενος πόρος) 
είναι ασφαλής. Επαφίεται στο δίκτυο να 
διασφαλίσει την πορεία µεταξύ πύλης και 
server περιεχόµενου.
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ÊÜìåñá Φωτογραφία
CKΚάµεραKΦωτογραφία
Μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες µε την 
ενσωµατωµένη ψηφιακή κάµερα στο τηλέφωνο. 

Η κάµερα χρησιµοποιεί τυποποιηµένη µορφή 
εικόνας JPEG, η οποία µπορεί να προβληθεί 
µε τα περισσότερα διαθέσιµα προγράµµατα 
προβολής εικόνας.
Πιέστε το πλήκτρο κάµερας (φωτογραφίας) 
στην πλευρά του τηλεφώνου για να αρχίσετε 
την εφαρµογή. Η οθόνη εµφανίζει την τρέχουσα 
άποψη.

Λήψη στιγµιότυπου
Πιέστε το πλήκτρο κάµερας ή το joystick για να 
πάρετε µία φωτογραφία της τρέχουσας 
άποψης. Η εικόνα θα αποθηκευθεί αυτόµατα 
στην εφαρµογή Εικόνες, σελ. 52.

Για να προετοιµάσετε την επόµενη λήψη, 
περιµένετε µέχρι να αποθηκευθεί η τελευταία 
εικόνα. Αυτό διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα.

A Πιέστε ΕπιλογέςK∆ιαγραφή 
ή 
G εάν η φωτογραφία δεν 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.

Καταστάσεις στιγµιότυπου
Η κάµερα υποστηρίζει τρεις καταστάσεις. 
Κινήστε το joystick αριστερά/δεξιά για εναλλαγή 
µεταξύ τους. 

Πορτραίτο
Εικόνα µεγέθους εικονιδίου, η οποία µπορεί να 
προστεθεί σε µία καταχώρηση του καταλόγου 
διευθύνσεων.
Ανάλυση εµφάνισης 80 x 96 pixel, µορφή 
αποθήκευσης 80 x 96 pixel.

Πορτραίτο

Κανονικό

Πλήρης οθόνη
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Κανονικό
Κανονική κατάσταση οριζόντιας εµφάνισης. 
Ανάλυση εµφάνισης 160 x 120 pixel, µορφή 
αποθήκευσης 160 x 120 pixel.
Πλήρης οθόνη
Εξελιγµένη οριζόντια εµφάνιση χωρίς πλαίσια 
γύρω από την εικόνα. 
Ανάλυση εµφάνισης 160 x 208 pixel, µορφή 
αποθήκευσης 480 x 640 pixel.

Επιλογές φωτογράφησης
Οι προσφερόµενες λειτουργίες εξαρτώνται από 
την τρέχουσα περίπτωση. 
Μετά τη λήψη µίας φωτογραφίας (η κάµερα δεν 
τίθεται ποτέ σε αναµονή στη συγκεκριµένη 
κατάσταση):
Νέα εικόνα, ∆ιαγραφή, Αποστολή (Μέσω 
MMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω 
υπέρυθρων), Μετονοµασία εικόν., Image 
fun, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθµίσεις, 
Έξοδος.
Πριν τη λήψη µίας φωτογραφίας:
Λήψη, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθµίσεις, 
Έξοδος.
Πριν τη λήψη µίας φωτογραφίας, µε την κάµερα 
σε κατάσταση αναµονής:
Συνέχεια, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθµίσεις, 
Έξοδος.

Σχετικότερες λειτουργίες:
ΕπιλογέςKΜετάβ. στις Εικόνες
Ανοίγει την εφαρµογή Εικόνες, όπου µπορείτε 
να προβάλετε τις φωτογραφίες σας. 
Οι εικόνες παρουσιάζονται σε κλίµακα 
ανάλογη µε την ανάλυση οθόνης του τηλεφώνου 
(µέγ. 208 x 160 pixel στην κατάσταση πλήρους 
οθόνης). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
προβολή εικόνων, βλ. σελ. 52.
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΠοιότητα εικόνας
Η κάµερα υποστηρίζει τρεις καταστάσεις: 
Υψηλή, Κανονική, Βασική. 
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΠροεπιλ. όνοµα εικόν.
Μπορείτε να ορίσετε ένα τυπικό όνοµα για τις 
ληφθείσες εικόνες, στο οποίο προστίθεται ένας 
αύξων αριθµός για κάθε νέα λήψη. Το 
προεπιλεγµένο όνοµα είναι "Image". 
Μετονοµάστε τις εικόνες αργότερα στην 
εφαρµογή Εικόνες, όπως επιθυµείτε.
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΜνήµη σε χρήση
Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες που έχετε 
τραβήξει στη µνήµη του τηλεφώνου ή σε µία 
προαιρετική MultiMediaCard (σελ. 66). 
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Εικόνες
CKΚάµεραKΕικόνες
Μπορείτε να προβάλετε, να οργανώσετε και 
να αποστείλετε στατικές ή κινούµενες εικόνες 
αποθηκευµένες στο τηλέφωνό σας. 
Αυτό συµπεριλαµβάνει εικόνες
• που πραγµατοποιήθηκαν µε την εφαρµογή 

Κάµερα,
• που ελήφθησαν µέσω µηνύµατος 

πολυµέσων/εικόνας στα εισερχόµενα, ως 
επισύναψη σε e-mail ή µέσω σύνδεσης 
υπερύθρων ή Bluetooth™. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να αποθηκεύσετε 
την εικόνα µετά τη λήψη της,

• Υποστήριξη για jpg, BMP, κινούµενα GIF 
και άλλες δηµοφιλείς µορφές.

Στην κύρια προβολή Εικόνες, µπορείτε να δείτε 
µία λίστα εικόνων και φακέλων µε
• την ηµεροµηνία και ώρα λήψης ή 

αποθήκευσης,
• µία µικρογραφία ως προεπισκόπηση,
• τον αριθµό των εικόνων µέσα στο φάκελο. 

Προβάλετε τις άλλες εικόνες στη λίστα 
κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά, όταν µία 
εικόνα είναι ανοικτή.

Προβολή εικόνων
Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε εικόνες 
στη µνήµη του τηλεφώνου σας ή σε µία 
προαιρετική MultiMediaCard. Για εναλλαγή 
µεταξύ των δύο χώρων αποθήκευσης µνήµης, 
στρέψτε το joystick αριστερά ή δεξιά. 
Επιλέξτε την απαιτούµενη εικόνα από τη λίστα 
εικόνων, κινώντας το joystick επάνω και κάτω.
Ανοίξτε µία εικόνα πιέζοντας το joystick.

Λήψη εικόνων
Η λήψη εικόνων µπορεί να γίνει µέσω 
µηνύµατος πολυµέσων/εικόνας, ως επισύναψη 
σε e-mail ή µέσω σύνδεσης υπερύθρων ή 
Bluetooth™.
Κατά την αποθήκευσή τους, αποθηκεύονται 
στη µνήµη του τηλεφώνου και εµφανίζονται στη 
λίστα Εικόνες.
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Αποστολή εικόνων
ΕπιλογέςKΑποστολή
Αποστείλετε την επιλεγµένη εικόνα µε µία 
από τις ακόλουθες υπηρεσίες αποστολής 
µηνυµάτων:
Μέσω MMS, σελ. 30
Μέσω e-mail, σελ. 32
Μέσω Bluetooth, σελ. 85
Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88

Περιστροφή
ΕπιλογέςKΠεριστροφή

KΑριστερά/∆εξιά
Περιστρέφει την εικόνα κατά 90 µοίρες προς 
τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Για να αποθηκεύσετε την τελευταία προβολή:

B Πιέστε Πίσω και επιβεβαιώστε 
µε Ναι.

Μεγέθυνση
ΕπιλογέςKΜεγέθυνση/Σµίκρυνση
Όταν εµφανίζεται µία εικόνα, µπορείτε να τη 
µεγεθύνετε κατά 800 τοις εκατό. 

B Πιέστε Πίσω, για επιστροφή 
στο κανονικό µέγεθος.

Ο συντελεστής µεγέθυνσης δεν αποθηκεύεται 
µόνιµα.

Πλήρης οθόνη
ΕπιλογέςKΠλήρης οθόνη
Ολόκληρη η οθόνη χρησιµοποιείται για την 
εµφάνιση της εικόνας.
Πιέστε το joystick για επιστροφή στην κανονική 
προβολή.
Εστίαση
Όταν µία εικόνα µεγεθύνεται ή εµφανίζεται σε 
κατάσταση πλήρους οθόνης, µπορείτε να 
µετακινήσετε την εστίαση µε το joystick προς τα 
αριστερά/δεξιά και επάνω/κάτω.
Πιέστε το joystick για επιστροφή στην κανονική 
προβολή.

Ασπρόµαυρο
ΕπιλογέςKΑσπρόµαυρο
Εµφανίζει την ανοιγµένη εικόνα µόνο 
ασπρόµαυρη, για να χρησιµοποιηθεί για 
µηνύµατα εικόνας (σελ. 54).

Επεξεργασία µε Image fun
ΕπιλογέςKImage fun
Ανοίγει την εφαρµογή Image fun, µε 
επιπρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας 
εικόνας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
µε την εφαρµογή Image fun βλ.: 
www.my-siemens.com/sx1

∆ιαγραφή εικόνων
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή
∆ιαγράψτε την επιλεγµένη εικόνα(ες).
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Φόντο
ΕπιλογέςKΦόντο
Ορίστε την τρέχουσα εικόνα ως φόντο για την 
αδρανή κατάσταση.

Μετονοµασία εικόνων
ΕπιλογέςKΜετονοµασία
∆ώστε στην επιλεγµένη εικόνα ένα νέο όνοµα.

Προβολή στοιχείων
ΕπιλογέςKΠροβολή στοιχείων
Εµφανίζει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά 
µε την τρέχουσα εικόνα.

Επιλογές λίστας εικόνων
Άνοιγµα, Αποστολή (Μέσω MMS, Μέσω e-
mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), 
Αποστ. εικόνων (Ρυθµίσεις), ∆ιαγραφή, 
Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, 
Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή 
όλων, Εξαίρεση όλων), Μετονοµασία, Λήψη 
µέσω υπέρυθρ., Προβολή στοιχείων, 
Προσθ. στα Αγαπηµ., Ανανέωση µικρογρ., 
Έξοδος.
Σχετικότερη λειτουργία:
Λήψη µέσω υπέρυθρ.
Μόνο από µία ψηφιακή κάµερα που 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο IrTran-P, 
διαφορετικά χρησιµοποιήστε την εφαρµογή 
υπερύθρων, σελ. 88.

Συντοµεύσεις
Χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες συντοµεύσεις 
για να εργαστείτε µε τις εικόνες:

Φάκελος µηνυµάτων εικόνας
Οι εικόνες που αποστέλλονται σε εσάς σε ένα 
µήνυµα εικόνας αποθηκεύονται στο φάκελο 
Εικονοµηνύµ.
Οι αποθηκευµένες µαυρόασπρες εικόνες 
εµφανίζονται σε µορφή πλέγµατος. 
Ταξινοµούνται σύµφωνα µε το χρόνο λήψης 
τους, και στη συνέχεια αλφαβητικά.
Επιλέξτε την απαιτούµενη εικόνα από τη λίστα 
εικόνων κινώντας το joystick επάνω/κάτω και 
αριστερά/δεξιά.
Ανοίξτε µία εικόνα πιέζοντας το joystick.
Προβάλετε τις άλλες εικόνες στη λίστα 
κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά, όταν µία 
εικόνα είναι ανοικτή. 

Σηµείωση
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία 
προαιρετική MultiMediaCard ως 
συµπληρωµατικό χώρο αποθήκευσης 
(σελ. 66).
Για εµφάνιση της κατανάλωσης µνήµης, 
βλ. σελ. 92.

27 Περιστροφή αριστερά/δεξιά 
κατά 90 µοίρες

38 Κύλιση αριστερά και δεξιά

9 0 Κύλιση επάνω και κάτω

4 5 Μεγέθυνση και σµίκρυνση

* Εναλλαγή µεταξύ πλήρους 
οθόνης και κανονικής 
προβολής.
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Για να αποθηκεύσετε µία ληφθείσα εικόνα 
πηγαίνετε στο
CKΜηνύµατα
ανοίξτε το µήνυµα, και στη συνέχεια
ΕπιλογέςKΑποθήκευση
Βλ. επίσης Έξυπνα µηνύµατα(σελ. 34).
Αποστολή µηνυµάτων εικόνας
Για να αποστείλετε ένα µήνυµα εικόνας, 
επιλέξτε την απαιτούµενη εικόνα και ανοίξτε 
την:

D Πιέστε και καταχωρήστε τον 
αριθµό του παραλήπτη, ή 
χρησιµοποιήστε τις διευθύνσεις.

D Πιέστε ξανά.
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ÌïõóéêÞ Ραδιόφωνο
CKΜουσικήKΡαδιόφωνο
Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ραδιόφωνο 
και να αποθηκεύσετε τις συχνότητες των 
αγαπηµένων σας σταθµών. Για τα FM θα 
χρειαστείτε τα στερεοφωνικά φορητά 
ακουστικά, που λειτουργούν επίσης ως κεραία. 
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, 
πρέπει να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε 
τους αγαπηµένους σας σταθµούς.

Γρήγορη έναρξη µε Αυτόµατη 
Σάρωση
ΕπιλογέςKΑυτόµατη σάρωση
Πιέζοντας το πλήκτρο Ενηµέρωση διερευνάται 
αυτόµατα το σύνολο της ζώνης συχνοτήτων και 
οι 6 ισχυρότεροι σταθµοί αποθηκεύονται στα 
πλήκτρα συντόµευσης. 

A Πιέστε Πίσω για έξοδο από την 
Αυτόµατη σάρωση.

Αναζήτηση σταθµού
Βήµα προς βήµα
Πιέστε το joystick επάνω/κάτω για να 
εντοπιστεί ο επόµενος σταθµός.
Χειροκ.συντονισµός
ΕπιλογέςKΧειροκ.συντονισµός
Κινήστε το joystick προς τα επάνω/προς τα 
κάτω, για να διερευνήσετε τη ζώνη κατά 
βήµατα των 100 kHz
ή

A πιέστε Επεξεργ. για να εισάγετε 
µία συχνότητα απευθείας, και 
επιβεβαιώστε µε Εντάξει.

Αποθήκευση σταθµού
Μόλις µία συχνότητα εµφανιστεί στο µέσο της 
οθόνης, αποθηκεύστε την:
Κρατώντας πιεσµένο το επιθυµητό πλήκτρο 
συντόµευσης (3, 4, 5, 8, 9, 0).
ή
ΕπιλογέςKΑποθήκευση
Χρησιµοποιήστε το joystick, για να επιλέξετε 
το επιθυµητό πλήκτρο συντόµευσης και στη 
συνέχεια πιέστε το joystick.

Ρυθµίσεις
Όριο σήµατος: Υψηλή, Μεσαία, Χαµηλή 
Λειτουργία FM: Στερεοφωνικός, 
Μονοφωνικός 
Ήχος: Ηχείο, Ακουστικά 

Αναπαραγωγή σταθµού

Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα 
3, 4, 5 και 8, 9, 0 ως συντοµεύσεις για τους 
αγαπηµένους σας σταθµούς. 
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Επιλογές Ράδιο FM
Αποθήκευση, Αυτόµατη σάρωση, 
Χειροκ.συντονισµός, Επεξερ. ονόµατος, 
∆ιαγραφή, Ρυθµίσεις, Έξοδος.
Σχετικότερες επιλογές:
Επεξερ. ονόµατος 

Εισάγετε ένα όνοµα αντί της 
συχνότητας του σταθµού.

∆ιαγραφή ∆ιαγράψτε έναν αποθηκευµένο 
σταθµό από το τρέχον ενεργό 
πλήκτρο συντόµευσης. 
ή 
πιέστε το κουµπί G.

Πιέστε το πλήκτρο Push-to-Talk των 
στερεοφωνικών ακουστικών, για να σιγήσετε 
και να ακυρώσετε τη σίγαση του Ραδιοφώνου.

MP3 Player
Το MP 3 player έχει τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής τραγουδιών MP 3 που είναι 
αποθηκευµένα σε µία προαιρετική 
MultiMediaCard.
Τα αρχεία MP3 θα πρέπει να βρίσκονται 
στον κατάλογο \MP3 στην προαιρετική 
MultiMediaCard.
Έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε 
τραγούδια MP3 από τον Η/Υ σε µία 
MultiMediaCard µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους: 
1. Συνδέστε µία συσκευή ανάγνωσης 
MultiMediaCard στον Η/Υ και αντιγράψτε 
τα αρχεία στη MultiMediaCard. 

2.Συνδέστε το SX 1 µε τον Η/Υ (µε χρήση 
Bluetooth™, Υπερύθρων ή του προαιρετικού 
καλωδίου USB). 
Χρησιµοποιώντας το λογισµικό Siemens PC 
Data Suite, έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε 
αρχεία MP3 από τον Η/Υ στην προαιρετική 
MultiMediaCard στο τηλέφωνο. 
Η σίγαση και η ακύρωση της σίγασης της 
αναπαραγωγής MP3 είναι δυνατή, πιέζοντας 
το πλήκτρο Push-to-Talk των στερεοφωνικών 
ακουστικών.
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ÁôæÝíôá Ηµερολόγιο
CKΑτζένταKΗµερολόγιο
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε 
ραντεβού, συναντήσεις και άλλες εργασίες στο 
Ηµερολόγιο. Επιπλέον µπορείτε να ρυθµίσετε 
µία ειδοποίηση για κάθε καταχώρηση. 
Το ηµερολόγιο προσφέρει µία
• Προβολή µήνα,
• Προβολή εβδοµ.,
• Προβολή ηµέρας.
Για τη σωστή λειτουργία του Ηµερολογίου 
πρέπει να ρυθµιστεί η ώρα και η ηµεροµηνία 
(σελ. 79).

∆ηµιουργία καταχώρησης
ΕπιλογέςKΝέα καταχώριση
Προσφέρονται οι ακόλουθοι τύποι 
καταχώρησης:
Σύσκεψη Ραντεβού µε συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία και ώρα.
Υπόµνηµα Γενική καταχώρηση για την 

ηµέρα.
Επέτειος Υπενθύµιση ιδιαίτερων 

ηµεροµηνιών, όπως γενέθλια. Οι 
συγκεκριµένες καταχωρήσεις 
επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο.

Συµπληρώστε τα ακόλουθα πεδία (ανάλογα 
µε τον επιλεγµένο τύπο):
Θέµα, Θέµα, Περίσταση
Περιγραφή του γεγονότος.

Θέση Τόπος συνάντησης.
Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης 
και Ηµεροµηνία έναρξης, 
Ηµεροµηνία λήξης 
Πληκτρολογήστε την ώρα και την 
ηµεροµηνία, προβείτε σε 
εναλλαγή µεταξύ ΠΜ και ΜΜ 
πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ειδοποίηση Όταν είναι ενεργοποιηµένη, 
εµφανίζονται τα πεδία Ώρα 
ειδοποίησης και Ηµέρα 
ειδοποίησης. Πληκτρολογήστε 
την ώρα/ηµεροµηνία, εάν 
χρειάζεται.

Επανάληψη
Επιλέξτε την επιθυµητή περίοδο 
για επανάληψη:
Χωρίς επανάλ., Καθηµερινά, 
Εβδοµαδιαία, Ανά 2 εβδοµάδ., 
Μηνιαία, Ετήσια 

Επανάληψη έως
Περιορίστε την περίοδο 
επανάληψης για τη ρυθµισµένη 
ειδοποίηση.

Συγχρονισµός
Έχετε τη δυνατότητα να 
συγχρονίσετε το Ηµερολόγιο µε 
το PC σας. 
Προσωπικός Η καταχώρηση 
είναι ορατή µόνο από εσάς.
Κοινόχρηστος Την 
καταχώρηση µπορούν να δουν 
άλλα άτοµα που έχουν 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας 
Ηµερολόγιο, π.χ. στον εργασιακό 
σας υπολογιστή.
Χωρίς συγχρον. ∆εν 
πραγµατοποιείται συγχρονισµός.
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Προβολές Ηµερολογίου
Εικονίδια που χρησιµοποιούνται στην 
ηµερήσια και την εβδοµαδιαία προβολή:

Σύσκεψη 

Υπόµνηµα 

Επέτειος 

Προβολή ηµέρας 
Οι καταχωρήσεις της τρέχουσας ηµέρας 
εµφανίζονται µε χρονολογική σειρά. Οι 
Υπενθυµίσεις και οι Επέτειοι τοποθετούνται 
στην κορυφή της λίστας. 
Για να εµφανίσετε/επεξεργαστείτε µία 
καταχώρηση, επιλέξτε τη και πιέστε το joystick.
Για να δείτε την επόµενη/προηγούµενη ηµέρα, 
κινήστε το joystick προς τα δεξιά/προς τα 
αριστερά. 
Προβολή εβδοµ.
Οι ηµέρες της εβδοµάδας εµφανίζονται 
σε επτά στήλες. Η σηµερινή ηµέρα είναι 
υπογραµµισµένη. Οι Υπενθυµίσεις και 
οι Επέτειοι τοποθετούνται πριν τις 8.00. 
Οι συναντήσεις εµφανίζονται µε έγχρωµες 
ράβδους που υποδεικνύουν το χρονικό 
διάστηµα. 
Για την ηµερήσια προβολή µίας καταχώρησης, 
επιλέξτε µία έγχρωµη κυψέλη και πιέστε το 
joystick. Στη συνέχεια ανοίξτε την καταχώρηση 
όπως στην ηµερήσια προβολή.

Προβολή µήνα
Οι εβδοµάδες του µήνα εµφανίζονται σε µία 
σειρά. Η σηµερινή ηµεροµηνία είναι 
υπογραµµισµένη. Οι ηµεροµηνίες µε 
καταχωρήσεις επισηµαίνονται µε ένα µικρό 
τρίγωνο. Η τρέχουσα επιλεγµένη ηµεροµηνία 
επισηµαίνεται από ένα πλαίσιο.

Για την ηµερήσια προβολή µίας καταχώρησης, 
επιλέξτε την ηµεροµηνία και πιέστε το joystick.

Επιλογές ηµερολογίου
Εξαρτάται από την τρέχουσα περίπτωση.
Άνοιγµα, Νέα καταχώριση (Σύσκεψη, 
Υπόµνηµα, Επέτειος), Προβολή εβδοµάδας/
Προβολή µήνα, ∆ιαγραφή καταχώρ., Μετάβ. 
σε ηµερ/νία, Αποστολή, Ρυθµίσεις, Έξοδος.
Σχετικότερες λειτουργίες:
Μετάβ. σε ηµερ/νία

Για να µεταβείτε σε µία 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
πληκτρολογήστε την ηµεροµηνία 
και πιέστε Εντάξει.

∆ιαγραφή καταχώρ.
Επιλέξτε µεταξύ: 
Πριν από, Όλες οι 
καταχωρίσεις 
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Αποστολή Έχετε τη δυνατότητα να 
αποστείλετε µία επιλεγµένη 
καταχώρηση από την ηµερήσια 
προβολή σε µορφή vCalendar: 
Μέσω SMS, σελ. 29
Μέσω Bluetooth, σελ. 85
Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88

Ρύθµιση ηµερολογίου
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις
Προεπιλεγµ. προβολή
Η προβολή που εµφανίζεται κατά το άνοιγµα 
του Ηµερολογίου. Επιλέξτε µεταξύ:

Προβολή µήνα 
Προβολή εβδοµ. 
Προβολή ηµέρας 

Αρχή εβδοµάδας
Επιλέξτε την ηµέρα έναρξης της εβδοµαδιαίας 
προβολής.
Τίτλος προβ. εβδοµάδ.
Εάν η ηµέρα έναρξης της εβδοµάδας δεν 
είναι η ∆ευτέρα, η συγκεκριµένη επιλογή δεν 
εµφανίζεται στις Ρυθµίσεις.
Επιλέξτε µεταξύ:

Αριθµ. εβδοµάδας 
Ηµερ/νίες εβδοµ. 

Υποχρεώσεις
CKΑτζένταKΥποχρεώσεις
∆ιατηρήστε µία λίστα των εργασιών που 
πρέπει να κάνετε.

Νέα σηµείωση
Για να συντάξετε µία νέα σηµείωση:
ΕπιλογέςKΝέα σηµ. υποχρέωσ.
ή
πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο από 1 έως 0. 
Ανοίγει ο επεξεργαστής µε το γράµµα που έχετε 
πληκτρολογήσει.
Συµπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:
Θέµα
Περιγραφή της εργασίας που επιθυµείτε 
να εκτελέσετε.
Προθεσµία
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί η εργασία.
Προτεραιότητα
Επιλέξτε µεταξύ:
Χαµηλή, Κανονική, Υψηλή

B Πιέστε Εντάξει, για να 
αποθηκεύσετε την εργασία. 

Επιλογές Εργασιών
Άνοιγµα, Νέα σηµ. υποχρέωσ., ∆ιαγραφή, 
Να σηµ. ότι έγινε, Έξοδος.

Εικονίδια 
προτεραιότητας

Εικονίδια 
κατάστασης

! 
- 
(Κανένα)

Υψηλή.
Χαµηλή.
Κανονική.

Εκτελεσµένη
εργασία.

Εργασία προς 
εκτέλεση.
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Σήµερα
CKΑτζένταKΣήµερα
∆ιατηρεί τη λίστα καταχωρήσεων στο 
ηµερολόγιο και άλλα γεγονότα της τρέχουσας 
ηµέρας. 
Οι Υπενθυµίσεις, οι Επέτειοι και οι 
Συναντήσεις τοποθετούνται στην κορυφή της 
λίστας, ακολουθούµενες από τον αριθµό των 
εργασιών και µηνυµάτων.

Επιλογές σηµερινής ηµέρας
Οι διαθέσιµες επιλογές για τη σηµερινή ηµέρα 
εξαρτώνται από την τρέχουσα περίπτωση. Οι 
ακόλουθες επιλογές διατίθενται, εάν δεν έχει 
επιλεγεί καµία καταχώρηση.
Μετάβασ. (Ηµερολόγιο, Υποχρεώσεις, 
Εισερχόµενα, Μητρώο), ∆ηµιουργία µηνύµ. 
(SMS, MMS, E-mail), Ρυθµίσεις (Show tasks, 
Show meetings, Sort order), About, Έξοδος.

Σηµειώσεις
CKΑτζένταKΣηµειώσεις
Χρησιµοποιήστε τις Σηµειώσεις για να 
συντάξετε σύντοµα σηµειώµατα και να τα 
αποστείλετε σε άλλες συσκευές.
Ληφθέντα αρχεία κειµένου σε µορφή TXT 
µπορούν να αποθηκευτούν στις Σηµειώσεις.

Σύνταξη σηµείωσης
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε 
τη σύνταξη. 

B Πιέστε Εντάξει, για να 
αποθηκεύσετε τη σηµείωση. 

Επιλογές Σηµειώσεων
Άνοιγµα, Αποστολή (Μέσω SMS, Μέσω 
MMS, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), 
Νέα σηµείωση, ∆ιαγραφή, Επιλογή/
Εξαίρεση (Επιλογή, Επιλογή όλων, 
Εξαίρεση όλων), Προσθ. στα Αγαπηµ., 
Έξοδος.

Εγγραφή
• Χρησιµοποιήστε το τηλέφωνό σας 

ως συσκευή ηχογράφησης ενώ κινείστε.
• Ηχογραφήστε ένα σηµείωµα ως 

υπενθύµιση ή ως υπενθύµιση για τον εαυτό 
σας ή για άλλους. 

• Ηχογραφήστε µία κλήση - χρήσιµο για 
να θυµάστε αριθµούς και διευθύνσεις 
(και οι δύο πλευρές ακούν ένα µπιπ κάθε 
5 δευτερόλεπτα). 
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Νέα ηχογράφηση
ΕπιλογέςKΗχογράφηση κλιπ

B Πιέστε Επιλογή, για να 
ξεκινήσετε την ηχογράφηση.

Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα, για 
έλεγχο της ηχογράφησης: 

Επιλογές ηχογράφησης
Άνοιγµα, Ηχογράφηση κλιπ, ∆ιαγραφή, 
Μετακίν. στο τηλέφ., Μετακ. στην κάρτα*, 
Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή 
όλων, Εξαίρεση όλων), Μετονοµασία κλιπ, 
Αποστολή (Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω 
Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Προσθ. στα 
Αγαπηµ., Ρυθµίσεις, Έξοδος.

Αριθµοµηχανή
CKΑτζένταKΑριθµοµηχανή

M Εισάγετε έναν αριθµό 
(έως 8 ψηφία).
Επιλέξτε µία λειτουργία του 
υπολογιστή: +, -, x, χ 

M Εισάγετε ένα δεύτερο αριθµό 
(έως 8 ψηφία).
Επιλέξτε = και πιέστε το joystick, 
για να εµφανίσετε το αποτέλεσµα

ή
επαναλάβετε τη διαδικασία µε 
άλλους αριθµούς. 

Επιλογές Υπολογιστή
Τελευτ. αποτέλεσµα, Μνήµη (Αποθήκευση, 
Ανάκληση, ∆ιαγραφή), Σβήσιµο οθόνης, 
Έξοδος.

Σηµείωση
Η χρήση του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού 
ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισµούς υπό 
το ποινικό δίκαιο ή άλλες νοµικές διατάξεις. 
Ενηµερώστε εκ των προτέρων το συνοµιλητή 
σας, εάν επιθυµείτε να ηχογραφήσετε 
τη συνοµιλία και διατηρήστε τις ανάλογες 
ηχογραφήσεις εµπιστευτικές. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό, µόνο εάν συµφωνεί και 
ο συνοµιλητής σας.

Αναπαρ.
∆ιακοπή
Εγγραφή
Ταχεία προώθηση
Ταχεία επιστροφή πίσω

* Μόνο εάν έχει εισαχθεί κάρτα µνήµης

Σηµείωση

# Ρύθµιση της υποδιαστολής.

* Κύλιση διαµέσου των βασικών 
λειτουργιών.

G Στιγµιαίο πάτηµα: ∆ιαγράφει ένα 
ψηφίο.
Παρατεταµένο πάτηµα: ∆ιαγράφει 
ολόκληρο τον αριθµό.

± Εναλλαγή µεταξύ "+" και "–".

MS Αποθήκευση του εµφανιζόµενου 
αριθµού στη µνήµη.

MR Ανάκτηση του αποθηκευµένου 
αριθµού.

> < Προβολή προηγούµενων υπολογισµών 
και µετακίνηση στο φύλλο.
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Μετατροπή
CKΑτζένταKΜετατροπή
Έχετε τη δυνατότητα να µετατρέψετε ορισµένες 
µονάδες µέτρησης από τον ένα τύπο στον 
άλλο. ∆ιατίθενται οι ακόλουθοι τύποι:

Ρυθµίσεις συναλλάγµατος
Πρώτα πρέπει να επιλέξετε ένα βασικό 
νόµισµα και να προσθέσετε τις ισοτιµίες 
συναλλάγµατος.
Επιλέξτε τον τύπο Νόµισµα, στη συνέχεια
ΕπιλογέςKΙσοτιµίες
Επιλέξτε το επιθυµητό βασικό νόµισµα από 
τη λίστα, στη συνέχεια
ΕπιλογέςKΟρισµός ως βάση 

Αφού ρυθµίσετε τη βασική ισοτιµία, προσθέστε 
όλες τις ισοτιµίες συναλλάγµατος που χρειάζεστε:
Μετακινηθείτε στο νόµισµα, πληκτρολογήστε 
την τρέχουσα ισοτιµία συναλλάγµατος στο 
βασικό νόµισµα. Συνεχίστε έως ότου 
προστεθούν όλα τα απαιτούµενα νοµίσµατα.

Μετατροπή
Επιλέξτε την επιθυµητή µονάδα µέτρησης στο 
πεδίο Τύπος ή πιέστε το joystick, για να δείτε 
τις διαθέσιµες µονάδες.
Επιλέξτε τη µονάδα, από την οποία επιθυµείτε 
να µετατρέψετε, στο πεδίο Μον. ή πιέστε το 
joystick, για να δείτε τις διαθέσιµες µονάδες.
Στο πεδίο Ποσότ. πληκτρολογήστε το ποσό 
που επιθυµείτε να µετατρέψετε. Επιλέξτε τη 
µονάδα, στην οποία επιθυµείτε να µετατρέψετε, 
στο δεύτερο πεδίο Μον. ή πιέστε το joystick, 
για να δείτε τις διαθέσιµες µονάδες.

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

Μίλια/ώρα, Πόδια/δευτ.
Ενέργεια Calorie, Kilocalorie, Joule, 

Kilojoule, Hp επί ώρες, 
Κιλοβατώρες, eVolt 

Μάζα Ουγγιές, Λίµπρες, Stone, 
Miliigram, Γραµµάρια, 
Χιλιόγραµµα, Μετρ. τόνοι

Πίεση Pascal, mm Hg, Ατµόσφαιρες, 
Bar

Χρόνος ∆ευτ/λεπτα, Λεπτά, Ώρες, 
Ηµέρες, Εβδοµάδες

Όγκος Πίντα (ΗΒ), Ουγγιά (ΗΒ), 
Γαλόνια (ΗΒ), Γαλόν. (ΗΠΑ), 
Πίντα υγρών, Πίντα (ΗΠΑ), 
Ουγγιά (ΗΠΑ), Γαλόν. (ΗΠΑ), 
Barrel, Millilitre, Λίτρα, 
Κυβ. χιλιοστά, Κυβικά εκατ., 
Κυβικά µέτρα, Κυβικ. ίντσες, 
Κυβικά πόδια

Εµβαδόν Τετρ. ίντσες, Τετραγ. πόδια, 
Τετρ. γιάρδες, Τετραγ. µίλια, 
Τετρ. µέτρα, Τετραγ. εκατ., 
Τετρ. µέτρα, Τετραγ. χλµ., Ακρ, 
Αρ, Εκτάρια

Μήκος Χιλιοστά, Εκατοστά, Μέτρα, 
Χιλιόµετρα, Ίντσες, Πόδια, 
Γιάρδες, Μίλια, Ναυτ. µίλια

Ισχύς Ίπποι, Watt, Kilowatt
Θερµοκρ
ασία

Φαρενάιτ, Κέλβιν, Κελσίου

Νόµισµα Βλ. σηµείωση παρακάτω.

Σηµείωση
Όταν αλλάζετε το βασικό νόµισµα, όλες οι 
προηγούµενες ισοτιµίες που έχουν ρυθµιστεί 
διαγράφονται.
Η ισοτιµία του βασικού νοµίσµατος είναι 
πάντοτε 1.
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Το άλλο πεδίο Ποσότ. εµφανίζει αυτόµατα το 
αποτέλεσµα της µετατροπής. 

Επιλογές Μετατροπέα
Επιλογή µονάδας, Αλλαγή νοµίσµατος, 
Τύπος µετατροπής, Ισοτιµίες, Έξοδος.

Σηµείωση

# Ρύθµιση της υποδιαστολής.

* Εναλλαγή µεταξύ + και – και 
E (εκθέτης).
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Ðñüóèåôá ∆ιαχείριση αρχείων
CKΠρόσθετα

K∆ιαχείριση αρχείων
Χρησιµοποιήστε το διαχειριστή αρχείων του 
τηλεφώνου όπως ένα διαχειριστή αρχείων του 
PC, για να οργανώσετε την εσωτερική (µνήµη 
τηλεφώνου) και εξωτερική (MultiMediaCard, 
προαιρετική) αποθήκευση. 
Στην κάρτα πολυµέσων MultiMediaCard 
µπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία, όπως 
εικόνες, µηνύµατα, ήχους και εφαρµογές 
Java™ κάθε τύπου.

∆ιαχείριση αρχείων και φακέλων
Έχετε τη δυνατότητα Μετακίνησης, 
Αντιγραφής, ∆ιαγραφής ενός µεµονωµένου 
ή πολλών σηµειωµένων αρχείων. 
Οι ακόλουθες λειτουργίες διατίθενται, όταν δεν 
είναι επιλεγµένο κανένα αρχείο ή φάκελος:
Άνοιγµα ενός αρχείου µε την αντίστοιχη 
εφαρµογή, για να προβάλλετε τις σχετικές 
Ιδιότητες, για Μετονοµασία, Μετακίνηση 
ή Αντιγραφή του.
Επιλογές αρχείων και φακέλων
Άνοιγµα, Μετακίνηση, Αντιγραφή, 
∆ιαγραφή, Ιδιότητες, Μετονοµασία, Έξοδος.

Πλοήγηση µεταξύ φακέλων
Για πλοήγηση µεταξύ των επιπέδων φακέλων, 
κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα 
δεξιά.

Καταστάσεις αναζήτησης
∆ιατίθενται τρεις καταστάσεις αναζήτησης.

M Εισάγετε ένα χαρακτήρα 
(αόρατο) και η γραµµή επιλογής 
τοποθετείται στην πρώτη 
συµβατή καταχώρηση.

ΕπιλογέςKΑναζήτησηKΜετάβαση
Εισάγετε µία σειρά χαρακτήρων αναζήτησης 
και εµφανίζεται η συµβατή λίστα.
ΕπιλογέςKΑναζήτησηKΦίλτρο
Εισάγετε µία σειρά χαρακτήρων αναζήτησης 
και εµφανίζεται µία λίστα όλων των συµβατών 
καταχωρήσεων.

Καταστάσεις ταξινόµησης
Ρυθµίστε κριτήρια ταξινόµησης:
Αύξουσα, Φθίνουσα, Ταξινόµηση µε όνοµα, 
Ταξιν. µε ηµερ/νία, Ταξινόµηση µε τύπο, 
Ταξιν. µε µέγεθος.

Αποστολή
Το τηλέφωνο προσφέρει διάφορες µεθόδους 
αποστολής αρχείων µέσω διαφορετικών 
οδών µετάδοσης. ∆ιατίθενται µόνο όταν είναι 
επιλεγµένο ένα αρχείο. Για περαιτέρω 
πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη 
εφαρµογή:
Μέσω MMS, σελ. 30
Μέσω Bluetooth, σελ. 85
Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88
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MultiMediaCard
Λειτουργίες µνήµης
∆ιαχείριση της κάρτας µνήµης και προβολή 
σχετικών λεπτοµερειών.
Αντίγρ. µνήµης τηλ.
Ενηµερώνει τη µνήµη του τηλεφώνου σας στη 
MultiMediaCard.
Έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε 
αποθηκευµένα δεδοµένα από ένα αντίγραφο 
ασφαλείας που έχετε δηµιουργήσει, πριν 
χρησιµοποιήσετε την επιλογή Επαναφ. από 
κάρτα.
Όνοµα κάρτ. µνήµ.
Καθορισµός ονόµατος για την κάρτα 
πολυµέσων.
∆ιαµόρφ.κάρτ.µνήµης
Είναι απαραίτητη η µορφοποίηση της κάρτας 
πολυµέσων, πριν την πρώτη χρήση. 
Ορισµός κωδικού
Χρησιµοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης, για 
να προστατέψετε την πρόσβαση σε µία ειδική 
κάρτα πολυµέσων. Μετά τη ρύθµιση του 
κωδικού, η κάρτα πολυµέσων κλειδώνεται. 
∆εν υποστηρίζεται από όλες τις κάρτες 
πολυµέσων.
∆ιαγραφή κωδικού
Ακύρωση της προστασίας της κάρτας 
πολυµέσων από κωδικό πρόσβασης.
Ξεκλείδ. κάρ. µνήµης
Πρέπει να εισάγετε το σωστό κωδικό 
πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε τη 
MultiMediaCard.

Στοιχεία µνήµης
Εµφανίστε λεπτοµέρειες για την κάρτα 
πολυµέσων και την εσωτερική µνήµη του 
τηλεφώνου, π.χ. το όνοµα, τη συνολική 
χωρητικότητα, την ελεύθερη και 
χρησιµοποιηµένη µνήµη και εάν 
προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.

Γενικές επιλογές διαχειριστή 
Αρχείων
Νέος φάκελος, Αρχείο, Αναζήτηση, 
Επιλογή/Εξαίρεση, Αποστολή, Ταξιν.µε 
σειρά, Λειτουργίες µνήµης, Έξοδος.

Εισαγωγή της MultiMediaCard 
(προαιρετικά)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία προαιρετική 
MultiMediaCard ως συµπληρωµατικό χώρο 
αποθήκευσης. Για να την εισάγετε στο τηλέφωνο:
• Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας στην 

πίσω πλευρά του τηλεφώνου (σελ. 7), 
για να απασφαλίσετε το κάλυµµα της 
MultiMediaCard.

• Πιέστε το κάλυµµα της MultiMediaCard για 
να το ανοίξετε . 
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• Εισάγετε τη MultiMediaCard στην υποδοχή. 
Οι επαφές της MultiMedia-Card πρέπει να 
κοιτούν προς τα κάτω και προς τη σχισµή. 
Βεβαιωθείτε ότι η κοµµένη γωνία βρίσκεται 
στη σωστή θέση . 

• Κλείστε το κάλυµµα της MultiMediaCard, 
έτσι ώστε να κουµπώσει. 

Εφαρµογές
CKΠρόσθεταKΕφαρµογές

Εγκατάσταση
Έχετε τη δυνατότητα λήψης αρχείων 
εγκατάστασης µέσω
• Bluetooth™, Υπερύθρων από έναν 

υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο
• ενός µηνύµατος πολυµέσων ή ως 

συνηµµένο σε e-mail
• φόρτωσης κατά τη διάρκεια µίας σύνδεσης 

WAP. 
∆ιερευνήστε πιθανές εφαρµογές, π.χ. Inbox, 
για ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε το 
και πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε την 
εγκατάσταση.
Ναι Πιέστε για επιβεβαίωση.
Εµφανίζεται µία λίστα, στην οποία µπορείτε να 
επιλέξετε τον κύριο ή οποιονδήποτε υπάρχοντα 
φάκελο ως προορισµό για τη νέα εφαρµογή. 
Κατά την εγκατάσταση, το τηλέφωνο ελέγχει 
την ακεραιότητα του πακέτου λογισµικού που 
πρόκειται να εγκατασταθεί. Εµφανίζονται 
πληροφορίες σχετικά µε τους ελέγχους, µε την 
επιλογή ακύρωσης της εγκατάστασης.
Το τηλέφωνο σας ενηµερώνει, µόλις 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Στη συνέχεια, 
ανοίγει ο φάκελος προορισµού και η 
εγκατεστηµένη εφαρµογή εµφανίζεται 
φωτισµένη. 

Σηµείωση
Για την αντικατάσταση της MultiMediaCard 
πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή 
Αντικατ. κάρτ. µνήµ., προκειµένου να 
προστατεύσετε τα δεδοµένα που υπάρχουν 
στην κάρτα.
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Επιλογές εγκατάστασης
Στις Εφαρµογές εµφανίζεται η λίστα όλων των 
εγκατεστηµένων εφαρµογών. Έχετε τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες 
επιλογές:
Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, 
∆ιαγραφή, Ρυθµίσεις, Έξοδος.

Ακύρωση εγκατάστασης
Στις Εφαρµογές επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή:
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή

Άνοιγµα µίας εφαρµογής Java™
Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή και πιέστε 
το joystick.

Επιλογές εφαρµογών Java™
Προβολή λεπτοµερειών
Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε µία 
εφαρµογή, επιλέξτε τη:
ΕπιλογέςKΠροβολή στοιχείων
Εµφανίζονται:
Κατάστ. Εγκατεστηµ., Εκτελείται... 

ή Ληφθείσες (µόνο σε προβολή 
Μεταφόρτωσης).

Έκδοση Αριθµός έκδοσης εφαρµογής.
Προµηθ. Προµηθευτής ή κατασκευαστής 

της εφαρµογής.
Μέγεθος Το µέγεθος σε kilobyte.
Τύπος Σύντοµη περιγραφή της 

εφαρµογής.
URL ∆ιεύθυνση µίας σελίδας 

πληροφοριών/βοήθειας στο 
∆ιαδίκτυο. 

Data Μέγεθος δεδοµένων εφαρµογής, 
π.χ. καλύτερα αποτελέσµατα, 
σε kilobyte.

Μνήµη Θέση αποθήκευσης της 
εφαρµογής: στη µνήµη του 
τηλεφώνου ή σε µία προαιρετική 
MultiMediaCard (σελ. 66).

Σηµείωση
Μην προβαίνετε σε εγκατάσταση λογισµικού 
από πηγές χωρίς επαρκή προστασία από 
ιούς και άλλο επιβλαβές λογισµικό. 
Το τηλέφωνο υποστηρίζει µόνο εφαρµογές 
J2ME™ Java™. Μην προβαίνετε σε 
µεταφόρτωση εφαρµογών Personal Java™, 
διότι δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.
Έχετε τη δυνατότητα λήψης και άµεσης 
εγκατάστασης µίας εφαρµογής κατά τη 
διάρκεια µίας συνεδρίας WAP. Σηµειώστε 
ότι η σύνδεση WAP παραµένει ενεργή στο 
παρασκήνιο κατά την εγκατάσταση.
Είναι δυνατή µόνο η εγκατάσταση αρχείων 
µε την επέκταση *.JAD ή *.JAR.
Γλωσσάριο
Αρχείο JAR (αρχείο Java™): Το συγκεκριµένο 
αρχείο περιλαµβάνει την εκτελέσιµη 
εφαρµογή. Όταν είναι ενεργοποιηµένο ένα 
αρχείο JAR, η εφαρµογή εκκινείται. 
Αρχείο JAD (Java™ descriptor): Τα 
συγκεκριµένα αρχεία περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε την εφαρµογή (αρχείο JAR) και τη 
διεύθυνσή τους για λήψη. Όταν είναι 
ενεργοποιηµένο ένα αρχείο JAD, 
πραγµατοποιείται η σύνδεση στο Internet is 
και γίνεται φόρτωση της εκτελέσιµης 
εφαρµογής.

Σηµείωση
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία προαιρετική 
MultiMediaCard ως συµπληρωµατικό χώρο 
αποθήκευσης (σελ. 66).
Προβολή της κατανάλωσης µνήµης, βλ. σελ. 92
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Ρυθµίσεις
Καθορίστε ένα προεπιλεγµένο σηµείο 
πρόσβασης για τη λήψη στοιχείων της 
εφαρµογής που απουσιάζουν. Για τον τρόπο 
δηµιουργίας ενός σηµείου πρόσβασης, 
βλ. σελ. 77.
Καθορίστε ένα σηµείο πρόσβασης για µία 
εφαρµογή, επιλέξτε την εφαρµογή, στη 
συνέχεια:
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΠροεπιλ. σηµ. πρόσβ.
Επιλέξτε ένα σηµείο πρόσβασης, που 
πρόκειται να χρησιµοποιείται από την 
εφαρµογή για τη λήψη πρόσθετων δεδοµένων 
(σελ. 77).
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις

KΣύνδεση δικτύου
Ορισµένες εφαρµογές Java™ ενδέχεται να 
απαιτούν µία σύνδεση δεδοµένων σε ένα 
καθορισµένο σηµείο πρόσβασης. Θα σας 
ζητηθεί ένα σηµείο πρόσβασης, εάν δεν έχει 
επιλεγεί κανένα. Οι επιλογές είναι:
Επιτρεπτή Πραγµατοποιείται σύνδεση 

χωρίς ειδοποίηση.
Πρώτα ερώτηση 

Ερωτάστε σχετικά πριν η 
εφαρµογή προβεί στη δηµιουργία 
µίας σύνδεσης.

Μη επιτρεπτή
∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία 
σύνδεσης.

Περαιτέρω επιλογές
∆ιατίθενται µόνο όταν το αρχείο JAD περιέχει 
µία διεύθυνση URL.
Μετάβ. σε διεύθ. URL
Πραγµατοποιείται µία σύνδεση δεδοµένων, για 
τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε 
την εφαρµογή.
Ενηµέρωση
Πραγµατοποιείται µία σύνδεση δεδοµένων, 
προκειµένου να ελέγξει εάν υπάρχει διαθέσιµη 
ενηµέρωση.

Εφαρµογές Symbian και Java™
Η Siemens εξαιρεί όλες τις απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις επί της εγγύησης που σχετίζονται 
ή συνδέονται µε τυχόν εφαρµογές που 
εγκαθίστανται εκ των υστέρων από τον πελάτη 
και τυχόν λογισµικό που δεν συµπεριλαµβάνεται 
στο αρχικό πακέτο παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης 
για εφαρµογές που ενεργοποιούνται εκ των 
υστέρων καθ’ υπόδειξη του πελάτη.Η ευθύνη για 
την απώλεια, την καταστροφή και τυχόν βλάβες 
που προκληθούν στη συγκεκριµένη συσκευή 
ή στις εφαρµογές ή το λογισµικό και για 
οποιαδήποτε άµεση ή συνεπαγόµενη ζηµιά 
(π.χ. ακουστικό σοκ) οποιασδήποτε φύσης που 
προκύπτει από τη χρήση των συγκεκριµένων 
εφαρµογών ή λογισµικού βαρύνει αποκλειστικά 
τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους, ανάλογες 
εφαρµογές ή λογισµικό και η επακόλουθη 
ενεργοποίηση ορισµένων λειτουργιών χάνονται σε 
περίπτωση αντικατάστασης/ εκ νέου αποστολής 
της συσκευής και ενδέχεται να χαθούν σε 
περίπτωση επισκευής. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ο αγοραστής θα χρειαστεί να επαναλάβει τη 
λήψη της εφαρµογής ή να την επανενεργοποιήσει. 
Η Siemens δεν παρέχει καµία εγγύηση και δεν 
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τη δυνατότητα 
του πελάτη να προβεί σε εκ νέου λήψη ή 
ενεργοποίηση εφαρµογών ή για το ότι αυτό 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς χρέωση.
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Αφύπνιση
CKΠρόσθεταKΑφύπνιση

Ρυθµίσεις ρολογιού
ΕπιλογέςKΡυθµίσεις
Βλ. Ρυθµίσεις/Ηµερ/νία και ώρα, σελ. 79.

Ρύθµιση αφύπνισης
Χρησιµοποιήστε τη συγκεκριµένη λειτουργία, 
για να ρυθµίσετε µία ώρα για την κλήση 
αφύπνισης. Το ξυπνητήρι ηχεί ακόµη και 
όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο.
ΕπιλογέςKΡύθµιση αφύπνισης
Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.

Απενεργοποίηση του 
ξυπνητηριού
Κατά την έναρξη του ξυπνητηριού έχετε τη 
δυνατότητα να:

A Πιέσετε ∆ιακοπή, για να 
απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

B Πιέσετε Αναβολή ή οποιοδήποτε 
πλήκτρο, για να διακόψετε το 
ξυπνητήρι για 5 λεπτά. Μπορείτε 
να επαναλάβετε τη συγκεκριµένη 
ενέργεια έως 5 φορές. 

Επιλογές ρολογιού
Ρύθµιση αφύπνισης, Μηδεν. αφύπνισης, 
Απενεργ. αφύπνισης, Ρυθµίσεις, Έξοδος.

Αγαπηµένα
Χρησιµοποιήστε τα Αγαπηµένα, για 
να αποθηκεύσετε λειτουργίες, φωτογραφίες, 
σηµειώσεις, αρχεία ήχου, video clip, 
σελιδοδείκτες WAP ή αποθηκευµένες σελίδες 
WAP που χρησιµοποιείτε συχνά.
Στα Αγαπηµένα διατίθενται τρεις 
προεπιλεγµένες συντοµεύσεις (χωρίς 
δυνατότητα αλλαγής):
Σηµειώσεις, Ηµερολόγιο, Εισερχόµενα
Για να ανοίξετε τα Αγαπηµένα:

CKΠρόσθεταKΑγαπηµένα

Προσθήκη συντοµεύσεων
Ορισµένες εφαρµογές προσφέρουν µία 
επιλογή Προσθ. στα Αγαπηµ. 
Επιλέξτε την εφαρµογή και πιέστε το joystick 
για να την ανοίξετε.
ΕπιλογέςKΠροσθ. στα Αγαπηµ.

B Πιέστε Εντάξει. 

Επιλογές Αγαπηµένων
Άνοιγµα, Επεξ. ονόµ. συντόµ., Εικονίδιο 
συντόµ/σης, ∆ιαγρ. συντόµευσης, 
Μετακίνηση, Προβολή σε λίστα/Προβολή σε 
πλέγµα, Έξοδος

Σηµείωση
Το τηλέφωνο ενεργοποιείται αυτόµατα, µόλις 
φτάσει η ώρα αφύπνισης. Αφού πιέσετε 
∆ιακοπή, µπορείτε να συνεχίσετε την 
εργασία µε το τηλέφωνο, πιέζοντας Ναι.

Σηµείωση
Μία συντόµευση στα Αγαπηµένα 
ενηµερώνεται αυτόµατα, εάν µετακινήσετε 
το στοιχείο που υποδεικνύει, π.χ. από ένα 
φάκελο σε έναν άλλο.
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Σχετικότερες λειτουργίες:
Άνοιγµα
Το επιλεγµένο αρχείο ανοίγει στην αντίστοιχη 
εφαρµογή.
Επεξ. ονόµ. συντόµ.
Αλλάξτε το όνοµα της συντόµευσης. Αυτό δεν 
επηρεάζει το αρχείο, στο οποίο αναφέρεται.
Εικονίδιο συντόµ/σης
Επιλέξτε ένα ιδιαίτερο εικονίδιο για µία 
συντόµευση (δεν διατίθεται για τις 
προεπιλεγµένες συντοµεύσεις).

Φάκελος SIM
Η εφαρµογή Τηλεφωνικός Κατάλογος 
SIM σας επιτρέπει τη διαχείριση τηλεφωνικών 
αριθµών που είναι αποθηκευµένοι στην κάρτα 
SIM. 
Έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής 
τους, προσθήκης νέων καταχωρήσεων ή 
αντιγραφής τους στις Επαφές.
Η επιλογή Στοιχεία SIM σας ενηµερώνει 
σχετικά µε τον αριθµό των καταχωρήσεων που 
υπάρχουν στην κάρτα SIM.
Βλ. Επαφές, σελ. 20.

Σταθερή κλήση SIM
Είναι δυνατή η αποθήκευση 
τηλεφωνικών αριθµών σε προστατευµένες 
θέσεις σε µία ειδική κάρτα SIM. Για την 
επεξεργασία απαιτείται ένας κωδικός PIN 2. 
Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Αριθµοί υπηρεσιών
Οι Αριθµοί Υπηρεσιών είναι ειδικοί 
τηλεφωνικοί αριθµοί, αποθηκευµένοι στην 
κάρτα SIM από το δίκτυο. ∆εν είναι δυνατή 
η επεξεργασία ή η διαγραφή τους. Έχετε τη 
δυνατότητα να καλέσετε τοπικές ή εθνικές 
υπηρεσίες πληροφοριών ή να χρησιµοποιήσετε 
υπηρεσίες του δικτύου.

Υπηρεσ. SIM
Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει ειδικές 
εφαρµογές, όπως διατραπεζικές συναλλαγές 
µέσω τηλεφώνου, πληροφορίες χρηµατιστηρίου, 
κλπ. µέσω της κάρτας SIM.
Εάν διαθέτετε ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες 
SIM εµφανίζονται στο τέλος του µενού 
Πρόσθετα ή ακριβώς επάνω από το πλήκτρο 
ελέγχου (στα αριστερά).

Σύµβολο των υπηρεσιών SIM: 

Εάν υπάρχουν περισσότερες από µία 
εφαρµογές, εµφανίζονται στο µενού υπηρεσιών 
SIM.

CKΠρόσθεταKΥπηρεσ. SIM
Με το µενού υπηρεσιών SIM, το τηλέφωνό σας 
είναι έτοιµο για το µέλλον και υποστηρίζει 
προσθήκες στο πακέτο χρήστη του δικτύου σας. 
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε µε 
το δίκτυό σας.

L 
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Ðñïößë Γενικά
Τα προφίλ είναι ηχητικές ρυθµίσεις 
που µπορούν να διαµορφωθούν ανάλογα 
για την προσαρµογή του τηλεφώνου σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως χώρους 
µε θόρυβο ή ήσυχα µέρη.
Όταν χρησιµοποιείται ένα προφίλ, 
πραγµατοποιούνται πολλαπλές ρυθµίσεις 
µε µία λειτουργία, µε σκοπό, π.χ., την 
προσαρµογή του τηλεφώνου στους θορύβους 
του περιβάλλοντος.
Παρέχονται έξι τυπικά προφίλ µε 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Αυτά µπορούν 
ωστόσο να αλλάξουν: 

Γενικό (προεπιλογή) 
Αθόρυβο 
Σύσκεψη 
Εξωτερικοί χώροι 
Τηλε-ειδοποίηση 

Ενεργοποίηση
CKΠροφίλ
Επιλέξτε ένα προφίλ.
ΕπιλογέςKΕνεργοποίηση
Η προεπιλεγµένη κατάσταση που 
χρησιµοποιείται ισχύει κατά την ενεργοποίηση 
του τηλεφώνου.

Ρύθµιση
Επεξεργαστείτε ένα προεπιλεγµένο προφίλ 
ή δηµιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:

CKΠροφίλ
Επιλέξτε ένα προεπιλεγµένο ή ένα προσωπικό 
προφίλ.
ΕπιλογέςK∆ιαµόρφωση
Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυµείτε να αλλάξετε 
και πιέστε το joystick για να το ανοίξετε/αλλάξετε:
Ήχος κλήσης
Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
"Ήχος κλήσ., γραµµή 1" 
"Ήχος κλήσ., γραµµή 2"
∆ιατίθεται µόνο εάν είναι ενεργή η λειτουργία 
Γραµµή σε χρήση (σελ. 76).
Ειδοπ. εισερχ. κλήσης
Ήχος, Αύξουσα σειρά, Ένας κουδουνισµός, 
Σύντοµος ήχος, Αθόρυβο.
Ένταση ήχου κλήσης
Ρυθµίστε το επίπεδο της έντασης.
Ήχος ειδ. µηνυµάτων
Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
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Ειδοποίηση δόνησης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ήχοι πλήκτρων
Ρυθµίστε το επίπεδο της έντασης.
Ήχοι προειδοποίησης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ειδοποίηση για
Ειδοποίηση για όλες τις κλήσεις και/ή οµάδες 
(εάν έχουν καθοριστεί οµάδες, βλ. Επαφές, 
σελ. 23).
Όνοµα προφίλ
∆ώστε στο προφίλ ένα µοναδικό όνοµα. ∆εν 
διατίθεται για την κατάσταση Γενικό.
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 Ñõèìßóåéò Τηλέφωνο
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΤηλέφωνο
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Γενικές
Γλώσσα τηλεφώνου
Ρυθµίστε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης. 
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθµιση Αυτόµατη, 
χρησιµοποιείται η γλώσσα του δικτύου σας. 
Γλώσσα γραφής
Η επιλεγµένη γλώσσα επηρεάζει:
• τους χαρακτήρες, κατά τη σύνταξη κειµένου
• το λεξικό που χρησιµοποιείται
• τον πίνακα ειδικών χαρακτήρων (* ή 1)
Λεξικό T9
∆εν διατίθεται για όλες τις γλώσσες. 
Βλ. "Εισαγωγή Κειµένου", σελ. 17.
Σηµ. ή λογότ. υποδοχ.
Κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου 
εµφανίζονται τα ακόλουθα:
Προεπιλογή
Προεπιλεγµένη εικόνα/κινούµενο γραφικό.
Κείµενο
Συντάξτε ένα κείµενο (έως 50 χαρακτήρες).
Εικόνα
Επιλέξτε µία προσωπική φωτογραφία από 
τη λίστα.

Αρχικές ρυθµ. τηλεφ.
(Προστατεύεται από τον κωδικό ασφαλείας)
Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προεπιλεγµένες 
τιµές (εργοστασιακή ρύθµιση). Αυτό δεν ισχύει 
για την κάρτα SIM και τη ρύθµιση δικτύου. Όλα 
τα ιδιωτικά στοιχεία και δεδοµένα παραµένουν 
ανεπηρέαστα.
Κατά την επαναφορά, ορισµένες ρυθµίσεις 
χάνονται. Οι σηµαντικότερες είναι ρυθµίσεις 
συσκευής, ρυθµίσεις Bluetooth™, ρυθµίσεις 
κλήσεων (εκτός από την αναµονή κλήσης), 
ρυθµίσεις επεξεργασίας κειµένου, τιµές 
µετατροπέα.
Ο προεπιλεγµένος κωδικός για την επαναφορά 
του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθµίσεις 
είναι 12345.

Λειτουργία αναµονής
Εικόνα στο φόντο 
Επιλέξτε την προσωπική σας φωτογραφία 
φόντου για την κατάσταση αναµονής από τις 
εικόνες που είναι αποθηκευµένες στο 
τηλέφωνο ή στην προαιρετική MultiMediaCard.
Αριστερό πλήκ. επιλ./∆εξιό πλήκτρο επιλ.
Αλλάξτε τη λειτουργία για κάθε πλήκτρο. 
Επιλέξτε µία νέα από τη λίστα. 

Προβολή
Αντίθεση
Μειώστε/αυξήστε την αντίθεση.
Παλέτα χρωµάτων
Επιλέξτε µεταξύ Blue Sky, Beach, City και 
Κόκκινο.
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Screensaver
CKΡυθµίσειςKScreensaver
Το γραφικό οθόνης ενεργοποιείται µετά από 
µία συγκεκριµένη (ελεύθερα ρυθµιζόµενη) 
χρονική περίοδο. Κάθε ενέργεια του χρήστη 
ή κλήση απενεργοποιεί το γραφικό οθόνης. 

Όριο χρ.screensaver 
Ρυθµίστε το χρόνο, µετά από τον οποίο 
επιθυµείτε την ενεργοποίηση του γραφικού 
οθόνης. Η περιοχή τιµών κυµαίνεται από ένα 
λεπτό έως 30 λεπτά, σε διαβαθµίσεις του 
ενός λεπτού. 

Screensaver
Επιλέξτε µεταξύ:
Ηµερ/νία και ώρα
Εµφανίζεται η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. 
Για τη ρύθµιση, βλ. σελ. 79.
Κείµενο
Εισάγετε ένα επιθυµητό κείµενο έως 15 
χαρακτήρων.
Κιν.σχέδιο
• Προεπ.κιν.σχέδιο
Χωρίς δυνατότητα αλλαγής.
• Προσ.κιν.σχέδιο
Επιλέξτε το επιθυµητό αρχείο εικόνας ή 
κινούµενου γραφικού GIF από το φάκελο 
Εικόνες (σελ. 52) ή από τη MultiMediaCard 
(σελ. 66). 
Προεπ.screensaver
Εµφανίζεται µία προεπισκόπηση της 
τρέχουσας ρύθµισης.

Σηµείωση
Τα κινούµενα γραφικά οθόνης µειώνουν το 
χρόνο αναµονής.



Ρυθµίσεις76

SX1 K1 el, A31008-H6500-A14-4-3D19 (21. January 2004, 16:46)
©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

1
, I

:\M
ob

il\
SX

1
_v

2
\e

l\_
vo

n
_i

tl
\E

n
ds

ta
n

d\
k1

gb
_s

et
u

p
.f

m

Κλήση
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΚλήση KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Αποστολή στοιχ. µου
Όταν πραγµατοποιείτε µία κλήση, ο τηλεφωνικός 
σας αριθµός µπορεί να εµφανίζεται στην οθόνη 
του παραλήπτη (εξαρτάται από το δίκτυο).

Αναµονή κλήσεων
Κατά τη διάρκεια µίας κλήσης ενδέχεται να 
ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει µία άλλη κλήση 
σε αναµονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας 
ειδικός ήχος. Εάν έχετε εγγραφεί για τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία, µπορείτε να ελέγξετε 
εάν είναι ρυθµισµένη και να την ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε.

Αυτόµ. επανάκληση
Όταν είναι ενεργοποιηµένη, γίνεται αυτόµατα 
επανάκληση των κατειληµµένων αριθµών έως 
10 φορές. Τερµατισµός µε:

E Πλήκτρο τερµατισµού.

Σύνοψη µετά την κλ.
Εµφανίζει τη διάρκεια και το κόστος των 
τελευταίων κλήσεων (απαιτείται ενεργοποίηση 
της επιλογής Όριο κόστους κλήσ., σελ. 28).

Ταχεία κλήση
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ταχείας κλήσης 
(σελ. 93).

Απάντ. µε κάθε πλήκ.
Όταν είναι ενεργοποιηµένη, µπορείτε 
να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
αποδεχτείτε µία εισερχόµενη κλήση.

Γραµµή σε χρήση
Η συγκεκριµένη λειτουργία εµφανίζεται 
µόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. 
Στο τηλέφωνο πρέπει να έχουν καταχωρηθεί 
δύο ανεξάρτητοι τηλεφωνικοί αριθµοί. 
Επιλέξτε την τηλεφωνική γραµµή που 
επιθυµείτε για καθηµερινή χρήση. Έχετε 
τη δυνατότητα να απαντήσετε σε κλήσεις, 
ανεξάρτητα από την επιλεγµένη γραµµή.

0��� στιγµιαία, για να αλλάξετε το 
αριστερό πλήκτρο επιλογής. 
Πιέστε το πλήκτρο επιλογής, για 
εναλλαγή µεταξύ των γραµµών 
στην κατάσταση αναµονής.

L 

L L 
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Σύνδεση
Χρειάζεστε σηµεία πρόσβασης για 
πρόσβαση στο Internet, π.χ. για 
• αποστολή/λήψη e-mail (σελ. 32)
• αποστολή/λήψη µηνυµάτων πολυµέσων 

(σελ. 30)
• χρήση εφαρµογών WAP (σελ. 45)
• ενεργοποίηση λειτουργίας modem
Για τη σύνδεση µε ένα σηµείο πρόσβασης 
απαιτείται σύνδεση δεδοµένων. 
Ενδέχεται να υπάρχουν σηµεία πρόσβασης, 
προκαθορισµένα από το δίκτυό σας. 
∆ιαφορετικά, το δίκτυο θα σας προµηθεύσει 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά. 

CKΡυθµίσειςKΡυθµίσειςKΣύνδεση 
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Σηµεία πρόσβασης
Ενδέχεται να εµφανιστεί µία λίστα 
προεπιλεγµένων ή καθορισµένων σηµείων 
πρόσβασης. Επιλέξτε ένα σηµείο πρόσβασης 
από τη λίστα ή καθορίστε ένα νέο. 

Νέο σηµείο πρόσβ.
ΕπιλογέςKΝέο σηµείο πρόσβ.
Χρήση προεπιλ. ρυθµ.
Εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε 
προεπιλεγµένες καταχωρήσεις.
Χρήση υπάρχ. ρυθµίσ.
Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε µία υπάρχουσα 
καταχώρηση για να δηµιουργήσετε ένα νέο 
σηµείο πρόσβασης, επιλέξτε τη από τη λίστα.
∆ιατίθενται τρεις τύποι σύνδεσης:
Κλήση δεδοµένων GSM
Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων έως 14,4 kbps.
Για να διαµορφώσετε το συγκεκριµένο σηµείο 
πρόσβασης:
• Όνοµα σύνδεσης: η επιλογή σας
• Φορέας δεδοµένων: ∆εδοµένα GSM
• Όνοµα σηµείου πρόσβ.: από το δίκτυο
• Όνοµα χρήστη: από το δίκτυο, εάν απαιτείται
• Προτροπή κωδ. πρόσβ.: επιλέξτε Ναι, εάν 
επιθυµείτε την πληκτρολόγησή του σε κάθε 
σύνδεση

• Κωδικός πρόσβασης: από το δίκτυο, εάν 
απαιτείται

• Έλεγχος στοιχείων: κανονική/Ασφαλείας
• ∆ιεύθυνση ΙΡ πύλης: από το δίκτυο
• Αρχική σελίδα: διεύθυνση κέντρου 
υπηρεσιών WAP ή αποστολής µηνυµάτων 
πολυµέσων

• Τύπος σύνδεσης: π.χ. ∆ιαρκής
• Ασφάλεια σύνδεσης: από το δίκτυο
• Τύπος κλήσης δεδοµ.: αναλογική, ISDN 

v.110, ISDN v. 120
• Μέγιστη ταχύτ. δεδ.: αυτόµατη, 9600, 14400

Σηµείωση
Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας για WAP, 
MMS και Email, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την Υπηρεσία SMS. Σας συνιστούµε να 
επικοινωνήσετε µε το δίκτυό σας, προκειµένου 
να σας αποστείλει το µήνυµα διαµόρφωσης.
Εναλλακτικά, µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.my-siemens.com/
customercare και η Siemens θα σας 
αποστείλει το µήνυµα διαµόρφωσης.
Εάν ανοίξετε και αποθηκεύσετε το µήνυµα, 
οι ληφθείσες ρυθµίσεις χρησιµοποιούνται 
αυτόµατα ως Προτιµώµενη σύνδεση, βλ. 
Μηνύµατα, σελ. 39.
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Σύνδεση GPRS
(General Packet Radio Service)
Με τεχνολογία δεδοµένων πακέτου που 
συνδέεται µόνο µε την αποστολή/λήψη 
δεδοµένων σε πακέτα. 
Για να διαµορφώσετε το συγκεκριµένο σηµείο 
πρόσβασης:
• Όνοµα σύνδεσης: η επιλογή σας
• Φορέας δεδοµένων: GPRS
• Όνοµα σηµείου πρόσβ.: από το δίκτυο
• Όνοµα χρήστη: από το δίκτυο
• Προτροπή κωδ. πρόσβ.: επιλέξτε Ναι, 
εάν επιθυµείτε την πληκτρολόγησή του 
σε κάθε σύνδεση

• Κωδικός πρόσβασης: από το δίκτυο, 
εάν απαιτείται

• Έλεγχος στοιχείων: από το δίκτυο
• ∆ιεύθυνση ΙΡ πύλης: από το δίκτυο
Προχωρηµένη Ρύθµιση
Εάν πραγµατοποιείτε επεξεργασία ενός 
σηµείου πρόσβασης:
ΕπιλογέςKΠροχωρηµ. ρυθµίσεις
Το δίκτυό σας θα σας προµηθεύσει περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά, εάν χρειάζεται.
• ∆ιεύθυνση ΙΡ τηλεφ.: από το δίκτυο
• Κύριος διακοµ. ονοµ.: από το δίκτυο
• ∆ευτερ. διακοµ. ονοµ.: από το δίκτυο
• Χρήση επανάκλησης: αριθµός κλήσης 
δεδοµένων

• Τύπος επανάκλησης: από το δίκτυο
• Αρ. επανάκλησης: από το δίκτυο
• Χρήση συµπίεσης PPP: από το δίκτυο
• Χρήση δέσµης σύνδ.: από το δίκτυο
• ∆έσµη εντολών σύνδ.: εισαγωγή κειµένου 
σύνδεσης

• Εκκίνηση µόντεµ: χρήση εντολών modem 
AT. Από το δίκτυο.

Επιλογές σηµείου πρόσβασης
Επεξεργασία, Νέο σηµείο πρόσβ. (Χρήση 
προεπιλ. ρυθµ., Χρήση υπάρχ. ρυθµίσ.), 
∆ιαγραφή, Έξοδος.

CKΡυθµίσειςKΡυθµίσειςKΣύνδεση 
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

GPRS 
Τα δεδοµένα ρύθµισης απαιτούνται για όλα 
τα σηµεία πρόσβασης που χρησιµοποιούν 
GPRS.
Σύνδεση GPRS
• Όταν διατίθεται Χρησιµοποιείτε πάντοτε 

GPRS για επικοινωνία κειµένου/δεδοµένων 
(εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο)

• Όταν απαιτείται Χρησιµοποιείτε µόνο 
GPRS, εάν µία εφαρµογή/ενέργεια το απαιτεί 
για να λειτουργήσει

Σηµείο πρόσβασης
Εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε το 
τηλέφωνό σας ως modem για τον υπολογιστή 
σας, απαιτείται ένα όνοµα σηµείου πρόσβασης.

Κλήση δεδοµένων
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσειςKΣύνδεση 

KΚλήση δεδοµένων
Τα δεδοµένα ρύθµισης απαιτούνται για όλα τα 
σηµεία πρόσβασης που χρησιµοποιούν κλήση 
δεδοµένων (υψηλής ταχύτητας).
Χρόνος σε σύνδεση
Η κλήση δεδοµένων απενεργοποιείται µετά 
από µία καθορισµένη χρονική περίοδο.
• Ορίζ. από χρήστη: Πληκτρολογήστε 

µία χρονική περίοδο σε λεπτά για την 
απενεργοποίηση

• Απεριόριστος: Χωρίς χρονική περίοδο
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Ρυθµ. ηµεροµην. και 
ώρας
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΡυθµ. ηµεροµην. και ώρας
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Το ρολόι ρυθµίζεται κατά την αρχική 
ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Στη συνέχεια 
µπορείτε να το τροποποιήσετε χρησιµοποιώντας 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Ώρα

M Εισάγετε την ώρα. Ρύθµιση της 
µορφής της ώρας:

ΩΩ Ώρες (2ψήφιος αριθµός)
ΜΜ Μήνας (2ψήφιος αριθµός)

Ηµεροµηνία

M Εισάγετε την ώρα. Ρύθµιση της 
µορφής της ηµεροµηνίας:

ΗΗ Ηµέρα (2ψήφιος αριθµός)
ΜΜ Μήνας (2ψήφιος αριθµός)
ΕΕΕΕ Έτος (4ψήφιος αριθµός)

Μορφή ηµεροµηνίας
Επιλέξτε µεταξύ:
µµ ηη χχχχ
ηη µµ χχχχ
χχχχ µµ ηη

∆ιαχωριστικό ηµ/νίας
Επιλέξτε µεταξύ:

Μορφή ώρας
12ωρη ή 24ωρη.

∆ιαχωριστικό ώρας
Επιλέξτε µεταξύ:

Τύπος ρολογιού
Αναλογικό ή Ψηφιακό.

Αυτόµ. ενηµέρ. ώρας
Το τηλέφωνο λαµβάνει την τρέχουσα ώρα, 
ηµεροµηνία και ζώνη ώρας µέσω του δικτύου.

. : / - 

. : 
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Ασφάλεια
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΑσφάλειαKΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Τηλέφωνο και SIM
Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται 
από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µε διάφορους 
κωδικούς ασφαλείας.
Αίτηµα κωδικού ΡΙΝ, Κωδικός PIN, Κωδικός 
PIN2 και Κωδ. κλειδώµατος: σελ. 12.
Περίοδος αυτ. κλειδ.
Εάν έχει ρυθµιστεί, το τηλέφωνο κλειδώνει µετά 
από µία χρονική περίοδο που µπορείτε να 
καθορίσετε. Πληκτρολογήστε έναν αριθµό για 
τα λεπτά. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, 
πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας.
Κλείδ. αν αλλάξει SIM
(Προστατεύεται από τον κωδικό ασφαλείας)
Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασµένο έτσι 
ώστε να αποτρέπεται η χρήση του µε µία 
διαφορετική κάρτα SIM.
Επιτρεπόµ. κλήσεις
(προστατεύεται από το PIN 2)
Η δυνατότητα κλήσης περιορίζεται στους 
αριθµούς που υπάρχουν στην κάρτα SIM, δεν 
είναι δυνατές νέες καταχωρήσεις. Εάν έχουν 
καταχωρηθεί µόνο κωδικοί περιοχών, οι 
αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθµοί µπορούν να 
προστεθούν σε αυτούς χειροκίνητα πριν την 
κλήση.

Η δυνατότητα κλήσης περιορίζεται στους 
αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι στη θέση 
αριθµών σταθερής κλήσης της κάρτας SIM 
(επιλογή αριθµών κάρτας SIM). Ανατρέξτε 
στους αριθµούς σταθερής κλήσης, στη σελ. 
σελ. 71.
Κλειστή οµ. χρηστών
Εάν προσφέρεται από το δίκτυο, η συγκεκριµένη 
υπηρεσία επιτρέπει τη δηµιουργία οµάδων. Οι 
συγκεκριµένες έχουν πρόσβαση σε εσωτερικές 
πληροφορίες (της εταιρείας) ή ισχύουν γι’ 
αυτές ειδικές χρεώσεις. Απευθυνθείτε στο 
δίκτυό σας για λεπτοµέρειες.
Επιβεβ. υπηρεσιών SIM
Το τηλέφωνο µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε 
να εµφανίζει µηνύµατα επιβεβαίωσης κατά τη 
χρήση υπηρεσιών της κάρτας SIM.

∆ιαχείριση πιστοπ/κών
Στο τηλέφωνό σας υπάρχει αποθηκευµένη 
µία λίστα εξουσιοδοτηµένων πιστοποιητικών. 
Τα συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται για την 
πιστοποίηση της προέλευσης των σελίδων 
WAP και του εγκατεστηµένου λογισµικού. 
Χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό, π.χ.
• για να εργαστείτε µε µία ηλεκτρονική 

τράπεζα ή µε κάποιον άλλο server για τη 
µεταφορά εµπιστευτικών πληροφοριών,

• για προστασία από ιούς.
Σηµειώστε ότι ένα πιστοποιητικό δεν αποτελεί 
από µόνο του µέσο προστασίας. Απαιτείται 
έλεγχος της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας 
του. 

L 

L 

L 
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Στοιχεία πιστοποιητ.:
Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισµένη διάρκεια 
ζωής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ταυτότητα µίας 
πύλης WAP ή ενός διακοµιστή είναι σωστή, 
ελέγξτε την υπογραφή και το πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση προβλήµατος, θα ενηµερωθείτε 
από την οθόνη του τηλεφώνου. Ενδέχεται να 
εµφανιστεί µία από τις ακόλουθες υποδείξεις:
Το πιστοποιητικό έχει λήξει, Το 
πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόµη, 
Κατεστραµµένο πιστοποιητικό.
Ρυθµίσ. εµπιστοσύνης
Επιλέξτε πρώτα ένα πιστοποιητικό. Εµφανίζεται 
µία λίστα εφαρµογών που µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το συγκεκριµένο 
πιστοποιητικό. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε 
αλλαγή, βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να 
εµπιστευθείτε τον κάτοχο του συγκεκριµένου 
πιστοποιητικού και ότι ανήκει στον κάτοχο 
που αναφέρεται στη λίστα.
Επιλογές ∆ιαχείρισης Πιστοποιητικών
Στοιχεία πιστοποιητ.:, ∆ιαγραφή, Ρυθµίσ. 
εµπιστοσύνης, Επιλογή/Εξαίρεση, 
(Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), 
Έξοδος.

Φραγή κλήσ.
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΦραγή κλήσ. 
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Η φραγή περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM 
(δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα). 
Απαιτείται ένας 4ψήφιος κωδικός πρόσβασης, 
τον οποίο σας παρέχει το δίκτυό σας. 
Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή 
για κάθε φραγή.

Εξερχόµενες κλήσεις
Όλες οι εξερχόµενες κλήσεις, µε εξαίρεση 
τους αριθµούς έκτακτης ανάγκης 112 και 166, 
µπλοκάρονται.

∆ιεθνείς κλήσεις
Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση µόνο εθνικών 
κλήσεων.

∆ιεθνείς κλήσ. εκτός από τη 
χώρα προέλ.
∆εν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις. Εντούτοις 
µπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις προς την 
χώρα σας, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Εισερχόµενες κλήσεις
Το τηλέφωνο µπλοκάρεται για όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις (η εκτροπή όλων των 
κλήσεων στον τηλεφωνητή προσφέρει 
ανάλογο αποτέλεσµα).
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Εισερ. κλήσεις όταν είστε στο 
εξωτερικό
∆εν λαµβάνετε κλήσεις, όταν βρίσκεστε εκτός 
του οικείου δικτύου σας. Αυτό σηµαίνει ότι 
δεν υπάρχουν χρεώσεις για τις εισερχόµενες 
κλήσεις.

Έλεγχος κατάστ.
Μετά από έναν έλεγχο κατάστασης µπορούν 
να εµφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Έχει ρυθµιστεί φραγή.
• ∆εν έχει ρυθµιστεί φραγή.
• Άγνωστη κατάσταση (π.χ. νέα κάρτα SIM).
Ακύρωση φραγών
Όλες οι φραγές αναιρούνται. Για τη συγκεκριµένη 
λειτουργία απαιτείται ένας κωδικός 
πρόσβασης που σας παρέχεται από το δίκτυο.

∆ίκτυο
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

K∆ίκτυο

Επιλογή δικτύου 
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση 
Αυτόµατη, το τηλέφωνο αναζητά και επιλέγει 
το επόµενο διαθέσιµο δίκτυο.
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση 
Μη αυτόµατη, είναι δυνατή η χειροκίνητη 
επιλογή ενός δικτύου από τη λίστα των 
διαθέσιµων δικτύων GSM.

Εµφ. πληρ. κυψέλης
Όταν είναι ενεργοποιηµένη, το τηλέφωνο 
υποδεικνύει ότι χρησιµοποιείται σε ένα 
Micro Cellular Network (MCN) και λαµβάνει 
πληροφορίες κυψέλης.
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Ρυθµίσεις 
εξαρτηµάτων
CKΡυθµίσειςKΡυθµίσεις

KΡυθµίσεις εξαρτηµάτων
KΕπιλέξτε µία λειτουργία:

Ακουστικά
Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι 
συνδεδεµένα.

Ενεργό προφίλ
Με τη χρήση των ακουστικών ενεργοποιείται 
αυτόµατα το συγκεκριµένο προφίλ. Μπορείτε 
να επιλέξετε ένα από τα τυπικά προφίλ 
(σελ. 72).
Αυτόµατη απάντηση
Εργοστασιακή προεπιλογή: 
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Οι κλήσεις γίνονται αποδεκτές 
αυτόµατα, µετά από µερικά 
δευτερόλεπτα (εκτός εάν το 
κουδούνι έχει απενεργοποιηθεί ή 
έχει ρυθµιστεί στην παραγωγή 
ενός µπιπ). Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να φοράτε τα ακουστικά, 
εάν είναι ενεργοποιηµένη η 
Αυτόµατη αποδοχή κλήσης. 
Πιθανότητα ανεπιθύµητης 
συνακρόασης!

Ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά:
• Αποδοχή κλήσης µε το πλήκτρο κλήσης ή το 

πλήκτρο PTT.
• Ενεργοποίηση φωνητικής κλήσης µε 

παρατεταµένο πάτηµα του πλήκτρου PTT.

Car Kit
Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι συνδεδεµένο:

Car Kit Basic.

Car Kit Portable/Comfort.

Εµφανίζονται πρόσθετες ενδείξεις φόρτισης, 
όταν είναι συνδεδεµένο.
Προεπιλεγµένο προφίλ
Με τη χρήση του Car Kit ενεργοποιείται 
αυτόµατα το συγκεκριµένο προφίλ. Μπορείτε 
να επιλέξετε ένα από τα τυπικά προφίλ 
(σελ. 72).
Αυτόµατη απάντηση
Εργοστασιακή προεπιλογή: 
Απενεργοποίηση 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Οι κλήσεις γίνονται αποδεκτές 
αυτόµατα, µετά από µερικά 
δευτερόλεπτα. Πιθανότητα 
ανεπιθύµητης συνακρόασης!

Αυτόµατες ρυθµίσεις:
• Η δόνηση είναι απενεργοποιηµένη.
• Η φραγή του πληκτρολογίου είναι 

απενεργοποιηµένη. Βλ. πλήκτρο # στη 
(σελ. 6).

• Το κλείδωµα του τηλεφώνου είναι 
απενεργοποιηµένο. Για να ξεκλειδώσετε το 
τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 
ασφαλείας (σελ. 80).
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Προώθ. εισ. κλ.
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε τις 
συνθήκες, υπό τις οποίες οι κλήσεις 
εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους 
αριθµούς. Για λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε 
το δίκτυό σας.

Μπορείτε να ρυθµίσετε την 
εκτροπή ως εξής:
Η πιο συνηθισµένη συνθήκη για εκτροπή 
κλήσεων είναι: Εάν δεν απαντηθεί

CKΡυθµίσειςKΠροώθ. εισ. κλ.
Εάν δεν απαντηθεί

Επιλέξτε.
Ενεργοποίηση

Επιλέξτε, στη συνέχεια επιλέξτε:
Στον Α/Τ οµιλίας

για εκτροπή στον αριθµό του 
τηλεφωνητή σας (σελ. 89)

ή
Σε άλλον αριθµό

Εισάγετε έναν άλλο αριθµό, 
προς τον οποίο επιθυµείτε να 
εκτρέπονται οι κλήσεις.

Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης, µετά τον 
οποίο θα πρέπει να γίνεται εκτροπή της 
κλήσης.

B Πιέστε Εντάξει. Μετά από µία 
σύντοµη παύση, η ρύθµιση 
επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

Συνθήκες εκτροπής
∆ιατίθενται οι ακόλουθες συνθήκες για 
εκτροπή κλήσεων:
Όλες οι κλήσεις οµιλίας, Εάν απασχοληµένο, 
Εάν δεν απαντηθεί, Εάν η σύνδεση δεν είναι 
εφικτή, Εάν δεν διατίθεται, Όλες οι κλήσεις 
φαξ, Όλες οι κλήσεις δεδοµένων.

Έλεγχ. κατάστασης
ΕπιλογέςKΈλεγχ. κατάστασης
Ελέγξτε εάν η εκτροπή είναι ενεργοποιηµένη 
ή όχι.

Ακύρωση εκτροπών
ΕπιλογέςKΑκύρ. προωθήσεων
Όλες οι ρυθµισµένες εκτροπές ακυρώνονται.
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Bluetooth™
Το Bluetooth™ είναι ένα 
ραδιοσύστηµα µικρής εµβέλειας. Επιτρέπει την 
ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών 
τερµατικών συσκευών εφοδιασµένων µε 
Bluetooth™, όπως τηλέφωνα, αξεσουάρ 
τηλεφώνου, εκτυπωτές και PC.

Κάθε συσκευή Bluetooth™ διαθέτει µία 
αποκλειστική διεύθυνση και όνοµα. Με τον 
τρόπο αυτό είναι εγγυηµένη η δυνατότητα 
σύνδεσης των προοριζόµενων συσκευών 
επικοινωνίας. Η έννοια της ασφάλειας 
βασίζεται σε έναν κωδικό πρόσβασης που 
ανταλλάσσουν οι δύο συσκευές, 
όταν συνδέονται για πρώτη φορά. Αυτοί 
οι "αξιόπιστοι" εταίροι µπορούν να 
συµπεριληφθούν σε µία λίστα. Η εισαγωγή 
του κωδικού πρόσβασης δεν είναι πλέον 
απαραίτητη για µελλοντικές συνδέσεις

Πρώτη Χρήση
Όταν χρησιµοποιείτε τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή για πρώτη φορά, µπορείτε να 
ορίσετε γι’ αυτή ένα όνοµα Bluetooth™.

M Χρησιµοποιήστε το προεπιλεγµένο 
όνοµα ή πληκτρολογήστε ένα νέο 
(έως 30 γράµµατα).

B Πιέστε Εντάξει.

Ρυθµίσεις
CKΡυθµίσειςKBluetooth™
Bluetooth™
Ναι/Όχι Πρέπει να ενεργοποιήσετε το 

Bluetooth™, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσετε µία σύνδεση 
Bluetooth™ µεταξύ του κινητού 
τηλεφώνου σας και άλλων 
συσκευών Bluetooth™. 

Ορατ. συσκευής µου
Όλες Εάν έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη 

ρύθµιση, είναι δυνατός ο 
εντοπισµός του τηλεφώνου από 
άλλες συσκευές Bluetooth™ , 
όποτε ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Κρυφό Εάν είναι ενεργοποιηµένη η 
συγκεκριµένη επιλογή, το 
τηλέφωνό σας δεν µπορεί να 
εντοπιστεί από άλλες συσκευές 
Bluetooth™.

Όνοµα Bluetooth
Ορίστε ένα όνοµα (Bluetooth™) για το 
τηλέφωνό σας. Το συγκεκριµένο όνοµα µπορεί 
να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth™ 
εντός της δυνατής εµβέλειας.
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Αποστολή µέσω Bluetooth™
Για να αποστείλετε ένα στοιχείο µέσω Blue-
tooth™, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε στην 
αντίστοιχη εφαρµογή (για παράδειγµα, Κάµερα
KΕικόνες, επιλέξτε µία εικόνα). Στη συνέχεια:
ΕπιλογέςKΑποστολή

KΜέσω Bluetooth™
Το τηλέφωνό σας ξεκινά την αναζήτηση για 
άλλες συσκευές Bluetooth™. Εάν το 
Bluetooth™ είναι απενεργοποιηµένο, 
ερωτάστε εάν επιθυµείτε να το ενεργοποιήσετε.
Όλοι οι “εταίροι” που εντοπίζονται εµφανίζονται 
στην οθόνη µε ένα εικονίδιο συσκευής, το 
όνοµα Bluetooth™ και τον τύπο συσκευής. 
Οι “εταίροι” εµπιστοσύνης υποδεικνύονται 
από ένα εικονίδιο . 

Επιλέξτε τη συσκευή, µε την οποία επιθυµείτε 
να συνδεθείτε.

B Πιέστε Επιλογή. Το στοιχείο 
που επιθυµείτε να αποστείλετε 
αντιγράφεται στα Εξερχόµενα. 
Εµφανίζεται η ένδειξη 
Σύνδεση....

M Εάν από την άλλη συσκευή 
απαιτείται "Pairing" (σύζευξη), 
πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό 
πρόσβασης. Ο προεπιλεγµένος 
κωδικός πρόσβασης είναι 0000. 
∆ώστε τον στον εταίρο, για 
αποκλειστική χρήση. Στο εξής η 
συγκεκριµένη συσκευή θεωρείται 
ως συσκευή εµπιστοσύνης.
Τώρα θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί η σύνδεση.
Εµφανίζεται η ένδειξη Αποστολή 
δεδοµένων….
Μετά την αποστολή του 
µηνύµατος, η σύνδεση 
Bluetooth™ τερµατίζεται 
αυτόµατα. 

Σηµείωση
Κατά την αναζήτηση άλλων συσκευών 
Bluetooth™, ενδέχεται να εµφανίζονται µόνο 
οι αποκλειστικές διευθύνσεις Bluetooth™ (όταν 
δεν έχει δοθεί όνοµα). Για να δείτε τη δική σας 
αποκλειστική διεύθυνση, πληκτρολογήστε 
στην κατάσταση αναµονής: *#2820#

Σηµείωση
Ενδέχεται να εµφανιστεί µία υπάρχουσα 
λίστα συσκευών, εάν έχετε ήδη προβεί σε 
αναζήτηση για άλλες συσκευές. Στην 
περίπτωση αυτή επιλέξτε Άλλες συσκευές.
Τα εικονίδια για συσκευές είναι:

Υπολογιστής

Τηλέφωνο

Car Kit

φορητά ακουστικά

Άλλη

Άγνωστη
∆ιακοπή Πιέστε για να διακόψετε την 

αναζήτηση και να εργαστείτε 
µε συσκευές που έχουν ήδη 
εντοπιστεί.

Σηµείωση
Εάν η αποστολή αποτύχει, το µήνυµα 
διαγράφεται από τα Εξερχόµενα.
Τα δεδοµένα που λαµβάνονται µέσω 
Bluetooth™ αποθηκεύονται στα Εισερχόµενα, 
σελ. 33.
Εικονίδια κατάστασης:

Bluetooth™ ενεργό.

Η σύνδεση είναι ενεργή.
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Προβολή συζευγµένων 
συσκευών
CKΡυθµίσειςKBluetooth
Η επικοινωνία µε ζεύγη συσκευών είναι 
ευχερέστερη και ταχύτερη. 
Σύζευξη µε µία συσκευή
Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
προβάλλετε τη λίστα συζευγµένων συσκευών.
ΕπιλογέςKΝέα αξιόπ. συσκευή
Το τηλέφωνό σας ξεκινά την αναζήτηση για 
άλλες συσκευές Bluetooth™ ή εµφανίζεται 
µία λίστα συσκευών, εάν έχετε ήδη προβεί 
σε αναζήτηση για άλλες συσκευές. 
Επιλέξτε τη συσκευή, µε την οποία επιθυµείτε 
να συνδεθείτε.

B Πιέστε Επιλογή. 

M Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 
που απαιτείται από την 
επιλεγµένη συσκευή εταίρου 
(βλ. "Αποστολή µέσω Bluetooth™" 
παραπάνω). Η συσκευή 
προστίθεται στη λίστα 
συζευγµένων συσκευών.

∆ώστε παρώνυµο
ΕπιλογέςK∆ώστε παρώνυµο
Καθορίστε ένα σύντοµο όνοµα ή ψευδώνυµο, 
για καλύτερη αναγνώριση ορισµένων συσκευών 
µετά την αναζήτηση. Τα συγκεκριµένα ονόµατα 
είναι ορατά µόνο σε εσάς και όχι σε άλλους 
χρήστες Bluetooth™. 

Εξουσιοδοτηµένη
ΕπιλογέςKΕξουσιοδοτηµένη
Οι συζευγµένες συσκευές µπορούν να 
ρυθµιστούν ως εξουσιοδοτηµένες, προκειµένου 
να είναι επιτρεπτή η σύνδεσή τους µε τη 
συσκευή σας χωρίς να το γνωρίζετε. Η 
συγκεκριµένη ρύθµιση είναι χρήσιµη για τις 
δικές σας συσκευές, όπως για παράδειγµα τον 
υπολογιστή σας ή τα ακουστικά Bluetooth™. 
Οι εξουσιοδοτηµένες συσκευές 
υποδεικνύονται από .
Επιλογές συζευγµένων συσκευών
Νέα αξιόπ. συσκευή, ∆ώστε παρώνυµο, 
Εξουσιοδοτηµένη/Μη εξουσιοδοτηµένη, 
∆ιαγραφή, ∆ιαγραφή όλων, Έξοδος.

Λήψη µέσω Bluetooth™
Το Bluetooth™ πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο. 
Όταν λάβετε ένα µήνυµα µέσω Bluetooth™, 
ερωτάστε για την αποδοχή του.

 εµφανίζεται, εάν το µήνυµα Bluetooth™ 
γίνει αποδεκτό. Το µήνυµα αποθηκεύεται στα 
Εισερχόµενα, σελ. 33. Τα µη αναγνωσµένα 
µηνύµατα Bluetooth™ υποδεικνύονται από 

.
Μετά τη λήψη του µηνύµατος, η σύνδεση 
Bluetooth™ τερµατίζεται αυτόµατα.
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Υπέρυθρες
CKΡυθµίσεις

KΜέσω υπέρυθρων
Το τηλέφωνό σας διαθέτει θύρα υπερύθρων. 
Μπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε για την 
ανταλλαγή δεδοµένων (π.χ. καταχωρήσεις 
διευθύνσεων, επαγγελµατική κάρτα, 
σηµειώσεις) µε άλλες συσκευές, που είναι 
επίσης εφοδιασµένες µε θύρα υπερύθρων. 
Η θύρα υπερύθρων βρίσκεται στο άνω τµήµα 
της αριστερής πλευράς του τηλεφώνου. Οι 
θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής 
και λήψης πρέπει να κοιτούν η µία την άλλη 
και η απόσταση µεταξύ τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 30 cm.
Για να αποστείλετε ένα στοιχείο µέσω 
Υπερύθρων, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε 
στην εφαρµογή του. Στη συνέχεια:
ΕπιλογέςKΑποστολή

KΜέσω υπέρυθρων
Τα δεδοµένα που λαµβάνονται µέσω 
υπερύθρων αποθηκεύονται στα Εισερχόµενα, 
σελ. 33. 

Μόντεµ
CKΡυθµίσειςKΜόντεµ
Για να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως 
µόντεµ φαξ, πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε 
µία σύνδεση µε µία άλλη συσκευή µέσω 
Υπερύθρων ή Bluetooth™.

Σύνδεση µέσω Υπερύθρων
Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση µέσω 
Υπερύθρων:
ΕπιλογέςKΣύνδεση 
Για να αποσυνδέσετε µία καθιερωµένη 
σύνδεση:

B Πιέστε Αποσυνδ.

Σύνδεση µέσω Bluetooth™
Η σύνδεση πρέπει να εκκινηθεί από την 
πλευρά της αποµακρυσµένης συσκευής. 
Ο έλεγχος της σύνδεσης γίνεται µέσω της 
εφαρµογής Bluetooth™ (σελ. 85).

Σηµείωση
Εικονίδια κατάστασης:

Ληφθέντα στοιχεία στα 
Εισερχόµενα.

Η σύνδεση είναι ενεργή.
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Ήχος
CKΡυθµίσειςKΉχος
Επεξεργαστείτε το τρέχον προφίλ (βλ. επίσης 
σελ. 72). 
Ήχος κλήσης
Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα. 

Ειδοπ. εισερχ. κλήσης
Κουδουνισµός, Αύξων, Ένα κουδούνισµα, 
Ένα µπιπ, Σιγή.
Ένταση ήχου κλήσης
Ρυθµίστε το επίπεδο της έντασης.
Ήχος ειδ. µηνυµάτων
Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Ειδοποίηση δόνησης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ήχοι πλήκτρων
Ρυθµίστε το επίπεδο της έντασης.
Ήχοι προειδοποίησης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ειδοποίηση για
Όλες οι κλήσεις ή για συγκεκριµένες οµάδες. 

Α/Τ οµιλίας
CKΡυθµίσειςKΑ/Τ οµιλίας
Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν µία 
εξωτερική υπηρεσία αυτόµατου τηλεφωνητή. 
Στο συγκεκριµένο τηλεφωνητή, ο καλών µπορεί 
να σας αφήσει ένα φωνητικό µήνυµα
• εάν το τηλέφωνό σας είναι 

απενεργοποιηµένο ή δεν είναι έτοιµο για 
λήψη,

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

δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
Αναµονή κλήσεων, σελ. 76).

• εάν οι εκτρεπόµενες κλήσεις αποθηκεύονται 
στον τηλεφωνητή σας (βλ. Εκτροπή, 
σελ. 84).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν αποτελεί 
µέρος του πακέτου χρήστη του δικτύου σας, 
απαιτείται εγγραφή και οι ρυθµίσεις πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν χειροκίνητα. Η ακόλουθη 
περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά, 
ανάλογα µε το δίκτυο.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες 
επιλογές, για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας 
ή για να αλλάξετε τον αριθµό του τηλεφωνητή 
σας:
Κλήση Α/Τ οµιλίας
Καλέστε το συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό, 
για να ακούσετε τα φωνητικά µηνύµατα που 
σας έχουν αφήσει. Για ρύθµιση:
Αλλαγή αριθµού

M Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό 
που πρόκειται να καλείτε, για 
να ακούσετε τα φωνητικά σας 
µηνύµατα.

Σηµείωση
"Ήχος κλήσ., γραµµή 1"
"Ήχος κλήσ., γραµµή 2"
∆ιατίθεται µόνο εάν είναι ενεργή η λειτουργία 
Γραµµή σε χρήση (σελ. 76).
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Ακρόαση
Ένα νέο φωνητικό µήνυµα µπορεί να εµφανιστεί 
ως εξής: 
Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας (στην 
κατάσταση αναµονής):

1 πιέστε, στη συνέχεια D 

ή

πιέστε απλά 1 παρατεταµένα.

Εάν σας ζητηθεί ο αριθµός κλήσης του 
τηλεφωνητή:

M Πληκτρολογήστε τον αριθµό.

B Πιέστε Εντάξει.

ή
αποθηκεύστε τον αριθµό του τηλεφωνητή για 
µελλοντική χρήση, βλ. παρακάτω.

Αριθµός εκτροπής
Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριµένο 
τηλεφωνικό αριθµό. Εάν όλες οι κλήσεις 
εκτρέπονται στον τηλεφωνητή:

Ένδειξη στην οθόνη

Για ρύθµιση:

CKΡυθµίσειςKΠροώθ. εισ. κλ.
Προβείτε σε µία επιλογή 
εκτροπής, για παράδειγµα: Εάν 
απασχοληµένο, για εκτροπή 
των κλήσεων όταν ο αριθµός σας 
είναι κατειληµµένος.

ΕπιλογέςKΕνεργοποίηση
Α/Τ οµιλίας

Επιλέξτε Στον Α/Τ οµιλίας

B Πιέστε Εντάξει. Η εγγραφή στο 
δίκτυο επιβεβαιώνεται µετά από 
µερικά δευτερόλεπτα.
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Άλλος τηλεφωνικός αριθµός
Επιλέξτε Σε άλλον αριθµό

M Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό 
αριθµό, προς τον οποίο 
επιθυµείτε να γίνει η εκτροπή.

B Πιέστε Εντάξει. Η εγγραφή 
στο δίκτυο επιβεβαιώνεται µετά 
από µερικά δευτερόλεπτα.

∆ιαχ. εφαρµογ.
CKΡυθµίσεις

K∆ιαχ. εφαρµογ.
Εγκαταστήστε ή αφαιρέστε εφαρµογές και 
πακέτα λογισµικού. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε µόνο αρχεία εγκατάστασης 
λογισµικού συσκευών Symbian µε την 
επέκταση ".SIS" (για την εγκατάσταση 
εφαρµογών Java™, βλ. σελ. 67).

Όταν ανοίγετε το ∆ιαχειριστή, εµφανίζεται µία 
λίστα:
• των µερικώς εγκαταστηµένων εφαρµογών.
• των εγκατεστηµένων εφαρµογών.
Για να λάβετε πληροφορίες όπως όνοµα, 
έκδοση, τύπος, κ.λπ. σχετικά µε µία εφαρµογή, 
επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώρηση της 
λίστας:
ΕπιλογέςKΠροβολή στοιχείων
Για να εµφανίσετε το πιστοποιητικό ασφαλείας 
ενός πακέτου λογισµικού:
ΕπιλογέςKΠροβολή πιστοπ.
Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να 
εµφανίσετε την προβολή Μνήµης. 

Σηµείωση
Εύρεση Πιέστε για να επιλέξετε τον αριθµό 

εκτροπής από τις ∆ιευθύνσεις.
Κωδικός πρόσβασης
Ο τηλεφωνητής σας ενδέχεται να απαιτεί έναν 
κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που τον 
καλείτε. Στην περίπτωση αυτή, πιθανόν να 
επιθυµείτε να τον προσθέσετε ως αριθµό 
DTMF µετά τον αριθµό του τηλεφωνητή. 
Για παράδειγµα, +55 11223344p1234#
όπου 1234 είναι ο κωδικός πρόσβασης και το 
p εισάγει µία παύση.

Σηµείωση
Μην προβαίνετε σε εγκατάσταση λογισµικού 
από πηγές χωρίς επαρκή προστασία από 
ιούς και άλλο επιβλαβές λογισµικό. 
Βλ. επίσης "Εφαρµογές Symbian και Java™", 
σελ. 69.
Για να σας βοηθήσει, το σύστηµα εγκατάστασης 
λογισµικού χρησιµοποιεί ψηφιακές υπογραφές 
και πιστοποιητικά για τα πακέτα λογισµικού.
Βλ. επίσης ∆ιαχ. πιστοπ., σελ. 80
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Εγκατάσταση εφαρµογών
Μία εφαρµογή που επιθυµείτε να εγκαταστήσετε 
πρέπει να είναι κατάλληλη για το σύστηµα 
λειτουργίας Symbian. Τα πακέτα εφαρµογών 
είναι συνήθως συµπιεσµένα αρχεία που 
περιέχουν διάφορα επιµέρους συστατικά 
αρχεία. 

Έχετε τη δυνατότητα λήψης πακέτων 
εγκατάστασης µέσω
• Bluetooth™, Υπερύθρων από έναν 

υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο
• ενός µηνύµατος πολυµέσων ή ως 

συνηµµένο σε e-mail.
• φόρτωσης κατά τη διάρκεια µίας σύνδεσης 

WAP.
Επιλέξτε το απαιτούµενο πακέτο εγκατάστασης.
Πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε την 
εγκατάσταση. 

Κατά την εγκατάσταση, το τηλέφωνο ελέγχει 
την ακεραιότητα του πακέτου εφαρµογών που 
πρόκειται να εγκατασταθεί. Εµφανίζονται 
πληροφορίες σχετικά µε τους ελέγχους, µε την 
επιλογή ακύρωσης της εγκατάστασης. 

Αφαίρεση εφαρµογών
Επιλέξτε την εφαρµογή:
CKΡυθµίσειςK∆ιαχ. εφαρµογ.

KΕπιλογέςK∆ιαγραφή
Ναι Πιέστε για επιβεβαίωση. 

Επιλογές διαχειριστή
Προβολή στοιχείων, Προβολή πιστοπ., 
∆ιαχ. εφαρµογ., ∆ιαγραφή, Προβολή 
µητρώου, Αποστολή µητρώου, Έξοδος.
Σχετικότερες λειτουργίες:
Προβολή µητρώου
∆είτε ποια πακέτα εφαρµογών έχουν 
εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε.

Προβολή κατανάλωσης µνήµης
Στην προβολή ∆ιαχ. εφαρµογ.KΕπιλογές, 
µπορείτε να δείτε την κατανάλωση µνήµης για:
Ηµερολόγιο, Επαφές, Έγγραφα, Μηνύµατα, 
Εικόνες, Αρχεία ήχου, Βίντεο κλιπ, 
Εφαρµογές, Μν. σε χρήση, Ελεύθ. µνήµη.
Εάν η µνήµη µειώνεται, αφαιρέστε ορισµένα 
αρχεία ή εφαρµογές.

Σηµείωση
Πριν εγκαταστήσετε µία ενηµέρωση για µία 
υπάρχουσα εφαρµογή, βεβαιωθείτε ότι 
διαθέτετε ένα εφεδρικό ή το πρωτότυπο 
λογισµικό. ∆ιαφορετικά δεν είναι δυνατή η 
αποκατάσταση της αρχικής εφαρµογής. 
Πριν την αποκατάσταση της αρχικής, 
αφαιρέστε την εγκατεστηµένη εφαρµογή.

Σηµείωση
Το τηλέφωνο σας προειδοποιεί κατά την 
εγκατάσταση λογισµικού χωρίς ψηφιακή 
υπογραφή ή πιστοποιητικό. Συνεχίστε µόνο 
ένα είστε βέβαιοι για την προέλευση και τα 
περιεχόµενα του πακέτου λογισµικού.

Σηµείωση
Πριν προβείτε στην αφαίρεση λογισµικού, 
βεβαιωθείτε ότι
• καµία άλλη εφαρµογή δεν εξαρτάται από 
αυτό,

• δεν το απαιτεί κανένα είδος δεδοµένων για 
να λειτουργήσει µε αυτό.
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Ταχεία κλήση
CKΡυθµίσειςKΤαχεία κλήση
Τα αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9 µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως αριθµοί συντόµευσης. 
Εάν έχει αντιστοιχιστεί σε αυτά κάποιος 
τηλεφωνικός αριθµός, καλείται ο αριθµός. Εάν 
έχει αντιστοιχιστεί σε αυτά κάποια εφαρµογή, 
εκκινείται η εφαρµογή.

Ο αριθµός 1 έχει κρατηθεί για πρόσβαση 
στον τηλεφωνητή.

Ορισµός
ΕπιλογέςKΟρισµός
Εµφανίζεται µία λίστα µε τις διαθέσιµες 
κατηγορίες. Επιλέξτε για την επιθυµητή 
καταχώρηση:
Αριθµός τηλεφώνου
Μόνο αριθµοί που είναι αποθηκευµένοι στις 
Επαφές µπορούν να οριστούν ως συντόµευση. 
Επιλέξτε την επιθυµητή καταχώρηση. Πιέστε το 
joystick, για να ανοίξετε την καταχώρηση και να 
µετακινηθείτε σε έναν αριθµό.

A Πιέστε Επιλογή. 

Μόλις η επιλογή συντόµευσης αποθηκευτεί, 
εµφανίζεται ένα σύµβολο ακολουθούµενο 
από έναν αστερίσκο δίπλα στον αριθµό 
στην καταχώρηση των επαφών. Εάν για τον 
τηλεφωνικό αριθµό έχει οριστεί µία 
µικρογραφία, αυτή εµφανίζεται στο πλέγµα.
Εφαρµογή
Εµφανίζεται µία λίστα των διαθέσιµων 
εφαρµογών. Επιλέξτε την επιθυµητή 
καταχώρηση.

A Πιέστε Επιλογή. 

Χρήση των συντοµεύσεων
2–9 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο 

τον αριθµό συντόµευσης (στην 
κατάσταση αναµονής).

ή

CKΡυθµίσειςKΤαχεία κλήση
Επιλέξτε έναν αριθµό συντόµευσης 
στο πλέγµα, κινώντας το joystick. 
Ξεκινήστε την ενέργεια πιέζοντας 
το joystick.

∆ιαγραφή
Επιλέξτε την καταχώρηση που πρόκειται να 
αφαιρεθεί από το πλήκτρο συντόµευσης.
ΕπιλογέςK∆ιαγραφή

Επιλογές συντόµευσης
Εξαρτάται από την τρέχουσα περίπτωση.
Ορισµός, Κλήση, Αλλαγή, ∆ιαγραφή, 
Προβολή στοιχείων, Έξοδος.
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Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του τηλεφώνου σας, επισκεφθείτε µας ανά πάσα στιγµή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.my-siemens.com/customercare . 
Επιπλέον, 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 δύο 
δευτερόλεπτα.

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

Οι ακροδέκτες της µπαταρίας είναι 
λερωµένοι.

Καθαρίστε τους ακροδέκτες.

Βλ. επίσης παρακάτω: "Σφάλµα 
φόρτισης"

Ο χρόνος αναµονής 
είναι πολύ 
περιορισµένος.

Συχνή χρήση της ατζέντας και των 
παιχνιδιών.

Περιορίστε τη χρήση τους, αν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

Ενεργοποιηµένο screensaver. Απενεργοποιήστε το screensaver (σελ. 75)
Ακούσιο πάτηµα πλήκτρων 
(φωτισµός!).

Ενεργοποιήστε το κλείδωµα πληκτρολογίου.

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

Η µπαταρία είναι πλήρως 
αποφορτισµένη.

1) Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή.
2) Το εικονίδιο φόρτισης εµφανίζεται µετά από 
περίπου 2 ώρες.

3) Φορτίστε τη µπαταρία, όπως συνήθως.
Θερµοκρασία εκτός ορίων: 
5 °C έως 40 °C.

Φροντίστε ώστε η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
να είναι η κατάλληλη, περιµένετε 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 (σελ. 7).
Ελαττωµατική µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µπαταρία (σελ. 103).

Σφάλµα κάρτας 
SIM.

Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την 
κάρτα SIM (σελ. 7).

Οι επαφές της κάρτας SIM είναι 
λερωµένες.

Καθαρίστε την κάρτα SIM µε ένα στεγνό πανί.

Κάρτα SIM µε διαφορετική τάση 
τροφοδοσίας.

Χρησιµοποιήστε µόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 3 V.

Φθορά της κάρτας SIM 
(π.χ. θραύση).

Επιθεωρήστε τη ζηµιά. Επιστρέψτε την κάρτα 
SIM στο δίκτυο.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή αντιµετώπιση
∆εν υπάρχει σύνδεση 
µε το δίκτυο.

Ασθενές σήµα. Αναζητήστε κάποιο υψηλότερο σηµείο, µετακινηθείτε 
κοντά σε παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο.

Εκτός εµβέλειας του δικτύου 
GSM.

Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του δικτύου.

Η κάρτα SIM είναι άκυρη. Επικοινωνήστε µε το δίκτυο.
Έχει τεθεί φραγή δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 81).
Κατειληµµένο δίκτυο. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Το τηλέφωνο χάνει το 
σήµα δικτύου.

Το σήµα είναι πολύ 
ασθενές.

Η επανασύνδεση µε κάποιο άλλο δίκτυο πραγµατοποιείται 
αυτόµατα. Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση 
της συσκευής µπορεί να επιταχύνει τη συγκεκριµένη 
διαδικασία.

Η πραγµατοποίηση 
κλήσεων είναι 
αδύνατη.

Έχει επιλεγεί η σύνδεση 2. Επιλέξτε τη Σύνδεση 1 (σελ. 76).
Έχει τοποθετηθεί 
καινούργια κάρτα SIM.

Ελέγξτε εάν έχουν τεθεί νέοι περιορισµοί.

Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Μηδενίστε το όριο µε το PIN 2 (σελ. 28).
Έχει καταναλωθεί το ποσό 
πίστωσης.

Ανανεώστε το ποσό πίστωσης (σελ. 28).

Συγκεκριµένες 
χρήσεις του 
τηλεφώνου είναι 
αδύνατες.

Έχουν οριστεί περιορισµοί 
κλήσεων.

Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το δίκτυό σας. 
Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 81).

Ο τηλεφωνητής δεν 
λειτουργεί.

∆εν έχει οριστεί εκτροπή 
κλήσης προς τον 
τηλεφωνητή.

Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή 
(σελ. 89).

Χαµηλή µνήµη. Η µνήµη του τηλεφώνου 
είναι πλήρης.

∆ιαγράψτε αποθηκευµένα µηνύµατα, εικόνες ή 
εφαρµογές. 

Σφάλµα MultiMedia-
Card.

Η κάρτα έχει τοποθετηθεί 
λανθασµένα.

Τοποθετήστε την κάρτα µε τη σωστή κατεύθυνση 
(σελ. 66).

Η λειτουργία δεν 
µπορεί να οριστεί.

∆εν υποστηρίζεται από το 
δίκτυο ή απαιτείται 
πρόσθετη εγγραφή.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Κακή ποιότητα 
φωτογραφιών.

Ο φακός της κάµερας είναι 
λερωµένος.

Καθαρίστε το φακό της κάµερας µε ένα µαλακό πανί.
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Ερώτηση Πιθανές αιτίες Πιθανή αντιµετώπιση
∆εν είναι δυνατή 
η αποστολή 
του µηνύµατος.

Ορισµένα δίκτυα δεν υποστηρίζουν τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

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

Ορίστε τον αριθµό του κέντρου υπηρεσιών 
(σελ. 29).

Το συµβόλαιο για την κάρτα SIM δεν 
υποστηρίζει τη συγκεκριµένη υπηρεσία.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Το κέντρο υπηρεσιών είναι 
υπερφορτωµένο.

Επαναλάβετε την αποστολή του µηνύµατος.

∆εν είναι δυνατή η επιλογή από τον 
κατάλογο διευθύνσεων.

Η καταχώρηση δεν διαθέτει τηλεφωνικό 
αριθµό (σελ. 21).

Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συµβατό 
τηλέφωνο.

Ελέγξτε εάν ο παραλήπτης διαθέτει συµβατό 
τηλέφωνο.

∆εν είναι δυνατή η 
λήψη µηνυµάτων

Η µνήµη του τηλεφώνου είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε αποθηκευµένα µηνύµατα ή εικόνες.
Εσφαλµένες ρυθµίσεις. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις για το συγκεκριµένο τύπο 

µηνύµατος.
∆εν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο 
Internet.

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

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις (σελ. 45), εάν χρειάζεται 
απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Σφάλµα PIN/
Σφάλµα PIN2.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

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

Σφάλµα κωδικού 
συσκευής.

Τρεις εσφαλµένες απόπειρες 
καταχώρησης.

Καλέστε το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Siemens (p. 97).

Σφάλµα κωδικού 
δικτύου.

Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

∆εν είναι δυνατή η 
λειτουργία fax.

Εσφαλµένες ρυθµίσεις στο PC. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις.
Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε µε το δίκτυό σας.

Ο µετρητής χρέωσης 
δεν λειτουργεί.

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

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

Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!
Το τηλέφωνο έχει 
εκτεθεί 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 θέση 
µπροστά σε ρεύµα αέρα. Μην αποσυναρµολογείτε το τηλέφωνο!

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων: * # 7780 #. 
Καταχώρηση κωδικού ασφαλείας, βλ. σελ. 12.
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ÅîõðçñÝôçóç 
Ðåëáôþí 
(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
Ουγγαρία ........................................06 14 71 24 44

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. 94.

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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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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Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί µε ιδιαίτερη φροντίδα και 
προσοχή και ανάλογη πρέπει να είναι και 
η µεταχείρισή του. Οι ακόλουθες συστάσεις 
θα σας βοηθήσουν να απολαµβάνετε τις 
υπηρεσίες του τηλεφώνου σας για πολλά 
χρόνια.
• Προστατεύστε το τηλέφωνο από την 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 την παροχή 
τροφοδοσίας και αφαιρέστε τη µπαταρία!

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

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

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

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

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

• Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωµατωµένη 
κάµερα, ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται 
µόνο µε ένα στεγνό, µαλακό πανί ή βούρτσα.

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κατηγορία GSM: GSM 900/1800/

1900

Βάρος: 116 gr

∆ιαστάσεις: 109 x 56 x 19 mm
(110 ccm)

Μπαταρία ιόντων λιθίου: 1000 mAh

Θερµοκρασία 
λειτουργίας: -10°C–+55°C

Κάρτα SIM: 3V

Τιµή SAR: 0,52 W/kg

Ταυτότητα τηλεφώνου
Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της 
κάρτας SIM θα χρειαστείτε τις ακόλουθες 
λεπτοµέρειες. Παρακαλούµε εισάγετε εδώ
τον αριθµό της κάρτας SIM (αναγράφεται 
στην κάρτα):
..............................................................
το 15ψήφιο σειριακό αριθµό του τηλεφώνου 
(αναγράφεται κάτω από τη µπαταρία):
..............................................................
τον αριθµό του Τµήµατος Εξυπηρέτησης 
Πελατών του δικτύου:
..............................................................

Απώλεια τηλεφώνου
Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου 
ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε αµέσως 
µε το δίκτυό σας, προς αποφυγή µη 
εξουσιοδοτηµένης χρήσης.
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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 
0,52 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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ÁîåóïõÜñ Βασικά αξεσουάρ
Μπαταρία ιόντων λιθίου 1000mAh EBA-540
Φορτιστής ταξιδίου
ETC-500 (Ευρώπη)
ETC-510 (UK)
Φορτιστής ταξιδίου µε µεγαλύτερη περιοχή 
τάσεων εισόδου από 90-264V. 
Ακουστικά PTT HHS-550 (Stereo)
Όµοια Ακουστικά (Mono), µε επιπλέον 
λειτουργικότητα stereo για µουσική. 
Θήκη ζώνης FCT-510
Προσφέρει ασφαλή στερέωση και προστατεύει 
το τηλέφωνό σας.
Ακουστικά PTT Bluetooth™
HHB-505 (µε φορτιστή Ευρώπης)
HHB-515 (µε φορτιστή UK)
HHB-525 (µε φορτιστή Αυστραλίας)
Βολικά και έξυπνα ακουστικά χωρίς την 
ενόχληση καλωδίου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε οποιοδήποτε τηλέφωνο υποστηρίζει το 
προφίλ Bluetooth™ Headset.

∆εδοµένα
Καλώδιο δεδοµένων USB DCA-540
Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του 
υπολογιστή.
Σταθµός συγχρονισµού DSC-510
Επιτραπέζια βάση για το κινητό τηλέφωνο. 
Επιτρέπει την ταυτόχρονη ανταλλαγή 
δεδοµένων και τη φόρτιση του τηλεφώνου από 
το τροφοδοτικό. Περιλαµβάνει ένα καλώδιο 
δεδοµένων USB και έναν προσαρµογέα Y.

Λύσεις για το αυτοκίνητο 
Φορτιστής αυτοκινήτου ECC-500
Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα του 
αυτοκινήτου. Υποστηρίζει DC 12 ή 24 volt.
Φορητό Car Kit HKP-500
Σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας µε ενσωµατωµένο 
ηχείο και µικρόφωνο, καθώς και λειτουργία 
αυτόµατης αποδοχής κλήσης. Συνδέεται 
απευθείας στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. 
Ιδανικό σε περιπτώσεις συχνής αλλαγής 
αυτοκινήτου.
Βάση τηλεφώνου µε κεραία HMH-530
Για χρήση σε συνδυασµό µε το Φορητό Car Kit 
και ως αναβάθµιση στο Car Kit Comfort.
Βασικό πακέτο αυτοκινήτου HKB-500
Προσφέρει τη δυνατότητα συνοµιλίας και 
ταυτόχρονης φόρτισης της µπαταρίας του 
τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Περιλαµβάνει ένα 
φορτιστή αυτοκινήτου, ένα σετ ακουστικών 
PTT και έναν προσαρµογέα Y.
Car Kit Comfort HKC-530
Σύστηµα ανοικτής συνοµιλίας µε άριστη 
ψηφιακή ποιότητα συνοµιλίας και αξεπέραστη 
ευκολία χρήσης. Περιλαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα για τη σύνδεση εξαρτήµατα. Τις 
κεραίες µπορείτε να τις προµηθευτείτε 
ξεχωριστά από εξειδικευµένα καταστήµατα.
Βάση αναβάθµισης Car Kit HKO-540
Για την αναβάθµιση της εγκατάστασης 
ανοικτής συνοµιλίας Car Kit Comfort από τις 
σειρές κινητών τηλεφώνων της Siemens πριν 
τη σειρά 55.
Προαιρετικός εξοπλισµός Car Kit
Καλώδιο προσαρµογέα VDA HKO-560
Τα προϊόντα µπορείτε να προµηθευτείτε σε 
εξειδικευµένα καταστήµατα. Επισκεφθείτε το 
ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στη διεύθυνση:

Original Siemens 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. Ακόµα και η αποθήκευση σε πολύ 
υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες επιφέρει 
µία σταδιακή µείωση της χωρητικότητας. Κατά 
συνέπεια, οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού 
τηλεφώνου σας µπορεί να µειωθούν 
σηµαντικά, ακόµη και µετά από µία πλήρη 
φόρτιση της µπαταρίας.
Σε κάθε περίπτωση όµως, η µπαταρία έχει 
σχεδιαστεί και 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 
και εφόσον είναι αισθητή η µείωση στην 
απόδοσή της, προτείνουµε να αντικαταστήσετε 
τη µπαταρία. Παρακαλούµε αγοράζετε µόνο 
γνήσιες µπαταρίες Siemens.

∆ήλωση ποιότητας 
οθόνης
Αποχρωµατισµένες λευκές ή µαύρες κηλίδες 
ενδέχεται να εµφανιστούν στην οθόνη. Αυτό 
είναι ένα χαρακτηριστικό της οθόνης που 
σχετίζεται µε το σχεδιασµό. Το πρότυπο ISO 
13406-2:2001 καθορίζει πόσα ελαττωµατικά 
πίξελ ή υποπίξελ είναι αποδεκτά. Η Siemens 
συµµορφώνεται µε το συγκεκριµένο πρότυπο 
και ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
• µέγιστος αριθµός ελαττωµατικών λευκών 

πίξελ: 2 
• µέγιστος αριθµός ελαττωµατικών µαύρων 

πίξελ: 2
• µέγιστος συνολικός αριθµός ελαττωµατικών 

πίξελ: 5
Επιπλέον, δεν µπορούν να υπάρχουν 
περισσότερα από 4 ελαττωµατικά 
ανοιχτόχρωµα πίξελ σε µία διάµετρο 10 mm.
Εάν η οθόνη του τηλεφώνου σας δεν 
ικανοποιεί τις συγκεκριµένες απαιτήσεις, 
επικοινωνήστε µε το Τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης της Siemens, σελ. 97.
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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.

Πιστοπ
οιητικό 
εγγύησ
ης
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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.
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