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Πλήκτρο
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κλήσης
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αφού πατήσετε αυτό το
πλήκτρο, μια λειτουργία θα
ξεκινήσει και θα εμφανιστεί
αμέσως στην κάτω
αριστερή γωνία της
οθόνης.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να ξεκινήσετε μια
κλήση προς τον
επιλεγμένο τηλεφωνικό
αριθμό.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να αποδεχτείτε την
εισερχόμενη κλήση.
Πατήστε σε κατάσταση
αναμονής για να
προβάλετε το ιστορικό
κλήσεων.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο
σε κατάσταση αναμονής
για να μεταβείτε στη λίστα
επαφών,
Πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού,
Απενεργοποιήστε το

τηλέφωνο: Πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο
στη λειτουργία αναμονής
για να απενεργοποιήσετε
το τηλέφωνο.
Ενεργοποιήστε το
τηλέφωνο: Πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο
για να ενεργοποιήσετε
ξανά το τηλέφωνο.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να επιστρέψετε στην
κατάσταση αναμονής.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να τερματίσετε την
κλήση.

Πλήκτρο
«κάτω»,
Εμφανίζει
το μενού

Πιέστε για να περιηγηθείτε
στη λίστα των λειτουργιών,
Σε κατάσταση αναμονής,
πατήστε το πλήκτρο
«Κάτω» για να εισέλθετε
στο Μενού και πατήστε το
πλήκτρο «Πάνω» για να
καλέσετε τη λειτουργία
SMS,
Στη λειτουργία «FM
Ράδιο», χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα «Πάνω» και
«Κάτω» για να ρυθμίσετε
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τη συχνότητα.
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Αριθμητικ
ά
πλήκτρα

Στην κατάσταση αναμονής,
μπορείτε να εισαγάγετε τον
αριθμό που θέλετε να
καλέσετε και στη
λειτουργία επεξεργασίας,
μπορείτε να εισαγάγετε
αριθμούς και γράμματα,

Πλήκτρο
*

Πατήστε το πλήκτρο * δύο
φορές στη λειτουργία
αναμονής για να
πληκτρολογήσετε το
σύμβολο «+» για διεθνείς
κλήσεις.

Πλήκτρο
#

Πατήστε για να αλλάξετε τη
μέθοδο εισαγωγής
κειμένου. Αλλαγή προφίλ
(παρατεταμένο πάτημα).

Πλευρικό
πλήκτρο

Πλήκτρο έντασης ήχου
(14): Ρυθμίστε την ένταση
του ήχου κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης, κατά την
αναπαραγωγή βίντεο και
κατά την ακρόαση
ραδιοφώνου FM.
Πλήκτρο ραδιοφώνου FM

(15): Πατήστε αυτό το
πάνω/κάτω πλήκτρο για να
ενεργοποιήσετε/απενεργο
ποιήσετε το ραδιόφωνο .
Πλήκτρο φακού (16):
ενεργοποίηση/απενεργοπο
ίηση του φακού.
Πλήκτρο κλειδώματος
πληκτρολογίου (17):
κλειδώνει/ξεκλειδώνει το
πληκτρολόγιο.
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Εικονίδια κατάστασης τηλεφώνου:
Εικονίδιο

Περιγραφή
Σήμα GMS
Κατάσταση μπαταρίας
Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
Bluetooth ενεργοποιημένο
Μη αναγνωσμένο SMS
Ρύθμιση προφίλ δόνησης
Ρύθμιση εξωτερικού προφίλ
Ρύθμιση του τηλεφώνου σε
αθόρυβο προφίλ
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Θέση τηλεφώνου σε λειτουργία
Εισάγετε το νύχι σας στην υποδοχή κάτω
από το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και
αφαιρέστε το κάλυμμα.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM1/2 και, κατά
περίπτωση, την κάρτα μνήμης, εάν έχει
αγοραστεί. Τοποθετήστε την μπαταρία. Οι
μεταλλικές επαφές της μπαταρίας πρέπει
να είναι στραμμένες προς τις επαφές του
τηλεφώνου.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της
μπαταρίας.
Υποδοχή καρτών SIM1/2 / υποδοχή
κάρτας TF

Φόρτιση μπαταρίας
Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή USB.
ή τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση
φόρτισης Η φόρτιση θα ξεκινήσει
αυτόματα. Το τηλέφωνο μπορεί να
φορτιστεί τόσο ενεργοποιημένο όσο και
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απενεργοποιημένο Η κατάσταση φόρτισης
της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του
τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο
το κόκκινο πλήκτρο (4) μέχρι να
ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. (Ενδέχεται να
σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN
εάν η προστασία PIN είναι
ενεργοποιημένη). Όταν ενεργοποιείτε το
τηλέφωνο για πρώτη φορά, σας ζητείται να
επιλέξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου.
Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο
πλήκτρο (4) μέχρι να απενεργοποιηθεί το
τηλέφωνο.

Ξεκλείδωμα/κλείδωμα του
πληκτρολογίου

Για να ξυπνήσετε το τηλέφωνο, πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο- στη συνέχεια, για
να το ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε το
πλήκτρο κλειδώματος του πληκτρολογίου
(17) ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης (3) και
στη συνέχεια το πλήκτρο τερματισμού
κλήσης (4). Για να κλειδώσετε το
πληκτρολόγιο, ενεργοποιήστε το πλήκτρο
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κλειδώματος πληκτρολογίου (17). Το
αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου μπορεί
να ρυθμιστεί στο μενού Ρυθμίσεις /
Ρυθμίσεις τηλεφώνου / Αυτόματο κλείδωμα
πληκτρολογίου.

Κλήση

Στην κατάσταση αναμονής,
πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου
και πατήστε το πλήκτρο κλήσης (3) για να
ξεκινήσετε μια κλήση.
Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης
(4) για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια
εισερχόμενη κλήση.

ΜΕΝΟΥ
Για να εισέλθετε στο μενού, πατήστε το
πλήκτρο Κάτω (7).

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη λήψη και την
αποστολή μηνυμάτων SMS. Κατά την
είσοδο στο μενού, εμφανίζονται τα εξής:
Εγγραφή μηνύματος - δημιουργήστε και
στείλτε ένα νέο SMS
Εισερχόμενα - ληφθέντα μηνύματα
Μη απεσταλμένα μηνύματα - Μηνύματα
που δεν μπόρεσαν να
σταλούν
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Πρόχειρα - μηνύματα που αποθηκεύονται
για μεταγενέστερη
επεξεργασία
Απεσταλμένα μηνύματα - απεσταλμένα
μηνύματα
Ασφαλή απεσταλμένα μηνύματα απεσταλμένα μηνύματα που
προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης
Πρότυπα - μια προεπιλεγμένη λίστα
μηνυμάτων
Ρυθμίσεις SMS - σας επιτρέπει να ορίσετε
την
προτιμώμενη αποθήκευση, την κατάσταση
μνήμης κ.λπ.
Εγγραφή μηνύματος
Επιλέξτε Μενού / Μηνύματα / Εγγραφή
μηνύματος. Εισάγετε τον αριθμό
τηλεφώνου δια χειρός ή μπορείτε να τον
επιλέξετε από τη λίστα επαφών. Εισάγετε
το κείμενο του μηνύματος.
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο # (9)
μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ
μικρών/μεγάλων/αριθμών και το πλήκτρο *
(8) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εισαγωγή ειδικών συμβόλων. Πατήστε το
πράσινο πλήκτρο (3) και επιλέξτε
Αποστολή.
Αναγνωσμένο μήνυμα
Για να διαβάσετε μηνύματα Επιλέξτε
Μενού / Μηνύματα / Εισερχόμενα, επιλέξτε
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το κατάλληλο μήνυμα και πατήστε το
πράσινο πλήκτρο Ανάγνωση (3).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Εισαγωγή νέας επαφής
Επιλέξτε Μενού / Τηλεφωνικός κατάλογος /
Ρυθμίσεις / Νέο και πατήστε το πράσινο
πλήκτρο (3). Επιλέξτε τη θέση
αποθήκευσης (κάρτα SIM ή τηλέφωνο).
Αφού εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό
τηλεφώνου, πατήστε το πράσινο πλήκτρο
(3) για να αποθηκεύσετε την επαφή.
Αναζήτηση μιας αποθηκευμένης
επαφής
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον
τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε το κόκκινο
πλήκτρο (4) ή επιλέξτε Μενού /
Τηλεφωνικός κατάλογος. Για αναζήτηση,
πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής ή
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω/Κάτω
(6/7) για να πλοηγηθείτε στη λίστα. Αφού
βρείτε την επαφή, πατήστε το πράσινο
πλήκτρο (3) και επιλέξτε τις ακόλουθες
επιλογές.
Εγγραφή μηνύματος - σας επιτρέπει να
γράψετε και να στείλετε ένα SMS στην
επιλεγμένη επαφή.
Κλήση - πραγματοποιεί κλήση στην
επιλεγμένη επαφή
Εμφάνιση - εμφανίζει τα επιλεγμένα
στοιχεία επαφής
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και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την
επαφή
Διαγραφή - αφαιρεί την επιλεγμένη επαφή
Εισαγωγή/Εξαγωγή - σας επιτρέπει να
αντιγράψετε
επαφές από τη μνήμη SIM στη μνήμη του
τηλεφώνου και αντίστροφα και να εισάγετε
και να εξάγετε επαφές.
Άλλα - σας επιτρέπει να προβάλετε την
κατάσταση
μνήμης, να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση ή
άλλες λειτουργίες
Ταχεία κλήση
Επιλέξτε Μενού / Τηλεφωνικός κατάλογος /
Ρυθμίσεις / Νέο / Ταχεία κλήση και πατήστε
το πράσινο πλήκτρο (3). Εδώ μπορείτε να
ορίσετε και να αποθηκεύσετε 8 αριθμούς
ταχείας κλήσης, οι οποίοι αντιστοιχούν
στους αριθμούς 2-9.
Αφού ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση
στην κατάσταση αναμονής, πατήστε
παρατεταμένα ένα από τα 8 αλφαριθμητικά
πλήκτρα και το τηλέφωνο καλεί τον
αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα
ταχείας κλήσης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Επιλέξτε Μενού / Καταγραφές κλήσεων.
Από το κύριο μενού, εισέλθετε στο Ιστορικό
κλήσεων, το οποίο εμφανίζει αναπάντητες
16

κλήσεις/καλούμενους
αριθμούς/εισερχόμενες
κλήσεις/απορριφθείσες κλήσεις και αρχεία
διάρκειας κλήσης.

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα
1. Κάμερα
Πατήστε το πλήκτρο Πάνω (6) ή Enter (5)
για να τραβήξετε φωτογραφίες με την
ενσωματωμένη κάμερα. Πατήστε το
πράσινο πλήκτρο (3) για να εισέλθετε στο
μενού όπου μπορείτε να δείτε εικόνες ή να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
2. Καταγραφέας βίντεο
Πατήστε το πλήκτρο Πάνω (6) ή Enter (5)
για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Ο
χρόνος εγγραφής εξαρτάται από το χρονικό
όριο και τη χωρητικότητα της κάρτας
μνήμης. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (3)
για να εισέλθετε στο μενού όπου μπορείτε
να δείτε τα βίντεο ή να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις εγγραφής.
3. MP3
Το τηλέφωνο σάς επιτρέπει να
αναπαράγετε αρχεία μουσικής, όπως MP3.
Για αναπαραγωγή ή διακοπή, πατήστε το
πράσινο πλήκτρο (3) ή το Enter (5).
4. Αναπαραγωγέας βίντεο
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Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (3) για να
επιλέξετε έναρξη ή παύση βίντεο,
λειτουργία αναπαραγωγής κ.λπ.
5. Ραδιόφωνο FM
Για να ξεκινήσετε, χρησιμοποιήστε το
πλευρικό πλήκτρο (15) ή εισέλθετε στο
μενού/πολυμέσα/ραδιόφωνο FM.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω-Κάτω
για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση
σταθμού.
Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (3) για να
εμφανιστούν άλλες επιλογές:
Αυτόματη αναζήτηση: Αυτόματη
αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών.
Λίστα καναλιών: εμφανίζει μια λίστα
σταθμών που αναζητούνται δια χειρός ή
αυτόματα.
Μη αυτόματη αναζήτηση: Μπορείτε να
εισαγάγετε τη συχνότητα του σταθμού δια
χειρός. Το πλήκτρο * (8) λειτουργεί ως «.».
Για να εισαγάγετε το 89.9 πατήστε «89 *
9».
Εγγραφή: Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε
να εγγράψετε ένα πρόγραμμα FM.
6. Εξοπλισμός εγγραφής
Εισέλθετε στη συσκευή εγγραφής ήχου,
πατήστε το πλήκτρο Επιλογές για να
ξεκινήσετε την εγγραφή, τη θέση
αποθήκευσης ή τη μορφή αρχείου.
7. Γκαλερί
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να
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επιλέξετε οποιαδήποτε εικόνα και
πατώντας το πράσινο πλήκτρο (3)
μπορείτε να εμφανίσετε, να μετονομάσετε,
να διαγράψετε κ.λπ. την εικόνα,

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
στείλετε αυτόματα ένα προειδοποιητικό
SMS και να καλέσετε τους καθορισμένους
αριθμούς μετά το πάτημα του πλήκτρου
SOS (19). Επιλέξτε Μενού / Ρυθμίσεις
SOS. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, να ορίσετε τους αριθμούς στους
οποίους το τηλέφωνο θα καλεί αυτόματα
τον έναν μετά τον άλλο και τη διατύπωση
του μηνύματος SMS.
Ρυθμίσεις SOS: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
λειτουργίας SOS και ρυθμίστε το σε
«Ενεργό». Στη συνέχεια, εισαγάγετε έως
και 5 τηλεφωνικούς αριθμούς στο μενού
Ρυθμίσεις SOS. Μπορείτε επίσης να
ορίσετε αν θα αποσταλεί SMS και να
αλλάξετε τη διατύπωσή του.
Στο μενού Συναγερμός SOS, επιλέξτε αν το
τηλέφωνο θα πρέπει να εκπέμπει
συναγερμό όταν ενεργοποιείται αυτή η
λειτουργία.
Εάν η λειτουργία SOS είναι
ενεργοποιημένη, κρατώντας πατημένο το
πλήκτρο «SOS» για μεγαλύτερο χρονικό
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διάστημα, ενεργοποιείται η λειτουργία
SOS, η οποία εξελίσσεται ως εξής:
Θα ακουστεί ένας δυνατός συναγερμός,
ενώ ταυτόχρονα θα σταλεί SMS σε όλους
τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης με το
περιεχόμενο: «Παρακαλώ βοηθήστε.».
Στη συνέχεια, θα αρχίσουν να καλούνται οι
καθορισμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης,
κάθε αριθμός θα καλείται τρεις φορές.
Η κλήση SOS θα τερματιστεί εάν κάποιος
από τους παραλήπτες απαντήσει στην
κλήση ή εάν κανένας από τους
παραλήπτες δεν απαντήσει μετά την τρίτη
κλήση.
Σημαντική ειδοποίηση: Το τηλέφωνο είναι
εξοπλισμένο με τη λειτουργία αποστολής
της κατά προσέγγιση θέσης του τηλεφώνου
μέσω μηνύματος SOS μετά την
ενεργοποίηση του συναγερμού SOS. Το
τηλέφωνο χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας GSM για τον προσδιορισμό
της θέσης του. Η ακρίβεια θέσης εξαρτάται
επομένως από την πυκνότητα κάλυψης του
δικτύου GSM - στις πόλεις η ακρίβεια είναι
δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα, ενώ εκτός
πόλεων η ακρίβεια είναι σημαντικά
χαμηλότερη.
Η υπηρεσία δεν είναι εγγυημένη και η
ακρίβεια των αποτελεσμάτων και η
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διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν
εγγυάται με κανέναν τρόπο
από τον προμηθευτή του τηλεφώνου,
τον πάροχο ή
τον πάροχο του υλικού χαρτών. Η
υπηρεσία μπορεί να τερματιστεί
ανά πάσα στιγμή χωρίς
προειδοποίηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ
Επιλέξτε Μενού / Ρυθμίσεις για να εισέλθετε.
Ρυθμίσεις κλήσεων
Διπλή SIM: Χρησιμοποιώντας αυτή τη
λειτουργία
μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της
κάρτας SIM «Δύο κάρτες SIM», «Μόνο
κάρτα SIM 1», «Μόνο κάρτα SIM 2»,
«Λειτουργία πτήσης».
Εκτροπή κλήσεων: Περιλαμβάνει πέντε
διαφορετικές ρυθμίσεις - Εκτροπή πάντα,
Εκτροπή αν δεν είναι διαθέσιμη, Εκτροπή
αν δεν απαντηθεί, Εκτροπή αν είναι
κατειλημμένη. Πατήστε Ακύρωση για να
απενεργοποιήσετε όλες τις εκτροπές
κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων: Ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία,
επιλέξτε την επιλογή για να ελέγξετε τις
τρέχουσες ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας.
Φραγή κλήσεων: Φραγή αριθμών που
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καλείτε εσείς ή που σας καλούν.
Άλλα: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε
την υπενθύμιση κλήσης, την αυτόματη
επανάκληση όταν τερματίζετε μια κλήση,
την απάντηση SMS όταν απορρίπτετε μια
κλήση ή την αυτόματη εγγραφή κλήσης.
Υπενθύμιση διάρκειας κλήσεων.
Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες
απαιτούν υποστήριξη από υπάλληλο.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου
Επιλέξτε Μενού / Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις
τηλεφώνου. Χρησιμοποιώντας αυτή τη
λειτουργία, μπορούν να ρυθμιστούν οι
ακόλουθες παράμετροι:
Ώρα και ημερομηνία - Ρύθμιση ώρας και
ημερομηνίας,
ζώνης ώρας και μορφής.
Ρυθμίσεις γλώσσας - Ορίστε τη γλώσσα
του τηλεφώνου και την προεπιλεγμένη
γλώσσα για τη σύνταξη μηνυμάτων.
Συντομεύσεις - Επιτρέπει τη ρύθμιση δύο
συντομεύσεων από το μενού του
τηλεφώνου.
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου Ορίστε τον χρόνο, μετά τον οποίο το
πληκτρολόγιο κλειδώνει.
Επαναφορά ρυθμίσεων - Μετά την
εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης
«1234», το τηλέφωνο θα επαναφερθεί.
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Οθόνη
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει το χρόνο
οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων, την
αντίθεση και το τι θα εμφανίζεται στην
οθόνη. Η αντίθεση αλλάζει με τα πλήκτρα *
και #.
Ασφάλεια
Για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε την
ασφάλεια της κάρτας SIM ή του
τηλεφώνου, έναν κατάλογο ανεπιθύμητων
αριθμών κ.λπ.
Προφίλ
Αυτό το κινητό τηλέφωνο προσφέρει
διάφορα προκαθορισμένα προφίλ:
Μπορείτε να επιλέξετε ή να επεξεργαστείτε
ένα προφίλ και να το ενεργοποιήσετε.

ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο διαχειριστής αρχείων διαχειρίζεται τα
αρχεία στο τηλέφωνό σας και στην
εξωτερική κάρτα μνήμης. Σε αυτό το μενού
μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, αρχεία
MP3 και άλλους φακέλους αυτού του
μενού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Ημερολόγιο
Στο ημερολόγιο μπορείτε να δείτε την
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ημερομηνία, να προσθέσετε ένα ραντεβού,
να διαγράψετε ένα ραντεβού κ.λπ.
2. Αριθμομηχανή
Αυτή η λειτουργία προσφέρει τις συνήθεις
λειτουργίες της αριθμομηχανής, όπως συν,
πλην, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.
3. Ξυπνητήρι
Στο ξυπνητήρι μπορείτε να ρυθμίσετε 3
ξυπνητήρια με επανάληψη, παύση
αναμονής ή τύπο ειδοποίησης.
4. Χρονόμετρο/Χρονοδιακόπτης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό
σας ως απλό χρονόμετρο. Πατήστε το
πλήκτρο κλήσης για να ξεκινήσετε το
χρονόμετρο και πατήστε ξανά το ίδιο
πλήκτρο για να το σταματήσετε. Μετά τη
διακοπή, μπορεί να γίνει επαναφορά με το
αριθμητικό πλήκτρο 5.
5. Bluetooth
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
και, στη συνέχεια, να αναζητήσετε μια άλλη
συσκευή Bluetooth, να συνδέσετε το
τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή και να
τις χρησιμοποιήσετε μαζί. Επίσης,
μπορείτε να ρυθμίσετε εξωτερική
αποθήκευση, πρόσβαση σε αρχεία ήχου
κ.λπ. μέσω Bluetooth.
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ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω-Κάτω
για να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση. Επιλέξτε
Μενού / Μεγεθυντικός φακός/.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την
εγγύηση
Η εγγύηση ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σε:
• Εγκατάσταση άλλου υλικολογισμικού από
το αρχικά εγκατεστημένο στο τηλέφωνο
EVOLVEO.
• Ηλεκτρομηχανική ή μηχανική βλάβη στο
τηλέφωνο που προκλήθηκε από
ακατάλληλη χρήση (π.χ. ραγισμένη οθόνη,
ραγισμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα του
τηλεφώνου, κατεστραμμένη υποδοχή
τροφοδοσίας micro-USB, υποδοχή κάρτας
SIM, υποδοχή κάρτας micro-SDHC,
υποδοχή ακουστικών κ.λπ.)
• Βλάβη στο ηχείο ή/και στα ακουστικά από
μεταλλικά σωματίδια.
• Βλάβη από φυσικές δυνάμεις, όπως
φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή
θερμοκρασία.
• Βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική
φθορά.
• Βλάβη που προκλήθηκε από επισκευές
που εκτελέστηκαν από μη εξειδικευμένο
άτομο.
25

• Υλικολογισμικό του τηλεφώνου, εάν
απαιτείται ενημέρωση λόγω αλλαγών στις
παραμέτρους του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Διακοπές δικτύου κινητής τηλεφωνίας
• Μπαταρία, σε περίπτωση που δεν
διατηρεί τη χωρητικότητά της μετά από 6 ή
περισσότερους μήνες (η εγγύηση της
μπαταρίας είναι 6 μήνες).
• Εσκεμμένη βλάβη.
Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την
εγγύηση
Οι επισκευές και το σέρβις μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο σε
εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για
προϊόντα EVOLVEO (περισσότερα στη
διεύθυνση www.evolveo.com), διαφορετικά
το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη και
να ακυρωθεί η εγγύηση.
Απόσυρση: Το σύμβολο του
διαγραμμένου δοχείου στο προϊόν, στη
συνημμένη τεκμηρίωση ή στη συσκευασία
σημαίνει ότι όλος ο ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οι μπαταρίες και
οι συστοιχίες μπαταριών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να απορρίπτονται ως
διαλεγμένα απόβλητα στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους. Τα προϊόντα αυτά δεν
πρέπει να πετιούνται ως μη διαλεγμένα
αστικά απόβλητα.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το
EVOLVEO EasyPhone EB συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις των προτύπων και των
κανονισμών που αφορούν αυτόν τον τύπο
συσκευής.
Για την πλήρη διατύπωση της δήλωσης
συμμόρφωσης βλέπε
http://ftp.evolveo.com/ce/
Dovozce / Dovozca / Εισαγωγέας /
Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Τσεχία
Výrobce / Výrobca / Κατασκευαστής /
Gyártó
Naxya Limited
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Κατασκευασμένο στην Κίνα
Πνευματικά δικαιώματα © Abacus
Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
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Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Η εμφάνιση του προϊόντος και οι τεχνικές
προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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