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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τα προϊόντα μας. 
Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το κινητό σας τηλέφωνο, σας 
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διάφορες λειτουργίες 
που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Ενδέχεται να μην επιτρέπεται η χρήση ορισμένων λειτουργιών 
για τις διαφορετικές διαμορφώσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας και 
τις διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς, γι’ 
αυτό επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον φορέα του δικτύου για 
επιβεβαίωση. 

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ & ΔΕΞΙΟ   
Εκτελέστε τη λειτουργία που εμφανίζεται στο αριστερό / δεξιό κάτω 
μέρος της οθόνης LCD. 

Το ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για το κύριο μενού, το ΔΕΞΙΟ πλήκτρο για τη 

λίστα επαφών, σε κατάσταση αναμονής. 

2.ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η SIM 1/SIM 2 καλεί ή επιλέγει μια κλήση από την SIM 1/SIM 2. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ελέγξετε τις πρόσφατες εγγραφές 
κλήσεων στο περιβάλλον αναμονής. 
3.ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΕΛΟΥΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Τερματίστε μια κλήση. 
Πιέστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. 



 

 

Επιστρέψτε στο περιβάλλον αναμονής. 
4.ΠΛΗΚΤΡΟ OK 
Επιβεβαίωση. 
5.ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
Αριστερό / Δεξιό：Κινήστε τον δρομέα αριστερά και δεξιά κατά την 
επεξεργασία. 
Επάνω / Κάτω：Χρησιμοποιήστε κύλιση και σαρώστε τη λίστα 
επαφών / αριθμών / μηνυμάτων και όλα τα δευτερεύοντα μενού. 
Κινήστε τον δρομέα πάνω και κάτω κατά την επεξεργασία. 
6.ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΡΙΘΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Κλήση και εισαγωγή. 
7.*   
Διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά μενού. 
Το συνεχές πάτημα του * εισάγει το “＋στο περιβάλλον εισόδου 
κλήσης. 
8.#  
Διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά μενού. 
Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου. 
Το παρατεταμένο πάτημα αλλάζει τα προφίλ χρήστη, στο περιβάλλον 
αναμονής. 
Παρατήρηση: 
1). Πάτημα σημαίνει ότι πιέζετε και αφήνετε το πλήκτρο μεμιάς. 
Παρατεταμένο πάτημα σημαίνει ότι κρατάτε πατημένο το πλήκτρο 
για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. 
2). Όλα τα μενού λειτουργιών είναι χρήση με το πληκτρολόγιο. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη LCD για λειτουργία αφής. 
 



 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM 
Οποιαδήποτε γρατσουνιά και κάμψη μπορεί να καταστρέψει εύκολα 
την κάρτα SIM. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε, αφαιρείτε 
και κρατάτε την κάρτα SIM. 
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και χωρίς 
μπαταρία πριν αφαιρέσετε την κάρτα SIM. 
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και εντοπίστε την υποδοχή κάρτας SIM. 
Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή. Το μεταλλικό μέρος της 
κάρτας SIM προς τα κάτω και την κομμένη γωνία έτσι ώστε να 
ταιριάζει με το σχήμα της υποδοχής.  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD 
Υποστηρίζεται η κάρτα SD. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 
Αφαιρέστε την μπαταρία και βρείτε την υποδοχή της κάρτας SD. 
Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής και γυρίστε το μεταλλικό μέρος 
της κάρτας SD προς τα κάτω. Προσέξτε την κομμένη γωνία. Κλείστε 
το κάλυμμα της υποδοχής αφού τοποθετηθεί ολόκληρη η κάρτα SD 
στην υποδοχή, σωστά.  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα. 
Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας. 
Κλείστε το κάλυμμα τηλεφώνου.  
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Απενεργοποιήστε πρώτα το τηλέφωνο και πιέστε το πίσω κάλυμμα 
προς τα κάτω.  



 

 

Αφαιρέστε την μπαταρία από την υποδοχή μπαταρίας.  
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Τοποθετήστε το βύσμα φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης και 

κατόπιν τοποθετήστε το άλλο άκρο του στην πρίζα. Αν το τηλέφωνο 

είναι ενεργοποιημένο και οι γραμμές στην επάνω δεξιά πλευρά της 

οθόνης συνεχίζουν να κυλούν, το τηλέφωνο φορτίζει. Όταν η γραμμή 

γεμίσει από το εικονίδιο και διακοπεί η κύλιση, η φόρτιση της 

μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί. Το εικονίδιο φόρτισης θα συνεχίσει να 

κινείται όταν το τηλέφωνο φορτίζεται μετά την απενεργοποίηση.  

Βγάλτε το βύσμα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση. 

·Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα σας 

προειδοποιήσει. Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το 

τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.  Μην αφήνετε τη 

μπαταρία σε χαμηλή ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό 

θα βλάψει την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της.  

·Είναι φυσιολογικό ότι θα υπάρχει μια διαδικασία προ-φόρτισης, 

χωρίς ενδείξεις φόρτισης, όταν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ 

χαμηλή.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κωδικός Πρόσβασης Κινητού Τηλεφώνου 
Ο κωδικός πρόσβασης αποτρέπει τη χρήση του τηλεφώνου σας 
χωρίς άδεια. (Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι 1234). Αλλάξτε τον 
κωδικό σας πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.  



 

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Τέλους / Ενεργοποίησης για να 

ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Η φωτεινή ένδειξη στο φόντο 
ενεργοποιείται και η κινούμενη εικόνα εκκίνησης αναβοσβήνει.  

Αυτό το τηλέφωνο είναι δύο SIM και διπλής αναμονής με δίκτυο 
GSM. 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το λογότυπο του παρόχου δικτύου, 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να απαντήσετε στο 

τηλέφωνο. Η ένταση του σήματος δικτύου εμφανίζεται στην επάνω 

αριστερή γωνία της οθόνης. Η ποιότητα των κλήσεων επηρεάζεται 

έντονα από εμπόδια.  

Εισάγετε αριθμούς για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε 
κατάσταση αναμονής.  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ 
Μπορείτε να καλέσετε άμεσα οποιονδήποτε στις επαφές σας.  
Ανοίξτε το κύριο μενού, επιλέξτε [Επαφές] και ανοίξτε τη λίστα. 
Βρείτε την επαφή που θέλετε και πατήστε [Κλήση] / [Απάντηση]. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στις [Επαφές]. 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 
Όλες οι εξερχόμενες / εισερχόμενες / αναπάντητες κλήσεις 
αποθηκεύονται ανά κατηγορία στα μενού εγγραφών.  Οι παλιές 



 

 

εγγραφές θα διαγράφονται αυτόματα όταν γεμίζει ο χώρος των 
εγγραφών. Με το πάτημα του πλήκτρου [Κλήση]/ [Απάντηση] 
μπορείτε να ελέγξετε την πρόσφατη κλήση. Μπορείτε να καλέσετε 
άμεσα οποιονδήποτε θέλετε από τη λίστα.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 
Θα υπάρχουν ενδείξεις (δόνηση ή και ήχος κλήσης) όταν έχετε μια 
κλήση. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:  
1. [Τηλεφωνικό κέντρο→Ρυθμίσεις κλήσεων→Για 
προχωρημένους→Λειτουργία απάντησης] επιλέξτε [Κάλυψη 
απάντησης].  
2. [Τηλεφωνικό κέντρο→Ρυθμίσεις κλήσεων→Για 
προχωρημένους→Λειτουργία απάντησης] επιλέξτε [οποιοδήποτε 
πλήκτρο].  
3. [Τηλεφωνικό κέντρο→Ρυθμίσεις κλήσεων→Για 
προχωρημένους→Λειτουργία απάντησης] επιλέξτε [Αυτόματη 
απάντηση από ακουστικό]. 
ΑΡΝΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 
Πατήστε το πλήκτρο [Τέλους]/ [Ενεργοποίησης] ή το [Δεξιό πλήκτρο 
λειτουργιών] για να αρνηθείτε μια κλήση.  
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
Πατήστε το πλήκτρο [Τέλους]/ [Ενεργοποίησης] για να τερματίσετε 
μια κλήση και να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.  
ΈΛΕΓΧΟΣ ΈΝΤΑΣΗΣ 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ελέγξετε την ένταση 
ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ 
Το πάτημα του δεξιού πλήκτρου λειτουργιών μπορεί να 



 

 

ενεργοποιήσει τη λειτουργία hands-free κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία hands-free.  
Το πάτημα του πλήκτρου [ΑΡΙΣΤΕΡΑ] μπορεί να ανοίξει το μενού 
ρυθμίσεων κλήσεων στη διάρκεια μιας κλήσης. Το μενού εξαρτάται 
από την κατάσταση της κλήσης και μπορεί να προβληθεί μόνο κατά 
τη διάρκεια μιας κλήσης. Η προώθηση κλήσεων, η αναμονή κλήσης, 
η κλήση συνδιάσκεψης πρέπει να υποστηρίζονται από τον φορέα 
του δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για λεπτομέρειες. 

·Διατήρηση / συνέχιση τηλεφωνικής κλήσης: διατηρήστε την 

τρέχουσα κλήση, ή συνεχίστε μια τηλεφωνική κλήση 

·Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης：Τερματίστε την τρέχουσα 
κλήση.  

·Νέα κλήση：Ανοίξτε το περιβάλλον πραγματοποίησης κλήσης.  
·Επαφές：Ανοίξτε τη λίστα επαφών 
·Εγγραφές：Ανοίξτε τις εγγραφές κλήσεων   
·Μήνυμα：Ανοίξτε την αποστολή μηνύματος  
·Εγγραφή φωνής：Ανοίξτε το περιβάλλον εγγραφής φωνής και 

καταγράψτε την κλήση 
·Σίγαση：Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σίγαση φωνής. 
·DTMF：Πολυσυχνότητα διπλού τόνου (Dual tone multiple 

frequency) 
 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
Το πάτημα του πλήκτρου [Τέλος]/ [Ενεργοποίηση] μπορεί να 
απενεργοποιήσει το τηλέφωνό σας σε κατάσταση αναμονής.  
 



 

 

ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ 

1. Ιστορικό κλήσεων 

Αναπάντητες κλήσεις / Εξερχόμενες κλήσεις / Εισερχόμενες κλήσεις / 
Διαγραφή αρχείων καταγραφής κλήσεων, Μπορείτε να δείτε μια 
λίστα με καθένα από αυτά.  

2. Ρυθμίσεις κλήσεων 

Ρυθμίσεις κλήσης SIM 

Αναμονή κλήσης / Εκτροπή κλήσης / Φραγή κλήσεων / Μεταγωγή 
γραμμής. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια λίστα από τα παραπάνω. 
－Αναμονή κλήσης: Ορίστε την κατάσταση σε ενεργοποιημένη, 
απενεργοποιημένη ή κατάσταση ερωτήματος. Σημείωση: Η 
λειτουργία αυτή εξαρτάται από τον φορέα δικτύου. Ρωτήστε τον 
τοπικό πάροχο δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες. 
－Εκτροπή κλήσης: Οι επιλογές είναι “Εκτροπή όλων των φωνητικών 
κλήσεων”, “Εκτροπή αν δεν είναι εφικτή”, “Εκτροπή αν δεν 
απαντηθεί”, “Εκτροπή σε σήμα κατειλημμένου”, “Εκτροπή όλων των 
κλήσεων δεδομένων”, “Ακύρωση όλων των εκτροπών”. Σημείωση: Η 
λειτουργία αυτή εξαρτάται από τον φορέα δικτύου. Ρωτήστε τον 
τοπικό πάροχο δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες. 
－Φραγή κλήσεων: Οι επιλογές είναι “Όλες οι φωνητικές κλήσεις”, 
“Διεθνείς φωνητικές κλήσεις”, “Διεθνείς φωνητικές κλήσεις εκτός από 
το σπίτι”, “Όλες οι φωνητικές κλήσεις”, “Φωνητικές κλήσεις κατά την 
περιαγωγή”, “Ακύρωση όλων”, “Αλλαγή κωδικού φραγής”. Σημείωση: 
Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από τον φορέα δικτύου. Ρωτήστε τον 
τοπικό πάροχο δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες. 



 

 

－Μεταγωγή γραμμής: Δυνατότητα μεταγωγής γραμμής 1 ή 
γραμμής 2. 
Ρυθμίσεις για προχωρημένους 
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ορίσετε Αυτόματη επανάληψη 
κλήσης, Εμφάνιση της ώρας κλήσης, Υπενθύμιση χρόνου κλήσης, 
Απόρριψη μέσω SMS και Λειτουργία απάντησης, κ.λπ.  
－Αυτόματη επανάληψη κλήσης: Μπορεί να ξεκινά ή να σταματά τη 
λειτουργία αυτόματης επανάληψης κλήσης. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο θα καλεί ξανά αυτομάτως,αν 
αποτύχει μία κλήση. 
－Υπενθύμιση χρόνου κλήσης: Όταν είναι ενεργοποιημένη, το 
τηλέφωνο θα σας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος κλήσεων έφτασε στο 
όριο χρόνου που προκαθορίσατε. 
－Απόρριψη μέσω SMS: Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να 
επιλέξετε την απόρριψη με SMS όταν σας καλούν. 
－Ειδοποίηση σύνδεσης: Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα ακούγεται 
ένας ήχος υπενθύμισης όταν πραγματοποιείτε μια κλήση. 
－Λειτουργία απάντησης: Μπορείτε να ορίσετε την απάντηση σε 
κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, την κάλυψη απάντησης ή 
αυτόματη απάντηση σε λειτουργία ακουστικών. 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Το κινητό τηλέφωνο παρέχει ρυθμίσεις παιχνιδιών και το παιχνίδι F1 

Race. 

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ 
Το κινητό τηλέφωνο παρέχει πολλά προφίλ χρηστών: Γενικό, Σίγασης, 
Συνάντησης και Υπαίθριο. 
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στα προφίλ και κατόπιν να 



 

 

ενεργοποιήσετε τα αντίστοιχα προφίλ. 
Δεν υπάρχει επιλογή ενεργοποίησης της λειτουργίας Ακουστικών 
στην οθόνη. Όταν τοποθετείτε ένα ακουστικό στο κινητό τηλέφωνο, 
το τηλέφωνο περνά αυτόματα στη λειτουργία Ακουστικών. Για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα 
Γενικά. Αν ορίσετε Ρυθμίσεις κλήσης > Συνήθεις ρυθμίσεις κλήσεων 
> Λειτουργία απάντησης σε Οποιοδήποτε πλήκτρο, οι εισερχόμενες 
κλήσεις θα απαντώνται αυτόματα. 
Τύπος ειδοποίησης：Δυνατότητα ρύθμισης του τύπου ειδοποίησης 
(τρόπος ειδοποίησης: ήχος κλήσης, δόνηση, σιωπηλό, δόνηση και 
κατόπιν ήχος κλήσης) 
Τύπος ήχου κλήσης：Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου κλήσης 
(τρόπος ειδοποίησης: επανάληψη, αυξανόμενος, ένα ηχητικό σήμα). 
Ήχος κλήσης SIM 1：Δυνατότητα ορισμού του ήχου εισερχόμενης 
κλήσης στην SIM 1. 
Ήχος κλήσης SIM 2: Δυνατότητα ορισμού ήχου εισερχόμενης κλήσης 
SIM 2. 
Ένταση ήχου κλήσης: Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου 
κλήσης πατώντας το αριστερό και δεξιό πλήκτρο πλοήγησης ή το 
πλευρικό πλήκτρο. 
Μήνυμα SIM 1：Δυνατότητα ορισμού ήχου κλήσης μηνύματος SIM 
1. 
Μήνυμα SIM 2: Δυνατότητα ορισμού ήχου κλήσης μηνύματος SIM 2. 
Ένταση ήχου μηνύματος: Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του 
ήχου μηνύματος πατώντας το αριστερό και δεξιό πλήκτρο πλοήγησης 
ή το πλευρικό πλήκτρο. 
Πληκτρολόγιο: Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου  πληκτρολογίου σε 



 

 

“σιωπηλό”, “κλικ”, “τόνος”. 
Ένταση ήχου πληκτρολογίου: Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του 
ήχου πληκτρολογίου. 
Ειδοποίηση συστήματος：Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
ειδοποίησης συστήματος. 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων είναι μια λειτουργία που 
απαιτείται από το δίκτυο. Μπορείτε να στείλετε, να λάβετε και να 
επεξεργαστείτε ένα σύντομο μήνυμα. Επικοινωνήστε με τον πάροχό 
σας για λεπτομέρειες. 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
Ανοίξτε το περιβάλλον επεξεργασίας μηνυμάτων, εισαγάγετε το 
περιεχόμενο του μηνύματος και πατήστε το αριστερό πλήκτρο 
λειτουργίας για να μεταβείτε στο μενού επιλογών. 
Από τις "Επιλογές" ανοίξτε το μενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε 
"Αποστολή, εισαγωγή συνηθισμένης πρότασης, εισαγωγή στοιχείων 
επαφής, εισαγωγή emoticon, αποθήκευση μηνυμάτων" και άλλες 
επιλογές. 
Επιλέξτε "Αποστολή" ή πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε το 
περιβάλλον εισαγωγής αριθμών: 
－Εισαγωγή αριθμού: πληκτρολογήστε άμεσα τον αριθμό του 
παραλήπτη; 
－ Προσθήκη από το Βιβλίο τηλεφώνων: ανοίξτε τον τηλεφωνικό 
κατάλογο για να επιλέξετε παραλήπτες. 
Εισάγετε τον αριθμό παραλήπτη και πατήστε το πλήκτρο OK για να 
αποστείλετε μηνύματα κειμένου. 



 

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 
Αποθήκευση εισερχομένων και διαχείριση των ληφθέντων 
μηνυμάτων. 
Επιλέξτε τα Εισερχόμενα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να 
επιλέξετε το μήνυμα κειμένου και πατήστε το πλήκτρο OK για να 
διαβάσετε τα περιεχόμενά του. 
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας για πρόσβαση στο μενού 
Επιλογές, όπου μπορείτε να επαναφέρετε, να διαγράψετε, να 
προωθήσετε, να καλέσετε, να κλειδώσετε, να επισημάνετε, να 
ταξινομήσετε, κ.ο.κ. 
ΠΡΟΧΕΙΡΑ 
Κατά την επεξεργασία ενός sms που αποθηκεύτηκε ως «πρόχειρο», 
μπορείτε να το προβάλλετε και να το διαχειριστείτε. Για τη 
λειτουργία αυτού του χαρακτηριστικού ανατρέξτε στην ενότητα 
Εισερχόμενα. 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 
Αποθήκευση εξερχομένων και διαχείριση μηνυμάτων προς αποστολή 
ή που απέτυχε η αποστολή τους. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Εισερχόμενα. 
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων και διαχείριση 
απεσταλμένων και αποθηκευμένων μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Εισερχόμενα. 
ΠΡΟΤΥΠΑ 
Το τηλέφωνο έχει προκαθορισμένους αριθμούς και συχνά 
χρησιμοποιούμενες φράσεις, που μπορείτε να επεξεργαστείτε, να 
διαγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε ως περιεχόμενα των μηνυμάτων 



 

 

σας.  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
SIM： 
－Ρυθμίσεις προφίλ：ορισμός αριθμού κέντρου SMS 
－Περίοδος εγκυρότητας: ορισμός περιόδου εγκυρότητας SMS 
－Τύπος μηνύματος: ορισμός τύπου SMS 
－Αναφορά παράδοσης: ορισμός ενεργοποίησης αναφοράς SMS 
－Διαδρομή απόκρισης: ορισμός ενεργοποίησης της διαδρομής 
απόκρισης 
－Προτιμώμενη σύνδεση: ορισμός προτιμώμενης σύνδεσης του 
SMS 
－Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου: Για κάθε κάρτα SIM 
μπορούν να οριστούν δύο αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου στις 
ρυθμίσεις. Πατήστε το πλήκτρο “1” παρατεταμένα για να 
καταστήσετε δυνατό το άκουσμα των φωνητικών μηνυμάτων του 
αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου. Η λειτουργία θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από τον φορέα δικτύου. 
Κατάσταση Μνήμης: Είναι ορατή η κατάσταση μνήμης της κάρτας 
SIM και του τηλεφώνου.  
Αποθήκευση απεσταλμένου μηνύματος: ορισμός αποθήκευσης 
απεσταλμένων μηνυμάτων. 
－Προτιμώμενη αποθήκευση: ορισμός προτιμώμενης θέσης 
αποθήκευσης του SMS 
ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
ΚΑΜΕΡΑ 
Μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο 
τηλέφωνό σας. 



 

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα όταν είναι ανοικτή: 
Ρυθμίστε την εστίαση με το πλήκτρο πλοήγησης [Επάνω] και [Κάτω]. 
Πατήστε το πλήκτρο [Επιλογή]:  
－Εγγραφή Βίντεο：Μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής βίντεο 
－Φωτογραφίες：Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες στην κάρτα 

σας SD και να τις επιλέξετε ως ταπετσαρία ή να τις μετονομάσετε 
και να τις διαγράψετε.  
－Ρυθμίσεις κάμερας：  
         Αποφυγή λάμψης：Μπορεί να τεθεί σε “50Hz” ή “60Hz” 
ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
         Καθυστέρηση λήψης：5/10/15 δευτερόλεπτα, ανάλογα 
με τις ανάγκες σας. 
－Ρυθμίσεις φωτογραφίας： 
          Μέγεθος φωτογραφιών：160*120、320*240、
240*320 
          Ποιότητα φωτογραφιών：Χαμηλή / μέση / υψηλή   
－Ισορροπία λευκού：Αυτόματη, Ηλιακό φως, Βολφραμίου, Φως 
ημέρας, Συννεφιά, Λάμψη. 
－Λειτουργία：Αυτόματη / Νυχτερινή λήψη 
－Αποθήκευση：Η θέση αποθήκευσης μπορεί να είναι στο 
τηλέφωνο και την κάρτα SD. 
－Επαναφορά προεπιλογών：Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις 
προεπιλογές. 
Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να πάρετε μια φωτογραφία μετά την 
προσαρμογή των ρυθμίσεων. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Δείτε τις φωτογραφίες και πατήστε το πλήκτρο [αριστερά] για να 



 

 

επιλέξετε: 
－Εμφάνιση：Εμφάνιση όλων των φωτογραφιών 
－Αποστολή：Αποστολή φωτογραφιών μέσω Bluetooth 
－Ορισμός：Χρήση φωτογραφίας ως ταπετσαρίας 
－Μετονομασία：Αλλαγή του ονόματός της 
－Διαγραφή：Διαγραφή της φωτογραφίας 
－Πληροφορίες：Εμφάνιση των στοιχείων αυτής της φωτογραφίας 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ 
Πατήστε [Επιλογή] για τις εξής λειτουργίες:  
－Μετάβαση σε λειτουργία Κάμερας：Μετάβαση στην κάμερα 
－Ρύθμιση Εγγραφής Βίντεο：Αποφυγή λάμψης 
－Ρύθμιση βίντεο：ορισμός της ποιότητας του βίντεο 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ 
Εμφάνιση και αναπαραγωγή των βίντεο στη λίστα. 
Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε το αριστερό πλήκτρο για τις εξής 
λειτουργίες: 
－Αναπαραγωγή：Αναπαραγωγή του βίντεο που επιλέγετε 
－Αποστολή：Αποστολή του βίντεο μέσω Bluetooth 
－Μετονομασία：Αλλαγή ονόματος του βίντεο 
－Διαγραφή：Διαγραφή του βίντεο 
Πατήστε το πλήκτρο [OK] για αναπαραγωγή και παύση της 

αναπαραγωγής βίντεο. Το παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων 
πλοήγησης [Αριστερά] και [Δεξιά] μπορεί να προχωρήσει και να 
γυρίσει πίσω την αναπαραγωγή βίντεο. Το πλήκτρο [Επάνω] 
εναλλάσσει σε πλήρη οθόνη. Το πλήκτρο [Κάτω] σταματά την 
αναπαραγωγή. 



 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον 
αντίστοιχο κατάλογο. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για αναπαραγωγή / 
παύση. Το πάτημα των πλήκτρων [Αριστερά] και [Δεξιά] οδηγεί στο 
τελευταίο και το επόμενο τραγούδι. Το παρατεταμένο πάτημα των 
πλήκτρων [Αριστερά] και [Δεξιά] μπορεί να προχωρήσει και να 
γυρίσει πίσω την αναπαραγωγή.  

Πατήστε τα πλήκτρα * ή # για έλεγχο της έντασης ήχου 
Πατήστε [Λίστα αναπαραγωγής] για να ανοίξετε την λίστα 
αναπαραγωγής. Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε [Επιλογή] για 
τις εξής λειτουργίες:  

－Αναπαραγωγή：Αναπαραγωγή του τραγουδιού 
－Λεπτομέρειες：Εμφάνιση των λεπτομερειών του τραγουδιού 
－Ενημέρωση λίστας αναπαραγωγής：Ενημερώνει την λίστα 
αναπαραγωγής 
－Ρύθμιση：Ορισμός σχετικής παραμέτρου 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΝΗΣ 
Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] για πρόσβαση στις επιλογές για νέα 
εγγραφή, λίστα εγγραφών και ρυθμίσεις.  
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM 

Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο σε αυτό το τηλέφωνο.  

Επιλέξτε FM και πατήστε τα πλήκτρα [Επάνω] / [Κάτω] για να 

επιλέξετε τον επόμενο / προηγούμενο σταθμό. Πατήστε τα πλήκτρα 

πλοήγησης [Αριστερά] και [Δεξιά] για αυτόματη αναζήτηση. Πατήστε 

[OK] για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο 

FM. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] για τις εξής επιλογές:  



 

 

－Λίστα Καναλιών： Επεξεργασία του ονόματος και της 

συχνότητας καναλιών. 

－Μη αυτόματη καταχώρηση：Μη αυτόματη εισαγωγή 

συχνότητας. 

－Αυτόματη αναζήτηση：Αναζητά σταθμούς αυτομάτως και τους 

αποθηκεύει. 

－Ρύθμιση：Έναρξη ή τερματισμός της αναπαραγωγής στο 

παρασκήνιο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πολλαπλές προειδοποιήσεις είναι ενεργές σε κατάσταση 
απενεργοποίησης ή σίγασης. Επιλέξτε οποιαδήποτε προειδοποίηση 
και πατήστε [Επεξεργασία] για να τροποποιήσετε την παράμετρο. 
Μην παραλείψετε να πατήσετε [Αποθήκευση] αφού ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση.  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την προβολή και διαχείριση των αριθμών 
τηλεφώνων στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM 
1. Λίστα επαφών 
Πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργιών στην οθόνη αναμονής για 
πρόσβαση στις Επαφές. 
Η λίστα επαφών εμφανίζεται από προεπιλογή για όλες τις εγγραφές 
τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό τηλέφωνο και την κάρτα SIM. 
Μπορείτε να πατήσετε στις "επιλογές" για να ανοίξετε το μενού, να 
επιλέξετε "Ρυθμίσεις Επαφών -> προτιμώμενη θέση αποθήκευσης" 
για να ορίσετε ξανά την προβολή του τηλεφωνικού καταλόγου. 



 

 

Στην λίστα μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: 
  - Να επιλέξετε "Προσθήκη νέας επαφής" για να προσθέσετε μία 
κάρτα SIM ή αριθμό τηλεφώνου. 
  - Να πατήσετε το πλήκτρο πλοήγησης για να δείτε τις εγγραφές. 
  - Να πατήσετε τα πλήκτρα αριθμών από το πρώτο γράμμα για να 
βρείτε αριθμούς τηλεφώνων. 
  - Να πατήσετε τα πλήκτρα κλήσης για να καλέσετε τον τρέχοντα 
αριθμό. 
  - Να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών για πρόσβαση 
στο μενού Επιλογές και να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία 
μέσω του μενού.  
 - Να πατήσετε το πλήκτρο OK για να δείτε την τρέχουσα εγγραφή 
για περισσότερες πληροφορίες. 
2. Μενού Επιλογές 
Στο μενού Επιλογές Επαφών μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: 
－Προβολή: δείτε λεπτομέρειες του αριθμού τρέχουσας επαφής. 
－Αποστολή μηνύματος κειμένου: Αποστολή μηνυμάτων στον 
τρέχοντα αριθμό. 
－Κλήση: Κλήση του τρέχοντα αριθμού 
－Επεξεργασία: Επεξεργαστείτε λεπτομέρειες του τρέχοντα 
αριθμού. 
－Διαγραφή: διαγράψτε τον τρέχοντα αριθμό. 
－Αντιγραφή: Αντιγραφή του τρέχοντα αριθμού. 
－Προσθήκη στη μαύρη λίστα: Προσθέστε τον τρέχοντα αριθμό στη 
μαύρη λίστα. 
－Επισήμανση πολλών: επιλέξτε την τρέχουσα επαφή ή πολλές 
επαφές. 



 

 

3. Ρυθμίσεις επαφών: Δυνατότητα εκτέλεσης των εξής λειτουργιών: 
－Πρόσθετος αριθμός: Μπορούν να οριστούν αριθμοί κατόχου, 
σταθερός αριθμός κλήσης, αριθμοί SOS 
－Κατάσταση μνήμης: Μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση μνήμης της 
κάρτας SIM και του τηλεφώνου. 
－Αντιγραφή επαφών: Μπορούν να αντιγραφούν αριθμοί από την 
κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. 
－Μεταφορά επαφών: Μπορούν να μεταφερθούν αριθμοί από την 
κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. 
－Διαγραφή όλων των επαφών: Όλοι οι αριθμοί στο τηλέφωνο ή 
στην κάρτα SIM μπορούν να διαγραφούν. 
Μπορείτε να προσθέσετε μια επαφή σε αυτό το μενού. 
Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] στο 
περιβάλλον αναμονής, για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις επαφές 
στο τηλέφωνο, την κάρτα SIM. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Το τηλέφωνο υποστηρίζει την κάρτα Micro SD. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την διαχείριση αρχείων για να διαχειριστείτε 
εύκολα διάφορους καταλόγους και αρχεία σε κάρτα Micro SD. 
Το πάτημα του πλήκτρου "OK" ανοίγει τον επιλεγμένο φάκελο. 
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργιών για πρόσβαση στις 
επιλογές, όπου μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες: 
－Άνοιγμα: ανοίγει το τρέχον αρχείο. 
－Αποστολή: αποστέλλει το επιλεγμένο αρχείο μέσω Bluetooth ή 
MMS. 
－Νέος φάκελος: δημιουργεί έναν νέο φάκελο στην τρέχουσα 
συσκευή αποθήκευσης. 



 

 

－Μετονομασία: μετονομάζει το τρέχον αρχείο. 
－Διαγραφή: διαγράφει τους επιλεγμένους φακέλους. Αυτή η 
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για φακέλους του συστήματος.  
－Επισήμανση πολλών: επισημαίνει έναν ή πολλούς φακέλους. 
－Αντιγραφή: αντιγράφει το αρχείο σε ορισμένο έγγραφο. 
－Μετακίνηση: μεταφέρει το αρχείο σε ορισμένο έγγραφο. 
－Λεπτομέρειες: εμφανίζει τις σχετικές λεπτομέρειες του φακέλου. 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
－ Ώρα και ημερομηνία 

·Τοπική ρύθμιση：Ορίζει την πόλη όπου βρίσκεστε. 
·Ώρα / Ημερομηνία：Ορίζει την ώρα και την ημερομηνία. 
·Ρυθμίσεις μορφής：Ορίζει την μορφή προβολής της ώρας 

και ημερομηνίας.  
－Γλώσσα 
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για το τηλέφωνο.  
－Προεπιλεγμένη μέθοδος εισαγωγής  
Ορίζει την προεπιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής για επεξεργασία.  
－Προβολή μενού αναμονής 
Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή της οθόνης LCD σε περιβάλλον 
αναμονής. 

·Ταπετσαρία：Επιλέξτε την αγαπημένη σας ταπετσαρία. 
·Κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης：Επιλέξτε την κινούμενη 

εικόνα που εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση. 
·Κινούμενη εικόνα απενεργοποίησης：Επιλέξτε την 

κινούμενη εικόνα που εμφανίζεται κατά την 
απενεργοποίηση. 



 

 

·Προβολή Ημερομηνίας και Ώρας：Πατήστε το πλήκτρο [OK] 
για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτής της 
επιλογής. Όταν είναι ενεργή, η ώρα και η ημερομηνία θα 
εμφανίζονται στην οθόνη.  

－Ειδικά πλήκτρα 
Ορίστε συντομεύσεις των πλήκτρων πλοήγησης.  
－Άλλες Ρυθμίσεις：  
·Φωτεινή ένδειξη φόντου LCD：Ορίστε τη φωτεινότητα του φόντου 

LCD και τη διάρκεια.  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αυτή η λειτουργία σας παρέχει τις ρυθμίσεις που αφορούν στην 
ασφαλή χρήση. 
－Ασφάλεια SIM 

·Κλείδωμα PIN：Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός 
ταυτοποίησης, 4 έως 8 ψηφίων) αποτρέπει τη χρήση της 
κάρτας σας SIM από μη εξουσιοδοτημένους ανθρώπους.  
·Αλλαγή PIN：Γενικά, το PIN παρέχεται με την κάρτα SIM από 
τον φορέα δικτύου. Αν ο έλεγχος PIN είναι ενεργοποιημένος, 
πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που 
ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Η κάρτα SIM θα 
κλειδώνει αν εισάγετε λανθασμένο κωδικό PIN για τρεις 
συνεχόμενες φορές. 

－Ασφάλεια τηλεφώνου:  
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
τηλεφώνου. Ο κωδικός πρόσβασης είναι 1234 από προεπιλογή. 
Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει πρώτα να δώσετε τον 
αρχικό κωδικό 1234 και κατόπιν να εισάγετε τον νέο κωδικό 



 

 

πρόσβασης. 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Μπορείτε να αναζητήσετε ξανά δίκτυο. Επιλέξτε το προτιμώμενο 
δίκτυο και ορίστε αν θα συνδέεστε στο δίκτυο αυτόματα ή όχι.  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ SIM  
－Διπλή Sim（2 κάρτες SIM） 
Οι κάρτες SIM1 και SIM 2 είναι ενεργές.  
－Μόνο SIM1 
Η SIM 1 είναι ενεργή ενώ η SIM 2 είναι ανενεργή. 
－Μόνο SIM2 
Η SIM 2 είναι ενεργή ενώ η SIM 1 είναι ανενεργή.  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου (1234) και 
επιβεβαιώστε. Το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί και τα πάντα σε 
αυτό θα επανέλθουν στις προεπιλογές τους. 
BLUETOOCH 

-ΕΝΕΡΓΟ：Επιλέξτε να το BT θα είναι ενεργό ή όχι. 

-ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ：Επιλέξτε αν θα γίνεται κοινή χρήση ή θα υπάρχει 

απόκρυψη για το BT. Οι άλλες συσκευές δεν μπορούν να εντοπίσουν 

το BT σας αν είναι σε απόκρυψη.  

-Η Συσκευή μου：Αναζητήστε συσκευές BT γύρω σας 

-Το όνομά μου： Το όνομα που εμφανίζεται στις άλλες συσκευές 

όταν το BT είναι ενεργό και μπορεί να εντοπιστεί. 

ΦΑΚΟΣ 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ή χρήση SOS του φακού. 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρέχονται πολλές μέθοδοι εισαγωγής.Πατήστε το πλήκτρο [#] για 
κυκλική εναλλαγή στις μεθόδους εισαγωγής: 
ΑΒΓ/αβγ/Αβγ/Αριθμητική.  
 

Ακόμη χρειάζεστε μια συμβουλή, παρότι διαβάσατε αυτές τις 

οδηγίες;  

Διαβάστε πρώτα την ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις” στο 

www.evolveo.com ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της 

EVOLVEO. 

 
Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για: 
• Εγκατάστασης άλλου υλικολογισμικού (firmware) από το 
πρωτότυπο εργοστασιακό υλικολογισμικό που είναι 
εγκατεστημένο στο τηλέφωνο EVOLVEO. 
• Ηλεκτρομηχανικής ή μηχανικής βλάβης στο τηλέφωνο 
προκληθείσας από ακατάλληλη χρήση (π.χ., σπασμένη οθόνη, 
σπασμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, 
κατεστραμμένη υποδοχή microUSB, υποδοχή κάρτας SIM, 
υποδοχή κάρτας microSDHC, σύνδεσης ακουστικών,, κ.λπ). 
• Βλάβης στα ηχεία και ακουστικά, προκληθείσας από ρινίσματα 
μετάλλων. 
• Καταστροφής προκαλούμενης από φυσικά φαινόμενα, όπως 
πυρκαγιά, πλημμύρες, στατικό ηλεκτρισμό, υψηλές 
θερμοκρασίες.  
• Ελαττωμάτων που προκαλούνται από κανονική φθορά. 
• Ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή 
• Αν το firmware τηλεφώνου απαιτεί αναβάθμιση λόγω αλλαγών 



 

 

στις παραμέτρους των δικτύων της κινητής  τηλεφωνίας. 
• Βλαβών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας  Μπαταρίας, αν μετά 
από 6 μήνες χρήσης δεν διατηρεί την αρχική της δυναμικότητα (η 
εγγύηση για την χωρητικότητα μπαταρίας είναι 6 μήνες). 
• Εκ προθέσεως φθοράς. 
Εξυπηρέτηση στην εγγύηση και μετά την εγγύηση 
Οι επισκευές και η συντήρηση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο 
σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τα προϊόντα EVOLVEO  
(βλ. www.evolveo.com), διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύηση. 
 

Απόρριψη:  

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό Χ στο 

προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία δηλώνει πως στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, 

μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται στους 

ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής 

τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα. 

   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s. r. o. δηλώνει ότι το 
κινητό τηλέφωνο EVOLVEO StrongPhone F5 συμμορφώνεται με 
τις προδιαγραφές των προτύπων και οδηγιών, που αφορούν στον 
δεδομένο τύπο της συσκευής. 
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στο 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 
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