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Ασφάλεια

∆ιαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η µη συµµόρφωση µε αυτές µπορεί να αποβεί
επικίνδυνη ή παράνοµη. ∆ιαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες
πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρµατου τηλεφώνου
απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή να αποβεί
επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να συµµορφώνεστε µε την εγχώρια νοµοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια
σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισµό του οχήµατος. Η πρώτη
σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
Όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεµβολές οι οποίες
µπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Να συµµορφώνεστε µε τους περιορισµούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή
όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιµα,
χηµικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μόνο ειδικευµένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαµβάνει την
εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένα αξεσουάρ και µπαταρίες. Μη συνδέετε
ασύµβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. ∆ιατηρείτε την στεγνή.
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Για να ξεκινήσετε

Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την µπαταρία
Αυτό το τηλέφωνο προορίζεται για χρήση µε τη µπαταρία BL-4C.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή
πριν αφαιρέσετε την µπαταρία.

1 Σύρετε το πίσω κάλυµµα προς τα κάτω (1), και αφαιρέστε το.
2 Ανασηκώστε τη µπαταρία και αφαιρέστε τη (2).
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM (3). Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές είναι

στραµµένες προς τα κάτω και ότι στη συνέχεια εισάγεται η λοξότµητη γωνία της
κάρτας SIM.

4 Τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία και το πίσω κάλυµµα (4, 5).

Αφαιρέστε την κάρτα SIM

Πατήστε το ελατήριο απελευθέρωσης (1) και σύρετε προς τα έξω την κάρτα SIM (2).

Φόρτιση της µπαταρίας
Η µπαταρία έχει φορτιστεί εν µέρει στο εργοστάσιο. Εάν η συσκευή εµφανίζει χαµηλό
επίπεδο φόρτισης, κάντε τις εξής ενέργειες:

1 Συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα.
2 Συνδέστε το φορτιστή µε τη συσκευή.
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3 Όταν εµφανιστεί ένδειξη πλήρους φόρτισης στη συσκευή, αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και έπειτα από την πρίζα.

Συµβουλή: Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή όταν η
µπαταρία φορτιστεί πλήρως.

∆εν χρειάζεται να φορτίζετε την µπαταρία για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και
µπορείτε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτισή της. Εάν η µπαταρία έχει
αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχοµένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της µπαταρίας ή έως ότου µπορέσετε να
πραγµατοποιήσετε κλήσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο τερµατισµού.

Χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο µόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε
άσκοπα την κεραία όταν η κεραία µεταδίδει ή λαµβάνει. Η επαφή µε τις κεραίες
επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη
λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής
της µπαταρίας.

Το τηλέφωνό σας

Πλήκτρα και µέρη

1 Φακός
2 Θηλιά για το λουράκι καρπού
3 Ακουστικό
4 Οθόνη
5 Πλήκτρα επιλογής
6 Πλήκτρο Navi™: στο εξής

αναφέρεται ως πλήκτρο
κύλισης

7 Πλήκτρο κλήσης
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8 Πλήκτρο τερµατισµού/λειτουργίας
9 Πληκτρολόγιο
10 Υποδοχή φορτιστή
11 Υποδοχή σετ µικροφώνου-ακουστικού
12 Μικρόφωνο

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήµα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καµία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV
της Nokia.

Όταν συνδέετε µία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ µικροφώνου ακουστικού,
διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση µε αυτή τη συσκευή από τη Nokia,
στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σηµασία στα επίπεδα έντασης του
ήχου.

Κύριες λειτουργίες
Επιλέξτε Μενού και από τα ακόλουθα:

Μηνύµατα  — για να δηµιουργήσετε, να αποστείλετε, να ανοίξετε και να
διαχειριστείτε µηνύµατα
Επαφές  — για να αποθηκεύσετε ονόµατα και αριθµούς τηλεφώνου στη µνήµη της
κάρτας SIM και στη µνήµη του τηλεφώνου
Κλήσεις  — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αριθµούς τηλεφώνου αναπάντητων,
ληφθεισών και εξερχόµενων κλήσεων
Ρυθµίσεις  — για να ρυθµίσετε διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου σας
Ρολόι  — για να ρυθµίσετε την ώρα του ξυπνητηριού
Ραδιόφωνο  — για να διαχειριστείτε τις λειτουργίες ραδιοφώνου
Υπενθυµίσεις  — για να διαχειριστείτε τις υπενθυµίσεις
Παιχνίδια  — για να ρυθµίσετε τα εφέ των παιχνιδιών ή για να παίξετε τα παιχνίδια
που είναι εγκατεστηµένα στο τηλέφωνό σας
Πρόσθετα  — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες εφαρµογές, όπως την
αριθµοµηχανή ή το φακό
Υπηρεσίες SIM  — για να χρησιµοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες, αν υποστηρίζονται
από την κάρτα SIM

Πραγµατοποίηση και απάντηση κλήσης

Πραγµατοποίηση κλήσης
Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου, συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού χώρας
και του κωδικού περιοχής, εάν είναι απαραίτητο, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
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Απάντηση κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τερµατισµός ή απόρριψη κλήσης
Πιέστε στο πλήκτρο τερµατισµού.

Χρήση του µεγαφώνου ή του ακουστικού
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πατήστε Μεγάφ. ή Αν. συν..

Ρύθµιση της έντασης ήχου
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να
ρυθµίσετε την ένταση στο ακουστικό ή στο σετ µικροφώνου-ακουστικού.

Προειδοποίηση:
Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή
σας. Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά και µην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί
σας όταν χρησιµοποιείται το µεγάφωνο.

Σύνταξη κειµένου

Χρήση παραδοσιακής µεθόδου εισαγωγής κειµένου 
Πιέστε ένα πλήκτρο επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειµένου 
Πατήστε Επιλογές > Λεξικό και τη γλώσσα που θέλετε.

Απενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειµένου
Πατήστε Επιλογές > Λεξικό > Χωρίς λεξικό.

Όταν χρησιµοποιείτε την µέθοδο έξυπνης δηµιουργίας κειµένου, πατήστε κάθε
πλήκτρο µία φορά για ένα γράµµα. Εάν εµφανιστεί η λέξη που επιθυµείτε, πατήστε
0 και ξεκινήστε να γράφετε την επόµενη λέξη. Εάν µετά τη λέξη εµφανίζεται ο
χαρακτήρας ?, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό.

Αλλαγή λέξης
Πιέστε το πλήκτρο * επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί η λέξη που θέλετε.

Προσθήκη λέξης
Επιλέξτε Λεξικό, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιµοποιώντας παραδοσιακή εισαγωγή
κειµένου, και επιλέξτε ΟΚ.

Προσθήκη κενού διαστήµατος
Πιέστε 0.
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Αλλαγή µεθόδου εισαγωγής κειµένου
Πιέστε # επανειληµµένα και ελέγξτε την ένδειξη στο επάνω µέρος της οθόνης.

Προσθήκη αριθµού
Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το αριθµητικό πλήκτρο που θέλετε.

Προσθήκη ειδικού χαρακτήρα
Πιέστε *, όταν χρησιµοποιείτε παραδοσιακή µέθοδο εισαγωγής κειµένου - πιέστε και
κρατήστε πατηµένο το *, όταν χρησιµοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειµένου.

Αναίρεση διαγραφής µηνύµατος
Πατήστε Επιλογές > Αναίρεση σβησίµ..

Μήνυµα
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες µηνυµάτων µόνο όταν υποστηρίζονται
από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας υποστηρίζει µηνύµατα κειµένου που υπερβαίνουν το όριο ενός
µηνύµατος. Μεγαλύτερα µηνύµατα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα
µηνύµατα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι
χαρακτήρες µε τόνους, άλλα σηµάδια και οι επιλογές για ορισµένες γλώσσες
καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθµό των χαρακτήρων
που µπορούν να συµπεριληφθούν σε ένα µήνυµα.

Σύνταξη και αποστολή µηνύµατος
1 Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Σύνταξη µηνύµατος.
2 Γράψτε το µήνυµα. Η ένδειξη µήκους του µηνύµατος δείχνει τον αριθµό των

χαρακτήρων που µπορείτε να πληκτρολογήσετε στο µήνυµα.
3 Πατήστε Επιλογές > Αποστολή, πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου του

παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τη λίστα επαφών και πατήστε ΟΚ.

∆ιαγραφή µηνυµάτων
Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > ∆ιαγραφή µηνυµάτων > Όλα τα αναγνωσ. ή το
φάκελο που επιθυµείτε.

Επαφές
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόµατα και αριθµούς τηλεφώνου στη µνήµη του
τηλεφώνου και στη µνήµη της κάρτας SIM. Η λίστα επαφών µπορεί να περιέχει έως και
500 επαφές, οι οποίες αποθηκεύονται στη µνήµη του τηλεφώνου.

Αναζήτηση επαφής
Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην κατάσταση αναµονής, πληκτρολογήστε τα πρώτα
γράµµατα του ονόµατος και µεταβείτε στην επαφή που θέλετε.

8 Το τηλέφωνό σας



Αποθήκευση επαφών στη λίστα επαφών
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Προσθ. επαφής.

Αντιγραφή επαφών ανάµεσα στο τηλέφωνο και στη µνήµη της κάρτας SIM
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Αντιγραφή.

Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος
Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει έως και πέντε ξεχωριστούς τηλεφωνικούς καταλόγους
για πολλoύς χρήστες. Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο κοινόχρηστος τηλεφωνικός
κατάλογος, εµφανίζονται µόνο οι επαφές στον ενεργό τηλεφωνικό κατάλογο.

Μια επαφή µπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους τηλεφωνικούς καταλόγους. Η
πρόσβαση στις επαφές της εφαρµογής Κοινόχρ. επαφές είναι δυνατή από όλους τους
τηλεφωνικούς καταλόγους.

Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ρυθµίσεις > Κοινόχρηστος τηλεφωνικός
κατάλογος και τις κατάλληλες επιλογές.

Ενεργοποίηση του πολλαπλού τηλεφωνικού καταλόγου
Επιλέξτε Στυλ τηλεφωνικού καταλόγου > Πολλ. τηλ. κατάλ..

Ενεργοποίηση τηλεφωνικού καταλόγου
Επιλέξτε Τρέχων τηλεφωνικός κατάλογος και τον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε
ή Κοινόχρ. επαφές.

Αντιστοίχιση επαφής σε έναν ή περισσότερους τηλεφωνικούς καταλόγους
Επιλέξτε ∆ιαχείριση επαφών και την επαφή που θέλετε.

Μετονοµασία τηλεφωνικού καταλόγου
Επιλέξτε Μετονοµασία τηλεφωνικών καταλόγων και τον τηλεφωνικό κατάλογο
που θέλετε.

Ραδιόφωνο
Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από µία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρµατης
συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη
συσκευή ένα συµβατό σετ µικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο ή πιέστε παρατεταµένα
το πλήκτρο *.

Επιλέξτε ένα από τα εξής:

Σβήσιµο  — Κλείσιµο του ραδιοφώνου.
Αποθήκ. σταθµού  — Αποθήκευση ενεργού καναλιού.
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Αυτόµ. συντ/µός  — Αυτόµατος συντονισµός ραδιοσταθµών. Για να ξεκινήσετε τον
αυτόµατο συντονισµό, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
Μη αυτ. συντ/µός  — Μη αυτόµατος συντονισµός ραδιοσταθµών. Για να αλλάξετε τη
συχνότητα, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
Ρύθµ. συχνότητας  — Εισαγωγή της επιθυµητής συχνότητας.
∆ιαγρ. σταθµού  — ∆ιαγραφή αποθηκευµένου καναλιού.
Μετονοµασία  — Μετονοµασία αποθηκευµένου καναλιού.
Αφύπν. ραδιοφών.  — ∆ιαχείριση των λειτουργιών ραδιοφώνου του ρολογιού
Μεγάφωνο ή Ακουστικά — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιµοποιώντας το µεγάφωνο ή
ακουστικά.

Για να προσαρµόσετε την ένταση του ραδιοφώνου, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς
τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προειδοποίηση:
Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή
σας. Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά και µην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί
σας όταν χρησιµοποιείται το µεγάφωνο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού
Επιλέξτε Μενού > Πρόσθετα > Φακός.
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Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρµατη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό
έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα EGSM 900 και 1800 MHz.
Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστηµένους
σελιδοδείκτες και συνδέσµους για δικτυακούς τόπους
τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε
ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται
από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη
για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να
λαµβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το
περιεχόµενο.

Προειδοποίηση:
Για να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της
συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να
είναι ενεργοποιηµένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν
η χρήση ασύρµατης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει
παρεµβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους
τους νόµους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και
τα νόµιµα δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των
πνευµατικών δικαιωµάτων. Υπάρχουν ορισµένες εικόνες,
µουσική και άλλοι τύποι περιεχοµένου που ενδέχεται να
προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
και να µην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η
µεταφορά τους.

∆ηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο
αρχείο µε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που είναι
αποθηκευµένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να
διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές
οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύµβατα
προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από
την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σηµαντικές
πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να
εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών
ασύρµατου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι
διαθέσιµες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται
να απαιτούν να κάνετε ειδική συµφωνία µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου για να µπορέσετε να τις
χρησιµοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαµβάνουν τη
µετάδοση δεδοµένων. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής

υπηρεσιών που χρησιµοποιείτε για να µάθετε περισσότερα
σχετικά µε τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας
δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας
παροχής υπηρεσιών δικτύου µπορεί να σας ενηµερώσει για
τις χρεώσεις που ισχύουν.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιµοποιείτε
ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισµένες λειτουργίες να είναι µη
διαθέσιµες ή απενεργοποιηµένες στη συσκευή σας. Στην
περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εµφανίζονται
στο µενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να
έχει προσαρµοσµένα στοιχεία, όπως ονόµατα µενού, σειρά
µενού και εικονίδια.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τον τρόπο
χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον
τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις
σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nseries.com/
support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της
περιοχής σας ή, από φορητή συσκευή, στη διεύθυνση
www.nokia.mobi/support.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβληµά σας, κάντε τα εξής:

• Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αφαιρέστε την µπαταρία. Ύστερα από
ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία και
ενεργοποιήστε τη συσκευή.

• Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις
όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τη Nokia για
επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/
repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να
δηµιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων
της συσκευής σας.

Εξαρτήµατα

Προειδοποίηση:
Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ
που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση µε αυτό το
συγκεκριµένο µοντέλο. Η χρήση εξαρτηµάτων
οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη
κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.
Ιδιαιτέρως, η χρήση µη εγκεκριµένων µπαταριών ή
φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς,
έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιµότητα των εγκεκριµένων αξεσουάρ,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύµατος από οποιοδήποτε
αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και
όχι το καλώδιο.
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Μπαταρία
Πληροφορίες για τις µπαταρίες και τον φορτιστή
Η συσκευή σας τροφοδοτείται από µια επαναφορτιζόµενη
µπαταρία. Η µπαταρία που προορίζεται για χρήση µε τη
συσκευή αυτή είναι BL-4C. Η Nokia ενδέχεται να
κυκλοφορήσει περισσότερα µοντέλα µπαταριών κατάλληλα
για χρήση µε αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται
για χρήση µε παροχή ρεύµατος από τους ακόλουθους
φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθµός µοντέλου του φορτιστή
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του βύσµατος.
Η µορφή του βύσµατος προσδιορίζεται από ένα από τα
ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, Κ ή UB.

Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί
εκατοντάδες φορές, κάποτε όµως θα εξαντληθεί. Όταν ο
χρόνος συνοµιλίας και ο χρόνος αναµονής περιοριστούν
σηµαντικά σε σχέση µε το σύνηθες, αντικαταστήστε την
µπαταρία. Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες που έχουν
εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την µπαταρία
µόνο µε εγκεκριµένους φορτιστές Nokia που προορίζονται
για τη συγκεκριµένη συσκευή.

Αν µία µπαταρία χρησιµοποιείται για πρώτη φορά ή αν η
µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το
φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά
για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η µπαταρία έχει
αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχοµένως να χρειαστεί να
περάσουν αρκετά λεπτά µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
ένδειξη φόρτισης της µπαταρίας ή έως ότου µπορέσετε να
πραγµατοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και
αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την µπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
και τη συσκευή όταν δεν χρησιµοποιείται. Μην αφήνετε µια
πλήρως φορτισµένη µπαταρία συνδεδεµένη στο φορτιστή,
καθώς η υπερφόρτιση µπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια
ζωής της. Μια πλήρως φορτισµένη µπαταρία, αν µείνει
αχρησιµοποίητη, εκφορτίζεται από µόνη της µε την πάροδο
του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερµοκρασίες. Προσπαθείτε
πάντα να φυλάσσετε την µπαταρία σε θερµοκρασία µεταξύ
15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερµοκρασίες
µειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της
µπαταρίας. Η συσκευή µπορεί να µη λειτουργεί προσωρινά
αν η µπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των
µπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες
χαµηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωµα. Ενδέχεται να προκληθεί
τυχαίο βραχυκύκλωµα αν ένα µεταλλικό αντικείµενο, π.χ.
νόµισµα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άµεση επαφή τον
θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της µπαταρίας. (Αυτοί
φαίνονται σαν µεταλλικές ταινίες στην µπαταρία.) Αυτό
µπορεί να συµβεί, για παράδειγµα, όταν έχετε µια εφεδρική
µπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωµα

των πόλων µπορεί να καταστρέψει την µπαταρία ή το
µεταλλικό αντικείµενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωµα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά καθώς
µπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις µπαταρίες σύµφωνα
µε τους τοπικούς κανονισµούς. Ανακυκλώνετε τις µπαταρίες
όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις µπαταρίες στα
απορρίµµατα του δήµου.

∆ιαρροή. Μην αποσυναρµολογείτε, κόβετε, ανοίγετε,
συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες
ή τις µπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της µπαταρίας,
αποφύγετε την επαφή του υγρού µπαταρίας µε το δέρµα ή
τα µάτια. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αµέσως τις
περιοχές µε νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε
να εισαγάγετε ξένα αντικείµενα στην µπαταρία, ή να την
βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι µπαταρίες
ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιµοποιείτε την µπαταρία µόνο για την
ενδεδειγµένη της χρήση. Η µη ορθή χρήση της µπαταρίας
ενδεχοµένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο
κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η µπαταρία πέσει, ειδικά σε
σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η µπαταρία υπέστη
βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia
για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιµοποιείτε. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε φορτιστή ή µπαταρία που έχει υποστεί
βλάβη. Φυλάσσετέ τη µπαταρία σας µακριά από µικρά
παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας µπαταριών Nokia
Για την ασφάλειά σας χρησιµοποιείτε πάντα αυθεντικές
µπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία σας
είναι αυθεντική µπαταρία Nokia, αγοράστε την από
εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο
της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα µε το ολόγραµµα
ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:

Έλεγχος ολογράµµατος
1 Όταν κοιτάτε την ετικέτα µε το ολόγραµµα, πρέπει να

βλέπετε από τη µια γωνία το σύµβολο της Nokia µε τα
χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη
γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
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2 Όταν στρέφετε το ολόγραµµα προς τα αριστερά, προς
τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να
βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά
αντιστοίχως.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βηµάτων δεν αποτελεί απόλυτη
εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της µπαταρίας. Εάν δεν
µπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο
να πιστεύετε ότι η µπαταρία Nokia µε το ολόγραµµα στην
ετικέτα δεν είναι αυθεντική µπαταρία Nokia, αποφύγετε να
τη χρησιµοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο
εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε
αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις αυθεντικές
µπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία
www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας
Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και
κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη µεταχειρίζεστε
µε προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να
προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

• ∆ιατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η
υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να
περιέχουν µεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα
ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Εάν η συσκευή βραχεί,
αφαιρέστε την µπαταρία και αφήστε τη συσκευή να
στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.

• Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε
χώρους µε σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη στα κινητά µέρη και τα ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα.

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους µε υψηλή ή
χαµηλή θερµοκρασία. Οι υψηλές θερµοκρασίες µπορεί
να περιορίσουν το χρόνο ζωής µιας ηλεκτρονικής
συσκευής, να βλάψουν τις µπαταρίες της και να
παραµορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιµο
ορισµένα πλαστικά µέρη της. Όταν η συσκευή
επανέλθει στη φυσιολογική της θερµοκρασία µετά
από έκθεση σε χαµηλή θερµοκρασία, µπορεί να
σχηµατιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και
να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα.

• Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή µε άλλο τρόπο
εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα
οδηγό.

• Μην ρίχνετε κάτω, µην χτυπάτε και µην ανακινείτε τη
συσκευή. Ο βίαιος χειρισµός µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωµάτων
και των ευαίσθητων µηχανικών στοιχείων.

• Μην χρησιµοποιείτε δραστικές χηµικές ουσίες,
διαλυτικά καθαρισµού ή ισχυρά απορρυπαντικά για
να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισµό της
επιφάνειας της συσκευής να χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά ένα µαλακό, καθαρό και στεγνό
ύφασµα.

• Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή µπορεί να φράξει τα
κινητά µέρη και να παρεµποδίσει τη σωστή λειτουργία
τους.

• Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόµενη κεραία
ή µια εγκεκριµένη κεραία αντικατάστασης. Μη
εγκεκριµένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις
θα µπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή
και πιθανή παραβίαση των κανονισµών που διέπουν
τις συσκευές ραδιοεκποµπών.

• Χρησιµοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς
χώρους.

• Να δηµιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας µε όλα τα
δεδοµένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και
σηµειώσεις ηµερολογίου.

• Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές
ρυθµίσεις κατά διαστήµατα για βέλτιστη απόδοση,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την
µπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την
µπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση
Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιµοποιηµένα ηλεκτρονικά
προϊόντα, τις µπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά
σηµεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συµβάλλετε στην
παρεµπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε
την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος
σχετικά µε το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης
των προϊόντων Nokia µπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία
www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/
werecycle.

Ο διαγραµµένος κάδος απορριµµάτων στο προϊόν, στη
µπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σάς υπενθυµίζει
ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι
µπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε
ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η
απαίτηση αυτή εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην
απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίµµατα του δήµου.
Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε
στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης του προϊόντος
www.nokia.com/environment.
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Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας
Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Μικρά παιδιά
Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια.
Ενδέχεται να αποτελούνται από µικρά µέρη. Κρατήστε τα
µακριά από µικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση
σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα
στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8
ίντσες) µακριά από το σώµα µας. Όταν χρησιµοποιείτε θήκη
µεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να
έχουν µεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη
συσκευή στην προαναφερόµενη απόσταση από το σώµα
σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων απαιτεί
ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων
δεδοµένων ή µηνυµάτων ενδέχεται να καθυστερήσει µέχρι
να υπάρχει διαθέσιµη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις
οδηγίες σχετικά µε τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η
µετάδοση.

Ορισµένα µέρη της συσκευής είναι µαγνητικά. Η συσκευή
ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε µεταλλικά αντικείµενα. Μην
τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα µαγνητικά µέσα
αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες
που είναι αποθηκευµένες σε αυτά µπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές
Η λειτουργία των συσκευών εκποµπής ραδιοκυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των ασύρµατων τηλεφώνων,
µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς
προστατευµένων ιατρικών συσκευών. Συµβουλευτείτε έναν
ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να
διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από
εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή σας όταν οι κανονισµοί σας δίνουν αυτή την
οδηγία. Τα νοσοκοµεία ή οι ιατρικές µονάδες ενδέχεται να
χρησιµοποιούν εξοπλισµό που είναι ευαίσθητος στην
εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εµφυτευµένες ιατρικές συσκευές
Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να
διατηρείται µία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6
ιντσών) ανάµεσα σε µία ασύρµατη συσκευή και σε µία
εµφυτευµένη ιατρική συσκευή όπως βηµατοδότη ή
εµφυτευµένο καρδιακό απινιδωτή, προκειµένου να
αποφευχθεί πιθανή παρεµβολή µε την ιατρική συσκευή. Τα
άτοµα που φέρουν µία τέτοια συσκευή πρέπει:

• Να κρατούν πάντα την ασύρµατη συσκευή σε
απόσταση µεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες)
από την ιατρική συσκευή.

• Να µην έχουν την ασύρµατη συσκευή σε τσέπη κοντά
στο στήθος.

• Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην
αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.

• Να απενεργοποιούν την ασύρµατη συσκευή εάν
υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεµβολές.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά
µε την εµφυτευµένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά µε τη χρήση της
ασύρµατης συσκευής µε µια εµφυτευµένη ιατρική συσκευή,
συµβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήµατα
Κάποιες ψηφιακές ασύρµατες συσκευές ενδέχεται να
προκαλούν παρεµβολές σε ορισµένα ακουστικά βοηθήµατα.

Οχήµατα
Τα σήµατα ραδιοσυχνοτήτων µπορεί να επηρεάσουν τα
ηλεκτρονικά συστήµατα οχηµάτων που είτε δεν έχουν
εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ.
συστήµατα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίµων,
ηλεκτρονικά συστήµατα απεµπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά
συστήµατα ελέγχου ταχύτητας και συστήµατα αερόσακων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον
κατασκευαστή του οχήµατός ή του εξοπλισµού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχηµα
πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό. Η
λανθασµένη εγκατάσταση ή συντήρησή της µπορεί να
αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση.
∆ιενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ότι
όλος ο εξοπλισµός ασύρµατης συσκευής στο όχηµά σας
είναι γερά τοποθετηµένος και λειτουργεί σωστά. Μην
αποθηκεύετε ή µεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο µε τη συσκευή, τα µέρη της
ή τα αξεσουάρ της. Να θυµάστε πως οι αερόσακοι
διογκώνονται µε µεγάλη δύναµη. Μην τοποθετείτε τη
συσκευή σας ή εξαρτήµατα στην περιοχή που καταλαµβάνει
ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε
αεροσκάφος. Η χρήση ασύρµατων συσκευών µέσα στο
αεροσκάφος µπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία
του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνοµη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή
όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις
οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα µπορούσαν να
προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν
τραυµατισµοί ή ακόµη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη
συσκευή σε σηµεία ανεφοδιασµού καυσίµων, όπως κοντά
σε αντλίες βενζίνης σε σταθµούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε
τους περιορισµούς σε σταθµούς καυσίµων, περιοχές
αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων, χηµικές
εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.
Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήµανση στις
περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές
αυτές περιλαµβάνονται µέρη στα οποία θα σας γίνονταν
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σύσταση να σβήσετε τη µηχανή του οχήµατός σας, οι χώροι
κάτω από το κατάστρωµα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις
µεταφοράς ή αποθήκευσης χηµικών και περιοχές όπου ο
αέρας περιέχει χηµικές ουσίες ή σωµατίδια, όπως κόκκους,
σκόνη ή σκόνη µετάλλων. Θα πρέπει να συµβουλευτείτε του
κατασκευαστές οχηµάτων που χρησιµοποιούν υγραέριο
(όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή
η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια στην
περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις
Σηµαντικό:  Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιµοποιώντας
ραδιοσήµατα, ασύρµατα και επίγεια δίκτυα, καθώς και
προγραµµατιζόµενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η
συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις οµιλίας µέσω internet,
ενεργοποιήστε και τις κλήσεις µέσω internet και το
κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να
προσπαθήσει να πραγµατοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο
µέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και µέσω του
αρµόδιου φορέα παροχής κλήσεων µέσω internet εάν είναι
ενεργοποιηµένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυηµένη. ∆εν πρέπει να
βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρµατη συσκευή
για την επικοινωνία σε κρίσιµες στιγµές, όπως σε επείγοντα
ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγµατοποιήσετε µια επείγουσα κλήση:

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή.
Ελέγξτε αν η ισχύς του σήµατος είναι επαρκής.
Ανάλογα µε τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να
εκτελέσετε τα ακόλουθα:

• Τοποθετήστε µία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή
σας χρησιµοποιεί κάρτα.

• Απενεργοποιήστε συγκεκριµένους
περιορισµούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει
στη συσκευή σας.

• Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός
σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.

2 Πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού όσες φορές
χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να
ετοιµαστεί η συσκευή για κλήσεις.

3 Πληκτρολογήστε τον επίσηµο αριθµό επείγουσας
κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία
βρίσκεστε. Οι αριθµοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν
ανά περιοχή.

4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγµατοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν
ακριβέστερα. Η ασύρµατη συσκευή σας µπορεί να είναι το
µοναδικό µέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήµατος.
Μην τερµατίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)
Η συγκεκριµένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις
οδηγίες για την έκθεση σε εκποµπές ραδιοκυµάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι ποµπός και δέκτης
ραδιοκυµάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να µην υπερβαίνει τα
όρια εκποµπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που
προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι
οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστηµονικό
οργανισµό ICNIRP και περιλαµβάνουν περιθώρια ασφαλείας
σχεδιασµένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία
όλων των ατόµων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την
κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιµοποιείται
µια µονάδα µέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής
Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο
καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό
(W/kg) για 10 γραµµάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ
διεξάγονται χρησιµοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισµού, µε
τη συσκευή να εκπέµπει στο µέγιστο πιστοποιηµένο επίπεδο
ισχύος, σε όλες τις ελεγχόµενες ζώνες συχνοτήτων. Το
πραγµατικό επίπεδο ΣΕΑ µιας συσκευής σε λειτουργία
µπορεί να είναι χαµηλότερο από τη µέγιστη τιµή επειδή η
συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιµοποιείται µόνο η
ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση µε το δίκτυο. Οι τιµές
αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ.
πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθµό επικοινωνίας σύνδεσης
στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιµή ΣΕΑ σύµφωνα µε τις οδηγίες του ICNIRP
για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,38 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές
τιµές του ΣΕΑ. Οι τιµές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις
απαιτήσεις δοκιµών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΣΕΑ ανατρέξτε
στις πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα στη διεύθυνση
www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας 15

http://www.nokia.com


∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το
RH-122 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και
τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης είναι διαθέσιµο στη
διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι
σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το
Nokia tune είναι ηχητικό σήµα της Nokia Corporation. Οι
ονοµασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που
αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή
εµπορικές επωvυµίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µεταφορά, διανοµή ή
αποθήκευση τµήµατος ή του συνόλου των περιεχοµένων
του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συvαίvεση της Nokia. Η Nokia
ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί
το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα
προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή
ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ή
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ,
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ
ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ,
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ
ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ.
Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων, εφαρµογών
και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει
ανά περιοχή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Nokia
στην περιοχή σας για λεπτοµέρειες και τη διαθεσιµότητα
των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριµένη συσκευή ενδέχεται
να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισµικό τα οποία
υπόκεινται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς περί
εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από
τη νοµοθεσία απαγορεύεται.

9213552/Τεύχος 2 EL
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