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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.
∆ιατάξεις ελέγχου εξαγωγών
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.
Οι εφαρµογές τρίτων που παρέχονται µε τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δηµιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία
ατόµων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται µε την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευµατικά
δικαιώµατα των εφαρµογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη
λειτουργικότητα αυτών των εφαρµογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρµογές ή σε αυτά τα
υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καµία εγγύηση για τις εφαρµογές τρίτων.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆Ε ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ,
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA
Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο
χρησιµοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada µπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου
σας αν αυτή η παρεµβολή δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε την ενότητα 15 των
κανονισµών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν
προκαλεί επιζήµια παρεµβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεµβολές που λαµβάνει, ακόµα
και εκείνες που ενδεχοµένως να προκαλέσουν την ανεπιθύµητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή
τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την
εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισµό.
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Για την ασφάλειά σας
∆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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Να συµµορφώνεστε µε τους περιορισµούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή
όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Να συµµορφώνεστε µε τους περιορισµούς. Οι ασύρµατες συσκευές
µπορούν να προκαλέσουν παρεµβολές στα συστήµατα αεροσκαφών.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε σηµεία ανεφοδιασµού καυσίµων
(πρατήρια). Μην τη χρησιµοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χηµικές ουσίες.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Να συµµορφώνεστε µε τους περιορισµούς. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή
σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα 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.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 7



1. Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες για τη συσκευή
Η ασύρµατη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε
δίκτυο EGSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής
υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δίκτυα.
Όταν χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους
νόµους, σεβόµενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόµιµα δικαιώµατα
τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Υπάρχουν ορισµένες εικόνες, µουσική (συµπεριλαµβανοµένων ήχων κλήσεων) και
άλλοι τύποι περιεχοµένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και να µην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η
µεταφορά ή η προώθησή τους.
Θυµηθείτε να δηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο µε
όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στο τηλέφωνό 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.

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.

Υπηρεσίες δικτύου
Για να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα
παροχής υπηρεσιών ασύρµατου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές
λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα δίκτυα.
Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συµφωνία µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες
δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών µπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας
ενηµερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισµένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν
περιορισµούς που να επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να χρησιµοποιείτε
τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγµα, ορισµένα δίκτυα ενδέχεται να µην παρέχουν
υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη
γλώσσα.
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 ειδική διαµόρφωση όπως αλλαγές στα
ονόµατα των µενού, στη σειρά των µενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε µε το
φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.8



Αξεσουάρ
Πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ
● Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ µακριά από µικρά παιδιά.
● Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύµατος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να

κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
● Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι

εγκατεστηµένα σε οχήµατα.
● Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται

αποκλειστικά από ειδικευµένο προσωπικό.

Κωδικοί πρόσβασης
Για να καθορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο το τηλέφωνο σας χρησιµοποιεί τους
κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθµίσεις ασφαλείας, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις >
Ασφάλεια.
● Ο κωδικός ασφαλείας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνο σας από µη

εξουσιοδοτηµένη χρήση. Ο προκαθορισµένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να
αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθµίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό.

● Ο κωδικός PIN (UPIN) που παρέχεται µε την κάρτα SIM (USIM), συµβάλει στην
προστασία της κάρτας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση.

● Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που παρέχεται µε µερικές κάρτες SIM (USIM), απαιτείται για
να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριµένες υπηρεσίες.

● Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) µπορούν να παρέχονται µε την κάρτα SIM
(USIM). Εάν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά λάθος σας ζητά
τον κωδικό PUK. Εάν δεν παρέχονται οι κωδικοί επικοινωνήστε µε τον φορέα
παροχής υπηρεσιών.

● Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιµοποιείται το Υπηρεσία φραγής
κλήσεων για να περιορίζονται εισερχόµενες κλήσεις προς και εξερχόµενες κλήσεις
από το τηλέφωνο σας (υπηρεσία δικτύου).

● Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις µονάδας ασφάλειας, επιλέξτε Μενού >
Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Ρυθµίσεις µονά- δας ασφαλείας.

Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης
Για να χρησιµοποιήσετε ορισµένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες
Internet µέσω κινητού τηλεφώνου, τα µηνύµατα MMS, η αποστολή ηχητικών
µηνυµάτων Nokia Xpress ή ο συγχρονισµός µε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή
Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθµίσεις διαµόρφωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της
Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web.
Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.

Γ ε ν ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
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Όταν λάβετε τις ρυθµίσεις σύνδεσης ως µήνυµα διαµόρφωσης και οι ρυθµίσεις δεν
αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόµατα, εµφανίζεται η ένδειξη, Ελήφθησαν
ρυθµ. διαµόρφ..
Για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις, επιλέξτε Εµφάν. > Αποθήκ.. Εάν είναι
απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής
υπηρεσιών.

Λήψη περιεχοµένου
Ενδέχεται να µπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχοµένου (για παράδειγµα, θέµατα)
στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Σηµαντικό:  Χρησιµοποιείτε µόνο τις υπηρεσίες που εµπιστεύεστε και που
παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισµικό.
Για τη διαθεσιµότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιµές, επικοινωνήστε µε το
φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενηµερώσεις λογισµικού
Η Nokia ενδέχεται να δηµιουργεί ενηµερώσεις λογισµικού που παρέχουν νέες,
βελτιωµένες λειτουργίες ή καλύτερες επιδόσεις. Για την ενηµέρωση του λογισµικού
του τηλεφώνου, απαιτείται η εφαρµογή Nokia Software Updater και ένας συµβατός
υπολογιστής µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική
πρόσβαση στο internet, και ένα συµβατό καλώδιο δεδοµένων για τη σύνδεση του
τηλεφώνου µε τον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πραγµατοποιήσετε λήψη της
εφαρµογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/
softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.
Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την αποστολή ενηµερώσεων λογισµικού, µπορείτε
επίσης να ζητήσετε τη λήψη ενηµερώσεων από το τηλέφωνο σας. Βλέπε «Αποστολή
ενηµερώσεων λογισµικού», σελ. 38.

Σηµαντικό:  Χρησιµοποιείτε µόνο τις υπηρεσίες που εµπιστεύεστε και που
παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισµικό.

Υποστήριξη της Nokia
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support ή την τοπική τοποθεσία της Nokia
στο Web για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού αυτού, για πρόσθετες
πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες σχετικά µε το προϊόν της Nokia.

Γ ε ν ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
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Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης
Κάντε δωρεάν λήψη των ρυθµίσεων διαµόρφωσης, για παράδειγµα MMS, GPRS, e-mail,
και άλλων υπηρεσιών ρυθµίσεων για το µοντέλο του τηλεφώνου σας στη διεύθυνση
www.nokia.com/support.
Nokia PC Suite
Μπορείτε να βρείτε το PC Suite και σχετικές πληροφορίες στην τοποθεσία της Nokia
στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.
Εξυπηρέτηση πελατών
Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε το τµήµα εξυπηρέτησης
πελατών, ελέγξτε τη λίστα µε τα τοπικά κέντρα επικοινωνίας Nokia
Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.
Συντήρηση
Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia
στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

∆ιαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων
Οι ιδιοκτήτες περιεχοµένου µπορεί να χρησιµοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες
διαχείρισης ψηφιακών δικαιωµάτων (DRM) για την προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί διάφορους τύπους λογισµικού DRM
για την πρόσβαση σε περιεχόµενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με
αυτήν τη συσκευή µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόµενο που
προστατεύεται µε WMDRM 10, OMA DRM 1.0, κλείδωµα προώθησης OMA DRM 1.0 και
OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισµικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόµενο, οι ιδιοκτήτες
περιεχοµένου µπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του
λογισµικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόµενο που προστατεύεται µε DRM.
Η ανάκληση ενδέχεται να µην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχοµένου που
προστατεύεται µε DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του
λογισµικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχοµένου που προστατεύεται από άλλους
τύπους DRM ή τη χρήση περιεχοµένου που δεν προστατεύεται µε DRM.
Το περιεχόµενο που προστατεύεται µε DRM συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί
ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώµατά σας για τη χρήση του περιεχοµένου.
Για τη δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας περιεχοµένου που προστατεύεται µε OMA
DRM, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC
Suite.
Αν η συσκευή έχει περιεχόµενο που προστατεύεται µε WMDRM, τα κλειδιά
ενεργοποίησης και το περιεχόµενο θα χαθούν αν γίνει µορφοποίηση στη µνήµη της
συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόµενο
στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών
ενεργοποίησης ή του περιεχοµένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να
χρησιµοποιήσετε το ίδιο περιεχόµενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Γ ε ν ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
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2. Για να ξεκινήσετε
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε
την µπαταρία.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας
SIM, επικοινωνήστε µε τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός µπορεί να είναι ο φορέας
παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση µε µπαταρία BL-4C. Χρησιµοποιείτε πάντα
αυθεντικές µπαταρίες της Nokia. Βλέπε «Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των
µπαταριών Nokia», σελ. 57.
Η κάρτα SIM και οι επαφές της µπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή
διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε
ή αφαιρείτε την κάρτα.
1. Πιέστε το κουµπί

απελευθέρωσης (1) για να
απασφαλίσετε και να
αφαιρέσετε το πίσω
κάλυµµα (2). Αφαιρέστε τη
µπαταρία όπως φαίνεται
στην εικόνα (3).

2. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας
SIM (4). Τοποθετήστε την
κάρτα SIM (5) στην υποδοχή,
µε την επιφάνεια επαφής
στραµµένη προς τα κάτω.
Κλείστε τη θήκη της κάρτας
SIM (6).

3. Προσέξτε τις επαφές της
µπαταρίας (7) και
τοποθετήστε τη µπαταρία
(8). Τοποθετήστε το πάνω
µέρος του πίσω καλύµµατος
στη συσκευή (9) και κλείστε
το (10).

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε
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Τοποθέτηση κάρτας microSD
Χρησιµοποιείτε µόνο συµβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για
χρήση µε τη συγκεκριµένη συσκευή. Η Nokia χρησιµοποιεί τα εγκεκριµένα
βιοµηχανικά πρότυπα για κάρτες µνήµης, αλλά ορισµένες µάρκες ενδέχεται να µην
είναι πλήρως συµβατές µε τη συγκεκριµένη συσκευή. Οι ασύµβατες κάρτες µπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα µνήµης και στη συσκευή και τα δεδοµένα που είναι
αποθηκευµένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα και τη µπαταρία
του τηλεφώνου.

2. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας µνήµης για να την ξεκλειδώσετε (1).
3. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας (2) και τοποθετήστε την κάρτα µνήµης στην υποδοχή

της, µε την επιφάνεια επαφής προς τα µέσα (3).
4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας (4) και σύρετε τη θήκη για να ασφαλίσει (5).
5. Τοποθετήστε τη µπαταρία και βάλτε το πίσω κάλυµµα στο τηλέφωνο.

Φόρτιση της µπαταρίας
Ελέγχετε τον αριθµό µοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιµοποιήσετε µε
αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση µε παροχή ρεύµατος από το
φορτιστή AC-3 ή AC-4.

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.
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.
1. Συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα.
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2. Συνδέστε το βύσµα του φορτιστή στην υποδοχή που
υπάρχει στη βάση της συσκευής σας.

Αν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχοµένως
να χρειαστεί να περάσουν µερικά λεπτά µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της µπαταρίας
ή έως ότου µπορέσετε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις.
Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που
χρησιµοποιείτε. Η φόρτιση µιας µπαταρίας BL-4C µε το
φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής.

Κεραία

Σηµείωση: Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει εσωτερικές και εξωτερικές
κεραίες. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή µετάδοσης
ραδιοκυµάτων, µην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν αυτή είναι
ενεργοποιηµένη. Η επαφή µε την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης
και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο
επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική
περίπτωση και ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας.
Στην εικόνα φαίνεται η περιοχή της κεραίας σε γκρι χρώµα.

Ακουστικά
Προειδοποίηση:  Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους

υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου εάν συνδέσετε οποιαδήποτε άλλα
ακουστικά στη συσκευή.

Προειδοποίηση:  Όταν χρησιµοποιείτε το σετ µικροφώνου-ακουστικού, η
ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη
χρησιµοποιείτε το σετ µικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου µπορεί να τεθεί
σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.
Μην συνδέετε προϊόντα που δηµιουργούν σήµα εξόδου, καθώς κάτι τέτοιο
ενδεχοµένως να προκαλέσει ζηµιά στη συσκευή. Μην συνδέετε καµία πηγή τάσης στην
υποδοχή Nokia AV.
Όταν συνδέετε µια εξωτερική συσκευή ή ακουστικά εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί
από τη Nokia για χρήση µε τη συγκεκριµένη συσκευή, στην υποδοχή Nokia AV
Connector, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου.
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Λουράκι
1. Ανοίξτε το πίσω κάλυµµα.
2. Περάστε ένα λουράκι πίσω από τη θηλιά, όπως

φαίνεται στην εικόνα (1) και κλείστε το πίσω
κάλυµµα (2).

Πλήκτρα και µέρη του τηλεφώνου

1 Ακουστικό τηλεφώνου 10 Μικρόφωνο
2 Οθόνη 11 Υποδοχή φορτιστή
3 Αριστερό πλήκτρο επιλογής 12 Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
4 Πλήκτρο κλήσης 13 Μικρή υποδοχή καλωδίου USB
5 Πλήκτρα έντασης ήχου 14 Πλήκτρο µείωσης έντασης
6 Πλήκτρο Navi™: στο εξής

αναφέρεται το πλήκτρο κύλισης
15 Πλήκτρο αύξησης έντασης

7 ∆εξί πλήκτρο επιλογής 16 Πλήκτρο λειτουργίας
8 Πλήκτρο τερµατισµού 17 Μεγάφωνο
9 Πληκτρολόγιο 18 Φακός κάµερας
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας.
Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθµοί εµφανίζονται
µε τη µορφή ****).
Ίσως σας ζητηθεί να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία στη συσκευή.
Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε
αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύµφωνα µε τη µέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και
καταχωρήστε την ηµεροµηνία. Βλέπε «Ηµεροµηνία και ώρα», σελ. 33.
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις
ρυθµίσεις διαµόρφωσης από το φορέα παροχή υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ..
Ανατρέξτε στην ενότητα «∆ιαµόρφωση» σελ.39 και στην ενότητα «Υπηρεσία
ρυθµίσεων διαµόρφωσης» σελ.9.

Κατάσταση αναµονής
Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιµο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες
από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής.

Οθόνη
1 Ισχύς σήµατος του κυψελοειδούς δικτύου 

2 Κατάσταση φόρτισης µπαταρίας 

3 Ενδείξεις
4 Ονοµασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
5 Ρολόι
6 Οθόνη
7 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
8 Λειτουργία του πλήκτρου Navi
9 Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου επιλογής.
Βλέπε «Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής», σελ. 33.

Εξοικονόµηση ενέργειας
Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις λειτουργίες Εξοικονόµηση ενέργειας και Λειτουργία
νάρκης ώστε να εξοικονοµείται ενέργεια σε κατάσταση αναµονής εάν δεν
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ενεργοποιείται κανένα πλήκτρο. Αυτές οι λειτουργίες µπορεί να είναι
ενεργοποιηµένες. Βλέπε «Οθόνη», σελ. 32.

Ενεργή αναµονή
Στη λειτουργία ενεργούς αναµονής εµφανίζεται µια λίστα µε τις λειτουργίες και τις
πληροφορίες του επιλεγµένου τηλεφώνου στις οποίες µπορείτε να έχετε άµεσα
πρόσβαση.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναµονή, επιλέξτε Μενού >
Ρυθµίσεις > Εµφάνιση > Ενεργή αναµονή > Λειτουργία ενεργής αναµονής.
Στην κατάσταση αναµονής, µετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε Επιλογή ή Προβ.. Τα βέλη υποδεικνύουν ότι
υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Για να σταµατήσετε την περιήγηση, επιλέξτε
Έξοδος.
Για να οργναώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργούς αναµονής, επιλέξτε
Επιλογ..

Συντοµεύσεις στην κατάσταση αναµονής
Για πρόσβαση στη λίστα µε τις εξερχόµενες κλήσεις, πατήστε µία φορά το πλήκτρο
κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθµό ή ένα όνοµα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να
καλέσετε τον αριθµό.
Για να ανοίξετε την υπηρεσία προγράµµατος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το 0.
Για να καλέσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή οµιλίας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο
το πλήκτρο 1.
Χρήση πλήκτρων ως συντοµεύσεις. Βλέπε «Συντοµεύσεις κλήσης», σελ. 20.

Ενδείξεις
  µη αναγνωσθέντα µηνύµατα

  µη απεσταλµένα, ακυρωµένα µηνύµατα ή µηνύµατα των οποίων η αποστολή
απέτυχε

  αναπάντητη κλήση
  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο.

  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για µια εισερχόµενη κλήση ή µήνυµα
κειµένου.

  Η αφύπνιση είναι ενεργοποιηµένη.

/   Το τηλέφωνο είναι καταχωρηµένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
/   Έχει δηµιουργηθεί µια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
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/   Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναµονή).
  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη.
  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραµµές, η δεύτερη γραµµή επιλέγεται.
  Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθµό.
  Οι κλήσεις περιορίζονται σε µια κλειστή οµάδα χρηστών.
  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

Λειτουργία πτήσης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα
από τις ραδιοεκποµπές—εν πτήσει ή σε νοσοκοµεία - για να απενεργοποιήσετε όλες
τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια εκτός
σύνδεσης, ηµερολόγιο και τηλεφωνικούς αριθµούς. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία
πτήσης, εµφανίζεται το εικονίδιο .
Για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθµίσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε Μενού >
Ρυθµίσεις > Προφίλ > Εν πτήσει > Ενεργοποίηση ή ∆ιαµόρφωση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.
Επείγουσα κλήση σε λειτουργία πτήσης
Πληκτρολογήστε τον αριθµό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και
επιλέξτε Ναι όταν εµφανιστεί το µήνυµα Έξοδος από το προφίλ πτήσης;.

Προειδοποίηση:  Στο προφίλ πτήσης δεν µπορείτε να πραγµατοποιείτε ή να
λαµβάνετε κλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων επειγουσών κλήσεων, ή να
χρησιµοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να
πραγµατοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πληκτρολογήστε τον
κωδικό κλειδώµατος. Αν πρέπει να πραγµατοποιήσετε µια επείγουσα κλήση όταν η
συσκευή είναι κλειδωµένη και σε προφίλ πτήσης, µπορείτε να πληκτρολογήσετε τον
επίσηµο αριθµό επείγουσας κλήσης που έχει προγραµµατιστεί στη συσκευή σας στο
πεδίο κωδικού κλειδώµατος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι
πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Κλείδωµα του πληκτρολογίου (προστασία
πλήκτρων)
Για να αποφύγετε το ενδεχόµενο να πατηθεί από λάθος κάποιο από τα πλήκτρα,
επιλέξτε Μενού και πατήστε * µέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το
πληκτρολόγιο.

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.18



Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε Ξεκλ. και πατήστε * µέσα σε 1,5
δευτερόλεπτο. Εάν το Κλείδωµα πληκ- τρολ. ασφαλείας έχει οριστεί σε
ενεργοποίηση, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.
Για να απαντήσετε µία κλίση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο πατήστε το
πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερµατίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο
κλειδώνεται αυτόµατα.
Άλλες διαθέσιµες λειτουργίες είναι οι Αυτόµατο κλείδω- µα πληκτρ/γίου και
Κλείδωµα πληκ- τρολ. ασφαλείας. Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 38.
Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένα, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση
κλήσεων προς τον επίσηµο αριθµό επείγουσας κλήσης που έχει προγραµµατιστεί στη
συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM
Μερικές λειτουργίες από το τηλέφωνο σας µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να
τοποθετηθεί όπως είναι η αναπαραγωγή µουσικής, ραδιόφωνο, παιχνίδια και η
µεταφορά δεδοµένων µε συµβατό υπολογιστή ή άλλη συµβατή συσκευή. Ορισµένες
λειτουργίες εµφανίζονται απενεργοποιηµένες στα µενού και δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.

3. Κλήσεις
Πραγµατοποίηση κλήσης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία κλήση µε διάφορους τρόπους:
● Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού και

πατήστε το πλήκτρο κλήσης..
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο
χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου)
και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής,
αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθµό του τηλεφώνου.

● Για πρόσβαση στη λίστα µε τις εξερχόµενες κλήσεις, πατήστε µία φορά το πλήκτρο
κλήσης στην κατάσταση αναµονής. Επιλέξτε έναν αριθµό ή όνοµα και πατήστε το
πλήκτρο κλήσης.

● Αναζητήστε ένα όνοµα ή έναν αριθµό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις
Επαφές. Βλέπε «∆ιαχείριση επαφών», σελ. 29.

Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου σε µια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς
τα επάνω ή κάτω.

Απάντηση ή τερµατισµός µιας κλήσης
Για να απαντήσετε µια εισερχόµενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να
τερµατίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού κλήσης.

Κ λ ή σ ε ι ς
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Για να απορρίψετε µια εισερχόµενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού. Για να
θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε Αθόρυβ..

Συντοµεύσεις κλήσης
Πρώτα αντιστοιχίστε έναν αριθµό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθµητικά πλήκτρα, από
τον αριθµό 2 έως το 9. Βλέπε «Αντιστοίχιση συντοµεύσεων κλήσης», σελ. 30.
Χρησιµοποιήστε µια συντόµευση κλήσης για να πραγµατοποιήσετε κλήση
ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
● Πατήστε ένα αριθµητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
● Εάν έχει επιλεγεί το Μενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι,

πατήστε και κρατήστε πατηµένο ένα πλήκτρο αριθµού.

Φωνητική κλήση
Πραγµατοποιήστε µια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνοµα που έχει αποθηκευτεί στη
λίστα επαφών του τηλεφώνου.
Καθώς οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα θα πρέπει να επιλέξετε
Μενού > Ρυθµίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθµίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώ-
ρισης οµιλίας και τη γλώσσα σας πριν χρησιµοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Σηµείωση:  Η χρήση φράσεων οµιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε
θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα
πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.
1. Στην κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το δεξί πλήκτρο

επιλογής ή το πλήκτρο µείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντοµο ηχητικό σήµα
και εµφανίζεται η ένδειξη Αρχίστε να µιλάτε τώρα.

2. Πείτε το όνοµα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι
επιτυχής, εµφανίζεται µια λίστα µε αντιστοιχίες. Η συσκευή αναπαράγει τη
φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν η εντολή δεν είναι
σωστή, µετακινηθείτε σε µια άλλη καταχώρηση.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια µιας κλήσης
αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιµότητα, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου.
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, επιλέξτε Επιλογ. και µία από τις ακόλουθες επιλογές:
Οι επιλογές κλήσης είναι Σίγαση ή Με µικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωµα
πληκτρ., Εγγραφή, Καθαρ. φωνής, Μεγάφωνο ή Ακουστικό.
Οι επιλογές δικτύου είναι Απάντηση ή Απόρριψη, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα
κλήση, Προσθ. σε συνακ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων και οι εξής:
● Αποστολή DTMF — για την αποστολή συµβολοσειρών

Κ λ ή σ ε ι ς
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● Εναλλαγή — για εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναµονή
● Μεταβίβαση — για σύνδεση µιας κλήσης σε αναµονή µε µια ενεργή κλήση και

αποσύνδεση
● Συνακρόαση — για την πραγµατοποίηση κλήσης συνακρόασης
● Προσωπ. κλήση — για τη πραγµατοποίηση µιας προσωπικής συζήτησης κατά τη

διάρκεια µιας κλήσης συνακρόασης

Προειδοποίηση:  Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν
χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά
υψηλή.

4. ∆ηµιουργία κειµένου
Λειτουργίες κειµένου
Για να πληκτρολογήσετε ένα κείµενο (για παράδειγµα να συντάξετε µηνύµατα),
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε την παραδοσιακή µέθοδο είτε τη µέθοδο έξυπνης
δηµιουργίας κειµένου.
Όταν γράφετε κείµενο, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Επιλογ. για να
µεταβείτε από την παραδοσιακή εισαγωγή κειµένου, η οποία δηλώνεται µε την ένδειξη

 στη µέθοδο έξυπνης δηµιουργίας κειµένου, η οποία δηλώνεται µε την ένδειξη
, και αντίστροφα. ∆εν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη µέθοδο έξυπνης

δηµιουργίας κειµένου.
Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις ,  και . Για
εναλλαγή µεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο #. Για την
εναλλαγή από τη λειτουργία γραµµάτων στη λειτουργία αριθµών, η οποία δηλώνεται
µε την ένδειξη , πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο # και επιλέξτε Αριθµ.
λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθµών στη λειτουργία γραµµάτων,
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο #.
Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε Επιλογ. > Γλώσσα γραφής.

Παραδοσιακή µέθοδος εισαγωγής κειµένου
Πατήστε ένα αριθµητικό πλήκτρο, από το 2 έως το 9, όσες φορές χρειαστεί µέχρι να
εµφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιµοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την
επιλογή της γλώσσας γραφής.
Εάν το επόµενο γράµµα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο µε το παρόν γράµµα,
περιµένετε µέχρι να εµφανιστεί ο δροµέας και πληκτρολογήστε το γράµµα.
Για να χρησιµοποιήσετε τα πιο συνηθισµένα σηµεία στίξης και τους ειδικούς
χαρακτήρες, πατήστε επανειληµµένα το αριθµητικό πλήκτρο 1 ή πατήστε το πλήκτρο
* για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.

∆ η µ ι ο υ ρ γ ί α  κ ε ι µ έ ν ο υ
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Έξυπνη δηµιουργία κειµένου
Η έξυπνη δηµιουργία κειµένου βασίζεται σε ένα ενσωµατωµένο λεξικό στο οποίο
µπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.
1. Αρχίστε να γράφετε µια λέξη χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Πατήστε κάθε

πλήκτρο µία µόνο φορά για κάθε γράµµα.
2. Για να επιβεβαιώσετε µια λέξη προσθέτοντας κενό, πατήστε 0.

● Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο * και επιλέξτε
τη λέξη από τη λίστα.

● Σε περίπτωση που εµφανίζεται ο χαρακτήρας ? µετά από τη λέξη, αυτό σηµαίνει
ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαµβάνεται στο λεξικό. Για να
προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε Λεξικό. Πληκτρολογήστε τη λέξη
χρησιµοποιώντας την παραδοσιακή µέθοδο εισαγωγής κειµένου και επιλέξτε
Αποθήκ..

● Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο µέρος της λέξης και
πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο
µέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόµενη λέξη.

5. Περιήγηση στα µενού
Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών, οι οποίες είναι
οµαδοποιηµένες σε µενού.
1. Για πρόσβαση στο µενού, επιλέξτε Μενού.
2. Μετακινηθείτε µε κύλιση στο µενού και ενεργοποιήστε µια επιλογή (για

παράδειγµα, Ρυθµίσεις).
3. Αν το µενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υποµενού, επιλέξτε ένα από αυτά

(για παράδειγµα, Κλήσεις).
4. Σε περίπτωση που το µενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υποµενού,

επαναλάβετε το βήµα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθµιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούµενο επίπεδο µενού, πατήστε Πίσω.

Για έξοδο από το µενού, πατήστε Έξοδος.
Για να αλλάξετε την προβολή του µενού, επιλέξτε Επιλογ. > Εµφ. κύρ. µενού >
Λίστα ή Πλέγµα.
Για να αναδιοργανώσετε το µενού, µετακινηθείτε µε κύλιση στο µενού που θέλετε να
µετακινήσετε και επιλέξτε Επιλογ. > Οργάνωση > Μετακίν.. Μετακινηθείτε µε
κύλιση στο σηµείο όπου θέλετε να µεταφέρετε το µενού και επιλέξτε ΟΚ. Για να
αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε Τέλος > Ναι.

Π ε ρ ι ή γ η σ η  σ τ α  µ ε ν ο ύ
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6. Μηνύµατα
Μπορείτε να διαβάσετε, να δηµιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε
µηνύµατα κειµένου, multimedia, e-mail, ήχου και µηνύµατα φλας. Οι υπηρεσίες
µηνυµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας
ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύµατα κειµένου και πολυµέσων
Μηνύµατα κειµένου
Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή µηνυµάτων κειµένου που υπερβαίνουν το
κανονικό όριο ενός µηνύµατος. Μεγαλύτερα µηνύµατα θα αποστέλλονται ως δύο ή
περισσότερα µηνύµατα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει
αναλόγως. Χαρακτήρες µε τόνους ή άλλα σηµάδια και χαρακτήρες για ορισµένες
γλώσσες καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθµό των
χαρακτήρων που µπορούν να συµπεριληφθούν σε ένα µήνυµα.
Μια ένδειξη στο επάνω µέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθµό χαρακτήρων που
υπολείπονται και τον αριθµό των µηνυµάτων που απαιτούνται για την αποστολή.
Για να µπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε µήνυµα κειµένου, SMS ή µήνυµα e-mail ,
πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθµό του κέντρου µηνυµάτων. Επιλέξτε
Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις µηνυµάτων > Μηνύµ. κειµένου > Κέντρα
µηνυµάτων > Νέο κέντρο, πληκτρολογήστε ένα όνοµα και τον αριθµό του φορέα
παροχής υπηρεσιών.

Μηνύµατα multimedia και multimedia plus
Ένα µήνυµα multimedia µπορεί να περιέχει κείµενο, εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ.
Ένα µήνυµα multimedia plus µπορεί να περιέχει και κάθε άλλο περιεχόµενο, ακόµα και
φακέλους που δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνο σας.

Σηµαντικό:  Ανοίγετε τα µηνύµατα µε προσοχή. Τα µηνύµατα ενδέχεται να
περιέχουν κακόβουλο λογισµικό ή να είναι µε άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή
τον υπολογιστή σας.
Για να ελέγξετε τη διαθεσιµότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία µηνυµάτων
multimedia (MMS), επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης
να κάνετε λήψη των ρυθµίσεων διαµόρφωσης. Βλέπε «Υποστήριξη της
Nokia», σελ. 10.

∆ηµιουργία µηνύµατος κειµένου
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία µηνύµατος > Μήνυµα κειµέν..
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθµούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail

στο πεδίο Προς:. Για να ανακτήσετε έναν αριθµό τηλεφώνου ή µια διεύθυνση e-
mail, επιλέξτε Προσθ..

Μ η ν ύ µ α τ α
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3. Για e-mail µέσω SMS, πληκτρολογήστε ένα θέµα στο πεδίο Θέµα:.
4. Γράψτε το µήνυµά σας στο πεδίο Μήνυµα:.
5. Για να στείλετε το µήνυµα, πατήστε Αποστoλή.

∆ηµιουργία ενός µηνύµατος multimedia
Προσθέστε κείµενο, εικόνες, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου, προσωπικά στοιχεία ή
σηµειώσεις ηµερολογίου σε διαφορετικές διαφάνειες και στείλτε τα ως µήνυµα
multimedia.
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία µηνύµατος > Multimedia.
2. Μεταβείτε σε µία διαφάνεια και επιλέξτε Εισαγ. και έναν τύπο περιεχοµένου από

τη λίστα.
3. Επιλέξτε Αποστoλή και εισαγάγετε έναν ή περισσότερους τηλεφωνικούς αριθµούς

ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πεδίο Προς:. Για να ανακτήσετε έναν αριθµό
τηλεφώνου ή µια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε Προσθ..

4. Για e-mail µέσω SMS, πληκτρολογήστε ένα θέµα στο πεδίο Θέµα:.
5. Για να στείλετε το µήνυµα, πατήστε Αποστoλή.

∆ηµιουργία ενός µηνύµατις multimedia plus
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία µηνύµατος > Multimedia plus.
2. Εισαγάγετε τους παραλήπτες, το θέµα και το κείµενο όπως στο µήνυµα κειµένου.
3. Επιλέξτε Εισαγ. και περιεχόµενο από τη λίστα.
4. Για να στείλετε το µήνυµα, πατήστε Αποστoλή.

Ανάγνωση και απάντηση σε µήνυµα

Σηµαντικό:  Ανοίγετε τα µηνύµατα µε προσοχή. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή τα αντικείµενα των µηνυµάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν
κακόβουλο λογισµικό ή να είναι µε άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον
υπολογιστή σας.
Το τηλέφωνο σας παράγει µια ειδοποίηση κατά τη λήψη ενός µηνύµατος. Πατήστε
Εµφάν. για να εµφανιστεί το µήνυµα. Σε περίπτωση που έχετε λάβει περισσότερα από
ένα µηνύµατα, επιλέξτε ένα µήνυµα από τα εισερχόµενα και πατήστε Άνοιγµα.
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλα τα µέρη του µηνύµατος.
Επιλέξτε Απάντ. για να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα απάντησης.

Αποστολή µηνυµάτων
Αποστολή µηνύµατος
Για να στείλετε το µήνυµα, πατήστε Αποστoλή. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το µήνυµα
στο φάκελο Εξερχόµενα και ξεκινάει η αποστολή.

Μ η ν ύ µ α τ α

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.24



Σηµείωση: Το εικονίδιο ή το κείµενο, που δηλώνει ότι ένα µήνυµα έχει σταλεί,
δεν υποδηλώνει και ότι το µήνυµα έχει παραληφθεί στον προορισµό του.
Εάν διακόπηκε η αποστολή του µηνύµατος το τηλέφωνο δοκιµάζει µερικές φορές να
ξαναστείλει το µήνυµα. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το µήνυµα
παραµένει στο φάκελο Εξερχόµενα. Για να ακυρώσετε την αποστολή των µηνυµάτων
στο φάκελο Εξερχόµενα, επιλέξτε Επιλογ. > Ακύρ. αποστολής.
Για να αποθηκεύσετε τα απεσταλµένα µηνύµατα στο φάκελο Σταλθέντα στοιχεία,
επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις µηνυµάτων > Γενικές ρυθµίσεις >
Αποθήκ. σταλθέ- ντων µηνυµάτων.
Οργανώστε τα µηνύµατα σας
Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα µηνύµατα στο φάκελο Εισερχό- µενα.
Οργανώστε τα µηνύµατα σας στο φάκελο αποθηκευµένων στοιχείων.
Για να προσθέσετε, µετονοµάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε Μενού >
Μηνύµατα > Αποθηκευµ. στοιχεία > Επιλογ..

E-mail
Αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασµό σας e-mail POP3 ή IMAP4 µε το τηλέφωνο για
να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Αυτή η εφαρµογή e-mail
διαφέρει από τη λειτουργία e-mail µέσω SMS.
Πριν µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε e-mail, πρέπει να έχετε έναν λογαριασµό e-mail
και τις σωστές ρυθµίσεις. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και τις
ρυθµίσεις του λογαριασµού e-mail, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών
e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθµίσεις διαµόρφωσης e-mail µε τη µορφή µηνύµατος
διαµόρφωσης. Βλέπε «Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης», σελ. 9.

Οδηγός ρυθµίσεων
Ο οδηγός ρυθµίσεων θα ξεκινήσει αυτόµατα, εάν δεν έχουν οριστεί ρυθµίσεις e-mail
στο τηλέφωνο.
Για να διαχειριστείτε και να δηµιουργήσετε λογαριασµούς e-mail, επιλέξτε Μενού >
Μηνύµατα > E-mail > Επιλογ. > ∆ιαχ. λογαριασ..

Σύνταξη και αποστολή e-mail
Μπορείτε να γράψετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > E-mail > Σύντ. νέου e-mail.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασµοί e-mail, επιλέξτε το

λογαριασµό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το µήνυµα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέµα και το

µήνυµα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε Επιλογ. > Επισύν.
αρχείου.

Μ η ν ύ µ α τ α
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4. Για να αποστείλετε το e-mail, επιλέξτε Αποστ. > Αποστολή τώρα.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Σηµαντικό:  Ανοίγετε τα µηνύµατα µε προσοχή. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή τα αντικείµενα των µηνυµάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν
κακόβουλο λογισµικό ή να είναι µε άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον
υπολογιστή σας.
1. Για να λάβετε τις κεφαλίδες των e-mail, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > E-

mail > Έλεγχ. νέου e-mail.
2. Για να λάβετε το πλήρες ηλεκτρονικό µήνυµα, επιλέξτε Πίσω > Εισερχόµενα, το

όνοµα λογαριασµού, το νέο µήνυµα και το Ανάκτ..
3. Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, επιλέξτε Απάντ. > Αρχικό κείµενο ή Κενό

µήνυµα. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε Επιλογ. > Απάντ. σε όλους.
Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέµα του email και στη
συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το µήνυµα, πατήστε Αποστ. > Αποστολή τώρα.
5. Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασµό σας e-mail, επιλέξτε Μενού >

Μηνύµατα > E-mail > Αποσύνδεση. Η σύνδεση στον λογαριασµό σας e-mail
τερµατίζεται αυτόµατα µετά από κάποιο διάστηµα χωρίς δραστηριότητα.

Φίλτρο ανεπιθύµητης αλληλογραφίας
Το φίλτρο ανεπιθύµητης αλληλογραφίας σάς επιτρέπει να κατατάσσετε συγκεκριµένα
άτοµα σε λίστες αποκλεισµένων και µη αποκλεισµένων αποστολέων. Τα µηνύµατα
από αποκλεισµένους αποστολείς φιλτράρονται στο φάκελο Ανεπιθ. αλλ/φία. Η λήψη
µηνυµάτων από άγνωστους και από µη αποκλεισµένους χρήστες γίνεται στα
εισερχόµενα του λογαριασµού.
Για να ενεργοποιήσετε και να καθορίσετε ένα φίλτρο ανεπιθύµητης αλληλογραφίας,
επιλέξτε Επιλογ. > Φίλτρο ανεπ. αλλ. > Ρυθµίσεις στην κύρια οθόνη αναµονής e-
mail.
Για να τοποθετήσετε έναν αποστολέα στη µαύρη λίστα, επιλέξτε το µήνυµα e-mail στο
φάκελο Εισερχόµενα και πατήστε Επιλογ. > Αποκλ. αποστολ..

Στιγµιαία µηνύµατα
Τα στιγµιαία µηνύµατα είναι µηνύµατα κειµένου που εµφανίζονται αµέσως τη στιγµή
της λήψης τους.
1. Για να γράψετε ένα στιγµιαίο µήνυµα, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα >

∆ηµιουργία µηνύµατος > Στιγµιαίο µήν..
2. Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το µήνυµά σας

(µέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε Αποστoλή.

Μ η ν ύ µ α τ α
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Μηνύµατα ήχου Nokia Xpress
∆ηµιουργία και αποστολή µηνύµατος ήχου µε χρήση της υπηρεσίας µηνυµάτων MMS
µε βολικό τρόπο.
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > ∆ηµιουργία µηνύµατος > Μήνυµα ήχου.

Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
2. Εγγραφή µηνύµατος. Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 47.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθµούς τηλεφώνου στο πεδίο Προς: ή

επιλέξτε Προσθ. για να ανακτήσετε έναν αριθµό.
4. Για να στείλετε το µήνυµα, πατήστε Αποστ..

Άµεσα µηνύµατα
Με την υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων (ΑΜ, υπηρεσία δικτύου) µπορείτε να στείλετε
σύντοµα µηνύµατα κειµένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί µε τη συγκεκριµένη
υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε µια υπηρεσία και στην υπηρεσία άµεσων
µηνυµάτων που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Για τη διαθεσιµότητα αυτών των
υπηρεσιών, τις τιµές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής
υπηρεσιών. Τα µενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε το φορέα παροχής
υπηρεσιών άµεσων µηνυµάτων.
Για να συνδεθείτε µε την υπηρεσία, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Άµεσα µηνύµ.
και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύµατα πληροφοριών, µηνήµατα SIM και εντολές
υπηρεσίας
Μηνύµατα πληροφοριών
Μπορείτε να λάβετε µηνύµατα για διάφορα θέµατα από το φορέα παροχής υπηρεσιών
(υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών.
Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Μηνύµατα πληροφορ. και µία από τις διαθέσιµες
επιλογές.
Εντολές υπηρεσίας
Οι εντολές υπηρεσίας σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε και να στείλετε αιτήσεις
υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας, όπως για
παράδειγµα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.
Για να δηµιουργήσετε και να αποστείλετε αιτήσεις υπηρεσιών, επιλέξτε Μενού >
Μηνύµατα > Εντολές υπηρεσίας. Για λεπτοµέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μ η ν ύ µ α τ α
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Μηνύµατα SIM
Τα µηνύµατα SIM είναι συγκεκριµένα µηνύµατα κειµένου τα οποία αποθηκεύονται
στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να µετακινήσετε αυτά τα µηνύµατα από
τη SIM στη µνήµη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.
Για να διαβάσετε τα µηνύµατα SIM, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Επιλογ. >
Μηνύµατα SIM.

Μηνύµατα οµιλίας
Ο αυτόµατος τηλεφωνητής οµιλίας είναι µια υπηρεσία δικτύου στην οποία ίσως να
χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών.
Για να καλέσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή οµιλίας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο
το πλήκτρο 1.
Για να επεξεργαστείτε τον αριθµό του αυτόµατου τηλεφωνητή οµιλίας, επιλέξτε
Μενού > Μηνύµατα > Μηνύµατα οµιλίας > Αριθµός αυτόµ. τηλεφων.
οµιλίας.

Ρυθµίσεις µηνυµάτων
Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις µηνυµάτων για να ρυθµίσετε τις
λειτουργίες ανταλλαγής µηνυµάτων.
● Γενικές ρυθµίσεις —  για να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας να αποθηκεύει τα

απεσταλµένα µηνύµατα, να αντικαθιστά τα παλαιά µηνύµατα όταν η µνήµη
µηνυµάτων είναι πλήρης και να ρυθµίσετε άλλες προτιµήσεις για τα µηνύµατα.

● Μηνύµ. κειµένου — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθµίσετε
κέντρα µηνυµάτων για SMS και SMS e-mail, να επιλέξετε τον τύπο της υποστήριξης
χαρακτήρων και να ρυθµίσετε άλλες προτιµήσεις για τα µηνύµατα κειµένου

● Μηνύµ. multimedia — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθµίσετε
την εµφάνιση µηνυµάτων πολυµέσων, να επιτρέψετε τη λήψη µηνυµάτων
πολυµέσεων και διαφηµίσεων, και να ρυθµίσετε άλλες προτιµήσεις για τα
µηνύµατα πολυµέσων.

● Μηνύµατα e-mail — για να επιτρέψετε τη λήψη e-mail, να ορίσετε το µέγεθος
εικόνας σε e-mail, και να ρυθµίσετε άλλες προτιµήσεις για τα e-mail

7. Επαφές
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόµατα, αριθµούς τηλεφώνου καθώς και επαφές στη
µνήµη τηλεφώνου και στην µνήµη της κάρτας SIM και να τα αναζητήσετε και
ανακαλέσετε για να πραγµατοποιήσετε µία κλήση ή να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα.

Ε π α φ έ ς
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∆ιαχείριση επαφών
Επιλογή της µνήµης για επαφές
Η µνήµη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές µε επιπρόσθετες
πληροφορίες , όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθµούς και στοιχεία κειµένων.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε µία εικόνα, έναν ήχο, ή ένα βίντεο κλιπ για έναν
περιορισµένο αριθµό επαφών.
Η µνήµη της κάρτας SIM µπορεί να αποθηκεύσει ονόµατα µε µόνο ένα τηλεφωνικό
αριθµό συνηµµένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη της κάρτας SIM
υποδηλώνονται µε την ένδειξη .
1. Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ρυθµίσεις > Επιλογή µνήµης για να επιλέξετε την

κάρτα SIM ή τη µνήµη του τηλεφώνου ή και τα δύο για τις επαφές σας.
2. Επιλέξτε Τηλεφ. και SIM για να ανακαλέσετε επαφές και από τις δύο µνήµες. Όταν

αποθηκεύετε επαφές αυτές θα αποθηκεύονται στη µνήµη τηλεφώνου.
Αποθηκεύστε τα ονόµατα και τους αριθµούς τηλεφώνου
Για να αποθηκεύσετε έναν αριθµό τηλεφώνου, επιλέξτε Μενού > Επαφές >
Ονόµατα > Επιλογ. > Προσθ. επαφής.
ροσθέστε και επεξεργαστείτε λεπτοµέρειες
Ο πρώτος αριθµός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόµατα ως προεπιλογή και
επισηµαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθµού
όπως (για παράδειγµα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνοµα από τις επαφές (για παράδειγµα
για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση), χρησιµοποιείται ο προεπιλεγµένος αριθµός,
εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.
Αναζητήστε µια επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε στοιχεία και επιλέξτε
Στοιχεία > Επιλογ. > Προσθήκη στοιχ. και µία από τις επιλογές.
Αναζήτηση επαφής
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ονόµατα και µετακινηθείτε στη λίστα των επαφών ή
πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόµατος που αναζητείτε.
Αντιγράψτε ή µετακινήστε µία επαφή µεταξύ της κάρτας SIM και της µνήµης
τηλεφώνου
1. Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ονόµατα.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να µετακινήσετε και Επιλογ. >

Αντιγρ. επαφής ή Μετακίν. επαφής.
Αντιγράψτε ή µετακινήστε διάφορες επαφές µεταξύ της κάρτας SIM και της
µνήµης τηλεφώνου
1. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να µετακινήσετε και επιλέξτε

Επιλογ. > Επιλογήή.
2. Επισηµάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε Επιλογ. > Αντιγρ. επιλεγµ. ή Μετακίν.

επιλεγµ..
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Αντιγράψτε ή µετακινήστε όλες τις επαφές µεταξύ της κάρτας SIM και της µνήµης
τηλεφώνου
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Αντιγραφή επαφών ή Μετακίνηση επαφών.
∆ιαγραφή επαφών
Αναζητήστε τις επιθυµητές επαφές και επιλέξτε Επιλογ. > ∆ιαγρ. επαφής.
Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνηµµένες λεπτοµέρειες από την κάρτα
µνήµης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, πατήστε Μενού > Επαφές > ∆ιαγρ. όλων
των επαφ. > Από µνήµη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM.
Για να διαγράψετε έναν αριθµό, στοιχείο κειµένου ή µία εικόνα που είναι συνηµµένη
στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε Στοιχεία. Μεταβείτε µε κύλιση στα
στοιχεία που θέλετε και επιλέξτε Επιλογ. > ∆ιαγραφή και επιλέξτε από τις διαθέσιµες
επιλογές.
∆ηµιουργία µιας οµάδας επαφών
∆ιαµόρφωση επαφών σε οµάδες καλούντων µε διαφορετικούς ήχους κλήσεις και
οµαδικές εικόνες.
1. Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Οµάδες.
2. Επιλέξτε Προσθ. ή Επιλογ. > Προσθήκη οµάδας για να δηµιουργήσετε µία νέα

οµάδα.
3. Εισαγάγετε το όνοµα οµάδας επιλέξτε προαιρετικά µία οµάδα και έναν ήχο κλήσης

και επιλέξτε Αποθ..
4. Επιλέξτε την οµάδα και Προβ. > Προσθ. για να προσθέσετε επαφές στην οµάδα.

Προσωπικά στοιχεία
Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόµου ως
προσωπικά στοιχεία, µέσω µιας συµβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το
πρότυπο vCard.
Για να αναζητήσετε τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόµου, αναζητήστε την επαφή και
επιλέξτε Στοιχεία > Επιλογ. > Αποστολή στοιχ..
Όταν λάβετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε Εµφάν. > Αποθήκ. για την
αποθήκευση τους στη µνήµη του τηλεφώνου.

Αντιστοίχιση συντοµεύσεων κλήσης
Αντιστοιχίστε τηλεφωνικούς αριθµούς στα πλήκτρα αριθµών 2–9 σαν συντόµευση.
1. Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις και µεταβείτε στο πλήκτρο

αριθµού.
2. Πατήστε Αντιστ., ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθµός

τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε Επιλογ. > Αλλαγή.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθµό ή αναζητήστε µια επαφή.
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8.  Μητρώο κλήσεων 
Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά µε τις κλήσεις σας, επιλέξτε Μενού >
Μητρώο.
● Μητρώο κλήσεων — για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες

κλήσεις καθώς και τους εξερχόµενους αριθµούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε .
● Αναπάντη- τες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Εξερχόµενες κλήσεις — για

πληροφορίες σχετικά µε τις πρόσφατες κλήσεις σας
● Παραλήπτες µηνυµάτων — για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο

πρόσφατα µηνύµατα
● ∆ιάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδοµ. ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδοµ. — για να

δείτε τις γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις πρόφατες επικοινωνίες σας
● Μητρώο µηνυµάτων — για να δείτε τον αριθµό των απεσταλµένων ή των

ληφθέντων µηνυµάτων

Σηµείωση:  Το τελικό τιµολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από
το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασµού, τους φόρους
κ.ο.κ.

Σηµείωση:  Ορισµένοι χρονοµέτρες ενδέχεται να επαναρυθµίζονται κατά το
σέρβις ή τις αναβαθµίσεις λογισµικού.

9. Εντοπισµός
Το δίκτυο µπορεί να σας στείλει µία αίτηση για τον εντοπισµό της θέσης (υπηρεσία
δικτύου). Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να
εγγραφείτε και να συµφωνήσετε σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τον
εντοπισµό θέσης.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτηµα εντοπισµού θέσης, επιλέξτε Αποδοχή
ή Απόρρ.. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτηµα, το τηλέφωνο αυτόµατα το
αποδέχεται ή το απορρίπτει ανάλογα µε τη συµφωνία που έχετε κάνει µε το χειριστή
δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά µε τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές
ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, πατήστε Μενού > Μητρώο >
Εντοπισµός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγµα φακέλου ή ∆ιαγραφή όλων.

Μ η τ ρ ώ ο  κ λ ή σ ε ω ν
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10. Ρυθµίσεις
Προφίλ
Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες οµάδες ρυθµίσεων, τα λεγόµενα προφίλ, για τα
οποία µπορείτε να προσαρµόσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συµβάντα και
περιβάλλοντα.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Προφίλ, το προφίλ που θέλετε και µία από τις
ακόλουθες επιλογές:
● Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγµένο προφίλ
● ∆ιαµόρφωση — για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις προφίλ
● Παροδικό — για να ρυθµίσετε το προφίλ να είναι ενεργό µέχρι το χρόνο της λήξης.

Όταν παρέλθει το χρονικό διάστηµα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριµένο
προφίλ, ενεργοποιείται το αµέσως προηγούµενο για το οποίο δεν είχε οριστεί
χρονικός περιορισµός.

Θέµατα
Ένα θέµα περιέχει στοιχεία για να διαµορφώσετε το τηλέφωνό σας.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Θέµατα και µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Επιλογή θέµατος — Ανοίξτε το φάκελο Θέµατα και επιλέξτε ένα θέµα.
● Λήψεις θεµάτων  — Ανοίξτε µια λίστα µε συνδέσµους για να λάβετε περισσότερα

θέµατα.

Ήχοι
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ήχων του επιλεγµένου ενεργού προφίλ.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Ήχοι. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθµίσεις στο
µενού Προφίλ.
Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην
υψηλότερη ένταση µετά από µερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Εµφάνιση και µία από τις διαθέσιµες επιλογές:
● Ταπετσαρία  — για να προσθέσετε εικόνα φόντου στη λειτουργία αναµονής
● Ενεργή αναµονή  — για να ενεργοποιήσετε, οργανώσετε και προσωποποιήσετε

τη λειτουργία ενεργούς αναµονής
● Χρώµα γραµµατοσειράς αναµονής  — για να επιλέξετε το χρώµα

γραµµατοσειράς για τη λειτουργία αναµονής.
● Εικονίδια πλήκτρου περιήγησης  — για να εµφανίσετε τα εικονίδια των

συντοµεύσεων πλήκτρων κύλισης στην κατάσταση αναµονής όταν είναι
απενεργοποιηµένη η ενεργή αναµονή.
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● Προστασία οθόνης — για να δηµιουργήσετε και να ορίσετε προστασία οθόνης
● Εξοικονόµηση ενέργειας  — για να χαµηλώσετε τον φωτισµό στην οθόνη

αυτόµατα και να εµφανίσετε ένα ρολόι, όταν το τηλέφωνο δεν χρησιµοποιείται για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα

● Λειτουργία νάρκης  — για να σβήσει η οθόνη αυτόµατα όταν το τηλέφωνο δεν
χρησιµοποιείται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα

● Μέγεθος γραµµατοσειράς — για να ορίσετε το µέγεθος της γραµµατοσειράς για
την ανταλλαγή µηνυµάτων, τις επαφές και τις σελίδες web

● Λογότυπο φορέα  — για να εµφανίσετε το λογότυπο του φορέα παροχής
● Εµφάνιση πληρο- φοριών κυψέλης — για να εµφανίζεται η ταυτότητα του

κελιού, εάν είναι διαθέσιµη από το δίκτυο.

Ηµεροµηνία και ώρα
Για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού, τις ρυθµίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ηµεροµηνία,
επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Ώρα και ηµεροµηνία > Ώρα, Ηµεροµηνία ή Αυτόµ.
ενηµέρω- ση ηµ/νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου).
Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Ώρα
και ηµεροµηνία > Ώρα > Ζώνη ώρας και τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε
αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύµφωνα µε τη µέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη
συντονισµένη παγκόσµια ώρα (UTC). Η ώρα και η ηµεροµηνία ορίζονται σύµφωνα µε
τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στη συσκευή σας να εµφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής
των εισερχόµενων µηνυµάτων κειµένου ή multimedia.
Για παράδειγµα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες
δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνο (ΗΒ).

Οι συντοµεύσεις µου
Με τις προσωπικές συντοµεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του
τηλεφώνου που χρησιµοποιείτε συχνά.

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής
Για να επιλέξετε µια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Οι
συντοµεύσεις µου > Αριστ. πλήκ. επιλ. ή ∆εξί πλήκτρο επιλογής.
Στη λειτουργία αναµονής, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι Μετάβ., για να
ενεργοποιήσετε µία λειτουργία, επιλέξτε Μετάβ. > Επιλογ. και µία από τις ακόλουθες
επιλογές:
● Επιλογές — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε µία λειτουργία
● Οργάνωση — για να αναδιοργανώσετε τις λειτουργίες

Πλήκτρο περιήγησης
Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες συσκευής από µια προκαθορισµένη λίστα στο
πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης), επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Οι συντο-
µεύσεις µου > Πλήκτρο περιήγησης.
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Φωνητικές εντολές
Καλέστε επαφές και πραγµατοποιήστε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας
φωνητικές εντολές.
Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις >
Τηλέφωνο > Ρυθµίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρισης οµιλίας και τη
γλώσσα σας πριν χρησιµοποιήσετε φωνητικές εντολές.
Για να ενεργοποιήσετε µία φωνητική εντολή για µία λειτουργία, επιλέξτε Μενού >
Ρυθµίσεις > Οι συντοµεύσεις µου > Φωνητικές εντολές, µια λειτουργία και µια
επακόλουθη λειτουργία. Το  υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η φωνητική εντολή.
Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε Προσθ.. Για να αναπαράγετε την
ενεργοποιηµένη φωνητική εντολή, πατήστε Αναπ/γή.
Για να χρησιµοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική
κλήση», σελ.20.
Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, µετακινηθείτε σε µια λειτουργία, πατήστε
Επιλογ. και επιλέξτε µια από τις ακόλουθες επιλογές:
● Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή — για να µετονοµάσετε ή να απενεργοποιήσετε τη

φωνητική εντολή
● Προσθήκη όλων ή ∆ιαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα µε τις
φωνητικές εντολές

Συνδεσιµότητα
Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες λειτουργίες για σύνδεση µε άλλες συσκευές για
µετάδοση και λήψη δεδοµένων.

Ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth
Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο µε κάποια συσκευή
που είναι συµβατή µε Bluetooth εντός ακτίνας 10 µέτρων (32 ποδιών) κάνοντας χρήση
ραδιοκυµάτων.
Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και
υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: generic access, network access, generic object
exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, µονάδα ανοιχτής
συνοµιλίας, ακουστικά, object push, file transfer, dial-up networking, πρόσβαση µε SIM
και serial port. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα µεταξύ άλλων συσκευών
που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιµοποιείτε αξεσουάρ που έχουν
εγκριθεί από τη Nokia για το µοντέλο αυτό. Συµβουλευτείτε τους κατασκευαστές των
άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συµβατές µε τη συγκεκριµένη συσκευή.
Σε ορισµένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση της
τεχνολογίας Bluetooth. Συµβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής
υπηρεσιών δικτύου.
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Ρύθµιση µίας σύνδεσης Bluetooth
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Bluetooth και εκτελέστε τα
παρακάτω βήµατα:
1. Επιλέξτε Όνοµα τηλεφώνου µου και πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το τηλέφωνο

σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth επιλέξτε Bluetooth > Ναι. Το 

υποδεικνύει ότι το Bluetooth είναι ενεργό.
3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας µέ ένα εξάρτηµα ήχου, επιλέξτε Αναζήτηση

εξαρ- τηµάτων ήχου και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
4. Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας µε οποιδήποτε συσκευή Bluetooth στο πεδίο,

επιλέξτεΑξιόπιστες συσκευές > Νέα .
Επιλέξτε µια συσκευή και πατήστε Ορισµός.
Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης (έως και 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνο
σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή
ρυθµίστε την επιλογή Εµφάνιση τηλεφώνου µου σε Κρυφό. Να αποδέχεστε µόνο
επικοινωνία Bluetooth από άτοµα που εµπιστεύεστε.
Σύνδεση υπολογιστή στο internet
Χρησιµοποιήστε Bluetooth για να συνδέσετε έναν συµβατό υπολογιστή στο internet
χωρίς λογισµικό PC Suite. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας ένα φορέα
παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής
σας πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth υπηρεσίες προσωπικού δικτύου (PAN). Αφού
συνδεθείτε στην υπηρεσία σηµείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το
αντιστοιχίσετε µε τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόµατα µια σύνδεση
πακέτων δεδοµένων στο Internet.

Πακέτα δεδοµένων
Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι µια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη
χρήση φορητών τηλεφόνων για αποστολή και λήψη δεδοµένων µέσω ενός δικτύου µε
βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).
Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε Μενού > Ρυθµίσεις >
Συνδεσιµότητα > Πακέτα δεδοµ. > Σύνδεση πακέτων δεδοµένων και επιλέξτε
µια από τις παρακάτω επιλογές:
● Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδοµένων πακέτου όταν την

χρειάζεται µια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρµογή τερµατίζεται.
● Συνεχής σύνδεση —  για να συνδεθείτε αυτόµατα σε ένα πακέτο δεδοµένων

δικτύου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο
Μπορείτε να συνδέετε έναν συµβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο µε Bluetooth ή
καλώδιο δεδοµένων USB και να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο ως µόντεµ. Για
λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο Nokia PC Suite. Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.
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Μεταφορά δεδοµένων
Συγχρονίστε το ηµερολόγιό σας, τα δεδοµένα επαφών και τις σηµειώσεις µε κάποια
άλλη συµβατή συσκευή (για παράδειγµα, µια φορητή συσκευή), ένα συµβατό
υπολογιστή ή έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μεταφορά λίστας επαφών
Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδοµένα από το τηλέφωνό σας, το όνοµα
του τηλεφώνου και οι ρυθµίσεις πρέπει να βρίσκονται µέσα στη λίστα των επαφών
µεταφοράς. Εάν λάβετε δεδοµένα από µια άλλη συσκευή, η αντίστοιχη επαφή
µεταφοράς προστίθεται αυτοµάτως στη λίστα, µέσω των δεδοµένων επαφής από την
άλλη συσκευή. Τα αρχικά στοιχεία της λίστας είναι τα Συγχρ. διακοµ. και Συγχρ. µε
υπολ.
Για να προσθέσετε µια νέα επαφή µεταφοράς στη λίστα (για παράδειγµα µια κινητή
συσκευή), επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Μεταφ. δεδοµ. >
Επιλογ. > Προσθ. επαφής > Συγχρον. τηλεφ. ή Αντιγραφ. τηλεφ., και εισαγάγετε
τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε τον τύπο της µεταφοράς.
Για να επεξεργαστείτε ή να µεταφέρετε µία επαφή µεταφοράς επιλέξτε Επιλογ..

Μεταφορά δεδοµένων µε µια συµβατή συσκευή
Για τη σύνδεση χρησιµοποιήστε την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth ή καλώδιο. Η
άλλη συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδοµένων.
Για να ξεκινήσετε τη µεταφορά δεδοµένων, πατήστε Μενού > Ρυθµίσεις > Συνδεσι-
µότητα > Μεταφ. δεδοµ. και επιλέξτε την επαφή µεταφοράς από τη λίστα, εκτός από
τις επιλογές Συγχρ. διακοµ. ή Συγχρ. µε υπολ..

Συγχρονισµός από έναν διακοµιστή

Για να χρησιµοποιήσετε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή Internet, εγγραφτείτε σε
µια υπηρεσία συγχρονισµού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθµίσεις που
απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε µε τον φορέα παροχής
υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθµίσεις ως µήνυµα διαµόρφωσης. Βλέπε
«Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης», σελ. 9.
Για να ξεκινήσετε το συγχρονισµό από το τηλέφωνο σας επιλέξτε Μενού >
Ρυθµίσεις > Συνδεσιµότητα > Μεταφ. δεδοµ. > Συγχρ. διακοµ..
Εάν εκτελείτε συγχρονισµό για πρώτη φορά ή µετά από ένα διακεκοµµένο
συγχρονισµό ενδεχοµένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Καλώδιο δεδοµένων USB
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο δεδοµένων USB για να µεταφέρετε
δεδοµένα ανάµεσα στο τηλέφωνο και έναν συµβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που
υποστηρίζει PictBridge.
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Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για µεταφορά δεδοµένων ή εκτύπωση
φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδοµένων και επιλέξτε τη λειτουργία:
● Λειτουργία Nokia — για να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite
● Εκτύπ./πολυµέσα — για να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο µε έναν εκτυπωτή

συµβατό µε PictBridge ή µε έναν συµβατό υπολογιστή
● Αποθήκ. δεδοµέν. — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει

λογισµικό Nokia και για να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή
αποθήκευσης δεδοµένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε Μενού > Ρυθµίσεις >
Συνδεσιµότητα > Καλώδιο USB και την επιθυµητή λειτουργία USB.

Nokia PC Suite
Με το πρόγραµµα Nokia PC Suite µπορείτε να διαχειριστείτε τη µουσική σας να
συγχρονίσετε τις επαφές, το ηµερολόγιο, τις σηµειώσεις και τις σηµειώσεις
υποχρεώσεων µεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συµβατού υπολογιστή ή ενός
αποµακρυσµένου διακοµιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Το λογισµικό PC Suite
καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην τοποθεσία της Nokia στο web.
Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 10.

Κλήση
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Κλήσεις και µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Προώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόµενες κλήσεις (υπηρεσία

δικτύου). Ενδέχεται να µην µπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι
ενεργοποιηµένες ορισµένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Βλέπε
«Ασφάλεια», σελ. 40.

● Καθαρότητα φωνής — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της οµιλίας ιδιαίτερα
σε θορυβώδη περιβάλλοντα

● Απάντηση µε κάθε πλήκτρο — tγια να απαντήσετε σε µια εισερχόµενη κλήση
πατώντας για µικρό χρονικό διάστηµα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο
ενεργοποίησης, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο
τερµατισµού

● Αυτόµατη επανάκληση — για να πραγµατοποιείτε µέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης
κλήσης µετά από µία αποτυχηµένη απόπειρα κλήσης

● Ταχεία κλήση — για να καλείτε τα ονόµατα και τους τηλεφωνικούς αριθµούς που
έχετε αντιστοιχίσει στα αριθµητικά πλήκτρα 2 έως 9, πατώντας και κρατώντας
πατηµένο το αντίστοιχο αριθµητικό πλήκτρο

● Υπηρεσία ανα- µονής κλήσεων — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόµενες
κλήσεις ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη µια κλήση (υπηρεσία δικτύου) 

● Σύνοψη µετά την κλήση — για σύντοµη εµφάνιση της κατά προσέγγιση διάρκειας
µετά από κάθε κλήση.

● Αποστολή στοιχείων µου  — για να εµφανίζεται ο αριθµός του τηλεφώνου σας
στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση
που έχει συµφωνηθεί µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε Από δίκτυο.
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● Γραµµή εξερχ. κλήσεων — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραµµή 1 ή 2 για την
πραγµατοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε
(υπηρεσία δικτύου)

Τηλέφωνο
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Τηλέφωνο και µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Ρυθµίσεις γλώσσας — Για να ορίσετε τη γλώσσα επου θα χρησιµοποιείται για την

εµφάνιση των κειµένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε Γλώσσα
τηλεφώνου. Αυτόµατη επιλέγει τη γλώσσα σύµφωνα µε τις πληροφορίες στην
κάρτα SIM. Για να ορίσετε µια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε
Γλώσσα αναγνώρισης οµιλίας.

● Κλείδωµα πληκ- τρολ. ασφαλείας — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά
την απόπειρα ξεκλειδώµατος του πληκτρολογίου 

● Αυτόµατο κλείδω- µα πληκτρ/γίου — για αυτόµατο κλείδωµα του πληκτρολογίου
µετά από έναν προκαθορισµένο χρόνο καθυστέρησης, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται
σε κατάσταση αναµονής και δεν χρησιµοποιείται καµία λειτουργία της.

● Κείµενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε ένα σηµείωµα που εµφανίζεται
στην οθόνη όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο

● Ερώτηµα για προφίλ πτήσης — Κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο
εµφανίζεται µια ερώτηση σχετικά µε το αν θα χρησιµοποιηθεί η λειτουργία πτήσης.
Με τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλες οι ραδιοσυνδέσεις.

● Ενηµέρ. λογισµικού τηλεφώνου  —  για να λαµβάνετε ενηµερώσεις λογισµικού
του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η
επιλογή µπορεί να µην είναι διαθέσιµη, ανάλογα µε το τηλέφωνο που διαθέτετε.
Βλέπε «Αποστολή ενηµερώσεων λογισµικού», σελ. 38.

● Επιλογή φορέα — Επιλέξτε Αυτόµατη για να ρυθµίσετε αυτόµατα ένα από τα
διαθέσιµα κυψελλοειδή δίκτυα στην περιοχή σας, Μη αυτόµατη για να επιλέξετε
ένα δίκτυο που έχει συµφωνία περιαγώγής µε τον αρµόδιο φορέα παροχής
υπηρεσιών.

● Ενεργ. κειµένου βοήθειας — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα εµφανίζει
κείµενα βοήθειας

● Ήχος εκκίνησης — Το τηλέφωνο εκπέµπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την
ενεργοποίησή του.

● Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM —  Βλέπε «Υπηρεσίες SIM», σελ. 56.

Αποστολή ενηµερώσεων λογισµικού
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενηµερώσεις για το λογισµικό του
τηλεφώνου απευθείας στο τηλέφωνο σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή µπορεί
να µην είναι διαθέσιµη, ανάλογα µε το τηλέφωνο που διαθέτετε.

Προειδοποίηση:  Αν εγκαταστήσετε µια ενηµέρωση λογισµικού, δεν µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, µέχρι να ολοκληρωθεί
η ενηµέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
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αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση µιας
ενηµέρωσης.
Ρυθµίσεις ενηµέρωσης λογισµικού
Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενηµερώσεις λογισµικού και διαµόρφωσης, επιλέξτε
Μενού > Ρυθµίσεις > ∆ιαµόρ- φωση > Ρυθµίσεις διαχείρισης συσκευής >
Ενηµέρωση από παροχέα υπηρεσ..
Αίτηµα για µια ενηµέρωση λογισµικού
1. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Τηλέφωνο > Ενηµέρ. λογισµικού

τηλεφώνου για να ζητήσετε τις διαθέσιµες ενηµερώσεις λογισµικού από το φορέα
παροχής υπηρεσιών.

2. Επιλέξτε Στοιχεία εγκατεστηµένου λογισµ. για να εµφανίσετε την τρέχουσα
έκδοση του λογισµικού και να ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη µια ενηµέρωση.

3. Επιλέξτε Λήψη λογισµικού τηλεφώνου για να λάβετε και να εγκαταστήσετε µια
ενηµέρωση λογισµικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

4. Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε µετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε
Εγκατάστ. ενηµέρωσης λογισµικ. για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Η ενηµέρωση λογισµικού ενδέχεται να διαρκέσει κάποια λεπτά. Εάν υπάρχουν
προβλήµατα µε την εγκατάσταση, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αξεσουάρ
Αυτό το µενού ή οι ακόλουθες επιλογές εµφανίζονται µόνο όταν το τηλέφωνο
συνδέεται ή έχει συνδεθεί µε ένα συµβατό εξάρτηµα.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Εξαρτήµατα. Επιλέξτε ένα εξάρτηµα και µία επιλογή
ανάλογα µε το εξάρτηµα.

∆ιαµόρφωση
Μπορείτε να διαµορφώσετε το τηλέφωνο σας µε ρυθµίσεις που απαιτούνται για
συγκεκριµένες υπηρεσίες. Τις ρυθµίσεις αυτές µπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας
παροχής υπηρεσιών.. Βλέπε «Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης», σελ. 9.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > ∆ιαµόρ- φωση και µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Προεπιλ. ρυθµί- σεις διαµόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής

υπηρεσιών που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο σας και να ορίσετε έναν
προεπιλεγµένο φορέα παροχής υπηρεσιών

● Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρµογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις διαµόρφωσης για υποστηριζόµενες εφαρµογές.

● Προτιµώµενο σηµείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευµένα σηµεία
πρόσβασης

● Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για λήψη των ρυθµίσεων διαµόρφωσης από το
φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
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● Ρυθµίσεις διαχείρισης συσκευής  — για να ρυθµίσετε τη συσκευή ώστε να
λαµβάνει ή όχι ενηµερώσεις του λογισµικού. Αυτή η επιλογή µπορεί να µην είναι
διαθέσιµη, ανάλογα µε το τηλέφωνο που διαθέτετε. Βλέπε «Αποστολή
ενηµερώσεων λογισµικού», σελ. 38.

● Προσωπ. ρυθµ. διαµόρφωσης — για να προσθέσετε µε µη αυτόµατο τρόπο νέους
προσωπικούς λογαριασµούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε
ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε µια νέα επαφή, επιλέξτε Προσθ., ή
Επιλογ. > Προσθήκη νέου. Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσίας και εισαγάγετε τις
απαιτούµενες παραµέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασµό,
µεταβείτε σε αυτόν και πατήστε Επιλογ. > Ενεργοποίηση.

Ασφάλεια
Όταν χρησιµοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν κλήσεις (όπως
φραγή κλήσεων, κλειστή οµάδα χρηστών και επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση κλήσεων προς τον επίσηµο αριθµό επείγουσας κλήσης που έχει
προγραµµατιστεί στη συσκευή σας.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια και µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Αίτηµα κωδικού ΡΙΝ ή Αίτηµα κωδικού UΡΙΝ — για να ζητείται ο κωδικός PIN ή

UPIN κάθε φορά που το τηλέφωνο είναι ενεργοποιηµένο. Ορισµένες κάρτες SIM δεν
επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήµατος κωδικού.

● Αίτηµα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν
χρησιµοποιείτε µια συγκεκριµένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται
από τον κωδικό PIN2. Ορισµένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση
του αιτήµατος κωδικού.

● Υπηρεσία φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόµενες και τις
εξερχόµενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται
κωδικός φραγής.

● Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόµενες κλήσεις προς
επιλεγµένους αριθµούς τηλεφώνου, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που
διαθέτετε. Όταν η αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, δεν είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση συνδέσεων GPRS παρά µόνο κατά τη διάρκεια αποστολής
µηνυµάτων κειµένου µέσω µιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριµένη περίπτωση,
πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, ο αριθµός
τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθµός του κέντρου µηνυµάτων.

● Κλειστή οµάδα χρηστών — για να ορίσετε µια οµάδα ατόµων µε άτοµα τα οποία
µπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

● Επίπεδο ασφαλείας — Επιλέξτε Τηλέφωνο για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας
κάθε φορά που µία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε Μνήµη, για
να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η µνήµη της κάρτας SIM και
θέλετε να αλλάξετε τη µνήµη που χρησιµοποιείται.

● Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN,
τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

● Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο
κωδικός UPIN
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● Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη — για να εµφανίσετε τη
λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο
τηλέφωνό σας. Βλέπε «Πιστοποιητικά», σελ. 55.

● Ρυθµίσεις µονά- δας ασφαλείας — για να εµφανίσετε το Στοιχεία µονάδας
ασφαλείας, ενεργοποιήστε τοΑίτηµα PIN µονάδας ή αλλάξτε το PIN της µονάδας
και το PIN υπογραφής. Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων
Για να επαναφέρετε ορισµένες ρυθµίσεις µενού στις αρχικές τους τιµές, επιλέξτε
Μενού > Ρυθµίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθµίσ.. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
ασφαλείας.
Τα ονόµατα και οι αριθµοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευµένα στις Επαφές δεν
διαγράφονται.

11. Μενού φορέα
Πρόσβαση σε µία πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής
µπορεί να ενηµερώσει αυτό το µενού µε ένα µήνυµα υπηρεσίας. Βλέπε «Εισερχόµενα
υπηρεσίας», σελ. 54.

12. Έκθεση
∆ιαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, µουσικά αρχεία, θέµατα, γραφικά, τόνους,
εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη µνήµη τηλεφώνου
ή σε µια κάρτα µνήµης και µπορεί να έχει ταξινοµηθεί σε φακέλους.
Υπάρχουν ορισµένες εικόνες, µουσική (συµπεριλαµβανοµένων ήχων κλήσεων) και
άλλοι τύποι περιεχοµένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και να µην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η
µεταφορά ή η προώθησή τους.
Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστηµα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει
το περιεχόµενο που λαµβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός
περιεχοµένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να
πρέπει να καταβάλετε αντίτιµο.

Φάκελοι και αρχεία
Για να δείτε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε Μενού > Έκθεση. Για να δείτε τη λίστα µε
τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και Άνοιγµα. Για να προβάλετε τους
φακέλους µιας κάρτας µνήµης όταν µετακινείτε ένα αρχείο, µεταβείτε στην κάρτα
µνήµης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.
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Εκτύπωση εικόνων
Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει το Nokia XPressPrint για την εκτύπωση εικόνων σε
µορφή .jpeg.
1. Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας σε έναν συµβατό εκτυπωτή, χρησιµοποιήστε

ένα καλώδιο δεδοµένων ή αποστείλετε την εικόνα µέσω Bluetooth σε εκτυπωτή
που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Βλέπε «Ασύρµατη τεχνολογία
Bluetooth», σελ. 34.

2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε
Επιλογ. > Εκτύπωση.

Κάρτα µνήµης
Χρησιµοποιήστε την κάρτα µνήµης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως
βίντεο κλιπ, µουσικά κοµµάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδοµένα µηνυµάτων.

Προειδοποίηση: Φυλάσσετε όλες τις κάρτες µνήµης µακριά από µικρά παιδιά.
Ορισµένοι από τους φακέλους στην Έκθεση µε περιεχόµενο που χρησιµοποιεί το
τηλέφωνο (για παράδειγµα Θέµατα), µπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα µνήµης.
Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση µιας κάρτας µνήµης, δείτε «Τοποθέτηση
κάρτας microSD», σελ. 13.
Μορφοποίηση της κάρτας µνήµης
Ορισµένες κάρτες µνήµης παρέχονται ήδη µορφοποιηµένες ενώ άλλες απαιτούν
µορφοποίηση. Όταν µορφοποιείτε µια κάρτα µνήµης, όλα τα δεδοµένα της κάρτας
χάνονται οριστικά.
1. Για να µορφοποιήσετε µια κάρτα µνήµης, επιλέξτε Μενού > Έκθεση ή

Εφαρµογές, το φάκελο της κάρτας µνήµης , και πατήστε Επιλογ. > Μορφοπ.
κάρτ. µν. > Ναι.

2. Μετά την ολοκλήρωση της µορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνοµα για την
κάρτα µνήµης.

Κλείδωµα της κάρτας µνήµης
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης (µέχρι 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα
µνήµης ώστε να αποτρέψετε τη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση.

Επιλέξτε τον φάκελο της κάρτας µνήµης  και πατήστε Επιλογ. > Ορ. κωδ.
πρόσβ..
Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε
πάλι για όσο διάστηµα χρησιµοποιείτε την κάρτα µνήµης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν
θελήσετε να χρησιµοποιήσετε την κάρτα µνήµης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο
κωδικός.
Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε Επιλογ. > ∆ιαγρ. κωδ. πρ..
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Έλεγχος της κατανάλωσης µνήµης
Ελέγξτε την κατανάλωση της µνήµης από τις διάφορες οµάδες δεδοµένων και τη
διαθέσιµη µνήµη για την εγκατάσταση νέου λογισµικού στην κάρτα µνήµης.

Επιλέξτε την κάρτα µνήµης  και Επιλογ. > Στοιχεία.

13. Πολυµέσα
Κάµερα και βίντεο
Τραβήξτε φωτογραφίες ή δηµιουργήστε βίντεο κλιπ χρησιµοποιώντας την
ενσωµατωµένη κάµερα.

Λήψη εικόνων
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε Μενού >
Πολυµέσα > Κάµερα ή, εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία λήψης βίντεο,
µετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.
Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση στη λειτουργία κάµερας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης
προς τα επάνω και προς τα κάτω, ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης.
Για να τραβήξετε µια φωτογραφία, επιλέξτε Λήψη. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις
εικόνες στην κάρτα µνήµης, εάν υπάρχει, ή στη µνήµη του τηλεφώνου.
Επιλέξτε Επιλογ. > Ρυθµίσεις > Χρόνος προεπισκόπ. εικόνας και τη διάρκεια
προεπισκόπησης που θέλετε να εµφανίζονται οι φωτογραφίες που τραβήξατε. Κατά
τη διάρκεια προεπισκόπησης, επιλέξτε Πίσω για να τραβήξετε µια άλλη φωτογραφία
ή Αποστ. για να στείλετε τη φωτογραφία ως µήνυµα πολυµέσων.
Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1600 x 1200 pixel.

Εγγραφή κλιπ βίντεο
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήψης βίντεο, επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα >
Βίντεο ή εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία κάµερας, µετακινηθείτε αριστερά ή
δεξιά.
Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε Εγγραφή. Για να διακόψετε την
εγγραφή, επιλέξτε Παύση. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε Συνέχ.. Για να
τερµατίσετε την εγγραφή, επιλέξτε ∆ιακοπ..
Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στην κάρτα µνήµης, εάν υπάρχει, ή στη µνήµη
του τηλεφώνου.

Επιλογές κάµερας και βίντεο
Για να χρησιµοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε Επιλογ. > Εφέ.
Για να προσαρµοστεί η κάµερα στις συνθήκες φωτισµού, επιλέξτε Επιλογ. > Ισορρ.
λευκού.
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Για να αλλάξετε άλλες ρυθµίσεις κάµερας ή βίντεο και για να επιλέξετε την τοποθεσία
αποθήκευσης των εικόνων και των βίντεο επιλέξτε Επιλογ. > Ρυθµίσεις.

Αναπαραγωγή
Προβάλετε, αναπαραγάγετε και λάβετε αρχεία, για παράδειγµα, αρχεία εικόνων ήχου,
βίντεο και κινούµενων εικόνων, ή προβάλετε συµβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα
διακοµιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).
Επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > Αναπαραγ. > Άνοιγµα Έκθεσης, Σελιδο-
δείκτες, Μετάβαση στη δ/νση ή Λήψεις multimedia για να επιλέξετε ή να
πραγµατοποιήσετε λήψη πολυµέσων.
Επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > Αναπαραγ. > Βήµα εµπρ./πίσω για να ορίσετε το
διάστηµα για τη γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω.
Ρύθµιση για µια υπηρεσία συνεχούς ροής
Μπορείτε να λάβετε τις ρυθµίσεις συγχρονισµού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή
ως µήνυµα ρυθµίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Βλέπε
«Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης», σελ. 9. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις
ρυθµίσεις µε µη αυτόµατο τρόπο. Βλέπε «∆ιαµόρφωση», σελ. 39.
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθµίσεις, πραγµατοποιήστε τα εξής:
1. Επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > Αναπαραγ. > Ρυθµ. συνεχ. ροής >

∆ιαµόρφωση.
2. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου,πατήστε Προεπιλογή ή Προσ.

διαµόρφ. για συνεχή ροή.
3. Πατήστε Λογαριασµός και επιλέξτε έναν λογαριασµό υπηρεσίας συνεχούς ροής

που περιέχεται στις ενεργές ρυθµίσεις διαµόρφωσης.

Αναπαραγωγή µουσικής
Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής µουσικής για να ακούτε
µουσικά κοµµάτια ή άλλα αρχεία ήχου µορφής MP3 ή AAC που έχετε λάβει από το Web
ή που έχετε µεταφέρει στο τηλέφωνο µέσω του Nokia PC Suite. Βλέπε «Nokia PC
Suite», σελ. 37.
Τα µουσικά αρχεία που είναι αποθηκευµένα στο φάκελο µουσική στη µνήµη του
τηλεφώνου ή στην κάρτα µνήµης εντοπίζονται αυτόµατα και προστίθενται στη
µουσική βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του τηλεφώνου.
Για να ανοίξετε την εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής, επιλέξτε Μενού >
Πολυµέσα > Μουσική.

Αναπαραγωγή µουσικών κοµµατιών
Προειδοποίηση:  Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους

υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή
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κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου
ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.
Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ήχου της
συσκευής.
∆ιαχειριστείτε την εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής µε τα εικονικά πλήκτρα στην
οθόνη.
Όταν ανοίγετε την Αναπαρ. µουσικής, εµφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου
κοµµατιού στη λίστα προεπιλεγµένων κοµµατιών. Για να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή, επιλέξτε .
Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε .
Για να µεταβείτε στο επόµενο κοµµάτι, πατήστε το πλήκτρο . Για να µεταβείτε στην
αρχή του προηγούµενου κοµµατιού, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.
Για να προχωρήσετε προς τα εµπρός στο τρέχον κοµµάτι, επιλέξτε και διατηρήστε
επιλεγµένο το πλήκτρο . Για να ξεκινήσετε από την αρχή το µουσικό κοµµάτι που
ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε
στο σηµείο που θέλετε.
Για να σταµατήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής µουσικής, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο τερµατισµού.

Επιλογές αναπαραγωγής µουσικής
Στο µενού αναπαραγωγής µουσικής επιλέξτε µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Λίστα κοµµατιών — Προβολή όλων των διαθέσιµων κοµµατιών της ενεργής

λίστας αναπαραγωγής και αναπαραγωγή του επιλεγµένου κοµµατιού. Για να
αναπαραγάγετε ένα κοµµάτι, µεταβείτε στο κοµµάτι που θέλετε και πατήστε Αναπ/
γή.

● Μουσ. βιβλιοθήκη —  ∆είτε όλα τα διαθέσιµα κοµµάτια ταξινοµηµένα σε
κατηγορίες. Επιλέξτε Ενηµ. βιβλ. για να ανανεώσετε τις λίστες. Για να αναζητήσετε
λίστες τραγουδιών που έχουν δηµιουργηθεί µε την εφαρµογή Nokia Music Manager,
επιλέξτε Λίστες κοµµατιών > Λίστες µου.

● Επιλογές αναπαρ. —  Επιλέξτε Τυχαία σειρά για την αναπαραγωγή των
κοµµατιών στη λίστα µε τυχαία σειρά. Επιλέξτε Επανάληψη για
επαναλαµβανόµενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κοµµατιού ή ολόκληρης της
λίστας κοµµατιών.

● Ισοσταθ. πολυµ. —  για να επιλέξετε ή να ορίσετε µια ρύθµιση για τον
ισοσταθµιστή.

● Προσθ. στα Αγαπ. —  για να προσθέσετε το τρέχον κοµµάτι στη λίστα των
αγαπηµένων σας κοµµατιών.

● Χρήση Bluetooth —  για να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε κοµµάτια σε ένα
αξεσουάρ ήχου, χρησιµοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

● Χρήση ήχου —  Ορίστε το τρέχον µουσικό κοµµάτι, για παράδειγµα, ως ήχο κλήσης.
● Αποστολή —  για να στείλετε το τρέχον κοµµάτι µέσω ενός µηνύµατος multimedia

ή χρησιµοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.
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● Ιστοσελίδα —  για να µεταβείτε σε µια ιστοσελίδα που σχετίζεται µε το τρέχον
κοµµάτι. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµη ιστοσελίδα η επιλογή είναι απενεργοποιηµένη.

● Λήψεις µουσικής —  για να συνδεθείτε σε µια υπηρεσία web
● Κατάστ. µνήµης —  για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της µνήµης

που χρησιµοποιείται

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.

Προειδοποίηση:  Μην ακούτε µουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους
υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή
κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου
ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.
Για να ρυθµίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.
Επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > Ραδιόφωνο.
Για να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , ,  ή  στην οθόνη, µεταβείτε
αριστερά ή δεξιά στο επιθυµητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθµούς
Αναζήτηση και αποθήκευση σταθµών
1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο

 ή . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθµίσεις των 0,05 MHz,
πατήστε στιγµιαία  ή .

2. Για να αποθηκεύσετε έναν σταθµό σε µία θέση µνήµης από το 1 έως το 9, πατήστε
και κρατήστε πατηµένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθµού. Για να αποθηκεύσετε έναν
σταθµό σε µια θέση µνήµης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο
1 ή το 2, και πατήστε και κρατήστε πατηµένο τον επιθυµητό πλήκτρο αριθµού από
το 0 έως το 9.

3. Εισαγάγετε το όνοµα του ραδιοφωνικού σταθµού.
Επιλέξτε Επιλογ. και από τις ακόλουθες επιλογές.
● Αναζήτ. σταθµών —  για να αναζητήσετε αυτόµατα όλους τους σταθµούς που είναι

διαθέσιµοι στην τοποθεσία σας
● Ρύθµιση συχν. —  για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθµού

που επιθυµείτε
● Κατάλ. σταθµών — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε µια τοποθεσία στο web που

περιέχει µια λίστα ραδιοφωνικών σταθµών
● Αποθ. σταθµού — για να αποθηκεύσετε τον σταθµό στον οποίο έχετε συντονιστεί
● Σταθµοί — για να εµφανίσετε σε λίστα και να µετονοµάσετε ή να διαγράψετε

αποθηκευµένους σταθµούς.
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Αλλαγή σταθµών
Επιλέξτε  ή , ή πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθµών.

Φωνητική εγγραφή
Πραγµατοποιήστε εγγραφή οµιλίας, ήχου ή µιας ενεργούς κλήσης και αποθηκεύστε τη
στην Έκθεση.
Επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > Φων. εγγρ.. Για να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα
γραφικών , , ή  στην οθόνη, µετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.
Εγγραφή ήχου
1. Επιλέξτε , ή κατά τη διάρκεια µίας κλήσης, επιλέξτε Επιλογ. > Εγγραφή. Κατά

την εγγραφή της κλήσης, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαµηλό
χαρακτηριστικό ήχο. Για να πραγµατοποιήσετε παύση στην εγγραφή, επιλέξτε

.
2. Για να τερµατίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί

στην Έκθεση > Ηχογραφήσ..
Επιλέξτε Επιλογ. για να αναπαράγετε ή να στείλετε την τελευταία εγγραφή, να
αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εγγραφών και να επιλέξετε τη µνήµη και το φάκελο
για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές.

Ισοσταθµιστής (equalizer)
Ρυθµίζει τον ήχο όταν χρησιµοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής µουσικής.
Επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > Ισοσταθµ..
Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισµένο σετ, µεταβείτε σε ένα σετ του
ισοσταθµιστή και πατήστε Ενεργοποίηση.
∆ηµιουργήστε ένα προσωπικό σετ ισοσταθµιστή
1. Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σετ στη λίστα και Επιλογ. > Επεξεργασία.
2. Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εικονικά

ρυθµιστικά και πάνω ή κάτω για να προσαρµόσετε το ρυθµιστικό.
3. Επιλέξτε Αποθήκ. και Επιλογ. > Μετονοµασία για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις

µε ένα όνοµα.

∆ιεύρυνση στέρεο
Η διεύρυνση στέρεο έχει ως αποτέλεσµα έναν ευρύτερο ήχο στέρεο όταν
χρησιµοποιείτε ακουστικά στέρεο.
Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε Μενού > Πολυµέσα > ∆ιεύρυνση στέρεο.

14. Λειτουργία PTT

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  P T T
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Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι µία αµφίδροµη ραδιοφωνική υπηρεσία που
προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου).
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνοµιλήσετε µε κάποιο άτοµο
ή οµάδα ατόµων (κανάλι) µε συµβατά τηλέφωνα. Ενώ είστε συνδεδεµένοι στην
υπηρεσία PTT, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.
Για να ελέγξετε τη διαθεσιµότητα, το κόστος τις πρόσθετες λειτουργίες και για να
εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι
υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχοµένως πιο περιορισµένες από ό,τι οι κανονικές
κλήσεις. Αυτή η λειτουργία µπορεί να µην είναι διαθέσιµη, ανάλογα µε τη συσκευή
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγγραφή σε υπηρεσίες PTT και τη χρήση
τους, επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.
Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε Μενού > Λειτουργ. PTT > Σύνδεση
µε PTT.

15. Ατζέντα
Αφύπνιση
Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυµητή ώρα.
Ορισµός ειδοποίησης
1. Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση.
2. Για να ρυθµίσετε την αφύπνιση και να εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης επιλέξτε

Ώρα αφύπν..
3. Για να ορίσετε αφύπνιση σε επιλεγµένες µέρες της εβδοµάδας, επιλέξτε

Επανάληψη αφύπνισης > Ενεργοποίηση και τις ηµέρες.
4. Επιλέξτε τον ήχο αφύπνισης. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης,

συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.
5. Ρυθµίστε το χρόνο αναβολής αφύπνισης και επιλέξτε Πίσω.
∆ιακοπή αφύπνισης
Αν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί
αυτόµατα και θα αρχίσει να εκπέµπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε ∆ιακοπ., θα
ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε Όχι για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή Ναι για να µπορείτε να πραγµατοποιείτε και να
λαµβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε Ναι όταν η χρήση ασύρµατης συσκευής ενδέχεται
να προκαλέσει παρεµβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.
Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε ∆ιακοπ.. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά
για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε Αναβ., ο ήχος αφύπνισης σταµατά για το χρονικό
διάστηµα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Α τ ζ έ ν τ α
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Ηµερολόγιο
Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Ηµερολόγιο.
Στην τρέχουσα ηµέρα εµφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από τον αριθµό. Εάν έχετε ορίσει
υπενθυµίσεις για τη συγκεκριµένη µέρα, η ηµέρα εµφανίζεται µε έντονη γραφή. Για
να δείτε τις σηµειώσεις της ηµέρας, επιλέξτε Προβ.. Για να προβάλετε µια βδοµάδα,
επιλέξτε Επιλογ. > Προβ. εβδοµάδας. Για να διαγράψετε όλες τις σηµειώσεις του
ηµερολογίου, επιλέξτε προβολή µήνα ή εβδοµάδας και Επιλογ. > ∆ιαγρ. σηµειώσ..
Επιλέξτε Επιλογ. > Ρυθµίσεις για να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία, την ώρα, τη ζώνη
ώρας, τη µορφή της ηµεροµηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ηµεροµηνίας, την
προεπιλεγµένη προβολή ή την πρώτη ηµέρα της εβδοµάδας. Επιλέξτε Επιλογ. >
Αυτόµατη διαγρα- φή σηµειώσεων για να διαγράψετε αυτόµατα παλιές σηµειώσεις
µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου.
∆ηµιουργία σηµείωσης ηµερολογίου
Μεταβείτε στην ηµεροµηνία που θέλετε και επιλέξτε Επιλογ. > Νέα σηµείωση και
έναν από τους παρακάτω τύπους σηµείωσης:  Υπενθύµιση,  Σύσκεψη, 
Κλήση,  Γενέθλια ή  Υπόµνηµα. Συµπληρώστε τα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων
Για να αποθηκεύσετε µία σηµείωση για µία εργασία που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε
Μενού > Ατζέντα > Λίστα υπο- χρεώσεων.
Για να δηµιουργήσετε µια σηµείωση όταν δεν υπάρχουν σηµειώσεις, επιλέξτε Σηµ/
ση; διαφορετικά επιλέξτε Επιλογ. > Προσθήκη. Συµπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε
Αποθήκ..
Για να προβάλετε µια σηµείωση, µεταβείτε σε αυτήν και πατήστε Προβ.. Επιλέξτε
Επιλογ. για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες, για να διαγράψετε τη σηµείωση που
επιλέξατε και όλες τις σηµειώσεις που επιλέξατε ώς ολοκληρωµένες.

Σηµειώσεις
Για να δηµιουργήσετε και να αποστείλετε σηµειώσεις, επιλέξτε Μενού > Ατζέντα >
Σηµειώσεις.
Για να δηµιουργήσετε µια σηµείωση όταν δεν υπάρχουν σηµειώσεις, επιλέξτε Νέα
σηµ., διαφορετικά επιλέξτε Επιλογ. > ∆ηµ. σηµείωσης. Πληκτρολογήστε τη
σηµείωση και επιλέξτε Αποθήκ..

Αριθµοµηχανή
Η αριθµοµηχανή στη συσκευή σας παρέχει βασικές αριθµητικές και µερικές
επιστηµονικές λειτουργίες.

Α τ ζ έ ν τ α
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Σηµείωση:  Αυτή η αριθµοµηχανή είναι περιορισµένης ακρίβειας και έχει
σχεδιαστεί για απλούς υπολογισµούς.
Υπολογισµοί
1. Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Αριθµοµηχ..
2. Όταν εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 0, εισαγάγετε τον πρώτο αριθµό στον

υπολογισµό. Πατήστε το πλήκτρο # για το δεκαδικό σηµείο. Μεταβείτε στην
επιθυµητή λειτουργία και πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθµό. Επαναλάβετε τη
διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.

Μετατροπή νοµισµάτων
1. Για να εκτελέσετε τη µετατροπή νοµίσµατος επιλέξτε Επιλογ. > Ισοτιµία.
2. Επιλέξτε µία από τις εµφανιζόµενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιµία,

πατήστε το πλήκτρο # για την υποδιαστολή και επιλέξτε ΟΚ. Η συναλλαγµατική
ισοτιµία παραµένει στη µνήµη µέχρι να την αντικαταστήσετε µε άλλη.

3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγµατική µετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα
µετατρέψετε και επιλέξτε Επιλογ. > Σε εγχώριο ή Σε ξένο.

Σηµείωση: Όταν αλλάζετε το νόµισµα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες
ισοτιµίες διότι όλες οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είχαν οριστεί προηγουµένως
έχουν διαγραφεί.

Χρονόµετρα
Χρονοµετρητής αντίστροφης µέτρησης
1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονοµετρητή αντίστροφης µέτρησης, επιλέξτε Μενού >

Ατζέντα > Χρονοµ/τής > Απλό χρονόµετρο, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης
και δηµιουργήστε µια σηµείωση που θα εµφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να
αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης µέτρησης, πατήστε Αλλαγή χρόνου.

2. Για να ξεκινήσει ο χρονοµετρητής, επιλέξτε Έναρξη.
3. Για να διακόψετε το χρονοµετρητή, πατήστε ∆ιακοπή.
Χρονόµετρο διαστήµατος
1. Για χρονοµετρητή διαστήµατος µε έως 10 χρονικά διαστήµατα, καταχωρίστε

πρώτα τα χρονικά διαστήµατα.
2. Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Χρονοµ/τής > Χρονόµ. διαστήµ..
3. Για να ξεκινήσει ο χρονοµετρητής, επιλέξτε Έναρξη χρονοµ. > Έναρξη.

Χρονόµετρο
Σας δίνει τη δυνατότητα να µετράτε το χρόνο ή να λαµβάνετε ενδιάµεσους χρόνους
και χρόνους γύρων.
Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Χρονόµετρο και µία από τις ακόλουθες επιλογές:

Α τ ζ έ ν τ α
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● Ενδιάµ. χρόνοι — για να µετράτε ενδιάµεσους χρόνους. Για να µηδενίσετε το χρόνο
χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε Επιλογ. > Μηδενισµός.

● Χρόνοι γύρων — για να µετράτε χρόνους γύρων
● Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθµίσει στο παρασκήνιο
● Εµφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που µετρήσατε, αν

ο χρονοµετρητής δεν έχει µηδενιστεί
● Προβολή χρόνων ή ∆ιαγρ. χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους

αποθηκευµένους χρόνους
Για να ρυθµίσετε το χρονόµετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο
τερµατισµού.

16. Εφαρµογές
Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρµογές και παιχνίδια. Ενδέχεται να έχουν
εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας µερικά παιχνίδια ή εφαρµογές. Αυτά τα αρχεία
αποθηκεύονται στη µνήµη τηλεφώνου ή σε µια κάρτα µνήµης και µπορεί να έχει
ταξινοµηθεί σε φακέλους. Βλέπε «Κάρτα µνήµης», σελ. 42.

Εκκίνηση εφαρµογής
Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Παιχνίδια, Κάρτα µνήµης, ή Συλλογή. Μεταβείτε
σε ένα παιχνίδι ή µια εφαρµογή και επιλέξτε Άνοιγµα.
Για να ορίσετε ήχους, φωτισµό και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε Μενού >
Εφαρµογές > Επιλογ. > Ρυθµ. εφαρµογών.
Άλλες διαθέσιµες επιλογές ενδέχεται να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
● Έλεγχος έκδοσης  — για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιµη µια νέα έκδοση της

εφαρµογής για λήψη από τον ιστό (υπηρεσία δικτύου)
● Ιστοσελίδα —  για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδοµένων

για την εφαρµογή από µία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι
διαθέσιµη.

● Πρόσβ. εφαρµογ. —  για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρµογής στο δίκτυο

Λήψη εφαρµογής
Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρµογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρµογή είναι
συµβατή µε το τηλέφωνο σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.

Σηµαντικό:  Εγκαθιστάτε και χρησιµοποιείτε µόνο εφαρµογές και άλλο
λογισµικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρµογές που φέρουν την
υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιµή Java VerifiedTM.
Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρµογές Java και παιχνίδια µε διάφορους τρόπους.
● Επιλέξτε Μενού > Εφαρµογές > Επιλογ. > Λήψεις > Λήψεις εφαρµογ. ή

Λήψεις παιχνιδ.. Εµφανίζεται η λίστα µε τους διαθέσιµους σελιδοδείκτες.

Ε φ α ρ µ ο γ έ ς
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● Για να λάβετε εφαρµογές στη συσκευή σας, χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα Nokia
Application Installer του PC Suite.

Για τη διαθεσιµότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιµές, επικοινωνήστε µε το
φορέα παροχής υπηρεσιών.
Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισµένους προεγκατεστηµένους σελιδοδείκτες ή
συνδέσµους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από
τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καµία
ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε,
θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο
περιεχόµενο, όπως θα κάνατε µε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

17.  Ιστός 
Με το πρόγραµµα περιήγησης του τηλεφώνου σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet. Η προβολή µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε το µέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να µην µπορείτε να δείτε όλες τις
λεπτοµέρειες των σελίδων του Internet.

Σηµαντικό:  Χρησιµοποιείτε µόνο τις υπηρεσίες που εµπιστεύεστε και που
παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισµικό.
Για τη διαθεσιµότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιµές και τις σχετικές οδηγίες,
επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.
Μπορείτε να λάβετε τις ρυθµίσεις συγχρονισµού που απαιτούνται για την περιήγηση
ως µήνυµα ρυθµίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Βλέπε
«Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης», σελ. 9.
Για να ρυθµίσετε µία υπηρεσία, επιλέξτεΜενού > Ιστός > Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις
διαµόρφωσης, και επιλέξτε µία διαµόρφωση και ένα λογαριασµό.

Σύνδεση σε µια υπηρεσία
Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα; ή σε
λειτουργία αναµονής κατήστε και κρατήστε πατηµένο το 0.
Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτεΜενού > Ιστός > Σελιδο- δείκτες. Η
συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισµένους προεγκατεστηµένους σελιδοδείκτες ή
συνδέσµους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από
τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καµία
ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε,
θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο
περιεχόµενο, όπως θα κάνατε µε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.
Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε Μενού > Ιστός > Τελευταία
δ/νση Ιστού.

Ι σ τ ό ς
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Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε Μενού > Ιστός >
Μετάβαση στη δ/νση. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε ΟΚ.
Αφού συνδεθείτε µε την υπηρεσία, µπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες
της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε
την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείµενο οι οποίες εµφανίζονται στην
οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το φορέα
παροχής υπηρεσιών.

Ρυθµίσεις εµφάνισης
Κατά την περιήγηση, πατήστε Επιλογ. > Άλλες επιλογές > Ρυθµ. εµφάνισης ή σε
κατάσταση αναµονής πατήστε Μενού > Ιστός > Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις
εµφάνισης. Οι διαθέσιµες επιλογές µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
● Αναδίπλωση κειµένου — για να επιλέξετε τον τρόπο εµφάνισης του κειµένου
● Ειδοποιήσεις — Επιλέξτε Ειδοπ. για µη ασφαλή σύνδεση > Ναι για να

ρυθµίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί όταν µια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε µη
ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

● Ειδοποιήσεις — Επιλέξτε Ειδοπ. για µη ασφαλή στοιχεία > Ναι για να σας
ειδοποιεί η συσκευή όταν µια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα µη ασφαλές στοιχείο.
Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Βλέπε
«Ασφάλεια προγράµµατος περιήγησης», σελ. 54.

● Κωδικοποίηση χαρακτήρων — Επιλέξτε Κωδικοποίηση περιεχοµένου για να
επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόµενο της σελίδας περιήγησης.

Ρυθµίσεις ασφαλείας
Προσωρινή µνήµη
Η προσωρινή µνήµη είναι µια θέση µνήµης που χρησιµοποιείται για την προσωρινή
αποθήκευση δεδοµένων, όπως κωδικών πρόσβασης και cookies. Εάν επιχειρήσατε ή
αποκτήσατε πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό
πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή µνήµη µετά από κάθε χρήση. Με τον όρο cookie
εννοούµε τα δεδοµένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή µνήµη του
τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται µέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή
µνήµη.
Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή µνήµη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε
Επιλογ. > Άλλες επιλογές > Σβήσ. προσ. µνήµ.. Για να επιτρέψετε ή να αποφύγετε
τη λήψη cookies κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε Επιλογ. > Άλλες
επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθµίσεις cookies ή σε κατάσταση αναµονής επιλέξτε
Μενού > Ιστός > Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις ασφαλείας > Cookies.

∆έσµες εντολών για ασφαλή σύνδεση
Μπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση δεσµών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το
τηλέφωνο υποστηρίζει δέσµες εντολών WML.
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Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέπετε τις δέσµες εντολών, επιλέξτε
Επιλογ. > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθµ. δέσµης WML; ή σε κατάσταση
αναµονής πατήστε Μενού > Ιστός > Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις ασφαλείας >
∆έσµες WML σε ασφαλή σύνδεση > Αποδοχή.

Εισερχόµενα υπηρεσίας
Το τηλέφωνο µπορεί να λάβει µηνύµατα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής
υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα µηνύµατα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (π.χ.,
τίτλοι ειδήσεων) και µπορεί να περιέχουν ένα µήνυµα κειµένου ή τη διεύθυνση µιας
υπηρεσίας.
Επιλέξτε Εµφάν. για πρόσβαση στα Εισερχόµ. υπηρ. όταν λάβετε ένα µήνυµα
υπηρεσίας. Εάν επιλέξετε Έξοδος, το µήνυµα µεταφέρεται στο φάκελο Εισερχόµ.
υπηρεσίας.
Για να µεταβείτε αργότερα στα Εισερχόµ. υπηρεσίας, επιλέξτε Μενού > Ιστός >
Εισερχόµ. υπηρεσίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχόµ. υπηρεσίας κατά
τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε Επιλογ. > Άλλες επιλογές > Εισερχόµ.
υπηρεσίας. Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραµµα περιήγησης και να λάβετε το πλήρες
µήνυµα επιλέξτε το µήνυµα και το Λήψη.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις των εισερχόµενων υπηρεσίας επιλέξτε Μενού >
Ιστός > Ρυθµίσεις > Ρυθµ. εισερχοµέ- νων υπηρεσίας και από τις παρακάτω
επιλογές:
● Μηνύµατα υπηρεσίας — για να επιλέξετε αν θέλετε να λαµβάνετε µηνύµατα

υπηρεσίας ή όχι
● Φίλτρο µηνυµάτων — Επιλέξτε Ναι για να λαµβάνετε µηνύµατα υπηρεσιών µόνο

από αποστολείς περιεχοµένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής
υπηρεσιών δικτύου.

● Αυτόµατη σύνδεση — Επιλέξτε Ενεργοποιηµένη για να ενεργοποιήσετε
αυτόµατα το πρόγραµµα περιήγησης από την κατάσταση αναµονής όταν το
τηλέφωνο λάβει ένα µήνυµα υπηρεσιών. Αν επιλέξετε Απενεργοποιηµ., το
τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραµµα περιήγησης µόνο όταν επιλέξετε Λήψη όταν
η συσκευή λάβει ένα µήνυµα υπηρεσίας.

Ασφάλεια προγράµµατος περιήγησης
Για ορισµένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι
απαραίτητες ορισµένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται
πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια µονάδα ασφαλείας, που
ενδεχοµένως είναι διαθέσιµη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις µονάδας ασφάλειας, επιλέξτε Μενού >
Ρυθµίσεις > Ασφάλεια > Ρυθµίσεις µονά- δας ασφαλείας.

Ι σ τ ό ς
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Πιστοποιητικά

Σηµαντικό:  Ακόµα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σηµαντικά τους
κινδύνους που εµπεριέχονται στις αποµακρυσµένες συνδέσεις και την εγκατάσταση
λογισµικού, πρέπει αυτά να χρησιµοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν
πραγµατικά µεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από µόνη της δεν
παρέχει καµία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να
περιλαµβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξηµένη
ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισµένη διάρκεια ισχύος. Εάν εµφανιστούν
τα µηνύµατα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόµη" παρόλο
που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα
ηµεροµηνία και ώρα στη συσκευή σας.
Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακοµιστή, πιστοποιητικά
εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα
πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης
και τα πιστοποιητικά χρήστη µπορούν να αποθηκευτούν στη µονάδα ασφαλείας από
τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
Για να δείτε τη λίστα µε τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαµβάνονται από
το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > Ασφάλεια >
Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη.
Εάν κατά τη διάρκεια µιας σύνδεσης, η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ του τηλεφώνου
και του διακοµιστή περιεχοµένου είναι κρυπτογραφηµένη, τότε θα εµφανιστεί η
ένδειξη ασφαλείας .
Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ της πύλης και
του διακοµιστή περιεχοµένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευµένη η πηγή που
ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη
µετάδοση δεδοµένων ανάµεσα στην πύλη και το διακοµιστή περιεχοµένου.

Ψηφιακή υπογραφή
Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα δηµιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η
κάρτα SIM περιλαµβάνει µονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από
την υπογραφή του ονόµατός σας σε ένα τιµολόγιο, σε ένα συµβόλαιο ή σε κάποιο άλλο
έγγραφο.
Για να δηµιουργήσετε µια ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε µια σύνδεση σε µια σελίδα,
για παράδειγµα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιµή του.
Εµφανίζεται το κείµενο που πρέπει να υπογράψετε, το οποίο ίσως περιλαµβάνει το
ποσό και την ηµεροµηνία.
Βεβαιωθείτε ότι στο κείµενο της κεφαλίδας εµφανίζεται η ένδειξη Ανάγνωση και ότι
εµφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής . Αν το εικονίδιο ψηφιακής
υπογραφής δεν εµφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να
πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία (όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας).

Ι σ τ ό ς
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Για να υπογράψετε το κείµενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε Υπογρ.. Το κείµενο
ενδέχεται να µη χωράει σε µία οθόνη. Εποµένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι
έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείµενο.
Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιµοποιήσετε και εισαγάγετε το
PIN ψηφιακής υπογραφής. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η
υπηρεσία µπορεί να εµφανίσει µια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που
πραγµατοποιήσατε.

18. Υπηρεσίες SIM
Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση σε αυτό το µενού µόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνοµα και
τα περιεχόµενα του µενού εξαρτώνται από τις διαθέσιµες υπηρεσίες.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας
SIM, επικοινωνήστε µε τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός µπορεί να είναι ο φορέας
παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.
Για να εµφανίζονται τα µηνύµατα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται µεταξύ του
τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε
Μενού > Ρυθµίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM.
Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες µπορεί να περιλαµβάνει την αποστολή µηνυµάτων
ή την πραγµατοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

19. Πληροφορίες για τις µπαταρίες
Φόρτιση και αποφόρτιση
Η συσκευή σας τροφοδοτείται από µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 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 η µπαταρία αντικατάστασης 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.
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.

Υ π η ρ ε σ ί ε ς  S I M

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.56



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.
Χρησιµοποιείτε την µπαταρία µόνο για την ενδεδειγµένη της χρήση. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε φορτιστή ή µπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.
Μην βραχυκυκλώνετε την µπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωµα µπορεί να προκληθεί 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.
Αν αφήσετε την µπαταρία σε θερµό ή ψυχρό µέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το
καλοκαίρι ή το χειµώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της.
Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την µπαταρία σε θερµοκρασία µεταξύ 15°C και
25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή µπορεί να µη λειτουργεί προσωρινά αν η µπαταρία
της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόµη και όταν είναι πλήρως φορτισµένη. Η απόδοση
των µπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 0°C.
Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά καθώς µπορεί να εκραγούν. Οι µπαταρίες µπορεί
επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις µπαταρίες σύµφωνα µε
τους τοπικούς κανονισµούς. Ανακυκλώνετε τις µπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην
απορρίπτετε τις µπαταρίες στα απορρίµµατα του δήµου.
Μην αποσυναρµολογείτε ή καταστρέφετε τις µπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της
µπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού µε το δέρµα ή τα µάτια. Σε περίπτωση
τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρµα ή τα µάτια αµέσως µε νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των
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 αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα µε το ολόγραµµα
ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:
Η επιτυχής ολοκλήρωση των βηµάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την
αυθεντικότητα της µπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η µπαταρία σας δεν είναι
αυθεντική µπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιµοποιήσετε και παραδώστε την
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια.
Η αυθεντικότητα της µπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτηµένο κέντρο ή από τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της
µπαταρίας, επιστρέψτε την στο σηµείο πώλησής της.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ ι ς  µ π α τ α ρ ί ε ς
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Έλεγχος ολογράµµατος
1. Όταν κοιτάζετε το ολόγραµµα στην ετικέτα, 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.

2. Όταν στρέφετε το ολόγραµµα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω
και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και
4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της µπαταρίας σας δεν µπορεί να
πιστοποιηθεί:
Αν δεν µπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η µπαταρία σας µε το ολόγραµµα στην ετικέτα
είναι αυθεντική µπαταρία Nokia, µη χρησιµοποιήσετε την µπαταρία Παραδώστε την
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια.
Η χρήση µη εγκεκριµένης από τον κατασκευαστή µπαταρίας µπορεί να αποβεί
επικίνδυνη και µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής
σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόµη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή
εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις αυθεντικές µπαταρίες Nokia,
επισκεφτείτε την τοποθεσία

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ ι ς  µ π α τ α ρ ί ε ς
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Προφυλάξεις και συντήρηση
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.

● Μη 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 θερµούς χώρους. 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.

● Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη
φυσιολογική της 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, µη 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.

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

● Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασµα για να καθαρίσετε τους
φακούς, όπως τους φακούς της κάµερας, του αισθητήρα απόστασης και του
αισθητήρα φωτός.

● 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 πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας µε 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.
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Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την µπαταρία, το φορτιστή και
οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη
Ο διαγεγραµµένος κάδος απορριµµάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη
συσκευασία του προϊόντος σας, σας υπενθυµίζει ότι εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι µπαταρίες καθώς και
οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της

διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίµµατα του δήµου.
Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να µην προκαλέσετε ζηµιά στο
περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριµµάτων και να
προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά µε
την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σηµείο λιανικής
πώλησης, στις αρµόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα
σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την
Περιβαλλοντική ∆ήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριµένα για τη χώρα σας
στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας
Μικρά παιδιά
Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαµβάνουν µικρά µέρη. Φυλάσσετέ τα
µακριά από µικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν
χρησιµοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση
τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώµα σας. Όταν χρησιµοποιείτε θήκη
µεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν µεταλλικά στοιχεία και θα
πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόµενη απόσταση από το σώµα
σας.
Για τη µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική
σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή
µηνυµάτων ενδέχεται να καθυστερήσει µέχρι να υπάρχει διαθέσιµη τέτοια σύνδεση.
Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω 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.

Π ρ ό σ θ ε τ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  α σ φ α λ ε ί α ς
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Ιατρικές συσκευές
Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκποµπής ραδιοκυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των ασύρµατων τηλεφώνων, µπορεί να επηρεάσει τη
λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευµένων ιατρικών συσκευών. Συµβουλευτείτε
έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή
προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε
ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές µονάδες όταν οι κανονισµοί που
βρίσκονται αναρτηµένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα
νοσοκοµεία ή οι ιατρικές µονάδες ενδέχεται να χρησιµοποιούν συσκευές
ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες µπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων.

Εµφυτευµένες ιατρικές συσκευές
Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών συνιστούν να διατηρείται απόσταση
τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) µεταξύ της ασύρµατης συσκευής και την εµφυτευµένης
ιατρικής συσκευής, όπως ενός βηµατοδότη ή ενός εµφυτεύσιµου καρδιοµετατροπέα-
απινιδωτή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεµβολή µε την ιατρική συσκευή. Άτοµα που
φέρουν τέτοιες συσκευές πρέπει:
● Να κρατούν πάντα την ασύρµατη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη από 15,3

εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρµατη συσκευή είναι
ενεργοποιηµένη.

● Να µην έχουν την ασύρµατη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
● Να κρατούν την ασύρµατη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά

από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόµενο παρεµβολών.
● Να απενεργοποιούν αµέσως την ασύρµατη συσκευή εάν υποψιάζονται ότι

υπάρχουν παρεµβολές.
● Να διαβάζουν και να τηρούν τις οδηγίες του κατασκευαστή της εµφυτευµένης

ιατρικής συσκευής.
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε τη χρήση της ασύρµατης συσκευής σε συνδυασµό µε
εµφυτεύσιµες ιατρικές συσκευές, απευθυνθείτε στην ιατρική υπηρεσία σας.

Ακουστικά βοηθήµατα
Μερικές ψηφιακές ασύρµατες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεµβολές σε
ορισµένα ακουστικά βοηθήµατα. Εάν υπάρχει παρεµβολή, συµβουλευτείτε το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου.

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, συστήµατα
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αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή
τον αντιπρόσωπο του οχήµατος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισµού που τυχόν έχει
προστεθεί.
Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχηµα πρέπει να γίνεται µόνο από
ειδικευµένο προσωπικό. Λανθασµένη εγκατάσταση ή συντήρηση µπορεί να αποβεί
επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε
τακτά χρονικά διαστήµατα ότι όλος ο εξοπλισµός ασύρµατης συσκευής στο όχηµά σας
είναι 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. Για οχήµατα που διαθέτουν αερόσακο, µην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι
φουσκώνουν µε µεγάλη δύναµη. Μην τοποθετείτε αντικείµενα,
συµπεριλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων ή των φορητών ασύρµατων συσκευών,
στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαµβάνει ο αερόσακος
όταν φουσκώνει. Αν µια ασύρµατη συσκευή για χρήση µέσα στο όχηµα δεν έχει
εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυµατισµοί σε περίπτωση
ανάπτυξης του αερόσακου.
Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης µε αεροσκάφος απαγορεύεται.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση
ασύρµατων συσκευών µέσα στο αεροσκάφος µπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη
λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρµατων τηλεφώνων,
ενώ ενδέχεται να είναι και παράνοµη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήµατα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης περιλαµβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να
σβήνετε τη µηχανή του οχήµατός σας. 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
σχετικά µε τη χρήση ασύρµατων συσκευών 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 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. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχηµάτων
που χρησιµοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν
αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοντά στα οχήµατα.

Επείγουσες κλήσεις
Σηµαντικό:  Τα ασύρµατα τηλέφωνα, συµπεριλαµβανοµένης αυτής της

συσκευής, λειτουργούν χρησιµοποιώντας ραδιοσήµατα, ασύρµατα και επίγεια
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δίκτυα, καθώς και προγραµµατιζόµενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο,
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.
Σε µερικά δίκτυα µπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετηµένη
στη συσκευή.

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.
Αν ορισµένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις
απενεργοποιήσετε για να πραγµατοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών
δικτύου.
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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (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 watt/kilogram (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. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα µε τον αριθµό των παραγόντων όπως
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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
Η χρήση εξαρτηµάτων και 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 πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα
στη διεύθυνση www.nokia.com.
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