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Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και εφαρμογών 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.
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 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
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, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ,
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.
Διατάξεις 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.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 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.
9201776/Τεύχος 2



Περιεχόμενα
Για την ασφάλειά σας ................8
Πληροφορίες για τη
συσκευή......................................9
Υπηρεσίες δικτύου......................9
Κοινόχρηστη μνήμη..................10
Αξεσουάρ..................................10
1. Γενικές πληροφορίες............11
Κωδικοί πρόσβασης...............................11

Κωδικός ασφαλείας.............................11
Κωδικοί PIN...........................................11
Κωδικοί PUK..........................................11
Κωδικός φραγής...................................11

Υπηρεσία ρυθμίσεων
διαμόρφωσης..........................................11
Λήψη περιεχομένου................................12
Ενημερώσεις λογισμικού.......................12
Υποστήριξη της Nokia.............................13

Πληροφορίες υποστήριξης.................13
Υπηρεσία ρυθμίσεων
διαμόρφωσης.......................................13
Nokia PC Suite.......................................13
Εξυπηρέτηση πελατών........................13
Συντήρηση............................................13

2. Για να ξεκινήσετε..................13
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της
μπαταρίας................................................13
Τοποθέτηση κάρτας microSD.................14
Φόρτιση της μπαταρίας.........................15
Κεραία......................................................16
Ακουστικά................................................16
Αλλαγή του χρωματιστού
πλαισίου...................................................17
Λουράκι....................................................17
3. Η συσκευή σας......................18
Πλήκτρα και μέρη του
τηλεφώνου..............................................18

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της συσκευής...........................................19
Κατάσταση αναμονής ............................19

Οθόνη.....................................................19
Ενεργή αναμονή...................................20
Συντομεύσεις στην κατάσταση
αναμονής...............................................20
Ενδείξεις................................................20

Λειτουργία πτήσης..................................21
Κλείδωμα του πληκτρολογίου
(προστασία πλήκτρων)..........................22
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.................22
4. Λειτουργίες κλήσης...............23
Πραγματοποίηση κλήσης.......................23

Κλήση αριθμών....................................23
Συντομεύσεις κλήσης...........................23
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής
κλήσης...................................................23

Απάντηση ή απόρριψη μιας
κλήσης......................................................24
Επιλογές κατά τη διάρκεια
κλήσης......................................................24
5. Δημιουργία κειμένου............25
Λειτουργίες κειμένου..............................25
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής
κειμένου...................................................25
Έξυπνη δημιουργία κειμένου................26
6. Περιήγηση στα μενού...........26
7. Μηνύματα..............................27
Μηνύματα κειμένου................................27
Μηνύματα multimedia...........................27
Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή
multimedia ..............................................28
Ανάγνωση και απάντηση σε
μήνυμα.....................................................28
Διαδικασία αποστολής
μηνυμάτων..............................................29
E-mail........................................................29

Οδηγός ρύθμισης E-mail......................30



Σύνταξη και αποστολή e-mail.............30
Ανάγνωση και απάντηση σε e-
mail........................................................30
Νέες ειδοποιήσεις e-mail....................31

Στιγμιαία μηνύματα................................31
Σύνταξη ενός μηνύματος φλας...........31
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα
στιγμιαίο μήνυμα.................................31

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress................32
Δημιουργία μηνύματος.......................32
Ακρόαση μηνύματος............................32

Η μνήμη είναι πλήρης.............................32
Φάκελοι....................................................32
Άμεσα μηνύματα.....................................33

Πρόσβαση.............................................33
Σύνδεση.................................................34
Περίοδοι λειτουργίας..........................34
Αποδοχή ή απόρριψη μιας
πρόσκλησης..........................................35
Ανάγνωση άμεσου μηνύματος...........35
Συμμετοχή σε μια συνομιλία..............35
Προσθήκη επαφών άμεσων
μηνυμάτων............................................35
Φραγή ή αναίρεση φραγής
μηνυμάτων............................................36
Ομάδες...................................................36

Μηνύματα ομιλίας...................................36
Μηνύματα πληροφοριών.......................37
Εντολές υπηρεσίας..................................37
Διαγραφή μηνυμάτων............................37
Μηνύματα SIM..........................................37
Ρυθμίσεις μηνυμάτων............................38

Γενικές ρυθμίσεις.................................38
Μηνύματα κειμένου.............................38
Μηνύματα multimedia.........................39
Μηνύματα e-mail..................................40

8. Επαφές..................................40
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών
τηλεφώνου..............................................40
Αποθήκευση στοιχείων..........................40
Ρυθμίσεις.................................................41
Ομάδες......................................................41
Αναζήτηση επαφής.................................41

Αντιγραφή ή μετακίνηση
επαφών....................................................41
Επεξεργασία στοιχείων επαφών..........42
Διαγραφή επαφών..................................42
Συγχρονισμός όλων................................42
Προσωπικά στοιχεία..............................42
Συντομεύσεις κλήσης.............................43
Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί
μου............................................................43
9. Μητρώο κλήσεων..................43
10. Ρυθμίσεις.............................44
Προφίλ......................................................44
Θέματα......................................................44
Ήχοι...........................................................44
Οθόνη.......................................................45
Ημερομηνία και ώρα..............................45
Οι συντομεύσεις μου..............................46

Αριστερό πλήκτρο επιλογής...............46
Δεξί πλήκτρο επιλογής........................46
Γραμμή συντομεύσεων.......................46
Πλήκτρο περιήγησης...........................46
Πλήκτρο ενεργούς αναμονής..............46
Φωνητικές εντολές...............................47

Bluetooth.................................................47
Ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth...............................................47
Δημιουργία μιας σύνδεσης
Bluetooth...............................................48

Πακέτα δεδομένων.................................48
Μεταφορά δεδομένων...........................49

Μεταφορά λίστας επαφών.................49
Μεταφορά δεδομένων με μια
συμβατή συσκευή................................49
Συγχρονισμός από έναν
υπολογιστή...........................................50
Συγχρονισμός από έναν
διακομιστή............................................50

Καλώδιο δεδομένων USB.......................50
Κλήσεις.....................................................51
Τηλέφωνο................................................51
Αξεσουάρ.................................................52
Διαμόρφωση...........................................53
Ασφάλεια.................................................53

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α



Αποστολή ενημερώσεων
λογισμικού...............................................54

Ρυθμίσεις ενημέρωσης
λογισμικού............................................54
Αίτημα για μια ενημέρωση
λογισμικού............................................55
Εγκατάσταση μιας ενημέρωσης
λογισμικού............................................55

Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων...............................................55
11. Μενού φορέα.......................55
12. Έκθεση.................................56
Φάκελοι και αρχεία.................................56
Εκτύπωση εικόνων.................................56
Κάρτα μνήμης..........................................56

Μορφοποίηση της κάρτας
μνήμης...................................................57
Κλείδωμα της κάρτας μνήμης.............57
Έλεγχος της κατανάλωσης
μνήμης...................................................57

13. Πολυμέσα............................57
Κάμερα και βίντεο...................................57

Λήψη εικόνων.......................................58
Εγγραφή κλιπ βίντεο...........................58
Επιλογές κάμερας και βίντεο..............58

Αναπαραγωγή μουσικής........................59
Μενού μουσικής...................................59
Αναπαραγωγή μουσικών
κομματιών.............................................60
Αλλάξτε την εμφάνιση της
αναπαραγωγής μουσικής....................60

Ραδιόφωνο..............................................60
Αποθήκευση ραδιοφωνικών
συχνοτήτων..........................................61
Ακούστε ραδιόφωνο............................61

Φωνητική εγγραφή.................................62
Ισοσταθμιστής (equalizer).....................62
Διεύρυνση στέρεο...................................63
14. Λειτουργία PTT....................63
Κανάλια PTT.............................................63

Τύποι καναλιών PTT.............................63

Δημιουργία καναλιού..........................64
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας PTT................................64
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης
PTT............................................................64

Πραγματοποίηση κλήσης
καναλιού...............................................65
Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-
έναν.......................................................65
Πραγματοποίηση κλήσης PTT σε
πολλαπλούς παραλήπτες....................65
Λήψη μιας κλήσης PTT.........................65

Αιτήσεις επανάκλησης...........................65
Αποστολή αίτησης
επανάκλησης........................................65
Απάντηση σε αίτηση
επανάκλησης........................................66

Προσθήκη μιας επαφής ένας-προς-
έναν..........................................................66
Ρυθμίσεις PTT..........................................66
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης........................67
15. Εφαρμογές..........................67
Έναρξη παιχνιδιού..................................67
Εκκίνηση εφαρμογής..............................67
Επιλογές εφαρμογής...............................68
Λήψη εφαρμογής....................................68
16. Ατζέντα................................68
Αφύπνιση.................................................68

Ορισμός ειδοποίησης..........................69
Διακοπή αφύπνισης.............................69

Ημερολόγιο..............................................69
Δημιουργία σημείωσης
ημερολογίου.........................................70
Ειδοποίηση σημείωσης.......................70

Λίστα υποχρεώσεων...............................70
Σημειώσεις...............................................70
Αριθμομηχανή.........................................70
Χρονόμετρα.............................................71
Χρονόμετρο.............................................71
17. Ιστός....................................72
Ρύθμιση προγράμματος
περιήγησης..............................................72

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α



Σύνδεση σε μια υπηρεσία......................72
Περιήγηση σε σελίδες............................73

Περιήγηση με τα πλήκτρα του
τηλεφώνου...........................................73
Απευθείας κλήσεις...............................73

Σελιδοδείκτες...........................................73
Ρυθμίσεις εμφάνισης.............................74
Ρυθμίσεις ασφαλείας.............................74

Cookies...................................................74
Δέσμες εντολών για ασφαλή
σύνδεση................................................74

Ρυθμίσεις λήψης.....................................75
Εισερχόμενα υπηρεσίας.........................75

Πρόσβαση στα εισερχόμενα
υπηρεσίας.............................................75
Ρυθμίσεις εισερχομένων
υπηρεσίας.............................................75

Προσωρινή μνήμη...................................76
Ασφάλεια προγράμματος
περιήγησης..............................................76

Μονάδα ασφαλείας..............................76
Πιστοποιητικά......................................76
Ψηφιακή υπογραφή............................77

18. Υπηρεσίες SIM......................78
19. Σύνδεση με
υπολογιστή...............................78
Nokia PC Suite..........................................78
Πακέτα δεδομένων, HSCSD και
CSD............................................................78
Bluetooth.................................................79
Εφαρμογές επικοινωνίας
δεδομένων...............................................79
20. Πληροφορίες για τις
μπαταρίες..................................79
Φόρτιση και αποφόρτιση......................79
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας
μπαταριών Nokia....................................80

Έλεγχος ολογράμματος........................81
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας
σας δεν μπορεί να
πιστοποιηθεί:.......................................81

Προφυλάξεις και
συντήρηση................................83
Απόρριψη.................................................84
Πρόσθετες πληροφορίες
ασφαλείας.................................84
Μικρά παιδιά...........................................84
Περιβάλλον λειτουργίας........................84
Ιατρικές συσκευές...................................85

Εμφυτευμένες ιατρικές
συσκευές...............................................85
Ακουστικά βοηθήματα........................85

Οχήματα...................................................85
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος
εκρήξεων..................................................86
Επείγουσες κλήσεις.................................86
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΕΑ)..........................................................87
Ευρετήριο..................................89

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α



Για την ασφάλειά σας
Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε 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 ΟΔΙΚΗ 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 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 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.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στις θέσεις που περιγράφονται στην
τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 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.
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ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο
αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο
τηλέφωνό σας.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι
ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες
φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην
κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και
πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την
κλήση προτού σας επιτραπεί.

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.

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.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ η  σ υ σ κ ε υ ή
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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.
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε
συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η
υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η εφαρμογή e-mail, τα άμεσα
μηνύματα, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω
προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

Κοινόχρηστη μνήμη
Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν
κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα
multimedia και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις
υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή
σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να
μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν
κοινόχρηστη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη
είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης
μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές
που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

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.

Κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ η  μ ν ή μ η
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1. Γενικές πληροφορίες
Κωδικοί πρόσβασης
Κωδικός ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό 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. Βλέπε
«Ασφάλεια», σελ. 53.

Κωδικοί PIN
Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός
αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη
εξουσιοδοτημένη χρήση. Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 53.
Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι
απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.
Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη
μονάδα ασφαλείας. Βλέπε «Μονάδα ασφαλείας», σελ. 76.
Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Βλέπε «Ψηφιακή
υπογραφή», σελ. 77.

Κωδικοί PUK
Ο κωδικός προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού
προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός
μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία)
απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω
κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής
Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρ. φραγής
κλήσ.. Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 53.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης
Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες
Internet κινητών τηλεφώνων, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή
συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις
σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον
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πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή
υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web. Βλέπε «Υποστήριξη της
Nokia», σελ. 13.
Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν
αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη Ελήφθησαν
ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Εμφάν. > Αποθήκ.. Εάν είναι
απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής
υπηρεσιών.
Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε Έξοδος or Εμφάν. >
Απόρρ..

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, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε
με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ενημερώσεις λογισμικού
Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις λογισμικού που παρέχουν νέες,
βελτιωμένες λειτουργίες ή καλύτερες επιδόσεις. Ίσως μπορείτε να λάβετε αυτές τις
ενημερώσεις από την εφαρμογή Nokia Software Updater PC. Για την ενημέρωση του
λογισμικού της συσκευής, 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 της συσκευής 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 τη συσκευή σας.
Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 54.
Η λήψη των ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά
μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών.
Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με
τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Γ ε ν ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
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Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής σας είναι πλήρως φορτισμένη, η συνδέστε
το φορτιστή πριν ξεκινήσει η ενημέρωση.

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

Υποστήριξη της Nokia
Πληροφορίες υποστήριξης
Επισκεφτείτε τη διεύθυνσηwww.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.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης
Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεάν λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης, για
παράδειγαμ MMS, GPRS, e-mail και άλλων υπηρεσιών ρυθμίσεων για το μοντέλο της
συσκευής 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.

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.

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε
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Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4B. Χρησιμοποιείτε πάντα
αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. Βλέπε «Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών
Nokia», σελ. 80.
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. Σύρετε 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).

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 τη συσκευή και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία της

συσκευής.

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε
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2. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας μνήμης για να την
ξεκλειδώσετε (1).

3. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας (2) και τοποθετήστε
την κάρτα μνήμης στην υποδοχή με την επιφάνεια
επαφής προς τα μέσα (3).

4. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας (4) και σύρετέ την για
να κλειδώσει (5).

5. Τοποθετήστε τη μπαταρία και βάλτε το πίσω κάλυμμα στη συσκευή.

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.

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε
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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-4Β με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου
2 ώρες και 15 λεπτά ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Κεραία

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

υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
Δώστε 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.

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε
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Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικές κεραίες.

Σηµείωση:  Όπως ισχύει και για
οποιαδήποτε άλλη συσκευή µετάδοσης
ραδιοκυµάτων, µην αγγίζετε άσκοπα την κεραία
όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. Για
παράδειγµα, αποφεύγετε να αγγίζετε την
κυψελοειδή κεραία κατά τη διάρκεια
τηλεφωνήµατος. 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



Αλλαγή του χρωματιστού πλαισίου
Αντικαταστήστε το χρωματιστό πλαίσιο για να αλλάξετε την εμφάνιση της συσκευής
σας.
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σας.
2. Αποσυνδέστε το χρωματιστό πλαίσιο αρχικά από το

επάνω μέρος της συσκευής σας (1) και αφαιρέστε το
(2).

3. Για να τοποθετήσετε ένα χρωματιστό πλαίσιο,
στερεώστε το στο κάτω μέρος της συσκευής σας (3) και
συνδέστε το από κάτω προς τα πάνω (4, 5). Πιέστε το
στο πάνω μέρος για να κουμπώσει στη θέση του.

4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει
καλά.

Λουράκι
Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.

Γ ι α  ν α  ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 17



3. Η συσκευή σας
Πλήκτρα και μέρη του τηλεφώνου

1 — Ακουστικό τηλεφώνου
2 — Οθόνη
3 — ΠλήκτροNavi™ : πλήκτρο κύλισης 4 κατευθύνσεων και μεσαίο πλήκτρο επιλογής
4 — Αριστερό πλήκτρο επιλογής
5 — Πλήκτρο κλήσης
6 — Πληκτρολόγιο
7 — Δεξί πλήκτρο επιλογής
8 — Πλήκτρο τερματισμού
9 — Μικρόφωνο
10 — Υποδοχή φορτιστή
11 — Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
12 — Μικρή υποδοχή καλωδίου USB
13 — Πλήκτρο κάμερας
14 — Φλας κάμερας
15 — Πλήκτρο μείωσης έντασης
16 — Πλήκτρο αύξησης έντασης
17 — Πλήκτρο λειτουργίας
18 — Μεγάφωνο
19 — Φακός κάμερας

Προειδοποίηση:  Το πλήκτρο ενεργοποίησης (17) και η μεταλλική διακόσμηση
αυτής της συσκευής μπορεί να περιέχει νικέλιο. Δεν έχει σχεδιαστεί για παρατεταμένη

Η  σ υ σ κ ε υ ή  σ α ς
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επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο ενδέχεται να
προκαλέσει αλλεργία στο νικέλιο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας.
Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται
με τη μορφή ****) και επιλέξτε ΟΚ.
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
καταχωρίστε την ημερομηνία. Βλέπε «Ημερομηνία και ώρα», σελ. 45.
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά και η συσκευή είναι στην
κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το
φορέα παροχή υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη Σύνδ. σε υποστήριξη. Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 53. Βλέπε
«Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11.

Κατάσταση αναμονής
Όταν η συσκευή είναι έτοιμη 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

Η  σ υ σ κ ε υ ή  σ α ς
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5 — Ρολόι
6 — Κύρια οθόνη
7 — Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής. Βλέπε «Αριστερό πλήκτρο
επιλογής», σελ. 46.
8 — Λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής
9 — Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής. Βλέπε «Δεξί πλήκτρο
επιλογής», σελ. 46. Οι μεταβλητές του χειριστή ενδέχεται να έχουν ένα συγκεκριμένο
όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web.

Ενεργή αναμονή
Στη λειτουργία ενεργούς αναμονής εμφανίζεται μια λίστα με τις λειτουργίες και τις
πληροφορίες της επιλεγμένης συσκευής στις οποίες μπορείτε να έχετε άμεσα
πρόσβαση.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή, επιλέξτε Μενού >
Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ενεργή αναμονή > Ενεργή αναμονή >
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
Στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε Επιλογή ή Προβολή. Τα βέλη υποδεικνύουν ότι
υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Για να σταματήσετε την περιήγηση, επιλέξτε
Έξοδος.
Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε
Επιλογές και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

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 «Οι συντομεύσεις μου», σελ. 46.

Ενδείξεις
  μη αναγνωσθέντα μηνύματα

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

  αναπάντητη κλήση

Η  σ υ σ κ ε υ ή  σ α ς
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/   Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η
κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".

  ληφθέντα άμεσα μηνύματα
  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

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

  Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.
  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.

/   Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
/   Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
/   Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).
  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
/   Η σύνδεση push-to-talk (PTT) είναι ενεργή ή προσωρινά διακεκομμένη.
  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.

  Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο
με τη συσκευή.

  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
/ /   Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά, συσκευή ανοιχτής συνομιλίας ή

ακουστικά βαρηκοΐας στη συσκευή.

Λειτουργία πτήσης
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνοτήτων και να
εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια, ημερολόγιο και αριθμούς τηλεφώνου
"εκτός σύνδεσης".
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε
ραδιοσυχνότητες—σε αεροσκάφη ή νοσοκομεία. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία
πτήσης, εμφανίζεται το εικονίδιο .
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήσει > Ενεργοποίηση ή
Διαμόρφωση για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τη λειτουργία πτήσης.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Η  σ υ σ κ ε υ ή  σ α ς
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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;. Το τηλέφωνο επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια
επείγουσα κλήση.

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.
Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε Ξεκλείδ. και πατήστε * μέσα σε 1,5
δευτερόλεπτο. Εάν το Κλείδ. πληκτρ. ασφ. έχει οριστεί σε ενεργοποίηση,
πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.
Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι
ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την
κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.
Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου και Κλείδ. πληκτρ.
ασφ.. Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 51.
Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η
πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει
προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες λειτουργίες της συσκευής χωρίς να
τοποθετήσετε μια κάρτα SIM (για παράδειγμα, μεταφορά δεδομένων με συμβατό
υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή). Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται
απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η  σ υ σ κ ε υ ή  σ α ς
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4. Λειτουργίες κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης
Κλήση αριθμών
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για το 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.

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

3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε
το πλήκτρο τερματισμού.

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε
αποθηκεύσει στις Επαφές. Βλέπε «Αναζήτηση επαφής», σελ. 41. Πατήστε το πλήκτρο
κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.
Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο
κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό
ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Συντομεύσεις κλήσης
Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, από τον
αριθμό 2 έως το 9. Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσης», σελ. 43.
Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
Ή
Αν η Ταχεία κλήση έχει ρυθμιστεί σε Ναι, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα
αριθμητικό πλήκτρο μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην Ταχεία κλήση. Βλέπε
«Κλήσεις», σελ. 51.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει
αποθηκευτεί στη λίστα επαφών της συσκευής.

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  κ λ ή σ η ς

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 23



Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Ορίστε τη Γλώσσα αναγνώρ. πριν
τη χρήση της φωνητικής κλήσης. Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 51.

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 καθαρά 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.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης λειτουργίας
της συσκευής είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Βλέπε «Φωνητικές
εντολές», σελ. 47.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης
Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να
τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να
θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε Αθόρυβο.
Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς
κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε
αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Μπορείτε
επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονή κλήσης. Βλέπε
«Κλήσεις», σελ. 51.

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 Επιλογές και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Οι επιλογές κλήσης είναι Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκ/
γίου, Εγγραφή, Καθαρότητα φωνής, Μεγάφωνο ή Ακουστικό.
Οι επιλογές δικτύου είναι Απάντηση ή Απόρριψη, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα
κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων και οι εξής:
● Αποστολή DTMF —  για την αποστολή συμβολοσειρών
● Εναλλαγή —  για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  κ λ ή σ η ς
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● Μεταβίβαση —  για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και
αποσύνδεση

● Συνακρόαση —  για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης
● Προσωπική 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.

5. Δημιουργία 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 Επιλογές 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. Δεν 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 Επιλογές > 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.

Δ 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. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη,

επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο 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.

6. Περιήγηση στα μενού
Η συσκευή 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 αυτό που

θέλετε (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, πατήστε Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού >
Λίστα, Πλέγμα, Πλέγμα με ετικέτες, ή Καρτέλες.
Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να
μετακινήσετε και πατήστε Επιλογές > 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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7. 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.

Σημείωση:  Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον
αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η
συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό
παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες
μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που
χρησιμοποιείτε.

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.

Μηνύματα κειμένου
Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το
κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά
δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας
χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν 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
παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα
θα αποσταλεί ως 2 συνεχόμενα μηνύματα.
Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, SMS ή μήνυμα e-mail ,
πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Βλέπε
«Μηνύματα κειμένου», σελ. 38.
Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για
να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, διαγράψτε ορισμένα από τα παλιά.

Μηνύματα multimedia
Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που
διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Μ η ν ύ μ α τ α
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Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε
περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται
να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.
Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ.

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα. Για να προσθέσετε τους
παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο Προς:, και πληκτρολογήστε τον αριθμό παραλήπτη
ή τη διέυθυνση e-mail, ή επιλέξτε Προσθ. για να επιλέξετε τους παραλήπτες από τις
διαθέσιμες επιλογές. Για να προσθέσετε Κοινοποίηση ή Κρυφή κοινοποίηση
παραλήπτες, επιλέξτε Επιλογές > Προσθ. παραλήπτη. Για να πληκτρολογήσετε το
κείμενο μηνύματος, μεταβείτε στο πεδίο Κείμενο:, και πληκτρολογήστε το κείμενο.
Για να προσθέσετε θέμα στο μήνυμα, επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη θέματος Για
να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στη
βάση της οθόνης και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο συνημμένου.
Ο τύπος μηνύματος επισημαίνεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα
ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.
Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε Αποστ..
Ορισμένες από τις λειτουργίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τη μετατροπή του
τύπου μηνύματος από μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia, είναι οι ακόλουθες:
● Επισύναψη αρχείου στο μύνημα.
● Αίτηση για αναφορά παράδοσης.
● Καθορισμός της προτεραιότητας του μηνύματος σε υψηλή ή χαμηλή.
● Προσθήκη κοινού ή κρυφού παραλήπτη ή θέματος στο μήνυμα ή διεύθυνσης e-mail

στο πεδίο παραλήπτη.
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να έχουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με
τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για
περισσότερες λεπτομέρειες.

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.
Η συσκευή 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.
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Επιλέξτε Επιλογές > Απάντηση ως και τον τύπο μηνύματος για να απαντήσετε σε
ένα μήνυμα.

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

Σημείωση:  Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον
αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η
συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό
παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες
μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που
χρησιμοποιείτε.
Εάν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί
μερικές φορές να το ξαναστείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το
μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα. Για να ακυρώσετε την αποστολή των
μηνυμάτων στο φάκελο Εξερχόμενα, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και
πατήστε Επιλογές > Ακύρωση αποστολής.

E-mail
Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου (υπηρεσία
δικτύου) που σας επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail. Αυτή η εφαρμογή
e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS. Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία e-mail στη συσκευή σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.
Μπορείτε να γράψετε, να αποστείλετε και να διαβάσετε ένα e-mail με τη συσκευή σας
και μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά με ένα νέο e-mail στο λογαριασμό σας.
Η συσκευή υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Η εφαρμογή αυτή δεν
υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.
Πριν μπορέσετε να στείλετε και να επανακτήσετε οποιαδήποτε μηνύματα e-mail,
πρέπει να αποκτήσετε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε τον
υπάρχοντα. 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. 11.
Για να ρυθμίσετε τις επιλογές σας όσον αφορά το e-mail, επιλέξτε Μενού >
Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail. Βλέπε «Μηνύματα e-
mail», σελ. 40.
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Οδηγός ρύθμισης E-mail
Ο οδηγός ρύθμισης e-mail ξεκινά αυτόματα αν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο
τηλέφωνο. Διαφορετικά, για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης, επιλέξτε Μενού >
Μηνύματα > E-mail > Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ. > Οδηγός ρύθμ. e-mail
Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε Μενού >
Μηνύματα > E-mail > Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ. > Aπό χρήστη.
Η εφαρμογή e-mail απαιτεί σημείο πρόσβασης στο internet χωρίς διακομιστή
μεσολάβησης (proxy). Τα σημεία πρόσβασης WAP συνήθως περιλαμβάνουν proxy και
δεν λειτουργούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή e-mail
Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή να
συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το
e-mail.
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα 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

πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε το
πλήκτρο Εισαγ. και τις σχετικές επιλογές.
Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα e-mail, επιλέξτε Επιλογές > Αποθήκευση. Για να
επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, επιλέξτε Ως
πρόχειρο.

4. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, επιλέξτε το πλήκτρο Αποστoλή.
Για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail από το φάκελο "Πρόχειρα", επιλέξτε Μενού >
Μηνύματα > Πρόχειρα και το μήνυμα που θέλετε.

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.
Για να λάβετε μηνύματα e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε
Μενού > Μηνύματα και το λογαριασμό e-mail σας. Επιβεβαιώστε για να συνδεθείτε
στο γραμματοκιβώτιό σας. Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των
κεφαλίδων e-mail. Επιλέξτε ένα e-mail και πατήστε Άνοιγμα για να λάβετε το πλήρες
μήνυμα e-mail. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για δείτε το e-mail. Επιλέξτε Ανάκτ. για
να λάβετε τα συνημμένα. Επιλέξτε Επιλογές > Απάντηση για να απαντήσετε σε ένα
μήνυμα e-mail. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail
και, στη συνέχεια, δημιουργήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα
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απάντησης, επιλέξτε το πλήκτρο Αποστ.. Για να τερματίσετε τη σύνδεση στο
γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε Επιλογές > Αποσύνδεση. Η σύνδεση στο
γραμματοκιβώτιο τερματίζεται επίσης αυτόματα μετά από κάποιο διάστημα χωρίς
δραστηριότητα.

Νέες ειδοποιήσεις e-mail
Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα τον λογαριασμό σας e-mail
κατά διαστήματα και να παράγει μια ειδοποίηση, αν ο λογαριασμός σας έχει λάβει
νέο e-mail.
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Επεξ.

γραμ/κιβωτίων.
2. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας e-mail, Λήψη ρυθμίσεων και τις ακόλουθες

επιλογές:
● Διάστ. ενημ. γρ/κιβ.  — για να ρυθμίσετε πόσο συχνά θα ελέγχει η συσκευή

σας το λογαριασμό σας e-mail για νέο e-mail
● Αυτόματη ανάκτηση  — για να ανακτήσετε αυτόματα ένα νέο e-mail από τον

λογαριασμό σας e-mail.
3. Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου e-mail, επιλέξτε Μενού >

Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Ειδοπ. νέου e-mail >
Ενεργοποίηση.

Στιγμιαία μηνύματα
Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή
της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτόματα.

Σύνταξη ενός μηνύματος φλας
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα. Πληκτρολογήστε
τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμά σας. Το μέγιστο μήκος
ενός στιγμιαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα ένα
κείμενο που αναβοσβήνει, επιλέξτε Επιλογές > Εισαγωγή συμβόλου > Χαρακτ.
αναβοσβ. για να ορίσετε μια ένδειξη. Το κείμενο πίσω από την ένδειξη αναβοσβήνει.
Για να σταματήσει το κείμενο να αναβοσβήνει, εισαγάγετε μια δεύτερη ένδειξη.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα στιγμιαίο μήνυμα
Ένα ληφθέν στιγμιαίο μήνυμα δηλώνεται με την ένδειξη Μήνυμα: και μερικές λέξεις
από την αρχή του μηνύματος.
Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε Ανάγν..
Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις από το τρέχον μήνυμα,
επιλέξτε Επιλογές > Χρήση στοιχείου.
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Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε Αποθήκ. και το φάκελο στον οποίο θέλετε
να το αποθηκεύσετε.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress
Μπορείτε να χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μηνυμάτων MMS για να δημιουργήσετε και
να αποστείλετε εύκολα ένα μήνυμα ήχου. Η υπηρεσία μηνυμάτων MMS πρέπει να έχει
ενεργοποιηθεί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος
1. Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου. Ενεργοποιείται

η φωνητική εγγραφή. Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 62.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
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..

Ακρόαση μηνύματος
Για να ανοίξετε ένα ληφθέν μήνυμα ήχου, επιλέξτε Αναπαρ..
Σε περίπτωση που έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε Εμφάν. >
Αναπαρ..
Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε Έξοδος.

Η μνήμη είναι πλήρης
Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται
το μήνυμα Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων..
Για να διαγράψετε τα παλιά μηνύματα, πατήστε ΟΚ > Ναι και επιλέξτε τον φάκελο.
Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και επιλέξτε Διαγρ..
Για να τα διαγράψετε περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε Επιλογή. Επιλέξτε όλα
τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Επιλογές > Διαγρ.
επιλεγμένων.

Φάκελοι
Η συσκευή αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα. Τα
μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενα.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο
Σταλθ. στοιχεία, επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Γενικές
ρυθμίσεις > Αποθ. σταλθ. μηνυμ..
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Για να επεξεργαστείτε και να στείλετε μηνύματα που έχετε γράψει και αποθηκεύσει
στο φάκελο "Πρόχειρα", επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Πρόχειρα.
Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματά στο φάκελο Αποθηκ. στοιχ.. Για να
οργανώσετε τους υποφακέλους Αποθηκ. στοιχ., επιλέξτε Μενού > Μηνύματα >
Αποθηκ. στοιχ..
Για να προσθέσετε ένα φάκελο, επιλέξτε Επιλογές > Νέος φάκελος.
Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε
και επιλέξτε Επιλογές > Διαγραφή φακέλου ή Μετονομ. φακέλου.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ένα μήνυμα ως πρότυπο, ή
μεταβείτε στη λίστα προτύπων και επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ.
στοιχ. > Πρότυπα.

Άμεσα μηνύματα
Σημείωση:  Ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ενδέχεται να μην

έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό.
Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (ΑΜ) (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε
σύντομα, απλά 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 περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα
παροχής υπηρεσιών.
Για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων,
χρησιμοποιήστε την επιλογή Ρυθμίσεις σύνδεσης. Βλέπε «Πρόσβαση», σελ. 33.
Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την
υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Πρόσβαση
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.. Ο όρος Άμεσα μηνύμ. ενδέχεται να
αντικατασταθεί από έναν άλλο όρο ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που είναι διαθέσιμα περισσότερα από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για
την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε.
Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:
● Σύνδεση — για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Για να

ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία άμεσων
μηνυμάτων όταν το ενεργοποιείτε, στην περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε Αυτόματη
σύνδεση: > Ναι.

● Αποθηκ. συζητήσεις — για να εμφανίζετε, να διαγράφετε ή να μετονομάζετε τις
συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων
μηνυμάτων
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● Ρυθμίσεις σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τα
μηνύματα και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση
Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, μεταβείτε στο μενού άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε,
αν είναι απαραίτητο, την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, και επιλέξτε Σύνδεση.
Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε Επιλογές >
Αποσύνδεση.

Περίοδοι λειτουργίας
Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία, η κατάστασή σας, όπως τη βλέπουν οι άλλοι,
εμφανίζεται σε μια γραμμή κατάστασης: Κατάστ. μου: Συνδ., Kατάσ. μου:Κατειλ. ή
Κατ.: Εκτός σύνδ. Για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε Αλλαγή.
Κάτω από τη γραμμή κατάστασης υπάρχουν τρεις φάκελοι που περιέχουν τις επαφές
σας και εμφανίζουν την κατάστασή τους: Συζητήσεις, Σε σύνδεση () και Εκτός σύνδ.
(). Για να επεκτείνετε το φάκελο, επιλέξτε τον και επιλέξτε Ανάπτυξ. (ή μετακινηθείτε
προς τα δεξιά).
Για να συμπτύξετε το φάκελο επιλέξτε Σύμπτυξη (ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά).
● Συζητήσεις — εμφανίζει τη λίστα με τα νέα και τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα

ή τις προσκλήσεις για αποστολή άμεσων μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της ενεργούς
περιόδου λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων:

  δηλώνει ένα νέο μήνυμα ομάδας
  δηλώνει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας
  δηλώνει ένα νέο άμεσο μήνυμα
  δηλώνει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα
  δηλώνει μια πρόσκληση

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία
άμεσων μηνυμάτων.

● Σε σύνδεση () — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι συνδεδεμένες
● Εκτός σύνδ. () — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι εκτός σύνδεσης

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επεκτείνετε το φάκελο εντός ή εκτός σύνδεσης,
μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε
Συνομιλ.. Για να απαντήσετε σε μια πρόσκληση ή σε ένα μήνυμα, επεκτείνετε το
φάκελο Συζητήσεις και μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε
και επιλέξτε Άνοιγμα.

● Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες — Λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες που
παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (δεν είναι ορατή εάν το δίκτυο δεν
υποστηρίζει ομάδες). Για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας άμεσων
μηνυμάτων με μια ομάδα, μεταβείτε με κύλιση σε μια ομάδα και επιλέξτε Συμμετ..
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Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη
συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής,
μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε
μια προσωπική ομάδα. Βλέπε «Ομάδες», σελ. 36.

● Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες — για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της
υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον αριθμό
τηλεφώνου, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα. Εάν επιλέξετε
Ομάδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση το όνομα, το θέμα ή
το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

● Επιλογές > Συνομιλ. ή Συμμετοχή σε ομάδα — για να ξεκινήσετε μια συνομιλία
όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης
Αν λάβετε μια πρόσκληση, για να τη διαβάσετε, επιλέξτε Ανάγν.. Σε περίπτωση που
έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, επιλέξτε μία και πατήστε Άνοιγμα. Για
να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε Αποδοχή και
πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Για να
απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε Επιλογές > Απόρριψη ή
Διαγραφή.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος
Αν λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συζήτηση, εμφανίζεται το
μήνυμα Νέο άμεσο μήνυμα. Για να το διαβάσετε, πατήστε Ανάγν.. Σε περίπτωση που
έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε ένα μήνυμα και πατήστε
Άνοιγμα.
Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς συνομιλίας,
παραμένουν στο φάκελο Άμεσα μηνύμ. > Συζητήσεις. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από
κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Επαφές ΑΜ, εμφανίζεται το αναγνωριστικό
του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου,
πατήστε Επιλογές > Αποθήκευση επαφής.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία
Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων,
γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε Αποστ..
Αν λάβετε ένα νέο μήνυμα στη διάρκεια της συνομιλίας από ένα άτομο που δεν
συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και το
τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης. Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε
Αποστ.. Εμφανίζεται το μήνυμά σας και κάτω από αυτό το μήνυμα απάντησης.

Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων
Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, στο κύριο μενού των
άμεσων μηνυμάτων επιλέξτε Επιλογές > Προσθήκη επαφής > Κατά αριθμό
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κινητού, Μη αυτόμ. εισαγωγή, Αναζήτ. από διακομ., ή Αντιγρ. από διακομ.
(ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών). Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία
μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε Συνομιλ..

Φραγή ή αναίρεση φραγής μηνυμάτων
Όταν βρίσκεστε σε μια συνομιλία και θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων,
επιλέξτε Επιλογές > Φραγή επαφής.
Για τη φραγή μηνυμάτων από μια συγκεκριμένη επαφή στη λίστα επαφών σας,
μεταβείτε στην επαφή στο μενού Συζητήσεις, και επιλέξτε Επιλογές > Φραγή
επαφής > ΟΚ.
Για την αναίρεση φραγής μιας επαφής, στο κύριο μενού των άμεσων μηνυμάτων
επιλέξτε Επιλογές > Λίστα φραγμένων. Μεταβείτε στην επαφή, της οποίας τη φραγή
θέλετε να αναιρέσετε και επιλέξτε Αναίρεση > ΟΚ.

Ομάδες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα
παροχής υπηρεσιών ή να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για
συνομιλία με άμεσα μηνύματα.
Μπορείτε να ορίσετε σελιδοδείκτες για τις ανοιχτές ομάδες που διατηρούνται από το
φορέα παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και
επιλέξτε Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες. Επιλέξτε μια ομάδα και πατήστε Συμμετ.. Εάν
δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως
ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα.
Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε Επιλογές >
Διαγραφή ομάδας.
Για να αναζητήσετε μια ομάδα, επιλέξτε Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες > Αναζήτηση
ομάδων.
Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων
μηνυμάτων και στο κύριο μενού επιλέξτε Επιλογές > Δημιουργία ομάδας.
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της
προσωπικής ομάδας και συντάξτε μια πρόσκληση.

Μηνύματα ομιλίας
Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία ίσως να
χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου.
Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε Μενού > Μηνύματα >
Μηνύμ. ομιλίας > Ακρόαση μην. ομιλ..
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Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του
αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε Αριθμ. Α/Τ ομιλίας.
Εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας.
Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε Ακρόαση.

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 δικτύου.
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφ. 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 υπηρεσ.. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής
υπηρεσιών δικτύου.

Διαγραφή μηνυμάτων
Διαγραφή ενός μηνύματος, όλων των μηνυμάτων ή ενός φακέλου.
Για να διαγράψετε μηνύματα, επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Διαγρ. μηνυμ. >
Κατά μήνυμα για να διαγράψετε ένα μήνυμα, Κατά φάκελο για να διαγράψετε όλα
τα μηνύματα από ένα φάκελο, ή Όλα τα μηνύματα.

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 > Επιλογές >
Μηνύματα SIM.
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Ρυθμίσεις μηνυμάτων
Γενικές ρυθμίσεις
Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα
multimedia.
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις και μία από
τις ακόλουθες επιλογές:
● Αποθ. σταλθ. μηνυμ.  — Επιλέξτε Ναι εάν θέλετε να αποθηκεύονται τα σταλθέντα

μηνύματα στο φάκελο Σταλθέντα στοιχεία.
● Αντικατ. Σταλθέντων  — Επιλέξτε Επιτρέπεται εάν θέλετε να αντικαθίστανται τα

παλιά σταλθέντα μηνύματα από τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Αυτή
η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν ορίσετε Αποθ. σταλθ. μηνυμ. > Ναι.

● Μέγεθος γραμμ/ράς  — Επιλέξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα
χρησιμοποιείται στα μηνύματα.

● Προτιμ. παραλήπτης  — προσθήκη των αγαπημένων αριθμών τηλεφώνου,
επαφών, διευθύνσεων e-mail ή ομάδων παραληπτών

● Smiley γραφικών  — Επιλέξτε Ναι για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να
αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μηνύματα κειμένου
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την
προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS e-mail.
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου και μία
από τις ακόλουθες επιλογές:
● Αναφορές παράδ.  — Επιλέξτε Ναι για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας

αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)
● Κέντρα μηνυμάτων  — Επιλέξτε Νέο κέντρο για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου

και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή
μηνυμάτων κειμένου. Αυτός ο αριθμός σάς παρέχεται από το φορέα παροχής
υπηρεσιών.

● Κέντρο μην. σε χρήσ.  —  για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που
χρησιμοποιείται.

● Χρονική ισχύς μηνύμ.  — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το
δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

● Αποστολή μηνυμ. ως  — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται
να αποστείλετε: Κείμενο, Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ (υπηρεσία δικτύου)

● Χρήση πακέτων δεδ.  — Επιλέξτε Ναι για να ορίσετε το GPRS ως φορέα
πλοήγησης SMS.

● Υποστήριξη χαρακτ.  — Επιλέξτε Πλήρης για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες
στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε
Περιορισμένη, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια ενδέχεται να
μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Μ η ν ύ μ α τ α

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.38



● Απάντ. από ίδιο κέντ.  — Επιλέξτε Ναι για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του
μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που
χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα multimedia
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των
μηνυμάτων multimedia.
Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τα μηνύματα multimedia ως
μήνυμα διαμόρφωσης. Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11.
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Βλέπε
«Διαμόρφωση», σελ. 53.
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύμ. multimedia και από τις
ακόλουθες επιλογές:
● Αναφορές παράδ.  — Επιλέξτε Ναι για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας

αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)
● Λειτουργία δημ. MMS  — Επιλέξτε Περιορισμένη για δημιουργία μηνυμάτων

multimedia με περιορισμένο περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο πιθανό η
συσκευή που θα λάβει το μήνυμα να μπορεί να εμφανίσει το περιεχόμενο.

● Μέγ. εικ. (ελεύθερο)  — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα
multimedia. Σε περίπτωση περιορισμού, οι υψηλότερες αναλύσεις, που μπορεί να
μην υποστηρίζονται από ορισμένα δίκτυα, δεν είναι διαθέσιμες.

● Προεπ. χρόν. διαφάν.  — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των
διαφανειών στα μηνύματα multimedia

● Επιτρέπ. λήψη MMS  — Επιλέξτε Ναι ή Όχι για τη λήψη ή τη φραγή του
μηνύματος multimedia. Αν επιλέξετε Στο οικείο δίκτυο, δεν μπορείτε να λαμβάνετε
μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως Στο οικείο
δίκτυο. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

● Εισερχ. μηνύμ. MMS  — για να επιτρέπεται η λήψη των μηνυμάτων multimedia
αυτόματα, μη αυτόματα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για
απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η επιλογή Επιτρέπ.
λήψη MMS είναι ρυθμισμένη στο Όχι.

● Επιτρ. οι διαφημίσεις  — για τη λήψη ή την απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση
αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση Επιτρέπ. λήψη MMS έχει οριστεί σε Όχι ή η
ρύθμιση Εισερχ. μηνύμ. MMS έχει οριστεί σε Απόρριψη.

● Ρυθμίσεις διαμόρφ.  — Επιλέξτε Διαμόρφωση εάν θέλετε να εμφανίζονται οι
διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων
multimedia. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, Προεπιλογή ή Προσωπ.
διαμόρφ. για την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε
Λογαριασμός και ένα λογαριασμό MMS που περιλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις
διαμόρφωσης.

Μ η ν ύ μ α τ α
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Μηνύματα e-mail
Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των e-mail.
Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Βλέπε «Υπηρεσία
ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με
μη αυτόματο τρόπο. Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 53.
Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail για να
εμφανιστούν οι επιλογές.

8. Επαφές
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη
της συσκευής και στη μνήμη της κάρτας SIM.
Η μνήμη της συσκευής ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες
πληροφορίες , όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα 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 .

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου
Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε.
Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε Μενού > Επαφές >
Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής.

Αποθήκευση στοιχείων
Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών
τηλεφώνου, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ και στοιχεία σύντομων κειμένων για μια
επαφή.
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.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη Τηλέφωνο ή Τηλέφωνο και SIM. Βλέπε
«Ρυθμίσεις», σελ. 41.
Αναζητήστε μια επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε στοιχεία και επιλέξτε
Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων.
Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ε π α φ έ ς
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Ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν εάν αποθηκεύονται οι πληροφορίες επαφής, τον τρόπο
εμφάνισής τους και το μέγεθος της μνήμης που απομένει.
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Επιλογή μνήμης  — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για

τις επαφές σας. Επιλέξτε Τηλέφωνο και SIM για να ανακαλέσετε ονόματα και
αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε
ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

● Προβολή επαφών  — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα
ονόματα και οι αριθμοί στις Επαφές.

● Προβολή ονομάτων —  για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα
ή το επώνυμο της επαφής

● Μέγεθος γραμμ/ράς  — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα
με τις επαφές

● Κατάσταση μνήμης —  για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της
μνήμης που χρησιμοποιείται

Ομάδες
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ομάδες για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους
αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με
διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδας.

Αναζήτηση επαφής
Επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ονόματα και μετακινηθείτε στη λίστα των επαφών ή
πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητείτε.

Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών
Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μια επαφή από την κάρτα μνήμης SIM στο
τηλέφωνο και αντίστροφα, επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ονόματα. Επιλέξτε την
επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε Επιλογές >
Αντιγραφή επαφής ή Μετακίνηση επαφής.
Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε περισσότερες από μία επαφές, επιλέξτε την
πρώτη επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε Επιλογές >
Επιλογή. Επισημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε Επιλογές > Αντιγρ.
επιλεγμένων ή Μετακίνηση επιλεγμ..
Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε όλες τις επαφές από την κάρτα μνήμης SIM στο
τηλέφωνο και αντίστροφα, επιλέξτε Μενού > Επαφές > Αντιγρ. επαφών ή Μετακ.
επαφών.

Ε π α φ έ ς

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 41



Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό
αριθμό συνημμένο.

Επεξεργασία στοιχείων επαφών
Αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε Στοιχεία.
Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε
την εικόνα, πατήστε Επιλογές > Επεξεργασία.
Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε
Επιλογές > Αλλαγή τύπου. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή,
επιλέξτε Επιλογές > Ως προεπιλογή.

Διαγραφή επαφών
Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε Επιλογές >
Διαγραφή επαφής.
Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες από την κάρτα
μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, πατήστε Μενού > Επαφές > Διαγρ.
επαφών > 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 Επιλογές > Διαγραφή και επιλέξτε από τις
διαθέσιμες επιλογές.

Συγχρονισμός όλων
Συγχρονίστε το ημερολόγιο, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με έναν
απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Βλέπε «Συγχρονισμός από
έναν διακομιστή», σελ. 50.

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 > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων.
Όταν λάβετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε Εμφάν. > Αποθήκ. για την
αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά
στοιχεία, πατήστε Έξοδος > Ναι.

Ε π α φ έ ς
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Συντομεύσεις κλήσης
Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα κλήσης ενός αριθμού τηλεφώνου με το πάτημα
ενός πλήκτρου. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στα αριθμητικά
πλήκτρα 2 έως το 9. Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα αριθμητικό
πλήκτρο, επιλέξτε Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις, και μεταβείτε στον αριθμό
που θέλετε να αντιστοιχίσετε ως συντόμευση για την Ταχεία κλήση.
Πατήστε Αντιστχ., ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός
τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε Επιλογές > Αλλαγή.
Επιλέξτε Αναζήτ. και επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε τη
συντόμευση. Αν η λειτουργία Ταχεία κλήση είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο
σάς ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.
Για την πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση συντόμευσης, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσης», σελ. 23.

Πληροφορίες, υπηρεσία και οι αριθμοί μου
Επιλέξτε Μενού > Επαφές και ένα από τα ακόλουθα υπομενού:
● Αριθμ. πληροφ.  —  για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα

παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί
περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

● Αριθμοί υπηρεσ.  — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί
περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

● Οι αριθμοί μου  —  για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν
αντιστοιχιστεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM.

9. Μητρώο κλήσεων
Η συσκευή καταγράφει τις αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις μόνο
εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε Μενού > Μητρώο >
Αναπάντ. κλήσ., Ληφθ. κλήσεις ή Εξερχόμ. κλήσεις.
Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους
εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε Μητρ. κλήσεων. Για να δείτε
τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε Παραλήπτες
μην..
Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες
σας, επιλέξτε Μενού > Μητρώο > Διάρκ. κλήσεων, Μετρ. πακ. δεδ. ή Χρον. σύνδ.
δεδ..

Μ η τ ρ ώ ο  κ λ ή σ ε ω ν
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Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει,
επιλέξτε Μενού > Μητρώο > Μητρώο μηνυμ..

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 χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του
χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια
της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

10. Ρυθμίσεις
Προφίλ
Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα
οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου 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
● Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που

θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
● Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα (μέχρι και 24ώρες) και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. 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 τη συσκευή σας.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα. Ανοίγει μια λίστα φακέλων στην

Έκθεση. Ανοίξτε το φάκελο Θέματα και επιλέξτε ένα θέμα.
● Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε

περισσότερα θέματα.

Ήχοι
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Ρ υ θ μ ί σ ε ι ς
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Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο
μενού Προφίλ. Βλέπε «Προφίλ», σελ. 44.
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κτυπά μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς
τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε Ειδοποίηση
για.
Επιλέξτε Επιλογές > Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή Ακύρωση
για να μην γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.
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 προσθήκη εικόνας φόντου στην κατάσταση αναμονής
● Ενεργή αναμονή  — για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία ενεργούς αναμονής και για να οργανώσετε και να διαμορφώσετε τη
λειτουργία ενεργούς αναμονής

● Χρώμα γραμμ. αναμ.  — για να επιλέξετε το χρώμα του κειμένου στην κατάσταση
αναμονής

● Εικ. πλήκτρ. περιήγ.  — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων
πλήκτρων κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η
ενεργή αναμονή.

● Προστασία οθόνης  — για να ορίσετε μια προστασία οθόνης στη συσκευή σας. Για
να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε
Λήψεις γραφικών. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η
προστασία οθόνης, επιλέξτε Όριο χρόνου.

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

● Λογότυπο φορέα  — για να ρυθμίσετε την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου
του φορέα στη συσκευή σας

● Εμφ. πληρ. 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,
πατήστε Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα, Μορφή
ημ/νίας, ή Αυτόμ. ενημ. ώρας (υπηρεσία δικτύου).
Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία
και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας: και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά
για να επιλέξετε 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
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στη συσκευή σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων
μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Οι συντομεύσεις μου
Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες της
συσκευής που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής
Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Οι
συντομ. μου > Αριστερό πλ. επιλ..
Εάν στο αριστερό πλήκτρο έχει οριστεί η λειτουργία Μετάβ. για την ενεργοποίηση
μιας λειτουργίας, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Μετάβ. > Επιλογές και μία
από τις ακόλουθες επιλογές:
● Επιλογές — για να προσθέστε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για

να την αφαιρέσετε
● Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας

συντομεύσεις.

Δεξί πλήκτρο επιλογής
Επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα και επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ.
μου > Δεξί πλήκ. επιλογής.

Γραμμή συντομεύσεων
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Γραμμή συντομεύσεων >
Επιλογή συντομεύσ. ή Οργάνωση συντομ. για να επιλέξετε εφαρμογές και τη σειρά
τους στη γραμμή συντομεύσεων ενεργούς αναμονής.

Πλήκτρο περιήγησης
Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες συσκευής από μια προκαθορισμένη λίστα στο
πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης), επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ.
μου > Πλήκτρο περιήγησης.

Πλήκτρο ενεργούς αναμονής
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Πλήκτρο εν. αναμον. για να
επιλέξετε την κίνηση του πλήκτρου πλοήγησης για ενεργοποίηση της κατάστασης
ενεργούς αναμονής.
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Φωνητικές εντολές
Καλέστε επαφές και πραγματοποιήστε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας
φωνητικές εντολές.
Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα και για να μπορέσετε να τις
χρησιμοποιήσετε πρέπει να ορίσετε τη Γλώσσα αναγνώρ.. Βλέπε
«Τηλέφωνο», σελ. 51.
Για να επιλέξετε τις λειτουργίες της συσκευής οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια
φωνητική εντολή, πατήστε Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Φωνητικές
εντολές και επιλέξτε έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη 
δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε
Προσθ.. Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε
Αναπαρ.. Βλέπε «Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης», σελ. 23.
Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία της
συσκευής, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:
● Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη

φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας
● Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να

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

Bluetooth
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με μια άλλη συσκευή
που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι
συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, η
συσκευή σας και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία,
μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
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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Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες
λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες,
αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής
της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth και μία από τις
ακόλουθες επιλογές:
● Bluetooth —  Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η

ένδειξη  δηλώνει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
● Ορατότητα τηλ. μου — για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της συσκευής σας σε

άλλες συσκευές Bluetooth
● Αναζήτ. εξαρτ. ήχου — για να αναζητήσετε συσκευές ήχου συμβατές με Bluetooth.

Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.
● Ενεργές συσκευές — για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή
● Αξιόπιστες συσκευές — για να εκτελέσετε αναζήτηση των συσκευών Bluetooth

που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Επιλέξτε Νέα για να καταχωρίσετε οποιαδήποτε
συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός εμβέλειας. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε
Ορισμός. Πληκτρολογήστε τον συμφωνημένο κωδικό Bluetooth της συσκευής (έως
16 χαρακτήρες) για να την καταχωρίσετε ως αξιόπιστη συσκευή στη συσκευή σας.
Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε τη
συσκευή. Η συσκευή σας συνδέεται με την άλλη συσκευή και μπορείτε να
ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

● Όνομα τηλεφ. μου — για να ορίσετε το όνομα της συσκευής για συνδέσεις
Bluetooth

Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή
ρυθμίστε την επιλογή Ορατότητα τηλ. μου σε Κρυφό. Να αποδέχεστε μόνο
επικοινωνία Bluetooth από άτομα που εμπιστεύεστε.

Πακέτα δεδομένων
Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη
χρήση φορητών συσκευών 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 δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ. 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 ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να συνδέεται

αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίησή της.
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Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης
τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να τη χρησιμοποιήσετε ως
μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.
Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις από τον υπολογιστή σας, πατήστε
Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Ρυθμ. πακέτ.
δεδομ. > Ενεργό σημ. πρόσβ. και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε Επεξ. ενεργ. σημείου > Ψευδών. σημ. πρόσβ.,
πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και
επιλέξτε ΟΚ. Επιλέξτε Σημ. πρόσβ. πακ. δεδ., πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου
πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και επιλέξτε ΟΚ.
Δημιουργήστε σύνδεση Internet χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως μόντεμ. Βλέπε
«Nokia PC Suite», σελ. 78. Εάν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο
και στη συσκευή σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον
υπολογιστή.

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).
Η συσκευή σας επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια
άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση της συσκευής χωρίς την κάρτα SIM.

Μεταφορά λίστας επαφών
Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή σας, το όνομα
της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των επαφών
μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα
συμβατό κινητό τηλέφωνο), η αντίστοιχη επαφή μεταφοράς προστίθεται αυτομάτως
στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. Τα αρχικά στοιχεία
της λίστας είναι τα Συγχρ. με διακομ. και Συγχρον. με Η/Υ
Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα μια κινητή
συσκευή), επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. >
Επιλογές > Νέα επαφή μεταφ. > Συγχρονισμός τηλ. ή Αντιγραφή τηλεφώνου,
και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.
Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια
επαφή από τη λίστα επαφών μεταφοράς και Επιλογές > Επεξεργασία.
Για να διαγράψετε μια επαφή μεταφοράς, επιλέξτε την από τη λίστα επαφών
μεταφοράς και πατήστε Επιλογές > Διαγραφή.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή
Για τον συγχρονισμό χρησιμοποιείστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση
με καλώδιο. Η άλλη συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.
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Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσι-
μότητα > Μεταφορά δεδομ. και επιλέξτε την επαφή μεταφοράς από τη λίστα, εκτός
από τις επιλογές Συγχρ. με διακομ. ή Συγχρον. με Η/Υ.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται.

Συγχρονισμός από έναν υπολογιστή
Για να συγχρονίσετε δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές,
εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia PC Suite της συσκευής σας σε έναν συμβατό
υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο
δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή και ξεκινήστε το
συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

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 αρμόδιο φορέα παροχής
υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Βλέπε
«Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11.
Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από τη συσκευή σας επιλέξτε Μενού >
Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Συγχρ. με 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 στη συσκευή και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που
υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο
δεδομένων USB με το Nokia PC Suite.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση
φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Επιλέξτε "Συνδέθηκε καλώδιο
δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία." και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Λειτουργία Nokia — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite
● Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με έναν εκτυπωτή

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

λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή αποθήκευσης
δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε Μενού > Ρυθμίσεις >
Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB και την επιθυμητή λειτουργία USB.
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Κλήσεις
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. 53.

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

● Απάντ. με κάθε πλήκ.  — Επιλέξτε Ναι για 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.

● Αυτόμ. επανάκληση  — Επιλέξτε Ναι για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες
σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

● Ταχεία κλήση  — Επιλέξτε Ναι 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.

● Αναμονή κλήσης  — Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για
εισερχόμενες κλήσεις ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση (υπηρεσία δικτύου).
Βλέπε «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης», σελ. 24.

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

● Αποστ. στοιχ. μου  — Επιλέξτε Ενεργοποιημένη 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.

● Γραμμή εξερχ. κλήσ.  — 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 που θα χρησιμοποιείται για την

εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη της συσκευής σας, επιλέξτε Γλώσσα
τηλεφώνου. Αυτόματη επιλέγεται η γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην
κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε Γλώσσα SIM. Για
να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε Γλώσσα
αναγνώρ.. Βλέπε «Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης», σελ. 23.

● Κλείδ. πληκτρ. ασφ. — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό
ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε
τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε Ενεργοποιημένο.

● Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου — για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από
έναν προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε
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κατάσταση αναμονής και δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία της. Επιλέξτε
Ενεργοποιημένο και ορίστε το χρονικό διάστημα.

● Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το σημείωμα που εμφανίζεται στην
οθόνη όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή

● Ερώτ. προφίλ πτήσης — Κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή εμφανίζεται
μια ερώτηση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το προφίλ πτήσης. Όταν
χρησιμοποιείται το προφίλ πτήσης απενεργοποιούνται όλες οι ραδιοσυνδέσεις. Το
προφίλ πτήσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα
από τις ραδιοεκπομπές.

● Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού του
τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας. Βλέπε «Αποστολή
ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 54.

● Επιλογή φορέα — Επιλέξτε Αυτόματη για να ρυθμίσετε τη συσκευή να επιλέγει
αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
Με την επιλογή Μη αυτόματη μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει συμφωνία
περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

● Επιβεβ. ενεργ. SIM — Βλέπε «Υπηρεσίες SIM», σελ. 78.
● Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε εάν η συσκευή θα εμφανίζει κείμενα

βοήθειας
● Ήχος εκκίνησης — Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την

ενεργοποίησή της.

Αξεσουάρ
Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν η συσκευή συνδέεται
ή έχει συνδεθεί σε ένα συμβατό αξεσουάρ.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και, ανάλογα
με το αξεσουάρ, μία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Προεπιλεγμ. προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται

αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο αξεσουάρ
● Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά αυτόματα στις

εισερχόμενες κλήσεις ύστερα από 5 δευτερόλεπτα. Αν η επιλογή Ειδοπ. εισερχ.
κλήσης: έχει οριστεί σε Σύντομος ήχος ή Όχι, η αυτόματη απάντηση
απενεργοποιείται.

● Φωτισμός — για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός Ναι.
Επιλέξτε Αυτόματος για να ορίσετε ενεργό το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά
από το πάτημα ενός πλήκτρου.

● Κειμεν/φωνο — Επιλέξτε Χρήση κειμενοτηλεφ. > Ναι για να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη ρύθμιση και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των
ακουστικών βαρηκοΐας.
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Διαμόρφωση
Μπορείτε να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις τις συσκευής σας που απαιτούνται για
συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας
παροχής υπηρεσιών.. Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11.
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Προεπίλ. ρυθμ. διαμ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε

αποθηκεύσει στη συσκευή. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε Επιλογές >
Ορισμός ως προεπιλ..

● Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

● Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.
Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία για να δείτε
το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου
πρόσβασης δεδομένων πακέτου ή τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

● Σύνδ. σε υποστήριξη — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα
παροχής υπηρεσιών δικτύου.

● Ρυθμ. διαχείρ. συσκ. — για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει ή όχι
ενημερώσεις του λογισμικού. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη,
ανάλογα με τη συσκευή σας. Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων
λογισμικού», σελ. 54.

● Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο νέους
προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε
ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν
έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, επιλέξτε Προσθ.. Διαφορετικά, επιλέξτε
Επιλογές > Προσθήκη νέου. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και
πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι
διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να
ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε
Επιλογές > Διαγραφή ή Ενεργοποίηση.

Ασφάλεια
Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η
φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι 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 και Αίτημα κωδικού UΡΙΝ — για να ρυθμίσετε τη συσκευή

να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που την ενεργοποιείτε. 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 της συσκευής που προστατεύεται από
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τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του
αιτήματος κωδικού.

● Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες
κλήσεις προς και από τη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός
φραγής.

● Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς
επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία 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 ομ. 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 ρυθμίσετε τη συσκευή να ζητάει
τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στη συσκευή.
Εάν επιλέξετε Μνήμη, η συσκευή ζητάει τον κωδικό 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

● Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη — για να εμφανίσετε τη λίστα των
πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στη συσκευή σας. Βλέπε
«Πιστοποιητικά», σελ. 76.

● Ρυθμ. μον. ασφαλ. — για να εμφανίσετε τα Στοιχεία μον. ασφαλ., ενεργοποιήστε
το Αίτημα PIN μονάδας ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Βλέπε
«Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 11.

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού
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
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας
ενημέρωσης.
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό της
συσκευής απευθείας στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να
μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού
Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενημερώσεις του λογισμικού, επιλέξτε Μενού >
Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμ. διαχείρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. παροχ. και
μια από τις παρακάτω επιλογές:
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● Επιτρέπεται πάντα  — για να πραγματοποιούνται αυτόματα όλες οι λήψεις
λογισμικού και οι ενημερώσεις

● Απορρίπτεται πάντα  — για να απορρίπτονται όλες οι ενημερώσεις λογισμικού
● Επιβεβαίωση πρώτα  — για να πραγματοποιούνται οι λήψεις λογισμικού και οι

ενημερώσεις μόνο μετά τη δική σας επιβεβαίωση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού
Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ. για να ζητήσετε
τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε
Στοιχ. εγκατ. λογισμ. για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού και να
ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη μια ενημέρωση. Επιλέξτε Λήψη λογισμ. τηλεφ. για να
λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού
Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε Εγκατ.
ενημ. λογισμ. για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν υπάρχουν
προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε Μενού >
Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ..
Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:
● Επαναφ. ρυθμ. μόνο  — Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων χωρίς

διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
● Επαναφορά όλων  — Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και

διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα και αρχεία
πολυμέσων.

11. Μενού φορέα
Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται
από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. 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. 75.
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12. Έκθεση
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.
Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους,
εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη της
συσκευής ή σε μια τοποθετημένη κάρτα μνήμης και μπορούν να ταξινομηθούν σε
φακέλους.
Η συσκευή 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 δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου ή ενός αρχείου, επιλέξτε το φάκελο
ή το αρχείο και πατήστε Επιλογές.
Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο,
μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.

Εκτύπωση εικόνων
Η συσκευή σας υποστηρίζει το Nokia XPressPrint για την εκτύπωση εικόνων σε
μορφή .jpeg.
Για να τη συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα
καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να
υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Βλέπε «Σύνδεση με υπολογιστή», σελ. 78.
Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε
Επιλογές > Εκτύπωση.

Κάρτα μνήμης
Προειδοποίηση:  Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Χρησιμοποιήστε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως
βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.
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© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.56



Ορισμένοι από τους φακέλους στην Έκθεση με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί η
συσκευή (για παράδειγμα Θέματα), μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.
Βλέπε «Τοποθέτηση κάρτας microSD», σελ. 14.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες ενώ άλλες απαιτούν
μορφοποίηση. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να μάθετε αν πρέπει να
μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε. Όταν μορφοποιείτε μια
κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά.
Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε Μενού > Έκθεση ή Εφαρμογές,
το φάκελο της κάρτας μνήμης , και πατήστε Επιλογές > Μορφοπ. κάρτας >
Ναι.
Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα
μνήμης.

Κλείδωμα της κάρτας μνήμης
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να
αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Επιλέξτε τον φάκελο της κάρτας μνήμης  και πατήστε Επιλογές > Ορισμ. κωδ.
πρόσβ.. Ο κωδικός μπορεί να έχει μήκος έως οκτώ χαρακτήρες. Ο κωδικός πρόσβασης
αποθηκεύεται στη συσκευή και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο
διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν θελήσετε να
χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.
Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε Επιλογές > Διαγρ. κωδ.
πρόσβ..

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης
Ελέγξτε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη
διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα
μνήμης.
Επιλέξτε την κάρτα μνήμης  και πατήστε Επιλογές > Στοιχεία.

13. Πολυμέσα
Κάμερα και βίντεο
Τραβήξτε φωτογραφίες ή δημιουργήστε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την
ενσωματωμένη κάμερα.
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Λήψη εικόνων
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών, πατήστε το πλήκτρο
κάμερας ή, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης βίντεο, μετακινηθείτε
αριστερά ή δεξιά.
Εάν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία σε οριζόντια μορφή, κρατήστε τη συσκευή
σε οριζόντια θέση. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία κάμερας, πατήστε τα
πλήκτρα έντασης.
Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Η συσκευή
αποθηκεύει τις εικόνες στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.
Επιλέξτε Επιλογές > Με φλας για να τραβήξετε όλες τις φωτογραφίες με το φλας της
κάμερας. Διαφορετικά, επιλέξτε Αυτόματα για αυτόματη ενεργοποίηση του φλας σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του
φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην
καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.
Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν. 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.
Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1600 x 1200 pixel.

Εγγραφή κλιπ βίντεο
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήψης βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο κάμερας. Διαφορετικά, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κάμερας,
μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.
Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε Εγγραφή ή πατήστε το πλήκτρο
κάμερας. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε Παύση ή πατήστε το πλήκτρο
κάμερας. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε Συνέχεια ή πατήστε το πλήκτρο
κάμερας. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε Διακοπή.
Η συσκευή αποθηκεύει τα βίντεο κλικ στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη
της συσκευής.

Επιλογές κάμερας και βίντεο
Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε Επιλογές > Εφέ > Ψευδοχρώμα,
Κλίμακα γκρι, Σέπια, Αρνητικό ήSolarise.
Για να προσαρμοστεί η κάμερα στις συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε Επιλογές >
Ισορροπία λευκού > Αυτόματη, Φως ηλίου, Φως πυρακτώσεως ή Φως
φθορισμού.
Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας ή βίντεο και για να επιλέξετε την τοποθεσία
αποθήκευσης των εικόνων και των βίντεο επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμίσεις.
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Αναπαραγωγή μουσικής
Η συσκευή 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 στη συσκευή μέσω του Nokia PC Suite.Βλέπε «Nokia PC
Suite», σελ. 78. Μπορείτε επίσης να προβάλετε βίντεο κλιπ που έχετε ηχογραφήσει
ή λάβει.
Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Μουσική" στη
μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται
στη μουσική βιβλιοθήκη κατά την εκκίνηση της συσκευής.
Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε Μενού >
Πολυμέσα > Μουσική.

Μενού μουσικής
Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία μουσικής και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη
μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, λάβετε μουσική ή βίντεο κλιπ από το web
ή προβάλλετε συμβατές ροές βίντεο από έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).
Για να ακούσετε μουσική ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε Λίστες αναπαραγ.,
Καλλιτέχνες, Άλμπουμ ή Είδη και επιλέξτε Αναπαρ..
Για να λάβετε αρχεία από το web, επιλέξτε Επιλογές > Λήψεις και μια τοποθεσία
λήψης.
Για να ενημερώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη μετά την προσθήκη αρχείων, επιλέξτε
Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθ..
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με μουσική της επιλογής σας, κάντε
τα εξής:
1. Επιλέξτε Λίστες αναπαραγ. > Νέα λίστα αναπ. και πληκτρολογήστε το όνομα

της λίστας αναπαραγωγής.
2. Προσθέστε κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ από τις λίστες που εμφανίζονται.
3. Επιλέξτε Τέλος για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.
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. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις
ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 53.
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:
1. Επιλέξτε Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση.
2. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε Προεπιλογή ή

Προσωπ. διαμόρφ. για συνεχή ροή.
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3. Πατήστε Λογαριασμός και επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής
που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

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
κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου
ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.
Διαχειριστείτε 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 ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ήχου της
συσκευής.
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 μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το . 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 μεταβείτε στο μενού μουσικής, επιλέξτε .
Για να μεταβείτε στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε .
Για να τερματίσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλάξτε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής
Η συσκευή σας προσφέρει πολλά θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της
αναπαραγωγής μουσικής.
Επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Μουσική > Αναπαρ. μουσικής > Επιλογές >
Ρυθμίσεις > Θέμα εφαρμ. μουσ. και ένα από τα θέματα που παρατίθενται στη λίστα.
Τα εικονικά πλήκτρα ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με το θέμα.

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.
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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.
Επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο.
Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε
αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών συχνοτήτων
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 μια συχνότητα σε μία θέση μνήμης από το 1 έως 9, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να αποθηκεύσετε
μια συχνότητα 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 για το σταθμό.

Ακούστε ραδιόφωνο
Επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο. Για να μεταβείτε στην επιθυμητή
συχνότητα, επιλέξτε  ή . Για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε
στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα
πλήκτρα έντασης.
Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:
● Σβήσιμο  — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο
● Αποθήκ. σταθμού  — για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στον οποίο έχετε

συντονιστεί
● Σταθμοί  — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να

διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και
επιλέξτε Επιλογές > Διαγραφή σταθμού ή Μετονομασία.

● Αναζήτηση σταθμών  — για να αναζητήσετε αυτόματα όλους τους σταθμούς που
είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία σας

● Ρύθμιση συχνότητας  —  για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού
σταθμού που επιθυμείτε

● Ρυθμίσεις  —   Επιλέξτε Ενερ. αλλ.
αυτ. συχν. για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μετάβαση στη συχνότητα με τη
βέλτιστη λήψη του σταθμού που ακούτε. Επιλέξτε Μεγάφωνο ή Ακουστικά για να
ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Μην
αποσυνδέσετε τα ακουστικά από τη συσκευή. Το βύσμα του σετ ακουστικού-

Π ο λ υ μ έ σ α

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 61



μικροφώνου λειτουργεί ως ραδιοφωνική κεραία. Επιλέξτε Μονοφωνικό ή
Στερεοφωνικό για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά ή στερεοφωνικά.

● Κατάλογος σταθμών  — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία στο web
που περιέχει μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών

● Visual Radio  — για να ξεκινήσετε το visual radio μη αυτόματα
● Ενεργ. οπτ. υπηρεσ.  — Επιλέξτε Αυτόματα για να ορίσετε εάν θέλετε η

εφαρμογή Visual Radio (υπηρεσία δικτύου) να ξεκινάει αυτόματα όταν
ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να
στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και
το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει
ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

Φωνητική εγγραφή
Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργούς κλήσης και αποθηκεύστε τη
στην Έκθεση. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου
για να τα καταγράψετε αργότερα.
Εγγραφή ήχου
1. Επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή. Για να χρησιμοποιήσετε τα

πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο
επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Για να ξεκινήσει η εγγραφή κατά τη
διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε Επιλογές > Εγγραφή. Κατά την εγγραφή της
κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο.
Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε τη συσκευή σε κανονική θέση κοντά στο
αυτί σας. Για να πραγματοποιήσετε παύση στην εγγραφή, επιλέξτε .

3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί
στην Έκθεση > Ηχογραφήσεις.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες Επιλογές:
● Αναπαρ. τελ. ηχογρ.  —  για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή
● Αποστ. τελ. ηχογρ.  —  για να στείλετε την τελευταία εγγραφή
● Λίστα εγγραφών  — Επιλέξτε Ηχογραφήσεις για να δείτε τη λίστα των εγγραφών

στην Έκθεση
● Επιλογή μνήμης  — για να επιλέξτε τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης

για την αποθήκευση της ηχογράφησης ή για να αλλάξετε το φάκελο.

Ισοσταθμιστής (equalizer)
Ελέγξτε την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή
μετριάζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.
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Επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής.
Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε
Ενεργοποίηση.
Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε
Επιλογές > Προβολή, Επεξεργασία, ή Μετονομασία.
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

Διεύρυνση στέρεο
Η στερεοφωνική διεύρυνση βελτιώνει την έξοδο ήχου της συσκευής όταν
χρησιμοποιείτε στερεοφωνικά ακουστικά με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ ήχου.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο.

14. Λειτουργία PTT
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 συμβατές συσκευές. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην
υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.
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.
Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις
απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Βλέπε «Ρυθμίσεις PTT», σελ. 66.Βλέπε
«Ρυθμίσεις διαμόρφωσης», σελ. 67.

Κανάλια PTT
Τύποι καναλιών PTT
Ένα κανάλι PTT περιλαμβάνει μια ομάδα ατόμων (για παράδειγμα, φίλους ή
συνεργάτες), οι οποίοι συνδέθηκαν με το κανάλι μετά από πρόσκληση. Όταν καλείτε
ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.
Σε ένα Ανοικτό κανάλι, κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα
πρόσωπα. Σε ένα Προσωπικό κανάλι, μόνο ο δημιουργός του καναλιού μπορεί να
προσκαλέσει άλλα άτομα.
Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση του κάθε καναλιού σε Ενεργό ή Ανενεργό.
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Ο αριθμός των ενεργών καναλιών και ο αριθμός των μελών για κάθε κανάλι είναι
περιορισμένος. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Δημιουργία καναλιού
Για να προσθέσετε ένα κανάλι, επιλέξτε Μενού > Λειτουργία PTT > Προσθ.
καναλ., και καταχωρίστε τις ρυθμίσεις στα πεδία της φόρμας.
Για αποστολή μιας πρόσκλησης στο κανάλι, επιλέξτε Ναι. Για αποστολή επιπλέον
προσκλήσεων, επιλέξτε Μενού > Λειτουργία PTT > Λίστα καναλιών, ένα κανάλι
και Επιλογές > Αποστ. πρόσκλησης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας
PTT
Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, πατήστε Μενού > Λειτουργία PTT >
Σύνδεση με PTT. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας PTT. Η ένδειξη

 υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Εάν έχετε προσθέσει
κανάλια στο τηλέφωνο, συνδέεστε αυτόματα στα ενεργά κανάλια.
Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, πατήστε Αποσύνδεση PTT.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια προεπιλεγμένη λειτουργία στο πλήκτρο PTT (πλήκτρο
αύξησης έντασης) για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών, τη λίστα επαφών ή ένα μόνο
κανάλι ή μία επαφή. Βλέπε «Ρυθμίσεις PTT», σελ. 66.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT
Προειδοποίηση:  Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν

χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά
υψηλή.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, μια κλήση ένας-προς-έναν ή μια κλήση
σε πολλαπλούς παραλήπτες, πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT (πλήκτρο
αύξησης έντασης) για όσο χρόνο μιλάτε. Για να ακούσετε την απόκριση,
απελευθερώστε το πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης έντασης).
Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε Μενού >
Λειτουργία PTT > Λίστα επαφών:  - διαθέσιμο άτομο,  - άγνωστο άτομο, 
- το άτομο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε καμία επικοινωνία, αλλά μπορεί να λαμβάνει
αιτήσεις επανάκλησης,  - το άτομο έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία PTT.
Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον χειριστή του δικτύου και είναι διαθέσιμη μόνο
για τις εγγεγραμμένες επαφές. Για να εγγράψετε μια επαφή, πατήστε Επιλογές >
Συνδρομή επαφής ή εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία επαφές, πατήστε
Συνδρομή επιλεγμ..
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Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε ένα κανάλι, επιλέξτε Λίστα καναλιών στο
μενού PTT, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο PTT (αύξησης έντασης).

Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν
Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας προς έναν, επιλέξτε Μενού > Επαφές >
Ονόματα, ή Μενού > Λειτουργία PTT > Εισερχ. επανάκλ., Λίστα καναλιών, ή
Λίστα επαφών. Επιλέξτε μια επαφή, ένα μέλος ή ένα ψευδώνυμο και πατήστε και
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT (αύξησης έντασης).

Πραγματοποίηση κλήσης PTT σε πολλαπλούς παραλήπτες
Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές PTT από τη λίστα επαφών.
1. Πατήστε Μενού > Λειτουργία PTT > Λίστα επαφών και επιλέξτε τις επαφές που

θέλετε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης έντασης) για

να ξεκινήσετε την κλήση. Στην οθόνη εμφανίζονται οι επαφές που θα συμμετέχουν,
αμέσως μόλις συνδεθούν στην κλήση.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης έντασης) για
να τους μιλήσετε. Απελευθερώστε το πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης έντασης) για
να ακούσετε την απόκριση.

4. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση.

Λήψη μιας κλήσης PTT
Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μία εισερχόμενη κλήση PTT, την οποία μπορείτε
να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε.
Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης έντασης) ενώ
ο καλούντας μιλάει, ακούτε έναν ήχο αναμονής και εμφανίζεται το μήνυμα Σε
αναμονή. Περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε αμέσως.

Αιτήσεις επανάκλησης
Αποστολή αίτησης επανάκλησης
Εάν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση,
μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από την παρακάτω λίστα:
● Μενού > Επαφές > Ονόματα
● Μενού > Λειτουργία PTT > Εισερχ. επανάκλ., Λίστα καναλιών, ή Λίστα

επαφών
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Επιλέξτε μια επαφή, ένα μέλος ή ένα ψευδώνυμο και πατήστε Επιλογές >
Επανάκληση PTT.

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης
Όταν κάποιος σας στείλει μια αίτηση απάντησης σε κλήση, εμφανίζεται η ένδειξη
Ελήφθη αίτημα επανάκλησης στην κατάσταση αναμονής. Για να ανοίξετε το μενού
Εισερχ. επανάκλ., επιλέξτε Προβολή. Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των
ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης. Για να πραγματοποιήσετε μια
κλήση ένας-προς-έναν, επιλέξτε την αίτηση που επιθυμείτε και πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης).

Προσθήκη μιας επαφής ένας-προς-έναν
Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα
οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν :
● Για να προσθέσετε μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στις Επαφές, αναζητήστε την

επαφή που θέλετε και επιλέξτε Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων >
Διεύθυνση PTΤ. Θα εμφανιστεί μία επαφή στη λίστα επαφών PTT μόνο εάν
καταχωρίσετε μια διεύθυνση PTT.

● Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές PTT, επιλέξτε Μενού >
Λειτουργία PTT > Λίστα επαφών > Επιλογές > Προσθήκη επαφής.

● Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε στην υπηρεσία
PTT, επιλέξτε Λίστα καναλιών και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε
Μέλη, μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία
επικοινωνίας και επιλέξτε Επιλογές.

● Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε Αποθήκευση ως. Για να προσθέσετε
μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στο φάκελο Επαφές, επιλέξτε Προσθήκη σε
επαφή.

Ρυθμίσεις PTT
Επιλέξτε Μενού > Λειτουργία PTT > Ρυθμίσεις PTT και μία από τις ακόλουθες
επιλογές:
● Κλήσεις 1 προς 1 — Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να επιτρέπεται η λήψη

εισερχόμενων κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για να
ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν
συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε Ειδοποίηση.

● Προεπ. λειτ. πλ. PTT — για να αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης
έντασης) τις ακόλουθες εφαρμογές: Άνοιγμα λίστ. επαφ., Άνοιγμα λίστ. καναλ.
ή Κλ. επαφής ή ομάδας. Επιλέξτε μια επαφή, μια ομάδα ή Κλήση καναλιού PTT
και επιλέξτε ένα κανάλι. Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT
(πλήκτρο αύξησης έντασης), εκτελείται η επιλεγμένη εφαρμογή.
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● Εμφ. κατάστ. σύνδ. — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

● Κατάστ. ΡΤΤ σε εκκ. — Επιλέξτε Ναι ή Ερώτηση πρώτα για να συνδέεστε
αυτόματα στην υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

● PTT στο εξωτερικό — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
υπηρεσία PTT όταν η συσκευή χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

● Αποστ. δ/νσης PTT — Επιλέξτε Όχι για να αποκρύπτετε τη διεύθυνση PTT από
κανάλια και κλήσεις ένας-προς-έναν.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης
Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον φορέα
παροχής υπηρεσιών. Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11. Μπορείτε
επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Βλέπε
«Διαμόρφωση», σελ. 53.
Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε Μενού >
Λειτουργία PTT > Ρυθμ. διαμόρφ..

15. Εφαρμογές
Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται
στη μνήμη της συσκευής ή σε μια τοποθετημένη κάρτα μνήμης και μπορούν να
ταξινομηθούν σε φακέλους.
Μπορείτε να μορφοποιήσετε, να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την κάρτα μνήμης.
Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 56.

Έναρξη παιχνιδιού
Το λογισμικό της συσκευής σας ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια.
Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε
και επιλέξτε Άνοιγμα.
Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε Μενού >
Εφαρμογές > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες
ρυθμίσεις. Βλέπε «Επιλογές εφαρμογής», σελ. 68.

Εκκίνηση εφαρμογής
Το λογισμικό της συσκευής σας ενδέχεται να περιλαμβάνει εφαρμογές Java.
Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Συλλογή. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε
Άνοιγμα.

Ε φ α ρ μ ο γ έ ς

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 67



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

Λήψη εφαρμογής
Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι
συμβατή με τη συσκευή 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 > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή

Λήψεις παιχνιδιών. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.
Βλέπε «Σελιδοδείκτες», σελ. 73.

● Για να λάβετε εφαρμογές στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia
Application Installer του PC Suite.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, 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.

16. Ατζέντα
Αφύπνιση
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα, επιλέξτε
Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση.

Α τ ζ έ ν τ α
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Ορισμός ειδοποίησης
Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε Ώρα αφύπνισης και πληκτρολογήστε την
ώρα αφύπνισης.
Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε
Ναι.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την
εβδομάδα, επιλέξτε Επανάληψη αφύπν..
Για να επιλέξετε έναν ήχο αφύπνισης, επιλέξτε Ήχος αφύπνισης:. Εάν επιλέξετε το
ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε Χρόν. αναβ. αφύπν. και
ορίστε την επιθυμητή ώρα.

Διακοπή αφύπνισης
Όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο
ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη Αφύπνιση! και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη,
ακόμα και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε Διακοπή. Αν αφήσετε τη συσκευή να χτυπά
για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε Αναβολή, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό
διάστημα που έχετε ορίσει στο Χρόν. αναβ. αφύπν. και ξεκινά ξανά αργότερα.
Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί
αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε Διακοπή,
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.

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 Προβολή. Για να προβάλετε μια βδομάδα,
επιλέξτε Επιλογές > Προβολή εβδομάδας. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις
του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε Επιλογές >
Διαγρ. σημειώσεων.
Στις Ρυθμίσεις μπορείτε 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. Στην Αυτ. διαγρ.
σημειώσ. μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να διαγράφει αυτόματα παλιές
σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.
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Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου
Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο.
Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και επιλέξτε Επιλογές > Νέα σημείωση και
έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  Σύσκεψη,  Κλήση, 
Γενέθλια,  Υπόμνημα ή  Υπενθύμιση. Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης
Η συσκευή εμφανίζει τη σημείωση και εάν έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση, ενεργοποιείται
ένα ηχητικό σήμα. Εάν εμφανιστεί μια σημείωση κλήσης , πατήστε το πλήκτρο
κλήσης για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε
Προβολή. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε Αναβολή. Για να
τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε Έξοδος.

Λίστα υποχρεώσεων
Αποθήκευση σημειώσεων για εργασίες που πρέπει να κάνετε.
Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ.. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση
όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε Σημ/ση, διαφορετικά επιλέξτε Επιλογές >
Προσθήκη. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε Αποθήκ..
Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε Προβολή. Ενώ
εμφανίζετε μια σημείωση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επιλογή για να
επεξεργαστείτε τις ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την
επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε
επισημάνει ως έτοιμες.

Σημειώσεις
Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε Μενού > Ατζέντα >
Σημειώσεις.
Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε
Προσθ., διαφορετικά επιλέξτε Επιλογές > Δημιουργ. σημείωσ.. Πληκτρολογήστε
τη σημείωση και επιλέξτε Αποθήκ..

Αριθμομηχανή
Η αριθμομηχανή που διαθέτει η συσκευή σας παρέχει μια τυπική αριθμομηχανή, μια
επιστημονική αριθμομηχανή και μια αριθμομηχανή υπολογισμού τόκων.
Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή, τον τύπο της αριθμομηχανής και από
τις διαθέσιμες επιλογές που επίσης περιλαμβάνουν τις οδηγίες λειτουργίας.
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Σημείωση:  Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει
σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

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

Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > 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 Διακοπή.
Χρονόμετρο διαστήματος
1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε

πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Χρονόμ. διαστήματος.
3. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε Έναρξη χρονομέτρου > Έναρξη.

Χρονόμετρο
Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους
και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων
λειτουργιών της συσκευής.
Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων
λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Επιλέξτε Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά

η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε Έναρξη. Επιλέξτε Ενδιάμ. κάθε φορά που
θέλετε να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακοπεί η παρακολούθηση χρόνου,
επιλέξτε Διακοπή. Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε
Αποθήκ.. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε Επιλογές >
Έναρξη. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε
το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε Μηδενισμός.

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

αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί
● Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους

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

17. Ιστός
Σημαντικό:  Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που

παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.
Με το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας έχετε πρόσβαση σε διάφορες
υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless
Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML)
στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης.
Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.
Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες,
επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης
Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα
περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος
προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Βλέπε «Υπηρεσία
ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 11.
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο.
Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 53.

Σύνδεση σε μια υπηρεσία
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της
υπηρεσίας.
1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε Μενού >

Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφ..
2. Επιλέξτε Διαμόρφωση. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν

το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου,
Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ., για το πρόγραμμα περιήγησης. Βλέπε
«Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης», σελ. 72.

3. Πατήστε Λογαριασμός και επιλέξτε μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις
ενεργές ρυθμίσεις.

4. Επιλέξτε Εμφ. παραθ. τερματ. > Ναι για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο
έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Επιλέξτε Μενού >
Ιστός > Αρχική σελίδα ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το 0.
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Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε Μενού > Ιστός >
Σελιδοδείκτες.
Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε Μενού > Ιστός > Τελ. δ/νση
Ιστού.
Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε Μενού > Ιστός >
Μετάβ. σε δ/νση. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε ΟΚ.

Περιήγηση σε σελίδες
Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες
της. Η λειτουργία των πλήκτρων της συσκευής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την
υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη
της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής
υπηρεσιών σας.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου
Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή Επιλογή.
Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα 0 έως 9.
Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

Απευθείας κλήσεις
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική
κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

Σελιδοδείκτες
Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη της
συσκευής.
1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε Επιλογές > Σελιδοδείκτες ή σε

κατάσταση αναμονής επιλέξτε Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες.
2. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε στη

σελίδα.
3. Επιλέξτε Επιλογές για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε σελιδοδείκτες.
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.
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Όταν λαμβάνετε σελιδοδείκτη, εμφανίζεται η ένδειξη 1 σελιδοδείκτης ελήφθη. Για
να προβάλετε τον σελιδοδείκτη, πατήστε Εμφάν..

Ρυθμίσεις εμφάνισης
Κατά την περιήγηση, επιλέξτε Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ρυθμίσεις
εμφάνισης, ή, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις >
Ρυθμίσεις εμφάνισης και από τις ακόλουθες επιλογές:
● Αναδίπλ. κειμένου  — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου
● Μέγεθος γραμμ/σειρ.  — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς
● Εμφάνιση εικόνων  — Επιλέξτε Όχι για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα.
● Ειδοποιήσεις  — Επιλέξτε Ειδοπ. μη ασφ. σύνδ. > 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. μη ασφ. στοιχ. > Ναι για να ρυθμίσετε τη
συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές
στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Βλέπε
«Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 76.

● Κωδικοπ. χαρακτήρ.  — Επιλέξτε Κωδικοπ. περιεχομ. για να επιλέξετε την
κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

● Κωδικοπ. χαρακτήρ.  — Επιλέξτε Δ/νσεις Unic. (UTF-8) > Ναι για να ρυθμίσετε
τη συσκευή να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8.

● Μέγεθος οθόνης  — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης σε Πλήρης ή Μικρό
● Δέσμη εντολών Java  — για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java
● Προβ. τίτλου σελίδας  — για εμφάνιση του τρέχοντος τίτλου της ιστοσελίδας κατά

την περιήγηση

Ρυθμίσεις ασφαλείας
Cookies
Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην
προσωρινή μνήμη της συσκευής σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να
εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Βλέπε «Προσωρινή μνήμη», σελ. 76.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε Επιλογές > Άλλες επιλογές >
Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies ή σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε Μενού >
Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Cookies.
Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από τη συσκευή, επιλέξτε
Αποδοχή ή Απόρριψη.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση
Μπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Η συσκευή
υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.
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Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέπετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε
Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθ. δέσμ. εντ. WML; ή σε κατάσταση
αναμονής επιλέξτε Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Δέσμ. WML
σε σύνδ. > Αποδοχή.

Ρυθμίσεις λήψης
Για να αποθηκεύσετε αυτόματα όλα τα ληφθέντα αρχεία στην Έκθεση, επιλέξτε
Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Λήψη ρυθμίσεων > Αυτόμ. αποθήκευση >
Ενεργοποίηση.

Εισερχόμενα υπηρεσίας
Η συσκευή 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.

Πρόσβαση στα εισερχόμενα υπηρεσίας
Επιλέξτε Εμφάν. για πρόσβαση στα Εισερχόμ. υπηρεσίας όταν λάβετε ένα μήνυμα
υπηρεσίας.
Εάν επιλέξετε Έξοδος, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο Εισερχ. υπηρεσ..
Για να μεταβείτε αργότερα στα Εισερχ. υπηρεσ., επιλέξτε Μενού > Ιστός > Εισερχ.
υπηρεσ.. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχ. υπηρεσ. κατά τη διάρκεια της
περιήγησης, επιλέξτε Επιλογές > Άλλες επιλογές > Εισερχ. υπηρεσ.. Μεταβείτε στο
μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε Λήψη για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα
περιήγησης και να λάβετε το πλήρες μήνυμα.
Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας
ή για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε Επιλογές > Στοιχεία ή Διαγραφή.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας
Επιλέξτε Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχ. υπηρ. και μία από τις
ακόλουθες επιλογές:
● Μηνύματα υπηρεσ. — για να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα

υπηρεσίας ή όχι
● Φίλτρο μηνυμάτων — Επιλέξτε Ναι για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να

λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν
εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για προβολή της λίστας των
εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε Αξιόπιστα κανάλια.

● Αυτόματη σύνδεση — Επιλέξτε Ενεργοποιημένη για να ρυθμίσετε τη συσκευή να
ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής
όταν λάβει ένα μήνυμα υπηρεσιών. Αν επιλέξετε Απενεργοποιημένη, η συσκευή
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ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέγετεΛήψη όταν η συσκευή
λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη
Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή
αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές
πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά
από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση
αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.
Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε
Επιλογές > Άλλες επιλογές > Σβήσιμο προσωρ. μν..
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Μενού > Ιστός > Σβήσ. προσ. μν..

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,
επιλέξτε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μονάδα ασφαλείας
Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν
μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής
υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας περιλαμβάνει ενδεχομένως πιστοποιητικά καθώς
και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα
ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφάλειας, επιλέξτε Μενού >
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..

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
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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 > Πιστοπ.
αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη.
Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η
μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι
κρυπτογραφημένη.
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).
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.
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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 ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που
ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις
υπηρεσίες SIM, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. SIM >
Με επιβεβαίωση.
Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων
ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

19. Σύνδεση με υπολογιστή
Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο
Internet όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω
Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με
υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

Nokia PC Suite
Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο,
τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ της συσκευής 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. 13.

Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD
Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς πακέτων
δεδομένων, HSCSD (high-speed circuit switched data) και CSD (circuit switched data,
Δεδομένα GSM). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις
υπηρεσίες δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών
Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία πιο γρήγορα από τις
συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων.
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Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε το συμβατό
φορητό υπολογιστή σας στο Internet. 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 PAN (υπηρεσίες προσωπικού
δικτύου). 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. Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση
του λογισμικού PC Suite κατά τη χρήση της υπηρεσίας NAP του τηλεφώνου. Βλέπε
«Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth», σελ. 47.

Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.
Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον
υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.
Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε τη
συσκευή σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην
μετακινείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων. Για παράδειγμα, μην κρατάτε
τη συσκευή κατά τη διάρκεια της κλήσης δεδομένων.

20. 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.
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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 ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia
Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να
βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία
το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων 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.
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Έλεγχος ολογράμματος
1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να

βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια
που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το
λογότυπο Nokia Original Enhancements.

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.

3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον
20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210.
Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο
επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε
από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας
την κάτω σειρά.

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος
επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/
batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον
20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και
στείλτε τον στο +44 7786 200276.
Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής
υπηρεσιών. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός
μπορεί να πιστοποιηθεί.

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
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σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή
εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.
To find out more about original Nokia batteries, visit www.nokia.com/battery.
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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.
● Διατηρείτε 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 διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία
σάς υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε
ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα

προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.
Επιστρέφετε τα προϊόντα στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων για να
αποτρέψετε τυχόν κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία από ανεξέλεγκτη
απόρριψη, καθώς και για να στηρίξετε την ανακύκλωση υλικών. Πληροφορίες
συλλογής αποβλήτων διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές
διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό
σας αντιπρόσωπο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική
Δήλωση 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.
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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, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή
βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως
κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

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. Δεν 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 0,50 W/kg.
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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