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Πλήκτρα και εξαρτήµατα (εµπρός)

1 — Ακουστικό
2 — Πλήκτρα επιλογής
3 — Πλήκτρο πολυµέσων
4 — Πλήκτρο Mενού 
5 — Πλήκτρο κλήσης
6 — Αριθµητικό πληκτρολόγιο
7 — Μικρόφωνο

8 — Τροχός Navi™. Στο εξής θα αναφέρεται ως
πλήκτρο κύλισης.
9 — Πλήκτρο τερµατισµού
10 — Πλήκτρο διαγραφής C
11 — ∆ευτερεύουσα κάµερα
12 — Αισθητήρας φωτισµού

1 — Πλήκτρο λειτουργίας
2 — Υποδοχή Nokia AV για συµβατά ακουστικά και
ακουστικά κεφαλής
3 — ∆ιακόπτης κλειδώµατος για το κλείδωµα και
ξεκλείδωµα των πλήκτρων
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Πλήκτρα και εξαρτήµατα (πίσω και πλάι)

1 και 9 — Στερεοφωνικό µεγάφωνο µε εφέ ήχου 3-
D
2 — Πλήκτρο Μεγέθυνση/Ένταση
3 — Πλήκτρο λήψης 2 σταδίων για αυτόµατη
εστίαση, λήψη ακίνητης εικόνας και εγγραφής
βίντεο
4 — Φλας και λυχνία βίντεο

5 — Κύρια κάµερα για λήψη φωτογραφιών και
εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης (µέχρι 5
megapixel)
6 — Υποδοχή κάρτας µνήµης για συµβατή κάρτα
µνήµης microSD και υποδοχή Micro USB για
σύνδεση σε συµβατό υπολογιστή
7 — Υποδοχή φορτιστή
8 — Οπή για ιµάντα καρπού
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Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της
µπαταρίας
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και
αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την
µπαταρία.
1. Με το πίσω

µέρος της
συσκευής
προς εσάς,
πατήστε και
κρατήστε
πατηµένο το
κουµπί

απελευθέρωσης και σηκώστε το κάλυµµα προς
τα επάνω.

2. Εισάγετε την
κάρτα SIM στην
θήκη της
κάρτας.
Βεβαιωθείτε ότι
οι επαφές της
κάρτας είναι
στραµµένες
προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε τη
µπαταρία.

4. Για να

επανατοποθετήσετε το κάλυµµα, κατευθύνετε
το επάνω κλείθρο της ασφάλειας προς την
υποδοχή του και πιέστε το προς τα κάτω µέχρι
το κάλυµµα να ασφαλίσει στη θέση του. 5



Αφαίρεση της κάρτας SIM
Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετε το
µάνδαλο προς την κατεύθυνση του βέλους.
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Ενεργοποίηση της συσκευής
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο

λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει

έναν κωδικό PIN ή κωδικό
κλειδώµατος,
πληκτρολογήστε τον και
πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής. Ο
προκαθορισµένος
κωδικός κλειδώµατος
είναι 12345. Αν ξεχάσετε
τον κωδικό και η συσκευή
σας κλειδωθεί,
απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για
σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον
χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε µε κάποιο σηµείο Nokia Care ή
µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της
συσκευής σας.
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Θέσεις κεραίας
Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική
και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για
οποιαδήποτε άλλη συσκευή µετάδοσης
ραδιοκυµάτων, µην αγγίζετε άσκοπα την κεραία
όταν η κεραία µεταδίδει ή λαµβάνει. Η επαφή µε
την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την
ποιότητα της επικοινωνίας 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.

1 — Κυψελοειδής κεραία
2 — Κεραία εκποµπής FM
3 — Bluetooth, κεραία ασύρµατου LAN και δέκτης
GPS
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Κάρτα µνήµης
Χρησιµοποιείτε µόνο συµβατή κάρτες microSD
εγκεκριµένη 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.

Τοποθέτηση της κάρτας
µνήµης
Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα µνήµης στη
συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:
1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισµή δίπλα

στο κάλυµµα της υποδοχής της κάρτας µνήµης
και ανασηκώστε το κάλυµµα. Τραβήξτε το
κάλυµµα προς τα αριστερά, ώστε να
αποκαλυφθεί ο εύκαµπτος σύνδεσµος και
µετακινήστε το κάλυµµα στο πλάι.

2. Εισάγετε µια
συµβατή κάρτα
µνήµης στην
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι οι
επαφές της
κάρτας είναι
στραµµένες προς
τα κάτω και προς
την υποδοχή.

3. Σπρώξτε την
κάρτα µέσα. Θα
ακουστεί ένα
"κλικ" όταν η
κάρτα
ασφαλίσει στη
θέση της.

4. Σπρώξτε τον
εύκαµπτο σύνδεσµο και πάλι µέσα και κλείστε
το κάλυµµα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα έχει
κλείσει σωστά.
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Αφαίρεση της κάρτας
µνήµης

Σηµαντικό:  Μην αφαιρείτε την κάρτα
µνήµης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη µια λειτουργία
που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της
κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη µια λειτουργία
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα µνήµης
και στη συσκευή και τα δεδοµένα που είναι
αποθηκευµένα στην κάρτα ενδέχεται να
καταστραφούν.
1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε

Αφαίρ. κάρτας µνήµ.. Όλες οι εφαρµογές
τερµατίζονται.

2. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Εάν αφαιρεθεί η
κάρτα µνήµης, όλες οι ανοικτές εφαρµογές
θα τερµατιστούν. Αφαίρεση;, επιλέξτε Ναι.

3. Όταν εµφανιστεί το
µήνυµα Αφαιρέστε την
κάρτα µνήµης και
πατήστε 'OK', ανοίξτε
το κάλυµµα της
υποδοχής της κάρτας
µνήµης.

4. Πιέστε την κάρτα
µνήµης για να την
απελευθερώσετε από την υποδοχή.

5. Τραβήξτε την κάρτα µνήµης. Εάν η συσκευή
είναι ενεργοποιηµένη, επιλέξτε Εντάξει.
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Φόρτιση της µπαταρίας
1. Συνδέστε έναν

συµβατό
φορτιστή σε
µια πρίζα.

2. Συνδέστε το
καλώδιο
ρεύµατος στη
συσκευή. Αν η
µπαταρία έχει
αποφορτιστεί
εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα µέχρις
ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να
µετακινείται.

3. Όταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη
φόρτισης σταµατάει να µετακινείται.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και,
κατόπιν, από την πρίζα.
Συµβουλή:  Αποσυνδέστε το φορτιστή από
την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείται. Εάν ο
φορτιστής παραµένει συνδεδεµένος στην
πρίζα, ακόµη κι αν δεν είναι συνδεδεµένος
στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

11



Ακουστικά
Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συµβατά
ακουστικά ή συµβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί
να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

Προειδοποίηση:
Όταν χρησιµοποιείτε το σετ
µικροφώνου-ακουστικού, η
ικανότητά σας να ακούτε
εξωτερικούς ήχους ενδέχεται
να επηρεαστεί. Μην
χρησιµοποιείτε το σετ
µικροφώνου-ακουστικού σε
περιπτώσεις όπου µπορεί να
τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά
σας.
Για να πραγµατοποιήσετε
κλήσεις ανοικτής συνοµιλίας, χρησιµοποιήστε
ακουστικά µε µικρόφωνο µε µια συµβατή µονάδα
τηλεχειρισµού ή χρησιµοποιήστε το µικρόφωνο
στη συσκευή.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συµβατό
καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στην υποδοχή Nokia
AV (3.5 mm) της συσκευής σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήµα
εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά
στη συσκευή. Μη συνδέετε καµία πηγή τάσης στον
ακροδέκτη AV της Nokia.
Όταν συνδέετε µία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ
µικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που
έχουν εγκριθεί προς χρήση µε αυτή τη συσκευή
από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε
ιδιαίτερη σηµασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.
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Σύνδεση ιµάντα χειρός
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα.
2. Περάστε τον ιµάντα καρπού και σφίξτε τον.
3. Επανατοποθετήστε το

κάλυµµα.
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Συντοµεύσεις
Για εναλλαγή µεταξύ ανοικτών εφαρµογών, πιέστε
παρατεταµένα . Η εκτέλεση εφαρµογών στο
παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος
της µπαταρίας και µειώνει τη διάρκεια ζωής της
µπαταρίας.
Για να δείτε το περιεχόµενο πολυµέσων, πιέστε το
πλήκτρο πολυµέσων.
Για να ξεκινήσετε µια σύνδεση στον Ιστό
(υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση
αναµονής, πιέστε παρατεταµένα 0 .
Σε πολλές εφαρµογές, για να δείτε τα πιο συχνά
χρησιµοποιούµενα στοιχεία επιλογών ( ), πιέστε
το πλήκτρο κύλισης.
Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο
λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.
Για εναλλαγή µεταξύ του Γενικού και του Αθόρυβου
προφίλ, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο # .
Για να καλέσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή σας
(υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση
αναµονής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το 1 .

Για να ανοίξετε τη λίστα µε τους αριθµούς που
καλέσατε τελευταία, από την κατάσταση
αναµονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.
Για να χρησιµοποιήσετε φωνητικές εντολές, από
την κατάσταση αναµονής, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.
Για να καταργήσετε µια εφαρµογή από το µενού,
επιλέξτε τη και πατήστε C . Ορισµένες εφαρµογές
δεν µπορούν να καταργηθούν.
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Ενδείξεις οθόνης
  Η συσκευή χρησιµοποιείται σε δίκτυο GSM

(υπηρεσία δικτύου).
  Έχετε ένα ή περισσότερα µη αναγνωσµένα

µηνύµατα στο φάκελο Εισερχόµενα της
εφαρµογής Μηνύµατα.

  Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο αποµακρυσµένο
γραµµατοκιβώτιο.

  Υπάρχουν µηνύµατα που δεν έχουν αποσταλεί
ακόµη στο φάκελο Εξερχόµενα.

  Έχετε αναπάντητες κλήσεις.
  Ο ήχος κλήσης έχει οριστεί στο αθόρυβο και ο

ήχος ειδοποίησης µηνυµάτων και µηνυµάτων e-
mail έχει απενεργοποιηθεί.

  Ένα προφίλ µε χρονοδιακόπτη είναι
ενεργοποιηµένο.

  Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι
κλειδωµένο.

  Μια αφύπνιση είναι ενεργή.
  Η δεύτερη τηλεφωνική γραµµή χρησιµοποιείται

(υπηρεσία δικτύου).
  Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις στη συσκευή

προωθούνται σε άλλον αριθµό (υπηρεσία

δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραµµές,
ένας αριθµός υποδεικνύει την ενεργή γραµµή.

  Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί µε ένα δίκτυο
µέσω ασύρµατου LAN ή UMTS (υπηρεσία δικτύου)
και είναι έτοιµο για κλήσεις µέσω Internet.

  Μια συµβατή κάρτα µνήµης microSD βρίσκεται
στη συσκευή.

  Ένα συµβατό ακουστικό είναι συνδεδεµένο στη
συσκευή.

  Ένα συµβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης
είναι συνδεδεµένο στη συσκευή.

  Μια συµβατή συσκευή ανάγνωσης κειµένου
είναι συνδεδεµένη στη συσκευή.

  Υπάρχει ενεργή κλήση δεδοµένων (υπηρεσία
δικτύου).

  Μια σύνδεση πακέτων δεδοµένων GPRS είναι
ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη 
υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναµονή και η
ένδειξη  ότι µια σύνδεση είναι διαθέσιµη.

  Μια σύνδεση πακέτων δεδοµένων είναι ενεργή
σε τµήµα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS
(υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η
σύνδεση είναι σε αναµονή και η ένδειξη  ότι µια
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σύνδεση είναι διαθέσιµη. Τα εικονίδια
υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιµο στο
δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιµοποιεί
απαραίτητα το EGPRS στη µεταφορά δεδοµένων.

   Έχετε ρυθµίσει τη συσκευή να αναζητά
ασύρµατα LAN και ένα ασύρµατο LAN είναι
διαθέσιµο (υπηρεσία δικτύου).

  Μια σύνδεση ασύρµατου LAN είναι ενεργή σε
ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

  Μια σύνδεση ασύρµατου LAN είναι ενεργή σε
ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

  Η συνδεσιµότητα Bluetooth είναι
ενεργοποιηµένη.

  Μεταδίδονται δεδοµένα µέσω
συνδεσιµότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η
ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί µε
µια άλλη συσκευή.

  Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.
   Συγχρονισµός σε εξέλιξη.
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Κλείδωµα πληκτρολογίου
Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι
κλειδωµένα, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση
κλήσεων προς τον επίσηµο αριθµό επείγουσας
κλήσης που έχει προγραµµατιστεί στη συσκευή
σας.
Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα,
χρησιµοποιήστε το διακόπτη κλειδώµατος που
βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής, δίπλα στο
πλήκτρο ενεργοποίησης.
Για να ορίσετε την αυτόµατη ενεργοποίηση του
κλειδώµατος του πληκτρολογίου µετά το πέρας
ενός χρόνου λήξης, πατήστε  και επιλέξτε
Εργαλεία > Ρυθµίσεις > Γενικές >
Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM >
Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..
Για να φωτίσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες
χαµηλού φωτισµού, πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο
λειτουργίας.
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∆ιαµόρφωση της συσκευής στις
προτιµήσεις σας
Μπορείτε να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας
αλλάζοντας την κατάσταση αναµονής, το κύριο
µενού, τους ήχους, τα θέµατα ή το µέγεθος της
γραµµατοσειράς. Η πρόσβαση στις περισσότερες
από τις επιλογές των προσωπικών ρυθµίσεων,
όπως η αλλαγή του µεγέθους της γραµµατοσειράς,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των ρυθµίσεων
της συσκευής.

Εναλλάξιµο πίσω κάλυµµα
Όταν αλλάξετε το πίσω κάλυµµα της συσκευής,
αλλάζει και το θέµα στην οθόνη για να ταιριάζει µε
το χρώµα του καλύµµατος.
Για να αλλάζει αυτόµατα το θέµα, θα πρέπει να
διαθέτετε ένα συµβατό πίσω κάλυµµα που να
υποστηρίζει την αλλαγή θεµάτων.
Για να επιλέξετε εάν επιθυµείτε το θέµα να αλλάζει
αυτόµατα, πατήστε  και επιλέξτε Εργαλεία >
Ρυθµίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθµίσ. >
Θέµατα > Αλλαγή θέµατος.

Τροποποίηση της
λειτουργίας αναµονής
Για να αλλάξετε την εµφάνιση της κατάστασης
αναµονής, πιέστε  και επιλέξτε Εργαλεία >
Ρυθµίσεις > Γενικές > Προσ. ρυθµίσ. >
Κατάσταση αναµονής > Θέµα αναµονής.  Η
οθόνη ενεργής αναµονής
εµφανίζει συντοµεύσεις
εφαρµογών και συµβάντα
από εφαρµογές όπως το
ηµερολόγιο και το
πρόγραµµα
αναπαραγωγής.
Για να αλλάξετε τα
επιλεγµένα από εσάς ή τα
προκαθορισµένα
εικονίδια συντόµευσης,
σε κατάσταση ενεργής
αναµονής, επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθµίσεις >
Γενικές > Προσ. ρυθµίσ. > Κατάσταση
αναµονής > Συντοµεύσεις. Ορισµένες18



συντοµεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και δε
µπορείτε να τις αλλάξετε.
Για να αλλάξετε το ρολόι που εµφανίζεται στην
κατάσταση αναµονής, πιέστε  και επιλέξτε
Εφαρµογές > Ρολόι > Επιλογές > Ρυθµίσεις >
Τύπος ρολογιού. 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε
κατάσταση αναµονής ή ό,τι εµφανίζεται στη
λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, από τις
ρυθµίσεις της συσκευής.

Συµβουλή:  Για να ελέγξετε αν εκτελούνται
εφαρµογές στο παρασκήνιο, πατήστε και
κρατήστε πατηµένο το . Για να κλείσετε
όλες τις εφαρµογές τις οποίες δεν
χρησιµοποιείτε, µεταβείτε στην εφαρµογή
και πατήστε C. Η εκτέλεση εφαρµογών στο
παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της
ισχύος της µπαταρίας.
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Μενού πολυµέσων
Με το µενού πολυµέσων, µπορείτε να έχετε
πρόσβαση στο περιεχόµενο πολυµέσων που
χρησιµοποιείτε πιο συχνά. Το επιλεγµένο
περιεχόµενο εµφανίζεται στην κατάλληλη
εφαρµογή.

1. Για να ανοίξετε ή να
κλείσετε το µενού
πολυµέσων, πιέστε το
πλήκτρο πολυµέσων.

2. Για να περιηγηθείτε
στα πλακίδια,
µετακινηθείτε µε
κύλιση αριστερά ή
δεξιά ή αν λειτουργία
του τροχού Navi™ είναι
ενεργοποιηµένη,
περιστρέψτε το
δάχτυλό σας γύρω από την επιφάνεια
ολίσθησης του πλήκτρου κύλισης.
Υπάρχουν τα ακόλουθα πλακίδια:
● TV & βίντεο  —  Προβάλετε το βίντεο κλιπ

που προβάλατε τελευταία, βίντεο κλιπ που
έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας ή
αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες βίντεο.

● Μουσική  — Μπείτε στο πρόγραµµα
αναπαραγωγής µουσικής και στην προβολή
Now playing, περιηγηθείτε στα τραγούδια
και τις λίστες αναπαραγωγής ή κάντε λήψη
και διαχειριστείτε podcasts.

● Εικόνες  — ∆είτε τις πιο πρόσφατες
φωτογραφίες που τραβήξατε, ξεκινήστε µια
εµφάνιση σλάιντς των εικόνων ή των βίντεο
κλιπ σας ή προβάλετε αρχεία πολυµέσων σε
συλλογές.

● Παιχνίδια  — ∆οκιµάστε τα παιχνίδια N-
Gage (υπηρεσία δικτύου).

● Χάρτες  — ∆είτε τα αγαπηµένα σας µέρη
στην εφαρµογή Χάρτες.

● Ιστός  — ∆είτε τους αγαπηµένους σας
συνδέσµους ιστού στο πρόγραµµα
περιήγησης.

● Επαφές  — Προσθέστε τις δικές σας επαφές,
στείλετε µηνύµατα ή πραγµατοποιήστε
φωνητικές κλήσεις. Για να προσθέσετε µια
νέα επαφή σε µία κενή θέση της λίστας,
πιέστε το πλήκτρο κύλισης, και επιλέξτε µια
επαφή. Για να στείλετε ένα µήνυµα, στο
µενού πολυµέσων, επιλέξτε µια επαφή και
Επιλογές > Αποστ. µην. κειµένου ή
Αποστολή µην. πολυµέσ..
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3. Για να µετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα
κάτω σε ένα πλακίδιο, πιέστε επάνω ή κάτω το
πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε στοιχεία,
πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πλακιδίων, επιλέξτε
Επιλογές > Τακτοποίηση πλακιδίων.
Για να επιστρέψετε στο µενού πολυµέσων από µία
ανοιχτή εφαρµογή, πατήστε το πλήκτρο
πολυµέσων.
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Υποστήριξη
Προβλήµατα µε τη συσκευή σας;
Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη συσκευή
σας ή δεν είστε σίγουροι για τη συµπεριφορά της
συσκευής σας, ανατρέξτε στην υποστήριξη σε
σύνδεση στη διεύθυνση www.nseries.com/
support ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της
περιοχής σας www.nokia.com, την εφαρµογή
Βοήθεια στη συσκευή ή στον οδηγό χρήσης. Αν δεν
επιλυθεί το πρόβληµα, δοκιµάστε τα ακόλουθα:
● Επαναφέρετε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη

συσκευή και αφαιρέστε τη µπαταρία. Μετά από
µερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη
µπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

● Ενηµερώστε το λογισµικό της συσκευής µε την
εφαρµογή Nokia Software Updater.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/
softwareupdate ή την ιστοσελίδα Nokia της
περιοχής σας.

● Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές
ρυθµίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό
χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δε
διαγράφονται κατά την επαναφορά.

Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τη
Nokia για επισκευή. Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις

www.nokia.com/repair. Πριν στείλετε τη συσκευή
για επισκευή, δηµιουργείτε πάντοτε αντίγραφα
ασφαλείας ή αρχείο των δεδοµένων σας στη
συσκευή.
Στο διαδίκτυο
Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης, για
επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για
υπηρεσίες σχετικά µε το προϊόν Nokia,
επισκεφτείτε τη σελίδα www.nseries.com/
support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Συµβουλή:  Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε
πρόσβαση στις σελίδες υποστήριξης από το
πρόγραµµα περιήγησης ιστού στη συσκευή
σας.

Βοήθεια
Η λειτουργία βοήθειας παρέχει οδηγίες κατά τη
χρήση της συσκευής. Για να µεταβείτε σε αυτήν
από µια εφαρµογή, επιλέξτε Επιλογές >
Βοήθεια.
Οδηγός χρήσης
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή
σας.22
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