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1η Ενότητα: Βασικά στοιχεία 

1.1 Οδηγίες Ασφάλειας 

> Αν το τηλέφωνό σας χαθεί ή κλαπεί, παρακαλούμε να 

ενημερώσετε αμέσως τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο 

για να αποκλείσει την κάρτα SIM και το τηλέφωνο από το 

δίκτυο κινητής. Έτσι θα προστατευτείτε από 

ανεπιθύμητες χρεώσεις.  

> Κατά την επικοινωνία με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο 

θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου 

(είναι εκτυπωμένος στο πίσω μέρος του κινητού 

τηλεφώνου. Αφαιρέστε τη μπαταρία για να τον βρείτε). 

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτόν τον αριθμό για πιθανή 

μελλοντική χρήση.  
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>Για να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από κακή χρήση, 

παρακαλούμε να λάβετε  μέτρα όπως τα παρακάτω:  

> Να ορίσετε κωδικό PIN για την κάρτα SIM και να τον 

αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

> Να μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο σε εμφανές σημείο 

μέσα στο αυτοκίνητο. Καλύτερα να το βάλετε στο 

πορτ-μπαγκάζ.  

> Να ορίσετε φραγές κλήσεων 

1.2 Ανακοινώσεις 

> Το τηλέφωνό σας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με την 

παρεχόμενη μπαταρία και φορτιστή. Αν χρησιμοποιήσετε 

διαφορετικά προϊόντα μπορεί να προκληθεί διαρροή 

υγρών μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη και φωτιά.  
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> Να μην χτυπάτε, τραντάζετε ή ρίχνετε κάτω τα κινητά 

τηλέφωνα για ν’ αποφύγετε βλάβη και φωτιά.  

> Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία, το κινητό τηλέφωνο ή το 

φορτιστή σε φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευές με υψηλή 

πίεση, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα κυκλώματα 

και φωτιά.  

> Να μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μέρη όπου υπάρχουν 

εύφλεκτα αέρια, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στο 

τηλέφωνο και φωτιά.  

> Να μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε μέρη με υψηλή 

θερμοκρασία, υγρασία ή σκόνη γιατί μπορεί να 

προκληθεί πρόβλημα.  

> Παρακαλούμε να κρατάτε το κινητό τηλέφωνο μακριά από 

παιδιά, ώστε να μην το χρησιμοποιήσουν ως παιχνίδι και 

τραυματιστούν.  
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> Να μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε ασταθείς ή ανώμαλες 

επιφάνειες, ώστε να μην προκληθεί βλάβη λόγω πτώσης.  

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου 

> Σε αεροπλάνα ή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση 

κινητού τηλεφώνου, όπως τα νοσοκομεία, παρακαλούμε 

να το απενεργοποιείτε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να 

επηρεάσουν την κανονική λειτουργία άλλων 

ηλεκτρονικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού. Αν 

θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο σε τέτοια 

μέρη, θα πρέπει να σέβεστε τις σχετικές σημάνσεις που 

υπάρχουν στο χώρο. Το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία 

προγραμματισμένης ενεργοποίησης σε κάποια 
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επιθυμητή ώρα. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν θα 

ενεργοποιηθεί αυτόματα ενώ βρίσκεστε μέσα σε 

αεροπλάνο.  

> Να μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε 

ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας. Οι 

παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες και άλλα 

προβλήματα στις ηλεκτρονικές συσκευές. Ειδικότερα 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν το χρησιμοποιείτε 

κοντά στις ακόλουθες κατηγορίες συσκευών: βοηθήματα 

ακοής, βηματοδότες και άλλες ιατρικές συσκευές, 

ανιχνευτές πυρός, αυτόματες πόρτες και συσκευές 

αυτόματου ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της άλλης 

συσκευής.  
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> Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη LCD και μην την 

κτυπάτε γιατί θα προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και 

διαρροή υγρών. Αν πέσει στα μάτια το υγρό της οθόνης 

LCD υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως τα 

μάτια σας με νερό (μην τα τρίβετε) και πηγαίνετε στο 

πλησιέστερο νοσοκομείο.  

> Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το τηλέφωνο 

γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη ή διαρροή.  

> Σε σπάνιες περιπτώσεις, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να 

επηρεάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων. Σ’ 

αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το 

τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, ώστε να μην υπάρξουν 

κίνδυνοι.  
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> Κρατήστε μακριά από το τηλέφωνο αιχμηρά αντικείμενα 

όπως καρφίτσες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί 

βλάβη στο τηλέφωνο.  

> Αν η κεραία υποστεί βλάβη, σταματήστε τη χρήση ώστε να 

μην υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.  

> Αποφύγετε τη χρήση μαγνητικών αντικειμένων κοντά στο 

τηλέφωνο (π.χ. πιστωτικές κάρτες). Τα ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα του κινητού τηλεφώνου μπορεί να διαγράψουν τα 

περιεχόμενα μαγνητικών αντικειμένων όπως δισκέτες, 

κάρτες ανάληψης ή πιστωτικές κάρτες.  

> Κρατήστε μακριά από το κινητό τηλέφωνο μικρά μεταλλικά 

αντικείμενα (π.χ. πινέζες). Το ηχείο περιέχει μαγνήτη, ο 

οποίος μπορεί να προσελκύσει τα μικρά μεταλλικά 

αντικείμενα, προκαλώντας βλάβη σε άτομα ή στο 

τηλέφωνο.  
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> Κρατήστε το κινητό τηλέφωνο μακριά από υγρασία, νερό ή 

άλλα υγρά που μπορεί να μπουν στο εσωτερικό του 

προκαλώντας υπερθέρμανση, διαρροή υγρών κ.ά.  

1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μπαταρία 

> Παρακαλούμε μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά γιατί θα 

προκληθεί πυρκαγιά και έκρηξη.  

> Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μην ασκείτε υπερβολική 

δύναμη, διαφορετικά θα προκληθεί διαρροή υγρών 

μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά.  

> Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία με καλώδια, καρφίτσες και 

άλλα μεταλλικά αντικείμενα, και μην χρησιμοποιείτε την 

μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κολιέ, 

αλλιώς θα προκληθεί διαρροή υγρών μπαταρίας, 

υπερθέρμανση, έκρηξη και πυρκαγιά.  
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> Μη συγκολλήσετε τις επαφές της μπαταρίας, αλλιώς θα 

προκληθεί διαρροή υγρών μπαταρίας, υπερθέρμανση, 

έκρηξη και πυρκαγιά.  

> Αν πέσει στα μάτια το υγρό της μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος 

τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με νερό (μην 

τα τρίβετε) και πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.  

> Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την μπαταρία, 

αλλιώς θα προκληθεί διαρροή υγρών μπαταρίας, 

υπερθέρμανση, έκρηξη και πυρκαγιά.  

> Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε φωτιά, θερμαντικά σώματα ή 

ζεστά μέρη, αλλιώς θα προκληθεί διαρροή υγρών 

μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη και πυρκαγιά.  

> Αν η μπαταρία παρουσιάσει διόγκωση ή άλλη παραμόρφωση 

ή αποχρωματισμό, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση 

και αντικαταστήστε την.  
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> Εάν το υγρό της μπαταρίας αγγίξει το δέρμα ή τα ρούχα, 

μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα. Ξεπλύνετε 

αμέσως με νερό και, αν είναι απαραίτητο, ζητήστε ιατρική 

συμβουλή.  

> Αν η μπαταρία παρουσιάσει απώλεια υγρών ή περίεργη οσμή, 

απομακρύνετέ την αμέσως από εστίες φωτιάς ώστε να 

αποφύγετε πυρκαγιά και έκρηξη.  

> Μην βυθίζετε την μπαταρία σε υγρά, διαφορετικά θα 

προκληθεί υπερθέρμανση, καπνός και διάβρωση.  

> Παρακαλούμε να μην αφήσετε τη μπαταρία σε μέρη με 

υψηλές θερμοκρασίες και να μην την τοποθετήσετε κοντά 

σε μπαταρία αυτοκινήτου, γιατί μπορεί να προκληθεί 

διαρροή υγρών και υπερθέρμανση, με ταυτόχρονη 

μείωση της απόδοσης και μείωση της διάρκειας ζωής της.  
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> Μην φορτίζετε συνεχόμενα τη μπαταρία για περισσότερες 

από 24 ώρες. 

 

1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με το φορτιστή  

> Χρησιμοποιήστε τάση 220V AC. Αν χρησιμοποιήσετε άλλη 

τάση μπορεί να προκληθεί διαρροή, πυρκαγιά και βλάβη 

στο τηλέφωνο και τον φορτιστή σας.  

> Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή, διαφορετικά θα προκληθεί 

ηλεκτροπληξία, καπνός και βλάβη στο φορτιστή.  

> Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε 

περίπτωση που φθαρεί το καλώδιο ρεύματος, γιατί 

μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.  

> Παρακαλούμε να καθαρίζετε τυχόν σκόνες που εναποτίθενται 

στη θύρα τροφοδοσίας.  
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> Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε δοχεία νερού πάνω στο 

φορτιστή για να αποφύγετε πιτσιλίσματα, τα οποία 

προκαλούν υπερθέρμανση, διαρροή υγρών και βλάβες.  

> Αν ο φορτιστής έλθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά, 

αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα γιατί υπάρχει 

περίπτωση υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας 

και βλάβης του φορτιστή.  

> Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το 

φορτιστή, διαφορετικά θα προκληθούν σωματικές βλάβες, 

ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και καταστροφή του φορτιστή.  

> Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε χώρους 

με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια, γιατί μπορεί να 

προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και βλάβη στο 

φορτιστή.  
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> Παρακαλούμε να μην αγγίζετε το φορτιστή, τα καλώδια και 

την υποδοχή του τροφοδοτικού με βρεγμένα χέρια, 

διαφορετικά θα προκληθεί ηλεκτροπληξία.  

> Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο 

ρεύματος ή σε μπαλαντέζες, διαφορετικά θα προκληθεί 

ηλεκτροπληξία και φωτιά.  

> Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, αποσυνδέστε 

πρώτα το φις ρεύματος από την πρίζα.  

> Για την αποσύνδεση του φορτιστή από το ρεύμα, να τραβάτε 

μόνο το φις και όχι το σώμα του καλωδίου, γιατί μπορεί 

να προκληθεί ηλεκτροπληξία και φωτιά.  

1.6 Καθαρισμός και συντήρηση 

> Το κινητό τηλέφωνο, η μπαταρία και ο φορτιστής δεν είναι 

αδιάβροχα. Παρακαλούμε να μην τα χρησιμοποιείτε σε 
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μέρη με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια, και να προσέχετε 

να μην βραχεί.  

> Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε 

το τηλέφωνο, τη μπαταρία και το φορτιστή 

> Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζίνη.  

> Αν τα βύσματα είναι λερωμένα μπορεί να μην υπάρχει καλή 

επαφή και η συσκευή να μη φορτίζει. Να τα καθαρίζετε 

τακτικά.  

1.7 Γενικές προειδοποιήσεις 

Κινητό τηλέφωνο: 

> Οι περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσης κινητού τηλεφώνου 

είναι 5℃ ~40℃ θερμοκρασία και 35%~85% υγρασία.  

> Παρακαλούμε αν είναι δυνατόν να κρατάτε το κινητό 

τηλέφωνο μακριά από απλά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, 
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ραδιόφωνα και εξοπλισμό αυτοματισμού γραφείου ώστε 

να μην υπάρξουν αλληλοπαρεμβολές.  

Μπαταρία: 

> Παρακαλούμε να μην αφήνετε τη μπαταρία εκτεθειμένη στον 

ήλιο. Κρατήστε τη σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.  

> Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περιορισμένη. Με κάθε 

φόρτιση ο χρόνος διάρκειας της μπαταρίας μειώνεται 

κατά ένα ελάχιστο ποσοστό. Αν η διάρκεια της μπαταρίας 

είναι πολύ μικρή, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με 

ίδιου τύπου.  

> Μην πετάτε τις άχρηστες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. 

Ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες ανακύκλωσης.  

Φορτιστής: 

> Παρακαλούμε να μη φορτίζετε στα ακόλουθα σημεία: Σε 

άμεση έκθεση στον ήλιο, σε μέρη όπου η θερμοκρασία 
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περιβάλλοντος είναι κάτω από 5℃ ή πάνω από 40℃, σε 

μέρη με πολλή υγρασία ή σε υψηλά σημεία του σπιτιού 

(για να μην πέσει κάτω ακούσια και προκληθεί βλάβη ή 

έκρηξη), ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές όπως 

τηλεοράσεις ή ραδιόφωνο.  
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2
η
 Ενότητα: Πριν τη χρήση 

          

2.1 Κάρτα SIM 

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, θα πρέπει πρώτα να 

εισάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM. Η κάρτα SIM επιτρέπει τη 

σύνδεση του τηλεφώνου σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GSM). 

Όλες οι δραστηριότητες του δικτύου κινητής καθώς και 

σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στις επαφές της κάρτας 

SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM ονόματα και 

αριθμούς επαφών, όπως ακριβώς κάνετε και στη μνήμη του 

τηλεφώνου. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM από το 

κινητό τηλέφωνό σας και να την τοποθετήσετε σε άλλο που 
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διαθέτει τέτοια υποδοχή (τα νέα τηλέφωνα αναγνωρίζουν 

αυτόματα τις νέες κάρτες SIM). 

Προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια και βλάβη των 

πληροφοριών της κάρτας, θα πρέπει να αποφεύγετε να 

αγγίζετε την μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM και να την 

κρατάτε μακριά από μέρη με ηλεκτρομαγνητισμό. Αν η κάρτα 

SIM υποστεί βλάβη, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο 

GSM. 

    *Σημείωση: Αν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, θα 

πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να την τοποθετήσετε ή να την 

αφαιρέσετε ενώ υπάρχει τροφοδοσία γιατί θα υποστεί βλάβη. 

2.1.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας SIM  
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> Οι κάρτες SIM συνήθως παρέχονται ενσωματωμένες σε μια 

μεγαλύτερη κάρτα. Πρώτα θα πρέπει να τις αφαιρέσετε 

από τη μεγαλύτερη κάρτα.  

> Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία και 

τυχόν εξωτερική τροφοδοσία.  

> Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.  

> Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, αφαιρέστε 

πρώτα τη μπαταρία, ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM και 

βγάλτε την από τη θήκη.  

2.2 Μπαταρία 

Η μπαταρία παρέχεται φορτισμένη κατά 50%. Πριν την 

πρώτη χρήση, φορτίστε τουλάχιστον για 14 ώρες και 

χρησιμοποιήστε την μέχρι να αδειάσει εντελώς (το τηλέφωνο να 

μην ενεργοποιείται). Στη συνέχεια φορτίστε την πλήρως. Μετά 
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από τρεις τέτοιους κύκλους φόρτισης/ αποφόρτισης, η 

μπαταρία θα φτάσει στο καλύτερο επίπεδο αποθήκευσης 

φορτίου. 

2.2.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας 

> Αφαίρεση: ① Πιέστε το πίσω κάλυμμα προς τα κάτω και 

αφαιρέστε τη μπαταρία.  

> Τοποθέτηση: ① Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη της. 

Στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα ώστε 

να κουμπώσει στη θέση του.  

2.2.2 Φόρτιση της μπαταρίας 

> Συνδέστε το φις του φορτιστή σε πρίζα ρεύματος.  

> Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή στο πλάι του 

τηλεφώνου.  
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> Η ένδειξη της στάθμης μπαταρίας πάνω δεξιά στην οθόνη 

αρχίζει να αναβοσβήνει. Αν το τηλέφωνο είναι 

απενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη φόρτισης στην 

οθόνη. Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάρα πολύ 

χαμηλή και συνδέσετε το τηλέφωνο για φόρτιση μπορεί 

να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να 

εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης.  

> Αφού γεμίσει η ένδειξη στάθμης μπαταρίας και σταματήσει να 

αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Η 

φόρτιση διαρκεί περίπου 6~8 ώρες. Οι μπαταρίες, τα 

κινητά τηλέφωνα και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν 

κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.  

> Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το 

τηλέφωνο μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.  

> * Σημειώσεις:  
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> Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα 

πρέπει να είναι εντός του εύρους +5℃~+40
ο
C, σε 

καλά αεριζόμενο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι θα 

χρησιμοποιήσετε το φορτιστή που παρέχεται από 

τον κατασκευαστή. Αν χρησιμοποιήσετε άλλους 

φορτιστές μπορεί να υπάρξει κίνδυνος και 

προβλήματα κάλυψης εγγύησης.  

> Φορτίστε το τηλέφωνο αν απενεργοποιείται αυτόματα ή 

μόλις εμφανιστεί η προειδοποίηση low battery 

(χαμηλή μπαταρία). Αν δεν είχε εξαντληθεί εντελώς 

η μπαταρία, ο χρόνος φόρτισης θα είναι μικρότερος.  

> Οι αναφερόμενοι χρόνοι αναμονής και ομιλίας είναι 

ενδεικτικοί και σε ιδανικό περιβάλλον. Στην πράξη, 

οι χρόνοι ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση, τις 
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συνθήκες του δικτύου κινητής και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος.  

> Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μπαταρία στο 

τηλέφωνο πριν τη φόρτιση. Μην αφαιρέσετε τη 

μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.  

> Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το 

τηλέφωνο μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.  

> Αν αφήσετε συνδεδεμένο το φορτιστή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μετά τη φόρτιση (περίπου 5~8 

ώρες), αφού η στάθμη της μπαταρίας μειωθεί λίγο, 

θα ξεκινήσει ξανά η φόρτιση. Σας συνιστούμε να 

μην το κάνετε αυτό, γιατί θα επηρεαστεί η απόδοση 

και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.  

2.3 Ενεργοποίηση 
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> Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να απενεργοποιήσετε 

το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

τερματισμού κλήσης ενώ είναι ενεργοποιημένο.  

> Αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο χωρίς να έχετε τοποθετήσει 

κάρτα SIM, θα σας προτρέψει να την τοποθετήσετε. 

Τοποθετήστε την και θα την αναγνωρίσει αυτόματα.  

> Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι ακόλουθες προτροπές στην 

οθόνη: 

> Πληκτρολογήστε PIN1 (αν η κάρτα SIM απαιτεί κωδικό 

PIN) (για λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε 

στην Ενότητα 4.6.7. "ρυθμίσεις ασφάλειας ") 

> Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου (αν έχετε ορίσει 

να απαιτείται κωδικός τηλεφώνου) (παρακαλούμε 
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ανατρέξτε στην Ενότητα 4.6.7. "ρυθμίσεις 

ασφάλειας" για λεπτομέρειες. 

> Αφού πληκτρολογήσετε τους σωστούς κωδικούς η κάρτα SIM 

θα ξεκλειδώσει και το τηλέφωνο θα αναζητήσει το δίκτυο 

κινητής (εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη αναζήτησης 

δικτύου στην οθόνη). Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το 

όνομα του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Πλέον το 

τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής και έτοιμο για 

χρήση.  

*Σημείωση: Αν εμφανιστεί η ένδειξη "μόνο κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης (EMERGENCY)" σημαίνει ότι μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης. 
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3
η
 Ενότητα: Εισαγωγή  

3.1 Εισαγωγή στο πληκτρολόγιο 

3.1.1 Βασικά πλήκτρα 

> Αριστερό πλήκτρο οθόνης /(μενού): Βρίσκεται ακριβώς 

κάτω από την αριστερή γωνία της οθόνης και 

χρησιμοποιείται για να εμφανίζει το μενού, να ενεργοποιεί 

τις αντίστοιχες ενδείξεις που εμφανίζονται κάτω αριστερά 

στην οθόνη, να κάνει επιλογές επαφών από τον 

τηλεφωνικό κατάλογο κ.ά.  

> Δεξί πλήκτρο οθόνης (Επαφές) : Βρίσκεται ακριβώς κάτω 

από την δεξιά γωνία της οθόνης και χρησιμοποιείται να 
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ενεργοποιεί τις αντίστοιχες ενδείξεις που εμφανίζονται 

κάτω δεξιά στην οθόνη.  

> Πλήκτρο πάνω : Είσοδος στην αναπαραγωγή μουσικής.  

> Πλήκτρο κάτω: Είσοδος στο ξυπνητήρι.  

> Πλήκτρο κλήσης : Είσοδος στο ιστορικό κλήσεων. Επίσης, 

μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιον τηλεφωνικό 

αριθμό και στη συνέχεια να πιέσετε αυτό το πλήκτρο για 

να πραγματοποιηθεί κλήση.  

> Πλήκτρο τερματισμού κλήσης : Τερματίζει την τρέχουσα 

κλήση ή απορρίπτει εισερχόμενες κλήσεις. Ενώ 

βρίσκεστε στο μενού, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να 

επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.  

3.2 Λειτουργίες τηλεφώνου 



34 

 

Όταν εμφανίζεται το όνομα του τηλεπικοινωνιακού σας 

παρόχου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε 

κλήσεις. Η ένδειξη σήματος πάνω αριστερά στην οθόνη δείχνει 

την ισχύ σήματος δικτύου της κάρτας SIM 1 και της κάρτας SIM 

2. Η ποιότητα κλήσης επηρεάζεται από μεγάλα εμπόδια (π.χ. 

κτίρια, βουνά κλπ.). 

3.2.1 Κλήσεις 

 Εθνικές κλήσεις:  

Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να 

πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια 

επιλέξτε κάρτα SIM " 1" ή " 2" για κλήση. Αν θέλετε να 

διορθώσετε τον αριθμό πιέστε το δεξί πλήκτρο οθόνης για να 

διαγράψετε τους αριθμούς που πληκτρολογήσατε. Αν έχετε 

ορίσει φωτογραφία επαφής θα εμφανιστεί και η αντίστοιχη 
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φωτογραφία μόλις κάνετε κλήση στον αριθμό αυτής της 

επαφής. Διαφορετικά, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη εικόνα. Αν 

έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης σύνδεσης, θα 

ακούγεται ένας ήχος «μπιπ» μόλις ο συνομιλητής σηκώσει το 

τηλέφωνο (θα πρέπει να υποστηρίζεται από το τηλεφωνικό 

δίκτυο). 

Αφού ολοκληρώσετε την κλήση, πιέστε το πλήκτρο 

τερματισμού κλήσης για να κλείσετε τη γραμμή. 

Κωδικός περιοχής + αριθμός τηλεφώνου + πλήκτρο 

κλήσης 

 Κλήση σε εσωτερικά τηλέφωνα (που βρίσκονται σε 

τηλεφωνικό κέντρο):  

    Κάποια εσωτερικά σταθερά τηλεφώνα δεν μπορούν να 

πληκτρολογηθούν άμεσα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει 

πρώτα να κάνετε κλήση μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Αν 
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πιέσετε το σύμβολο P μεταξύ του αριθμού κέντρου και του 

εσωτερικού αριθμού, το κινητό τηλέφωνο θα μπορέσει να 

καλέσει το εσωτερικό αυτόματα. Για να εισάγετε “P”: Κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο * για τρία δευτερόλεπτα (το σύμβολο “P” 

εμφανίζεται στην οθόνη) 

Κωδικός περιοχής + αριθμός τηλεφώνου + P + 

αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου + πλήκτρο κλήσης  

> Παράδειγμα χρήσης χαρακτήρα P (παύσης):  

Για παράδειγμα:: αν έλετε να καλέσετε τον αριθμό 

8880000 και να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό φωνητικού 

ταχυδρομείου 6666, ο κωδικός του οποίου είναι 8888, θα 

πρέπει να κάνετε την ακόλουθη πληκτρολόγηση: 

8880000 P 6666 P 8888 

Μόλις γίνει η κλήση, το σύστημα εισάγει παύση 5 

δευτερολέπτων και στη συνέχεια πληκτρολογεί τον 
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αριθμό 6666 για να επιλεγεί η θυρίδα φωνητικού 

ταχυδρομείου. 

Κατόπιν εισάγει παύση 5 δευτερολέπτων και στη 

συνέχεια πληκτρολογεί τον αριθμό 8888 που είναι ο 

κωδικός. 

 Διεθνείς κλήσεις:  

    Για να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πιέστε και κρατήστε 

δύο φορές το πλήκτρο «*» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο “+” 

που αφορά τις διεθνείς κλήσεις. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε 

τον κωδικό χώρας (για την Κίνα είναι το 86). 

Πληκτρολογήστε λοιπόν τον κωδικό χώρας και τον πλήρη 

αριθμό τηλεφώνου. Ο κωδικός χώρας είναι μοναδικός για την 

κάθε χώρα (π.χ. για Γερμανία είναι 49, Αγγλία 44, Σουηδία 46 

κ.ά.). 
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Στις διεθνείς κλήσεις κάποιες φορές μπορεί να 

παραλειφθεί το "0" πριν τον αστικό κωδικό. 

Παράδειγμα:  

+ κωδικός χώρας + κωδικός περιοχής + 

τηλεφωνικός αριθμός + πλήκτρο κλήσης  

 Κλήσεις έκτακτης ανάγκης:  

Εφόσον βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας, (γεγονός που μπορείτε να διαπιστώσετε 

κοιτώντας στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης όπου 

εμφανίζεται η ισχύς σήματος) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 

λειτουργία κλήσεων (ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει 

κάρτα SIM). Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό χωρίς περιαγωγή 

(roaming), θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο επείγουσες 

κλήσεις  
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3.2.2 Απάντηση σε κλήση 

> Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πιέστε το αριστερό 

πλήκτρο οθόνης για απάντηση.  

> Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία απάντησης με κάθε 

πλήκτρο, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 

απαντήσετε στην κλήση.  

> Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία απάντησης με το που 

ανοίγετε το πορτάκι, ανοίξτε το πορτάκι για απάντηση.  

> Αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τα πλήκτρα που υπάρχουν στα ακουστικά για απάντηση. 

Επίσης – αν έχετε συνδέσει ακουστικά – μπορείτε να 

κάνετε ρύθμιση ώστε να υπάρχει αυτόματη απάντηση 3 

δευτερόλεπτα μετά από την αρχή του κουδουνίσματος 

όταν σας καλούν.  
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3.2.3 Απόρριψη κλήσης 

> Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο 

τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κλήση.  

3.3 Χρήση καλωδίου USB  

> Αν συνδέσετε το τηλέφωνο με υπολογιστή μέσω καλωδίου 

USB θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού: 

> Συσκευή αποθήκευσης: το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί 

ως εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος. Μπορείτε να 

αντιγράψετε αρχεία από και προς τον υπολογιστή.  

> Σειριακή θύρα: Η σειριακή θύρα του κινητού τηλεφώνου 

χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό κινητών 

τηλεφώνων και υπολογιστών αλλά και για μεταφορά 

δεδομένων. 
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4η Ενότητα: Εισαγωγή στο μενού 

4.1 Contacts (Επαφές) 

Επιλογές 

> New (Νέα): Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου 

ή την κάρτα SIM για προσθήκη νέας επαφής.  

> View contacts (Προβολή επαφών): Προβολή λεπτομερειών 

σχετικά με κάποια επαφή.  

> Write message (Σύνταξη μηνύματος):1.SMS: για αποστολή 

SMS. 2.MMS : Για αποστολή MMS.  

> Call (Κλήση): Για κλήση της επιλεγμένης επαφής 

> Delete (Διαγραφή): Διαγραφή των πληροφοριών της 

επιλεγμένης επαφής.  
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> Delete multiple (Διαγραφή πολλών): Σημειώσετε όλες τις 

επαφές που θέλετε να διαγράψετε μαζικά.  

> Copy (Αντιγραφή): Επιλέξτε την πηγή και τον προορισμό 

για αντιγραφή κάποιας επαφής.  

> Others (Άλλα): 1. Speed dial (Ταχεία κλήση): επιλέξτε 

αριθμό συντόμευσης και κρατήστε πατημένο τον 

αντίστοιχο αριθμό για ταχεία κλήση. 2. Own number (Ο 

αριθμός μου): πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου 

της τρέχουσας κάρτας SIM. 3. Service number 

(Αριθμός υπηρεσίας): για να δείτε τον αριθμό 

υπηρεσίας της κάρτας SIM. 4. Memory status 

(Κατάσταση μνήμης): Για να δείτε τη χρήση του 

αποθηκευτικού χώρου του τηλεφώνου και της κάρτας 

SIM.  
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4.2 Message (Μηνύματα) 

> Write message (Σύνταξη μηνύματος):  

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πιέστε το 

αριστερό πλήκτρο οθόνης για να μπείτε στον τηλεφωνικό 

κατάλογο ώστε να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαφές. Στη 

συνέχεια γράψτε το μήνυμά σας. 

-  Options (Επιλογές): Αφού ολοκληρώσετε τη 

σύνταξη του μηνύματος, πιέστε Επιλογές για να μπείτε στο 

επόμενο βήμα.  

1. Send (Αποστολή): Αποστολή αυτού του μηνύματος. 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πιέστε 

το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να μπείτε στον 

τηλεφωνικό κατάλογο ώστε να επιλέξετε μία ή 
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περισσότερες επαφές. Στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για 

αποστολή.  

2. Insert template (Εισαγωγή προτύπου): Για εισαγωγή 

συνηθισμένων φράσεων που χρησιμοποιούνται στα 

μηνύματα (μπορείτε να τις επεξεργαστείτε). 

3. Add contact info (Προσθήκη πληροφοριών επαφής): 

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες επαφής από 

τον τηλεφωνικό κατάλογο.  

4. Add phiz (Προσθήκη emoticon): Προσθήκη emoticon 

στα SMS.  

5. Save as draft (Αποθήκευση στα πρόχειρα): 

Αποθήκευση του μηνύματος στα πρόχειρα.  

6. Exit (Έξοδος): Έξοδος από την εφαρμογή μηνυμάτων.  

*Σημείωση: Σε κάποιες χώρες ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 

ανά μήνυμα είναι 70 (αντί για 160 στα αγγλικά). 
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> Write multimedia message (Σύνταξη MMS):  

Για σύνταξη μηνύματος πολυμέσων, στο οποίο 

μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, βίντεο, μουσική και κείμενο 

και να το στείλετε σε κάποια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό.  

> Inbox (Εισερχόμενα): Αποθηκεύονται τα 

εισερχόμενα μηνύματα.  

Ενώ βλέπετε τα εισερχόμενα μηνύματα, 

μπορείτε να απαντήσετε, να διαγράψετε, να 

αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του 

αποστολέα στις επαφές, να τον προσθέσετε στη 

μαύρη λίστα κ.ά. 

> Outbox (Εξερχόμενα): Αποθηκεύονται τα μηνύματα 

των οποίων απέτυχε η αποστολή.  

Μπορείτε να δοκιμάσετε να τα αποστείλετε ξανά, να 

τα διαγράψετε, να διαγράψετε το θέμα κ.ά.  
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> Draft (Πρόχειρα): Αποθηκεύονται τα μηνύματα που 

επεξεργαστήκατε αλλά δεν αποστείλατε.  

    Μπορείτε να τα διαγράψετε, να τα επεξεργαστείτε, να 

τα αποστείλετε κ.ά. 

> Sentbox (Απεσταλμένα): Αποθηκεύονται τα απεσταλμένα 

μηνύματα.  

  Μπορείτε να διαγράψετε, να προωθήσετε κ.ά. τα 

μηνύματα. 

> Template (Πρότυπα): Μπορεiτε να επεξεργαστείτε και να 

αποστείλετε συνήθη μηνύματα.  

> Voice mail server (Διακομιστής φωνητικού 

ταχυδρομείου): Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία 

φωνητικού ταχυδρομείου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 

τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.  
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> Message settings (Ρυθμίσεις μηνυμάτων) : 

-   Message center (Κέντρο μηνυμάτων): Για να δείτε τον 

αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.  

-   Message validity (Χρονική διάρκεια μηνύματος): Η 

χρονική διάρκεια για την οποία θα ισχύει κάποιο μήνυμα.  

-   Status report (Αναφορά παράδοσης): Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση των αναφορών παράδοσης των μηνυμάτων.  

-   Save sent message (Αποθήκευση απεσταλμένων 

μηνυμάτων): Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύονται ή να 

μην αποθηκεύονται τα μηνύματα.  

-   Preferred storage (Προτιμώμενος αποθηκευτικός 

χώρος): Μπορείτε να επιλέξετε τον προτιμώμενο 

αποθηκευτικό χώρο για τα μηνύματα (Αποθηκευτικός χώρος 

τηλεφώνου ή κάρτα SIM).  
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* : Κάποιες λειτουργίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.  

4.3 Call logs (Ιστορικό κλήσεων) 

> Missed calls (Αναπάντητες κλήσεις): Οι αναπάντητες 

κλήσεις.  

> Dialed calls (Εξερχόμενες κλήσεις): Οι εξερχόμενες 

κλήσεις.  

> Received calls (Εισερχόμενες κλήσεις): Οι εισερχόμενες 

κλήσεις.  

> Rejected calls (Απορριφθείσες κλήσεις): Οι κλήσεις από 

αριθμούς που είναι στη μαύρη λίστα.  

> Delete all (Διαγραφή όλων): Μπορείτε να επιλέξετε τη 

διαγραφή όλου του ιστορικού κλήσεων. 
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> Call timer (Μετρητής κλήσεων): Ο μετρητής που 

χρονομετρά το συνολικό χρόνο κλήσεων.  

4.4 ICE 

> Owner info (Πληροφορίες κατόχου): Για να επεξεργαστείτε 

τις πληροφορίες κατόχου.  

> Numbers list (Λίστα αριθμών): Μπορείτε να αποθηκεύσετε 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης.  

> Button active (Ενεργοποίηση πλήκτρου): Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση του πλήκτρου έκτακτης ανάγκης.  

> Emergency SMS (SMS έκτακτης ανάγκης): Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση των SMS έκτακτης ανάγκης ή 

επεξεργασία του περιεχομένου τους.  
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> Emergency alert (Επείγουσες ειδοποιήσεις): 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των επειγουσών 

ειδοποιήσεων.  

  

4.5 Multimedia (Πολυμέσα) 

4.5.1 Camera (Φωτογραφική μηχανή) 

     Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή (στα 

μοντέλα που έχουν κάμερα). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για 

λήψη φωτογραφικών. 

Αν πιέσετε το αριστερό πλήκτρο οθόνης ενώ 

βρίσκεστε στην εφαρμογή φωτογραφικής μηχανής 

μπορείτε να κάνετε επιλογές όπως άλμπουμ, 
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βιντεοσκόπηση, εφέ, ρύθμιση του μεγέθους, της θέσης 

αποθήκευσης της φωτογραφίας κ.ά. 

4.5.2 DV (Βιντεοσκόπηση) 

Αυτή η λειτουργία ισχύει για τα κινητά με κάμερα. 

Επιλέξτε για βιντεοσκόπηση. 

Αν πιέσετε το αριστερό πλήκτρο οθόνης ενώ βρίσκεστε 

στην εφαρμογή βιντεοσκόπησης μπορείτε να κάνετε τις 

επιλογές: αναπαραγωγή βίντεο, λήψη φωτογραφιών, εφέ, 

επιλογή θέσης αποθήκευσης κ.ά. 

4.5.3 Audio Player (Αναπαραγωγή μουσικής) 

Για αναπαραγωγή μουσικής. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο 5 για αναπαραγωγή/ παύση, το 
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πλήκτρο 4 για επιστροφή στο προηγούμενο τραγούδι, το 

πλήκτρο 6 για επιλογή του επόμενου τραγουδιού. 

Μπορείτε να δείτε τις επιλογές της εφαρμογής 

αναπαραγωγής μουσικής πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο 

οθόνης: επανάληψη ενός ή όλων των τραγουδιών, ορισμός 

ως ήχος κλήσης. 

4.5.4 Video Player (Αναπαραγωγή βίντεο) 

Για αναπαραγωγή βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

το πλήκτρο 5 για αναπαραγωγή/ παύση βίντεο. 

Μπορείτε να δείτε τις επιλογές της εφαρμογής βίντεο 

πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο οθόνης: αναπαραγωγή σε 

πλήρη οθόνη, λεπτομέρειες βίντεο. 

4.5.5 Recorder (Ηχογράφηση) 
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Για ηχογράφηση: Πιέστε το πλήκτρο 5 για ηχογράφηση/ 

παύση.  

Οι επιλογές αυτής της εφαρμογής περιλαμβάνουν τις 

εξής: νέα ηχογράφηση, προβολή της λίστας ηχογραφήσεων, 

προβολή της θέσης αποθήκευσης. 

4.6 FM radio (Ραδιόφωνο FM) 

Για τα μοντέλα με λειτουργία τηλεφώνου: 

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να δείτε τις 

επιλογές: Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών, 

επιλογή καναλιού, χειροκίνητη καταχώρηση καναλιού, 

ηχογράφηση, άνοιγμα αρχείων ήχου. 

  

4.7 Tools (Εργαλεία)  
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4.7.1 My files (Τα αρχεία μου) 

Μπορείτε να ανοίξετε, να διαγράψετε ή να διαχειριστείτε 

τα αρχεία σας (π.χ. προβολή λεπτομερειών, επεξεργασία 

ονομάτων). 

4.7.2 Calendar (Ημερολόγιο) 

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να προσθέσετε 

κάποια καταχώρηση συμβάντος ημερολογίου, να δείτε 

πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα, να διαγράψετε τα 

συμβάντα ή να επιλέξετε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

4.7.3 Calculator (Αριθμομηχανή) 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή για 

απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς "+ - * /". 
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4.7.4 Alarm (Ξυπνητήρι) 

> On / Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση): 

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του ξυπνητηριού.  

> Εdit (Επεξεργασία):  

-     Message (Μήνυμα): Επεξεργασία του ονόματος 

αφύπνισης.  

-     Time (Ώρα): Επεξεργασία της ώρας αφύπνισης.  

-     Ringtone (Ήχος αφύπνισης): Επιλογή του ήχου 

αφύπνισης.  

-  Repeat mode (Επανάληψη): Για να επιλέξετε 

επανάληψη του ξυπνητηριού (καθημερινά ή 

προσαρμογή ημερών).  

4.7.5 STK 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικές υπηρεσίες. 

4.8 Settings (Ρυθμίσεις)  

4.8.1 Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης) 

>  Call divert (Προώθηση κλήσεων): Μπορείτε να επιλέξετε 

unconditional transfer (προώθηση χωρίς όρους) και busy 

times (προώθηση αν είναι κατειλημμένο), no answer 

transfer (Προώθηση αν δεν απαντά), cancel all transfers 

(Ακύρωση όλων των προωθήσεων).  

> Call waiting (Αναμονή κλήσεων): Ενεργοποίηση της 

λειτουργίας αναμονής κλήσεων.  

> Call barring (Φραγή κλήσεων):  

-     All outgoing calls (Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις): 

Για φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων.  
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-     All incoming calls (Όλες οι εισερχόμενες 

κλήσεις): Για φραγή όλων των εισερχόμενων 

κλήσεων.  

-     Incoming calls when roaming (Εισερχόμενες 

κλήσεις κατά την περιαγωγή):  Φραγή όλων 

των εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή 

(roaming).  

-     ISD calls (Διεθνείς κλήσεις): Φραγή διεθνών 

κλήσεων.  

-     Dial when INTL roaming (Διεθνείς κλήσεις κατά 

την περιαγωγή):  Φραγή όλων των διεθνών 

κλήσεων κατά την περιαγωγή (roaming).  

-     Cancel all barring (Ακύρωση φραγών): Ακύρωση 

όλων των φραγών (απαιτείται ο κωδικός PIN2).  
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-     Change password (Αλλαγή κωδικού): Για ν’ 

αλλάξετε τον κωδικό.  

> Hide ID (Απόκρυψη ταυτότητας): Για να μην αποστέλλεται 

ο τηλεφωνικός αριθμός σας στους συνομιλητές.  

> Flight mode (Κατάσταση πτήσεων): Μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση 

πτήσεων. 

Σημείωση: Οι υπηρεσίες προώθησης κλήσεων, 

φραγής κλήσεων και αναγνώρισης κλήσεων θα 

πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό 

σας πάροχο). 

4.8.2 Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)  

> Date and time (Ημερομηνία και ώρα): Ρύθμιση της 

ημερομηνίας και ώρας.  
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-  Set time (Ρύθμιση της ώρας): Ρύθμιση της 

τρέχουσας ώρας.  

-  Set date (Ρύθμιση της ημερομηνίας): Ρύθμιση 

της τρέχουσας ημερομηνίας.  

-   Time format (Μορφή ώρας): Ρύθμιση της μορφής 

εμφάνισης της ώρας.  

-   Date format (Μορφή ημερομηνίας): Ρύθμιση της 

μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας.  

> Language settings (Ρυθμίσεις γλώσσας): Ρύθμιση της 

γλώσσας του τηλεφώνου.  

> Shortcut settings (Ρυθμίσεις συντομεύσεων): Ρυθμίσεις 

των πλήκτρων συντόμευσης «Πάνω» και «Κάτω».  

> Auto power on/off (Αυτόματη ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση): Ρύθμιση της ώρας αυτόματης 

ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.  
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> Power management (Διαχείριση ενέργειας): Δείχνει το 

ποσοστό στάθμης της μπαταρίας.  

> Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθμίσεων): Για επαναφορά των ρυθμίσεων του κινητού 

τηλεφώνου στις εργοστασιακές τιμές τους. Ο κωδικός 

επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι 1234.   

4.8.3 Display (Οθόνη)  

> Animation effects (Εφέ λογοτύπου): Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση λογοτύπου υποδοχής.  

> Wallpaper settings (Ρυθμίσεις ταπετσαρίας): Για να 

ρυθμίσετε την ταπετσαρία.  

> Idle display settings (Ρυθμίσεις οθόνης αναμονής): 

Ρυθμίσεις οθόνης αναμονής.  

> Contrast (Αντίθεση): Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της 

οθόνης.  
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> Backlight (Φωτισμός φόντου): Για να ρυθμίσετε το χρόνο 

του φωτισμού φόντου της οθόνης.   

4.8.4 User level settings (Ρυθμίσεις επιπέδου χρήστη)  

    Μπορείτε να επιλέξετε Basic mode (Βασική κατάσταση) ή 

advanced mode (Κατάσταση για προχωρημένους). 

4.8.5 Security (Ασφάλεια) 

> PIN:  

Το κινητό τηλέφωνο και οι κάρτες SIM διαθέτουν 

διάφορους κωδικούς, ώστε να μην χρησιμοποιούνται από μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα. Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να 

κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις. 

Ο κωδικός PIN αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνό σας. Αν είναι 

ενεργοποιημένη η προστασία με κωδικό PIN, η οθόνη 

εμφανίζει την ένδειξη “Enter PIN” (Πληκτρολογήστε 
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PIN). Αν θέλετε μπορείτε να απενεργοποιήσετε την 

απαίτηση κωδικού PIN ή να τον αλλάξετε. Θα 

χρειαστεί να πληκτρολογήσετε πρώτα τον παλιό PIN, 

μετά τον καινούριο και μετά να πληκτρολογήσετε ξανά 

τον καινούριο.  

* Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις 

φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει. Σε 

περίπτωση που κλειδώσει, θα πρέπει να 

πληκτρολογήσετε κωδικό PUK για να μπορέσετε να 

ξεκλειδώσετε τον κωδικό PIN. Αυτί οι κωδικοί σας 

δίδονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο (PIN και 

PUK). Αν δεν σας έχουν δοθεί, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

-  PIN: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κωδικού PIN.  

-  Modify PIN (Αλλαγή PIN): Αλλαγή του κωδικού PIN.  
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*Σημείωση: κάποιες λειτουργίες μπορεί να μην 

υποστηρίζονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

> Modify PIN 2 (Αλλαγή PIN 2): Αλλαγή του κωδικού PIN 2 

(πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας 

πάροχο).  

> Phone locked (Κλείδωμα τηλεφώνου):  

Ο κωδικός τηλεφώνου αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνό σας. Αν είναι ενεργοποιημένη 

η προστασία με κωδικό τηλεφώνου, θα απαιτείται ο κωδικός 

τηλεφώνου κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Αν θέλετε 

μπορείτε να απενεργοποιήσετε την απαίτηση κωδικού 

τηλεφώνου. 

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου. 

Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης για να 
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διαγράψετε τυχόν λάθη και στη συνέχεια 

επιβεβαιώστε. 

Για παράδειγμα, αν ο κωδικός τηλεφώνου είναι 1234, 

πληκτρολογήστε:1234  

*Σημείωση: Ο εργοστασιακός κωδικός του τηλεφώνου 

(όχι ο PIN της SIM) είναι 1234. Παρακαλούμε αλλάξτε τον και 

επιλέξτε το δικό σας, προσωπικό κωδικό. Αν ξεχάσετε τον 

κωδικό του τηλεφώνου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το 

κατάστημα αγοράς ή με τον αντιπρόσωπο για να ξεκλειδώσει 

το τηλέφωνό σας.  

> Modify the cellphone password (Αλλαγή του κωδικού 

τηλεφώνου): Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό του 

κινητού τηλεφώνου.  
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> Privacy (Ιδιωτικότητα): Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια 

μενού. Θα χρειαστεί ο κωδικός τηλεφώνου. Ο 

εργοστασιακός κωδικός είναι 1234.  

> Blacklist (Μαύρη λίστα): Μπορείτε να προσθέσετε 

αριθμούς στη μαύρη λίστα ώστε να αγνοούνται οι κλήσεις 

από τους συγκεκριμένους αριθμούς.  

  

4.8.6 Profile (Προφίλ) 

General (Γενικά) 

> Ringtype (Είδος κουδουνίσματος): Μπορείτε να επιλέξετε 

κουδούνισμα, δόνηση, ή δόνηση και κουδούνισμα.  

> Ring settings (Ρυθμίσεις κουδουνίσματος): Μπορείτε να 

ρυθμίσετε τους ήχους κουδουνίσματος για τις κλήσεις και 

τα μηνύματα SMS.  



67 

 

> Adjust volume (Ρύθμιση έντασης):  

-    Caller ringtone (Για κλήσεις): Μπορείτε να 

ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος για τις 

κλήσεις.  

-    Message ringtone (Για μηνύματα): Μπορείτε να 

ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος για τα 

μηνύματα.  

-    Alarm&calendar ringtone (Για συμβάντα 

ημερολογίου): Μπορείτε να επιλέξετε την έντασης 

κουδουνίσματος για συμβάντα ημερολογίου.  

-    Call volume (Ένταση κλήσεων): Για ρύθμιση της 

έντασης κλήσεων.  

-    Power ringtone (Ήχος ενέργειας) : Για ρύθμιση 

της αντίστοιχης έντασης.  

> Other alert rings (Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων):  
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-    Key tone (Ήχος πλήκτρων): Για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση των ήχων των πλήκτρων.  

-    Battery low alert (Ειδοποίηση χαμηλής 

μπαταρίας) : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.  

-    Power ringtone (Ήχος ενέργειας): Ενεργοποίηση 

ή απενεργοποίηση.  

-    Dial tone (Ήχος κλήσης): Ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση.  

-    Flip tone (Ήχος καπακιού): Ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση.  

-    Flip on tone (Επιλογή ήχου καπακιού): Επιλογή 

ήχου καπακιού.  

4.8.7 Connections (Συνδέσεις) 
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-    Bluetooth: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ 

απενεργοποιήσετε το Bluetooth. 

-    Network account (Πάροχος δικτύου): Δείχνει τον 

τρέχοντα τηλεπικοινωνιακό πάροχο.  

-    GPRS Service (Υπηρεσία GPRS): Ενεργοποίηση 

ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας GPRS. 

-    Data connection settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης 

δεδομένων): Μπορείτε να επιλέξετε πάντα να 

γίνεται σύνδεση αυτόματα ή μόνο κατόπιν 

ερώτησης. 

-    Network selection (Επιλογή δικτύου): Αυτόματη 

ή χειροκίνητη επιλογή δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

  5
η
 Ενότητα: Συχνές Ερωτήσεις 
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1. Γιατί εμφανίζεται η ένδειξη "insert SIM card" 

(Τοποθετήστε κάρτα SIM);  

1. Η κάρτα SIM δεν κάνει καλή επαφή ή δεν έχετε 

τοποθετήσει κάρτα SIM.  

2. Αντικαταστήστε την κάρτα SIM και δοκιμάστε ξανά. Αν το 

τηλέφωνό σας λειτουργεί κανονικά, σημαίνει ότι η 

αρχική κάρτα SIM είχε πρόβλημα. Επικοινωνήστε με 

τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.  

3. Αν η κάρτα SIM ή η υποδοχή της κάρτας SIM έχει ίχνη 

οξείδωσης, παρακαλούμε καθαρίστε με καθαρό 

οινόπνευμα ή σκουπίστε με καθαρό πανί.  

4. Αν οι παραπάνω μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό 

σας πάροχο ή με τον αντιπρόσωπο.  
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2. Δεν έχω τους κωδικούς PIN ,PIN2,PUK,PUK2:  

1. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό 

σας πάροχο.  

2. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN 3 φορές 

συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει.  

3. Για τον κωδικό PUK και για άλλη κάρτα SIM 

επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.  

3. Παρατηρούνται αποσυνδέσεις από το δίκτυο. 

1. Το σήμα στην περιοχή σας είναι ασθενικό. Παρακαλούμε 

αλλάξτε σημείο και δοκιμάστε ξανά.  

2. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπο για να κάνει τις σχετικές μετρήσεις.  

4. Δεν ακούγεται ο ήχος του συνομιλητή. 
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1. Πρώτα ελέγξτε μήπως είναι πρόβλημα δικτύου.  

2. Δεν υπάρχει καλό σήμα στην περιοχή. Αλλάξτε 

τοποθεσία.  

3. Αν το πρόβλημα επιμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

τον αντιπρόσωπο για να κάνει τις σχετικές μετρήσεις.  

5. Αδυναμία φόρτισης ή δεν εμφανίζεται το εικονίδιο 

φόρτισης 

1. Ελέγξτε αν ο φορτιστής κάνει καλή επαφή και βεβαιωθείτε 

ότι είναι συνδεδεμένος.  

2. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης εμφανίζεται το εικονίδιο 

φόρτισης.  

6. Κάποιες φορές δεν έχω σήμα 
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1. Τοπική αστάθεια του δικτύου κινητής, λόγω ασθενικού 

σήματος. Αλλάξτε περιοχή και δοκιμάστε ξανά.  

2. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπο για να κάνει τις σχετικές μετρήσεις.  

7. Αδυναμία πραγματοποίησης εξερχόμενων κλήσεων 

1. Δεν υπάρχει καλό σήμα δικτύου κινητής. Αλλάξτε περιοχή 

και δοκιμάστε ξανά.  

2. Το δίκτυο κινητής είναι απασχολημένο. Δοκιμάστε ξανά 

αργότερα.  

3. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπο για να κάνει τις σχετικές μετρήσεις.  

8. Μικρός χρόνος αναμονής 
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1. Ο χρόνος αναμονής του κινητού τηλεφώνου ποικίλει 

ανάλογα με την τοποθεσία και την ισχύ του σήματος 

του δικτύου κινητής.  

2. Ο χρόνος αναμονής επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 

θερμοκρασία και η απόσταση από τον κοντινότερο 

αναμεταδότη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.  
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Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι 

προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή 

Επικοινωνίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, Μαγούλα 

Αττικής, 19018 www.plaisio.gr 

 

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το κινητό 

τηλέφωνο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από 

τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, 

ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.ht

http://www.plaisio.gr/
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m 

 

Πληροφορίες για το περιβάλλον 

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα 

συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων) 

 

 

Απόρριψη χρησιμοποιημένων 

μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως 

να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό 

το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν 

πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 

απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να 

τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία 

συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η 
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περιεκτικότητα των μπαταριών σε 

υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν 

ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από 

την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για 

τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο 

εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να 

μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις 

μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια. 

 

 

Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο 

αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο 

προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί 

με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, 
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πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο 

συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η 

ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 

 

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε 

στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 

την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από 

την ακατάλληλη  απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού 

του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS ΑΕΒΕ. 
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Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω 

ένδειξη 

 

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που 

μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση 

Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  

 ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.ht

m 

 

 

Πληροφορίες ασφαλείας 

 

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να 
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μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις 

πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή σας. 

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς 

και έκρηξης 

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που 

έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. 

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια 

και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. 

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο 

ρεύματος. 

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή 

προσκρούσεις. 

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν 
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εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και 

μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια 

καταιγίδας. 

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) 

που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. 

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, 

επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστικό κέντρο. 

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους 

φορτιστές με προσοχή 
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 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από 

τoν κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές 

μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν 

σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας. 

 Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. 

Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά 

την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή 

συσκευών. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή 

μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για 

παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές 

κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να 

εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 
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 Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις 

μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί 

να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και 

υπερθέρμανση. 

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους 

φορτιστές από ζημιά 

 Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις 

μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά 

υψηλές θερμοκρασίες. 

 Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη 

συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης 

και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των 

μπαταριών. 

 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά 

αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
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σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + 

και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε 

προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 

 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει 

υποστεί ζημιά. 

Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως 

αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει 

χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην 

νόμιμη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου 

εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά 

το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο 
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Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε 

τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του 

πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του 

όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του 

προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, 

είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, 

είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής 

υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να 

δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν 

δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού 

χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της 

Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής 

από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού 

προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο 

ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα 

σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers 

καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι 

επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων 

Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 

αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers 

και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το 

απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών 

η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη 

προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την 

ολοκλήρωση επισκευής. 
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9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην 

απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα 

ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν 

περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. 

CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να 

προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν 

προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο 

Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος 

άλλης εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να 

προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα 

πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η 
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εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη 

απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση 

υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει 

με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή 

προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να 

αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία 

δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο 

Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε 

η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά 

την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του 

τεχνικού. 
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15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα 

καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός 

εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, 

πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του 

πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια 

οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν 

εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers 

πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το 

πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες 

εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση 

επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της 
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συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την 

ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα 

αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers 

περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει 

καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή 

αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν 

λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές 

που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα 

λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 

διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, 

αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη 

για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από 

εσάς για λογαριασμό τρίτων. 
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21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

 

 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  

Doop, Sentio, @Work, Connect 

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει 

προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς 

και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις 

εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση 

στον χώρο του πελάτη (Onsite) 
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4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, 

φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και 

αλλοιωμένα μέρη κτλ. 

 

 

Δεδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, 

είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του 

πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 

τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης 

οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα 

τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία 

εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 
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2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και 

γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η 

Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει 

το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει 

απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και 

λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει 

ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς 

και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους 

οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για 

την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων 

ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε 

αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 
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4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα 

αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, 

προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή 

οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, 

έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που 

προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και 

αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην 

αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη 

εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο. 
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2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, 

ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες 

θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική 

καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο 

σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή 

καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν 

ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε 

απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή 

λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που 

μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 

συσκευής. 
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7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης 

του κατασκευαστή. 

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για 

ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη 

εγκατάσταση ή χρήση. 

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για 

προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη 

διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και 

πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα 

καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η 

Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει 

οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την 

αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο 
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Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την 

τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των 

δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 

 


