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Easyphone G2 

 

 

Οδηγίες Χρήσης 
 

 

 

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά  

και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης  

είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν  

από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή 

κανενός τμήματος αυτού του εγγράφου χωρίς άδεια. Όλα τα εμπορι-

κά σήματα και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται σε αυτό το έγ-

γραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.  

 

Ενώ έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια 

των περιεχομένων αυτών των οδηγιών, δεν αναλαμβάνουμε καμία 

ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις από αμέλεια, λάθος ή άλλη αιτία. 

Βελτιώνουμε συνεχώς τη συσκευή και διατηρούμε το δικαίωμα να 

κάνουμε αλλαγές, τροποποιήσεις και βελτιώσεις στη συσκευή, στα 

χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της καθώς και σε 

οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα, χωρίς προειδοποίηση. 

 

Η συσκευή διαθέτει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέ-

σμους προς ιστοσελίδες τρίτων και θα σας επιτρέψει την πρόσβαση σε 

ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν αποτελούν ιδιοκτησία 

της Πλαίσιο Computers και η Πλαίσιο Computers δεν αναλαμβάνει 

καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Αν επιλέξετε να επισκεφτείτε 

τέτοιες ιστοσελίδες, να λάβετε πρώτα όλα τα μέτρα ασφάλειας. 

 

Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει οδηγίες χρήσης, λογισμικό 

τρίτων, ρυθμίσεις, δεδομένα ή συνδέσμους, είτε παρέχονται μαζί με 

το προϊόν, είτε τα έχετε κατεβάσει εκ των υστέρων, είτε εισήχθησαν 



3 

σε οποιαδήποτε στιγμή της παραγωγής ή μεταφοράς. Στο μέγιστο 

βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η Πλαίσιο Com-

puters δεν παρέχει εγγύηση ότι το λογισμικό θα ικανοποιήσει όλες τις 

απαιτήσεις ή ότι θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο 

υλικό ή λογισμικό τρίτων ή ότι θα λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς 

σφάλματα, καθώς και ότι οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί είναι 

επισκευάσιμο και μπορεί να διορθωθεί. 

 

Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν γενικές κατευθυντή-

ριες γραμμές για το χρήστη σχετικά με την λειτουργία της συσκευής και 

είναι ενδεικτικές. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν λόγω των 

διαρκών βελτιώσεων του λογισμικού ή λόγω λαθών στην εκτύπωση.                                              
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας 

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  

➢ Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.  

➢ Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο 

τηλέφωνό σας. Η ακτινοβολία του τηλεφώνου μπορεί να 

διαγράψει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σ’ 

αυτά. 

➢ Κρατήστε το τηλέφωνό και τα αξεσουάρ του μακριά από 

παιδιά.  

➢ Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν τη λει-

τουργία των ιατρικών συσκευών, όπως είναι τα βοηθήμα-

τα ακοής ή οι βηματοδότες. Οι άνθρωποι που έχουν ε-

νεργά ιατρικά εμφυτεύματα θα πρέπει να κρατούν το κι-

νητό τηλέφωνο τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από τα 

εμφυτεύματα. 

➢ Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά σε υψηλή ένταση μπορεί να 

παρουσιαστεί μόνιμη απώλεια ακοής.  
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➢ Να χρησιμοποιείτε σύστημα hands-free με πομπό Blue-

tooth χαμηλής εκπομπής. 

➢ Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο έχει χαμηλό αριθμό 

SAR (Ακτινοβολίας). 

➢ Να είστε σύντομοι στις συνομιλίες σας ή να στέλνετε 

γραπτά μηνύματα. Αυτή τη συμβουλή ισχύει ιδιαίτερα για 

τα παιδιά, τους εφήβους και τις εγκύους. 

➢ Να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν είναι καλή η ποιό-

τητα του σήματος . 

Σημειώσεις: 

➢ Να μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα 

της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο κατασκευαστής δεν εί-

ναι υπεύθυνος να πληρώσει για τυχόν βλάβες καθώς η συ-

σκευή δεν θα καλύπτεται πλέον από εγγύηση. 

➢ Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες και αξεσουάρ φόρ-

τισης.  

➢ Παρακαλούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των ση-

μαντικών δεδομένων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ε-

ταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων 

λόγω κακής χρήσης, χαμηλή ποιότητα σήματος, διακοπή ρεύ-

ματος κ.ά. 
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➢ Όλες οι εικόνες που υπάρχουν σ’ αυτές τις οδηγίες είναι εν-

δεικτικές και ποικίλουν ανάλογα με τον πάροχο τηλεπικοινω-

νιών σας ή την κάρτα SIM. Σε περίπτωση που κάποιες λει-

τουργίες που αναφέρονται σ’ αυτές τις οδηγίες διαφέρουν από 

αυτές που βλέπετε στη συσκευή σας, παρακαλούμε ακολου-

θήστε αυτό που βλέπετε στη συσκευή σας.  

➢ Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν 

εύφλεκτα αέρια, όπως είναι τα πρατήρια βενζίνης. Η συνιστώ-

μενη θερμοκρασία για χρήση της συσκευής είναι από 5 έως 35 

βαθμούς Κελσίου. Να μην αγγίζετε το φορτιστή, το καλώδιο 

ρεύματος ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκλη-

θεί ηλεκτροπληξία.  

 

 Aν το τηλέφωνό σας ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα του δεν 

λειτουργούν κανονικά, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Το 

εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει και -αν είναι απαραίτητο- 

θα επισκευάσει τη συσκευή. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Γενικές πληροφορίες 

Η συσκευή σας περιλαμβάνει λειτουργίες όπως κάμερα, αναπαραγωγή 

βίντεο, αναπαραγωγή ήχου, ραδιόφωνο FM κ.ά. Η κάρτα SIM που 

έχετε τοποθετήσει στην υποδοχή 1 ονομάζεται Κύρια SIM. Σε περί-

πτωση που τοποθετήσετε δεύτερη κάρτα SIM στην υποδοχή 2, αυτή  

θα ονομάζεται δευτερεύουσα SIM. 

 

 
Λειτουργίες πλήκτρων 

 1.1 Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας  

 Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε σύντομα για είσοδο στις λειτουργίες 

του κεντρικού μενού. Σε άλλες καταστάσεις, αυτό το πλήκτρο ενερ-

γοποιεί την επιλογή που εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη. 

 1.2 Δεξί πλήκτρο λειτουργίας 

 Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε σύντομα για είσοδο στον τηλεφωνι-

κό κατάλογο. Σε άλλες καταστάσεις, αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί την 

επιλογή που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη. 
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 1.3 Πλήκτρο κύριας/ δευτερεύουσας SIM  (πλήκτρο κλήσης) 

 Για να πραγματοποιήσετε κλήση/ απαντήσετε σε κλήση από την 

κύρια SIM. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να 

δείτε το Ιστορικό Κλήσεων. 

 1.4 Τερματισμός κλήσης/ Πλήκτρο ενεργοποίησης- απενεργοποίη-

σης 

 Ενώ συνομιλείτε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση. Ενώ το τηλέ-

φωνο χτυπάει, πιέστε για απόρριψη της κλήσης. Σε άλλη κατάσταση, 

πιέστε για επιστροφή στην οθόνη αδράνειας. 

 1.5 Πλήκτρα πλοήγησης 

 Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο πλοήγησης 

(κατεύθυνσης) για να μπείτε στην αντίστοιχη επιλογή του μενού. Σε 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για 

να μετακινήσετε προς την αντίστοιχη κατεύθυνση το δρομέα στην 

οθόνη. 

 1.6 Αριθμημένα πλήκτρα 
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 Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε για να πληκτρολογήσετε τον επιθυ-

μητό αριθμό τηλεφώνου. Σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, πιέστε το 

επιθυμητό αριθμημένο πλήκτρο ώστε ο δρομέας να μεταβεί στην 

αντίστοιχη επιλογή του μενού. 

 1.7 Πιέστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο * για να 

κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε την οθόνη. 

                               

  

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 
 

Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας πριν τοποθετή-

σετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία/ κάρτα SIM ή την κάρτα μνήμης. 

 

Τοποθέτηση κάρτας Sim και Μπαταρίας  
 

 Η συσκευή σας διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτες SIM. Η κάρτα SIM 

που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή 1 ονομάζεται κύρια SIM ενώ, 

αν τοποθετήσετε δεύτερη στην υποδοχή 2, θα ονομάζεται δευτερεύ-

ουσα SIM. 

 

• Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής. 
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• Κρατήστε το τηλέφωνο με την πρόσοψη να κοιτάζει προς 

τα κάτω. Τραβήξτε το κάλυμμα για να το αφαιρέσετε. 

• Τοποθετήστε κάρτα (ή κάρτες) SIM. 

• Τοποθετήστε την μπαταρία. 

• Πιέστε το κάλυμμα της μπαταρίας μέχρι να κουμπώσει 

στη θέση του. 
  

 

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 

 

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης (T-Flash), οι οποίες είναι 

κάρτες μνήμης πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τη 

μνήμη (χωρητικότητα) της συσκευής. Οι κάρτες μνήμης (T-flash) 

είναι μικρές και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση 

ή την αφαίρεσή τους, ώστε να αποφύγετε πιθανές βλάβες.  

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

• Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.  

• Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή. 

• Τοποθετήστε την μπαταρία. 

• Πιέστε το κάλυμμα της μπαταρίας μέχρι να κουμπώσει 

στη θέση του. 
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Φόρτιση της μπαταρίας  

Μόλις η στάθμη της μπαταρίας πέσει χαμηλά, η συσκευή παράγει 

έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζει σχετικό μήνυμα.   

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω 

για να φορτίσετε τη συσκευή σας: 

• Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης 

της συσκευής.  

• Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα ρεύματος. 

Σημείωση: Όταν αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο μπαταρίας, αυτό 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια και ότι θα πρέπει να φορτίσετε 

τη συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση το εικονίδιο της μπαταρίας θα 

σταματήσει να αναβοσβήνει. Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπατα-

ρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Σας συνιστούμε να 

φορτίσετε τη μπαταρία για τέσσερις ώρες πριν την πρώτη χρήση της 

συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζει, αλλά 

αυτό θα παρατείνει τη χρονική διάρκεια φόρτισης. 

 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής  

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και 

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης/ ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης. Αν η κάρτα SIM διαθέτει προστασία με κωδικό τότε 

θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN (4 έως 8 ψηφία) της 

κάρτας SIM. Αυτός σας δίδεται από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας. 

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η 



14 

κάρτα SIM θα κλειδώσει. Για να την ξεκλειδώσετε, θα πρέπει να 

μάθετε τον κωδικό PUK από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας. 

 

Αυτόματη δήλωση πελάτη   

Μετά από 4 ώρες χρήσης της συσκευής, θα αποσταλεί αυτόματα ένα 

SMS για δήλωση του πελάτη. Σημείωση: Ισχύουν οι χρεώσεις αποστολής 

SMS. 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις 

Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο σήματος στην οθόνη τότε μπορείτε 

να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. 

• Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (Θα πρέπει πρώ-

τα να πληκτρολογήσετε το πρόθεμα εθνικής/ διεθνούς 

κλήσης ή περιοχής) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 

Κυρίας/ δευτερεύουσας SIM (πλήκτρο κλήσης), για να 

πραγματοποιήσετε την κλήση .  

• Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό από τις 

επαφές και να πραγματοποιήσετε κλήση.   

Συμβουλή: Η ισχύς σήματος επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας. 
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Για να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης 

Η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ο αριθ-

μός 112.  Χάρη σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να πραγματοποιήσετε 

τέτοιες κλήσεις σε οποιαδήποτε περιοχή ή χώρα βρίσκεστε, ανεξάρτη-

τα από την κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη και από την κάλυψη 

του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτα-

κτης ανάγκης και πιέστε το πλήκτρο Κύριας/ δευτερεύουσας SIM 

(Κλήσης) για κλήση. Η συσκευή θα επιλέξει το δίκτυο αυτόματα. Αν η 

συσκευή βρίσκεται εκτός κάλυψης του δικτύου σας, θα χρησιμοποιή-

σει άλλα δίκτυα που είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή στην περιοχή 

για να πραγματοποιήσει την κλήση έκτακτης ανάγκης.   

Απάντηση/ απόρριψη εισερχόμενης κλήσης 

• Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης/ Κύριας SIM για να απαντήσε-

τε στην εισερχόμενη κλήση. Εφόσον έχετε συνδέσει α-

κουστικά με τη συσκευή, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε 

ακουστικά για να απαντήσετε στην κλήση.   

• Πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού κλήσης για να απορρίψε-

τε κάποια ερχόμενη κλήση. 

 

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης   

Επιλέξτε <Επιλογές> για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουρ-

γίες κατά τη διάρκεια κλήσης: 

• Αναμονή: Προσωρινή αναμονή της τρέχουσας κλήσης. 

• Επαφές: Πρόσβαση στο μενού Επαφών.  

• Ιστορικό κλήσεων: Προβολή του Ιστορικού Κλήσεων. 
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• Μηνύματα: Είσοδος στο μενού μηνυμάτων SMS. 

• Έναρξη εγγραφής: Ηχογράφηση της τρέχουσας κλήσης. 

• Σίγαση: Σιγή/ επαναφορά του ήχου. 

• Ένταση: Ρύθμιση της έντασης της κλήσης. 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 
 

Το μενού σας καθοδηγεί στις διάφορες εφαρμογές, λειτουργίες και 

εργαλεία που διαθέτει η συσκευή σας. Σε κατάσταση αδράνειας, 

πιέστε το πλήκτρο Μενού (αριστερό πλήκτρο λειτουργίας) για να 

μπείτε στο κεντρικό μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης 

για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και πιέστε τα πλήκτρα Ok/ 

Μενού για να μπείτε στην επιλεγμένη λειτουργία. 

 

 

Επαφές/ τηλεφωνικός κατάλογος 
Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ο αποθηκευτικός χώρος στον οποίο 

είναι αποθηκευμένες όλες οι επαφές με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε 

να δείτε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να στείλετε μήνυμα κ.ά. 

σε κάθε επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου σας. Σε κατάσταση 

αδράνειας, πιέστε το πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου (αριστερό 

πλήκτρο λειτουργίας) για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.  



17 

Προσθήκη νέας επαφής 

• Μπείτε στο Κεντρικό Μενού > Τηλεφωνικός Κατάλογος > 

Προσθήκη νέας επαφής. 

• Πιέστε ok και πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες της Επα-

φής. 

 

Αναζήτηση επαφής 

• Μπείτε στον Τηλεφωνικό Κατάλογο > Επαφές και πλη-

κτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέ-

λετε να αναζητήσετε. 

• Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση από τη λίστα. 

 

Επιλέξτε κάποια επαφή από τη λίστα και πιέστε το πλήκτρο OK για να 

μπείτε στις ακόλουθες λειτουργίες:   

• Δημιουργία μηνύματος: Για να στείλετε μήνυμα SMS ή 

MMS  στις Επαφές σας. 

• Κλήση: Για κλήση της Επαφής. 

• Διαγραφή: Για διαγραφή της Επαφής. 

• Επεξεργασία: Για επεξεργασία των πληροφοριών της Ε-

παφής. 

• Αντιγραφή: Για αντιγραφή της Επαφής.   

• Άλλα: Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα των επαφών 

και άλλα στοιχεία.  
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Η συσκευή υποστηρίζει αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS. Πιέστε 

το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας για πρόσβαση στο κεντρικό μενού 

και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα.                                   

Δημιουργία μηνύματος  

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε SMS σε κάποια από 

τις επαφές σας.  

 

Εισερχόμενα 

Για να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματα που έχετε λάβει στην Κύρια/ 

Δευτερεύουσα SIM. 

 

Πρόχειρα 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιο μήνυμα που έχετε δημιουργήσει 

στα Πρόχειρα, για να το επεξεργαστείτε και να το στείλετε αργότερα. 

Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τα Πρόχειρα κι επιλέξτε Επιλογές για 

επεξεργασία/ διαγραφή ή αποστολή του μηνύματος μέσω της επιθυ-

μητής κάρτας SIM. 

 

Εξερχόμενα 

Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που προσπαθήσατε να στείλετε 

αλλά η αποστολή τους απέτυχε.  

 

Απεσταλμένα 
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Εδώ αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. 

 

Πρότυπα SMS  

Η συσκευή σας διαθέτει ήδη αποθηκευμένα κάποια πρότυπα μηνύμα-

τα, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε και να στείλετε. 

 

Ρυθμίσεις SMS  

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS, όπως την κατά-

σταση της μνήμης, τον προτιμώμενο χώρο αποθήκευσης, την αποθή-

κευση των απεσταλμένων μηνυμάτων κ.ά. 

• SIM1/SIM2: Μπορείτε να ελέγξετε και να ρυθμίσετε τον 

αριθμό του κέντρου SMS, τη χρονική περίοδο ισχύος, το 

είδος μηνύματος, τις αναφορές παράδοσης, τη μέθοδο 

απάντησης, την επιθυμητή σύνδεση και τις ρυθμίσεις φω-

νητικού ταχυδρομείου. 

• Κατάσταση μνήμης: Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να 

δείτε την κατάσταση της μνήμης (χωρητικότητα) των 

καρτών SIM ή του κινητού τηλεφώνου.  

• Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων: Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση της αποθήκευσης των απεσταλμένων 

μηνυμάτων. 

• Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης: Μπορείτε να ρυθμί-

σετε τον προτιμώμενο χώρο αποθήκευσης για τα μηνύμα-

τα (κάρτες SIM ή μνήμη κινητού τηλεφώνου).  
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΗΣΕΩΝ 
 

Τα υπομενού του κέντρου (ιστορικού) κλήσεων σας επιτρέπουν να 

δείτε τις πληροφορίες κλήσης, δηλαδή τις αναπάντητες, τις εισερχό-

μενες και τις εξερχόμενες κλήσεις. Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε 

το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας για να μπείτε στο Μενού > Κέντρο 

κλήσεων/ ρυθμίσεις κλήσεων. Κάντε κύλιση πάνω/ κάτω χρησιμο-

ποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε κάποια και στη 

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να δείτε λεπτομέρειες και να 

πραγματοποιήσετε λειτουργίες, όπως Προβολή, Αποθήκευση, Κλήση, 

Διαγραφή και Επεξεργασία για κάθε καταχώρηση του κέντρου (ιστο-

ρικού) κλήσεων. 

Ιστορικό κλήσεων 

Αναπάντητες κλήσεις 

Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες αναπά-

ντητες κλήσεις. Κάντε κύλιση στα πλήκτρα Πάνω/ Κάτω για να επιλέ-

ξετε κάποια αναπάντητη κλήση. Πιέστε ΟΚ για πρόσβαση στις πληρο-

φορίες των αναπάντητων κλήσεων και για να κάνετε διάφορες λει-

τουργίες όπως Προβολή, Κλήση, Αποστολή SMS, Αποθήκευση στον 

τηλεφωνικό κατάλογο, Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων, Επεξερ-

γασία πριν την κλήση και Διαγραφή.  

Εξερχόμενες κλήσεις 
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Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες εξερχό-

μενες κλήσεις. Πιέστε ΟΚ για πρόσβαση στις πληροφορίες των εξερ-

χόμενων κλήσεων και για να κάνετε διάφορες λειτουργίες όπως 

Προβολή, Κλήση, Αποστολή SMS, Αποθήκευση στον τηλεφωνικό 

κατάλογο, Επεξεργασία πριν την κλήση και Διαγραφή.  

Εισερχόμενες κλήσεις 

Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες εισερ-

χόμενες κλήσεις. Πιέστε ΟΚ για πρόσβαση στις πληροφορίες των 

εισερχόμενων κλήσεων και για να κάνετε διάφορες λειτουργίες όπως 

Προβολή, Κλήση, Αποστολή SMS, Επεξεργασία πριν την κλήση και 

Διαγραφή.  

 

Μετρητές κλήσεων: Για να δείτε τους μετρητές κλήσεων για τη SIM1 

ή τη SIM2. 

Διαγραφή ιστορικού κλήσεων 

Για διαγραφή του ιστορικού κλήσεων. Μπορείτε να επιλέξετε να 

διαγράψετε τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες 

κλήσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό 

κλήσεων. 

Μετρητές κλήσεων: Για να δείτε το χρόνο κλήσεων ή για να μηδενί-

σετε τους μετρητές. 
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ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
 

Αυτό το μενού αφορά τη διασκέδασή σας! Αφού μπείτε στο Κεντρικό 

Μενού, επιλέξτε Πολυμέσα. Οι διάφορες επιλογές πολυμέσων που 

διαθέτει η συσκευή σας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Κάμερα, Προ-

βολή εικόνων, Εγγραφή βίντεο, Αναπαραγωγή βίντεο, Αναπαραγωγή 

ήχου. 

 

Κάμερα 

Η συσκευή αυτή διαθέτει κάμερα για να τραβάτε φωτογραφίες και 

βίντεο.  

Προβολή εικόνων 

Μπορείτε να δείτε εύκολα τις φωτογραφίες που τραβήξατε ή άλλες 

εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή. Ενώ προβάλλεται 

κάποια εικόνα, πιέστε το πλήκτρο Ok για να πραγματοποιήσετε άλλες 

λειτουργίες όπως διαγραφή, χρήση ως ταπετσαρία κ.ά. 

 

Εγγραφή βίντεο 

Σε κατάσταση αδράνειας, επιλέξτε Μενού > Πολυμέσα > Εγγραφή  

βίντεο για να ανοίξετε τη λειτουργία εγγραφής βίντεο ώστε να βιντε-

οσκοπήσετε.   
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Αναπαραγωγή βίντεο 

Η συσκευή σας υποστηρίζει αναπαραγωγή πολλών μορφών βίντεο. 

Για είσοδο στην αναπαραγωγή βίντεο, μπείτε στο μενού Πολυμέσα και 

επιλέξτε Αναπαραγωγή βίντεο. Θα εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα 

βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Επιλέξτε κάποιο βίντεο 

και πιέστε ΟΚ για να το ανοίξετε. 

 

Αναπαραγωγή ήχου 

Η αναπαραγωγή ήχου σας επιτρέπει να ακούτε αρχεία μουσικής που 

είναι αποθηκευμένα στη συσκευή/ στην κάρτα μνήμης. Αποθηκεύστε 

τα στο φάκελο My music (Η μουσική μου). Μπορείτε να κάνετε ανα-

παραγωγή, παύση, διακοπή και μετάβαση στο επόμενο/ προηγούμενο 

τραγούδι χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. 

 

 

Ραδιόφωνο FM  
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να ακούτε ραδιοφωνι-

κούς σταθμούς (θα πρέπει να συνδέετε ακουστικά). Μπείτε στο Κε-

ντρικό Μενού > Ραδιόφωνο FM. Αφού μπείτε στο μενού ραδιοφώνου, 

μπορείτε να μπείτε στις επιλογές για να δείτε τη λίστα των καναλιών, 

να κάνετε αυτόματη αναζήτηση σταθμών, να ρυθμίσετε την ένταση, 

να επιλέξετε το ηχείο ως συσκευή ακρόασης ραδιοφώνου, να κάνετε 

εγγραφή κ.ά.  
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Τα αρχεία μου 
Ο Διαχειριστής αρχείων σας επιτρέπει να δείτε, να ανοίξετε και να 

διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα Μνήμης. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή αρχείων για άνετη 

διαχείριση διαφόρων φακέλων και αρχείων που είναι αποθηκευμένα 

στην Κάρτα Μνήμης. Μπορείτε επίσης να μπείτε στον κεντρικό φάκε-

λο της μνήμης του τηλεφώνου. Εκεί θα δείτε τους προεπιλεγμένους 

φακέλους, τους νέους φακέλους και τους φακέλους χρήστη. 

 

 

Bluetooth 
Από το μενού Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλου-

θες λειτουργίες:  

• Ενέργεια: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του Bluetooth.  

• Ορατότητα: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της δυνατό-

τητας εντοπισμού της συσκευής σας από άλλες συσκευές 

Bluetooth.  

• Η συσκευή μου: Υποστηρίζει τις ακόλουθες επιλογές: Α-

ναζήτηση νέας συσκευής Bluetooth, ενημέρωση υπηρεσί-

ας, μετονομασία συσκευής, σύζευξη και διαγραφή μη 

χρησιμοποιούμενων συσκευών. 

• Το όνομά μου: Το όνομα της συσκευής σας όπως θα εμ-

φανίζεται κατά την αναζήτησή της από άλλες συσκευές 

Bluetooth. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
  

Το μενού αυτό σας παρέχει διάφορα εργαλεία, όπως: Διαχείριση 

αρχείων, Ημερολόγιο, Ξυπνητήρι, Παγκόσμιο ρολόι, Αριθμομηχανή, 

Αντίστροφη μέτρηση κ.ά.  

  

Ημερολόγιο 

Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε 

τις εργασίες και τα συμβάντα του καθημερινού προγράμματός σας. 

• Μετάβαση σε ημερομηνία: Μετάβαση σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία ή επεξεργασία των συμβάντων κάποιας ημέ-

ρας. 

• Μετάβαση στο σήμερα: Για μετάβαση στη σημερινή ημέ-

ρα.  

 

Αριθμομηχανή 

Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει αριθμομηχανή για βασικούς αριθ-

μητικούς υπολογισμούς.  

 

Ξυπνητήρι 

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει 5 ξυπνητήρια, τα οποία μπορείτε να 

ρυθμίσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν επιλέξετε κάποια ώρα 

αφύπνισης, εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο στη μπάρα κατάστασης.  
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Φακός 

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το φακό. Σε κατά-

σταση αδράνειας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης 

φακού για να ενεργοποιήσετε το φακό. 

 

Εγγραφή ήχου 

Η συσκευή σας υποστηρίζει ηχογράφηση σε 2 μορφές: WAV και AMR. 

Μπορείτε να ηχογραφήσετε συζητήσεις, οι οποίες θα αποθηκευτούν 

στο φάκελο Audio (Ήχος) που εμφανίζεται στον Διαχειριστή αρχείων. 

Αφού επιλέξετε κάποια ηχογράφηση, μπορείτε να κάνετε αναπαρα-

γωγή, μετονομασία, διαγραφή, διαγραφή όλων κ.ά.  

 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Σε κατάσταση αδράνειας, μπείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις. 

 

 

Ρυθμίσεις κλήσεων 

Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1/SIM2  

• Αναμονή κλήσεων: Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουρ-

γία, ενώ συνομιλείτε, αν λάβετε κι άλλη κλήση, θα εμφα-

νίζεται ειδοποίηση (πρέπει να υποστηρίζεται από τον πά-

ροχο τηλεπικοινωνιών σας.  
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• Προώθηση κλήσεων: Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να 

προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε άλλο αριθμό. 

Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπι-

κοινωνιών σας. 

• Φραγή κλήσεων: Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να απα-

γορεύετε τις εισερχόμενες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, επι-

κοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας.   

 

Ρυθμίσεις για προχωρημένους 

• Λίστα ανεπιθύμητων: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απε-

νεργοποιήσετε τη λίστα ανεπιθύμητων. Μπορείτε επίσης 

να την επεξεργαστείτε. 

• Αυτόματη επανάκληση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ α-

πενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

• Υπενθύμιση χρόνου κλήσεων: Μπορείτε να επιλέξετε να 

γίνεται υπενθύμιση μία φορά ή περιοδικά. Αν ενεργοποι-

ήσετε αυτή τη λειτουργία, θα ακούγεται ήχος υπενθύμι-

σης όταν φτάνετε τον επιλεγμένο χρόνο κατά τη διάρκεια 

της κλήσης. 

 

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 

 Ημερομηνία και ώρα 

• Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Για να ρυθμίσετε την η-

μερομηνία και την ώρα. 
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• Μορφή ώρας: Για να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης της 

ώρας.  

• Μορφή ημερομηνίας: Για να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνι-

σης της ημερομηνίας. 

 

 Γλώσσα: Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το 

τηλέφωνο. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά.  

 Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης: Για να επιλέξετε την 

προτιμώμενη μέθοδο πληκτρολόγησης.  

 Αποκλειστικά πλήκτρα (Συντομεύσεις): Για να ρυθμίσετε τις 

λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/ 

κάτω/ αριστερά/ δεξιά). Σε κατάσταση αδράνειας, πιέστε το 

πλήκτρο που αντιστοιχίσατε για να ενεργοποιηθεί η αντιστοιχι-

σμένη λειτουργία.  

 

 Επαναφορά ρυθμίσεων: 

• Μπείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαναφορά, πλη-

κτρολογήστε τον κωδικό και ακολουθήστε τις οδηγί-

ες για επαναφορά και επανεκκίνηση του τηλεφώνου. 

Αυτή η διαδικασία επαναφέρει τις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις και όποιες ρυθμίσεις είχατε κάνει, χάνονται.  

• Σημειώσεις: - Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234.  

- Το τηλέφωνο θα επανεκκινηθεί. 

Οθόνη 

• Ταπετσαρία: Για να επιλέξετε την επιθυμητή ταπετσαρία.  
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• Φωτεινότητα: Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθό-

νης LCD.  

• Φωτισμός φόντου LCD: Ρύθμιση του χρόνου φωτισμού 

φόντου. 

Ασφάλεια  

 Ασφάλεια SIM1/SIM2: Μπορείτε να αλλάξετε κωδικό PIN για 

την Κύρια/ Δευτερεύουσα κάρτα SIM. 

 Ασφάλεια τηλεφώνου 

•       Κλείδωμα τηλεφώνου: Μπορείτε να κλειδώσετε ή να 

ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε τον 

σχετικό κωδικό. Αν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα, κά-

θε φορά που το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, θα α-

παιτείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό. Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε 4-8 αριθμούς ως κωδικό κλει-

δώματος για το τηλέφωνο. Ο εργοστασιακός κωδικός 

είναι  1234. 

•       Αλλαγή κωδικού: Για να αλλάξετε τον κωδικό του 

τηλεφώνου. 

 Προστασία δεδομένων 

• Κλείδωμα ιδιωτικότητας: Πληκτρολογήστε κωδικό για 

ασφάλεια ιδιωτικότητας.  

• Αλλαγή κωδικού: Για να αλλάξετε τον κωδικό ιδιωτι-

κότητας. 
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• Αυτόματο κλείδωμα οθόνης: Για ενεργοποίηση/ απε-

νεργοποίηση και επιλογή του χρόνου αυτόματου 

κλειδώματος της οθόνης. 

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 Λογαριασμοί δεδομένων 

Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας για τις λειτουργί-

ες δικτύου. 

Επιλογή δικτύου: Μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη ή Χειροκίνη-

τη επιλογή δικτύου κινητής (Συνιστάται η επιλογή Αυτόματο).  

 

Προφίλ  
Αυτό το μενού διαθέτει πέντε προκαθορισμένα προφίλ που σας βοη-

θούν να διαμορφώνετε τους ήχους του τηλεφώνου ανάλογα με το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Τα προφίλ είναι Κανονικό, Αθόρυβο, 

Συνάντηση, Εσωτερικός χώρος και Εξωτερικός χώρος. Αν συνδέσετε 

ακουστικά, το τηλέφωνο θα μπει αυτόματα στο προφίλ ακουστικών. 

Για κάθε προφίλ μπορείτε να επιλέξετε: 

Κανονικό 

Ενεργοποίηση 

Προσαρμογή 

• Είδος ειδοποίησης: Κουδούνισμα.  

• Είδος κουδουνίσματος: Επανάληψη ή μία φορά. 
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• Εισερχόμενη κλήση Κύριας/ Δευτερεύουσας SIM: Για να 

επιλέξετε τον ήχο εισερχόμενων κλήσεων για την Κύρια/ 

Δευτερεύουσα SIM. 

• Ένταση κουδουνίσματος: Για να επιλέξετε την ένταση 

κουδουνίσματος.  

• Μήνυμα Κύριας/ Δευτερεύουσας SIM: Για να επιλέξετε 

τον ήχο μηνύματος για την Κύρια/ Δευτερεύουσα SIM. 

• Ένταση μηνύματος: Για να επιλέξετε την ένταση της ει-

δοποίησης λήψης μηνύματος. 

• Πληκτρολόγιο: Για να επιλέξετε τους ήχους πληκτρολογί-

ου: Κλικ, Τόνος ή Αθόρυβο. 

• Ένταση ήχου πλήκτρων: Για να ρυθμίσετε την ένταση 

του ήχου των πλήκτρων. 

 

Αθόρυβο  

Μπορείτε να επιλέξετε «Ενεργοποίηση» μέσω του μενού «Επιλογές». 

Συνάντηση 

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ συνάντησης. Σε κατάσταση αδρά-

νειας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε/ 

απενεργοποιήσετε το προφίλ συνάντησης. 

Εσωτερικός χώρος 

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εσωτερικού χώρου. 

Εξωτερικός χώρος 

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εξωτερικού χώρου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον..!! 

 

Όλες οι προσπάθειές μας έχουν ως γνώμονα την κατασκευή προϊό-

ντων τα οποία σέβονται το περιβάλλον. Το υλικό που χρησιμοποιείται 

στις συσκευές μας είναι ανακυκλώσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ξανά για να κατασκευαστούν νέα προϊόντα. Προσπαθούμε να κατα-

σκευάζουμε προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή για τους καταναλωτές 

καθώς και για το περιβάλλον. Ελάτε μαζί μας να ενωθούμε και να 

κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.  

 

Προστατεύστε τους φυσικούς πόρους ώστε να είναι διαθέσιμοι και 

στις επόμενες γενιές, ανακυκλώνοντας το τηλέφωνό σας. Το τηλέ-

φωνο περιέχει ορισμένα μέταλλα τα οποία, αν ανακυκλωθούν σωστά, 

μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, μειώνοντας την ανάγκη της 

εξόρυξης νέων μετάλλων. Η ανακύκλωση μειώνει την ανάγκη νέων 

πρώτων υλών, εξοικονομεί ενέργεια, βοηθάει στη μείωση του φαινο-

μένου του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μειώνει 

τον όγκο των απορριμμάτων στις χωματερές. Συνεπώς, προφυλάσσει 

τους φυσικούς πόρους ώστε να είναι διαθέσιμοι και στις επόμενες 

γενιές και σώζει τον πλανήτη.  

 

Ακολουθήστε ορισμένα απλά βήματα και βοηθήστε προς την κατεύ-

θυνση της σωτηρίας του πλανήτη. 
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Τι πρέπει να κάνετε  

• Ανακυκλώστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της.  

• Για να προστατεύσετε τους φυσικούς πόρους και να προ-

ωθήσετε την επανάχρηση των υλικών, να ξεχωρίζετε τις 

μπαταρίες από τα υπόλοιπα είδη απορριμμάτων.  

 

Τι δεν πρέπει να κάνετε 

• Να μην πετάξετε το κινητό και την μπαταρία του στη φω-

τιά.  

• Να μην πετάξετε το κινητό στα οικιακά απορρίμματα.  

• να μην υπερφορτίζετε το κινητό. Να αποσυνδέετε το 

φορτιστή μόλις γεμίζει η μπαταρία. 

Μην πετάξετε το κινητό σας, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ το 

 
Το παραπάνω λογότυπο σημαίνει ότι το προϊόν και/ ή τα εξαρτήματα 

του δεν θα πρέπει να πεταχτούν στα οικιακά απορρίμματα.  

Κίνδυνοι λανθασμένης μεταχείρισης, ατυχήματος, βλάβης και/ ή 

λανθασμένης ανακύκλωσης επικίνδυνων ουσιών 
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Αν αυτή η συσκευή δεν δεχτεί σωστή μεταχείριση, σπάσει, διαλυθεί,  

ανακυκλωθεί λανθασμένα ή εκτεθεί στη φωτιά, μπορεί να έχει αρνη-

τική επίδραση στο περιβάλλον και ειδικότερα στα ακόλουθα:  

• Να επηρεάσει σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα του ανθρώ-

πινου οργανισμού και να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα 

κύησης, εγκεφάλου, καρδιάς, συκωτιού, νεφρών και σκε-

λετικού συστήματος. Επίσης να επηρεάσει το νευρικό και 

το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. 

• Αν η συσκευή καεί, παράγει καρκινογόνες διοξίνες οι ο-

ποίες απελευθερώνονται στον αέρα. 

• Αν πεταχτεί σε χωματερές, τα υπολείμματά της μπορεί να 

μολύνουν τα υπόγεια νερά. 

• Σε θερμά κλίματα, η οξείδωση του υδραργύρου στο περι-

βάλλον μπορεί να επιταχυνθεί, δημιουργώντας οξειδωμέ-

να άτομα υδραργύρου τα οποία σχετίζονται με τη μείωση 

του όζοντος. Και, 

• Λανθασμένη ανακύκλωση θα προκαλέσει ζητήματα ασφά-

λειας, καθώς ιδιωτικές ηλεκτρονικές πληροφορίες θα πα-

ραμείνουν στη μνήμη της συσκευής, αν δεν αφαιρεθούν 

σωστά πριν την απόρριψή της.   

 

Πώς να ανακυκλώσετε 

Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας μόνο 

μέσω εξουσιοδοτημένων κέντρων ανακύκλωσης. Για λεπτομέρειες 

επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση.   
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Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον.  

Δήλωση επικίνδυνων ουσιών: 

Η συσκευή περιέχει τις ακόλουθες επικίνδυνες ουσίες σε μικρότερη 

αναλογία από τα ακόλουθα όρια: 

 

• Μέγιστη συγκέντρωση 0,1% κατά βάρος σε ομογενή υλι-

κά για τις ουσίες: Μόλυβδος, υδράργυρος, εξασθενές 

χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια και πολυβρωμοδιφαινυ-

λαιθέρες   

• Μέγιστη συγκέντρωση 0,01% κατά βάρος σε ομογενή υ-

λικά για τις ουσίες: Κάδμιο. 
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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 Σκληρί, 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 ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/tilefona.htm  

 

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 συλλο-

γής για την ανακύκλωσή τους. Η 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 απορ-

ριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί 

στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/tilefona.htm
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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. 

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη 

 

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα 

γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην 

ιστοσελίδα 

 http://www.plaisio.gr/tilefona.htm  . 

 

 

Πληροφορίες ασφαλείας 

 

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να 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. 

http://www.plaisio.gr/tilefona.htm
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Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευα-

στή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συ-

σκευή σας με βρεγμένα χέρια. 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλε-

κτροπληξίας. 

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 

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές 

που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτι-

στές 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. 

• 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 δυνατό-

τητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών. 

• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει 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 
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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 νόμι-

μη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδει-

ξης αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμη-

θευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλε-

φωνική 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 υπηρεσί-

ας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για 

τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προ-

σωπικής 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. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Comput-

ers 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, Sen-

tio,@Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορί-

ζεται 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. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο 

Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην α-

ποκλειστική κυριότητα της. 
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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 άλ-

λου 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 

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 προ-

γραμμάτων. 

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 παρου-

σιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 

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, αποκα-

τάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπο-

ρεύεται. 

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 συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την 

ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλει-

στικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικα-
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τάστασης 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 δια-

φυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέ-

ρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λο-

γαριασμό τρίτων. 

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 Comput-

ers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 

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 υπηρεσί-

ας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για 

τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προ-

σωπικής φύσεως. 

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 χω-

ρίς 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 οποιαδήπο-
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τε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύ-

θυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από 

αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 

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. 

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 firm-

ware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

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 
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αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της 

τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομέ-

νων που αφορούν το προϊόν. 

 

 

 

 

 


