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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ: 
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1 Άνοιγμα για 

τον αναδέτη 

9 Αριστερό 

πλήκτρο 

λειτουργίας 

2 Άνοιγμα/κλείσι

μο του φακού 

10 Δεξί πλήκτρο 

λειτουργίας 

3 Ένταση ήχου+ 

Ένταση ήχου- 

11 Πλήκτρο κλήσης 

4 Κάμερα 12 Πλήκτρο 

τερματισμού 

κλήσης / 
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Εκκίνηση / 

Κλείσιμο του 

τηλεφώνου 

5 Ηχείο 13 Άνοιγμα/κλείσιμο 

του ραδιοφώνου 

FM  

Πατώντας αυτό το 

πλήκτρο στην 

επιλογή Βίντεο, 

εγγράφετε βίντεο.  

6 Πλήκτρο SOS 14 Πλήκτρο * 

7 Ακουστικό 15 Πλήκτρο # 

8 Πλήκτρο 

ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ 

16 Πλήκτρο της 

κάμερας 

 
  17 Πλήκτρο 

αναζήτησης του 

τηλεφώνου 
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Αριστερό 
πλήκτρο 
λειτουργίας 
(ΑΠΛ)  

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, 
περνάτε στο μενού της 
κατάστασης ετοιμότητας. 
Ενεργοποιείται η λειτουργία η 
οποία εμφανίζεται αμέσως 
στην κάτω αριστερή γωνία 
της οθόνης.  

Δεξί πλήκτρο 
λειτουργίας 
(ΔΠΛ) 

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, 
περνάτε στη λίστα των 
επαφών στην κατάσταση 
ετοιμότητας. Επιστρέφετε 
στην προηγούμενη επιλογή. 
Σίγαση της εισερχόμενης 
κλήσης. 

Πλήκτρο 
κλήσης 

Πατώντας αυτό πλήκτρο, 
αρχίζετε την κλήση του 
επιλεγμένου τηλεφωνικού 
αριθμού. 
Δέχεστε την εισερχόμενη 
κλήση.  
Στην κατάσταση ετοιμότητας 
μπαίνετε στο ιστορικό των 
κλήσεων. 
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Πλήκτρο 
τερματισμού 
κλήσης 

Κλείσιμο του τηλεφώνου: 
Κρατώντας το πλήκτρο 
πατημένο στην κατάσταση 
ετοιμότητας, κλείνετε το 
τηλέφωνο. 
Εκκίνηση του τηλεφώνου: 
Κρατώντας το πλήκτρο 
πατημένο, θα ανοίξετε το 
κλειστό τηλέφωνο. 
Όταν πατήσετε αυτό το 
πλήκτρο, επιστρέφετε στην 
κατάσταση ετοιμότητας. 
Πατώντας αυτό το πλήκτρο, 
τερματίζετε την κλήση. 

Πλήκτρο 
ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ 

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε 
να πλοηγήσετε τις επιλογές 
στη λίστα λειτουργιών. 
Με το πλήκτρο ΚΑΤΩ στην 
κατάσταση ετοιμότητας 
ανοίγετε τις Επαφές 
φωτογραφίας και πατώντας 
αυτό το κουμπί μπαίνετε στα 
μηνύματα SMS. 
Πατώντας τον δρομέα, 
μπορείτε να πλοηγήσετε την 
επιλεγμένη σελίδα.  
Πατώντας το πλήκτρο ΠΑΝΩ 
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ή ΚΑΤΩ ρυθμίζετε την ένταση 
του ήχου κατά την κλήση. 
Κατά τη λήψη φωτογραφιών 
χρησιμεύει για μεγέθυνση και 
σμίκρυνση (zoom). 

Πλήκτρο της 
κάμερας 

 

Με αυτό το πλήκτρο τραβάτε 
φωτογραφίες στην επιλογή 
«Κάμερα». 

Αλφαριθμητι
κά πλήκτρα 

Στην κατάσταση ετοιμότητας 
επιτρέπουν τον σχηματισμό 
του καλούμενου τηλεφωνικού 
αριθμού, στην κατάσταση 
επεξεργασίας επιτρέπουν την 
εισαγωγή γραμμάτων και 
ψηφίων. 

Πλήκτρο * 

Πατώντας το πλήκτρο «*» 
δύο φορές στην κατάσταση 
ετοιμότητας, εισάγετε το 
σύμβολο «+» για διεθνείς 
κλήσεις. 
Στην κατάσταση 
πληκτρολόγησης επιτρέπει 
την εισαγωγή ειδικών 
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Εικονίδια κατάστασης του τηλεφώνου: 

Εικονίδιο Περιγραφή 

 
Σήμα GSM 

χαρακτήρων 

Πλήκτρο # 

Στην κατάσταση 
πληκτρολόγησης αλλάζει τον 
τρόπο εισαγωγής των 
χαρακτήρων. 
Αλλαγή προφίλ (κρατώντας 
το πλήκτρο πατημένο) 

Πλευρικά 
πλήκτρα 

Πλήκτρο έντασης ήχου: 
Ρυθμίστε την ένταση ήχου 
της κλήσης, της 
αναπαραγωγής, του 
ραδιοφώνου FM, Πλήκτρο 
του φακού: άνοιγμα/κλείσιμο 
του φακού. 
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Κατάσταση φόρτισης της 

μπαταρίας 

 
Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο 

 

Εισάχθηκε η κάρτα SD 

 
Οι ειδοποιήσεις έχουν 

ενεργοποιηθεί 

 
Η εφαρμογή αναπαραγωγής της 

μουσικής έχει ενεργοποιηθεί 

 
Το Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί 

 
Έχετε αναπάντητη κλήση 

 Έχετε νέο μήνυμα SMS 

 
Το τηλέφωνο έχει ενεργoποιημένο 

ήχο κλήσης και δονήσεις 
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Το τηλέφωνο έχει ενεργοποιημένες 

μόνο τις δονήσεις  

 
Το τηλέφωνο έχει ενεργοποιημένο 

μόνο ήχο κλήσης  

 
Το τηλέφωνο είναι σε αθόρυβη 

κατάσταση 

 
Το τηλέφωνο πρώτα δονείται και 

μετά χτυπά. 

 
Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τον 

υπολογιστή. 

Θέση του τηλεφώνου σε λειτουργία 
Βάλτε το νύχι σας στο κενό κάτω από το πίσω 
κάλυμμα του τηλεφώνου και αφαιρέστε το 
κάλυμμα. 
Εισαγάγετε την κάρτα SIM ή και την κάρτα 
μνήμης, εφόσον την έχετε αγοράσει. 
Εισαγάγετε την μπαταρία. Οι μεταλλικοί 
ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να 
συνδεθούν με τους ακροδέκτες του 
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τηλεφώνου. 
Επιστρέψτε το κάλυμμα της μπαταρίας στη 
θέση της. 
 
Το slot της κάρτας SIM / το slot της κάρτας TF 
βλ. την παρακάτω εικόνα: 

 
Φόρτιση της μπαταρίας 
Συνδέστε το φορτιστή με το βύσμα USB ή 
τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση φόρτισης. 
Η φόρτιση ξεκινάει αυτόματα. 
Το τηλέφωνο μπορεί να φορτίζεται ανοιχτό και 
κλειστό. Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται 
στην οθόνη του τηλεφώνου. 

Εκκίνηση/κλείσιμο του τηλεφώνου 
Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, κρατήστε 
πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (12) μέχρι να 
ανοίξει το τηλέφωνο. (Μπορεί να σας ζητηθεί 
να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, αν έχει 
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ενεργοποιηθεί η προστασία με τον κωδικό 
PIN). Κατά την πρώτη εκκίνηση του 
τηλεφώνου θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη 
γλώσσα του τηλεφώνου. 
Για να κλείσετε το τηλέφωνο, κρατήστε 
πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (12) μέχρι να 
αρχίσει να κλείνει το τηλέφωνο. 
 
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 
Το τηλέφωνο έρχεται σε κατάσταση 
ετοιμότητας, όταν πατήσετε οποιοδήποτε 
πλήκτρο, στη συνέχεια, για να ξεκλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο, πατήστε το ΑΠΛ (9) και μετά το 
πλήκτρο * (14). Για να κλειδώσετε το πλήκτρο, 
πατήστε το ΑΠΛ (9) και μετά το πλήκτρο * (14). 
Το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου 
μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού 
Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις 
τηλεφώνου/Οθόνη/Φωτισμός LCD 

Κλήση 
Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο αριθμό και 
μετά πατήστε το πράσινο πλήκτρο (11) για 
κλήση. Για να δεχτείτε την εισερχόμενη κλήση, 
πατήστε το πράσινο πλήκτρο (11). 
Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το 
κόκκινο πλήκτρο (12). 
Η ένταση ήχου κατά την κλήση ρυθμίζεται με 
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τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8). 
Για τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης (hands 
free) πατήστε κατά την κλήση το δεξί πλήκτρο 
λειτουργίας (10). 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΠΑΦΕΣ 
Προσθήκη νέας επαφής 
Επιλέξτε Μενού/Επαφές/Προσθήκη και 
πατήστε το ΑΠΛ (9). Επιλέξτε τον τόπο 
αποθήκευσης (κάρτα SIM ή τηλέφωνο). Όταν 
πληκτρολογήσετε το όνομα και τον 
τηλεφωνικό αριθμό, πατήστε ΑΠΛ (9) και 
αποθηκεύστε την επαφή. 
Αναζήτηση αποθηκευμένης επαφής  
Για να μπείτε στις Επαφές, πατήστε το ΔΠΛ 
(10) ή επιλέξτε Μενού/Επαφές. Για να 
αναζητήσετε την επαφή, εισαγάγετε το όνομα 
της επαφής ή κάντε πλοήγηση στη λίστα με τα 
πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8). Όταν αναζητήσετε 
την επαφή, πατήστε το πράσινο πλήκτρο (11) 
για κλήση. Αν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε 
την επαφή ή να περάσετε σε άλλες επιλογές, 
πατήστε το ΑΠΛ (9). 
Προβολή – λεπτομερειακή προβολή της 
επιλεγμένης επαφής 
Αποστολή μηνύματος κειμένου – επιτρέπει 
τη δημιουργία και την αποστολή του 
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μηνύματος SMS στην επιλεγμένη επαφή 
Κλήση – κλήση της επιλεγμένης επαφής 
Επεξεργασία – επιτρέπει την επεξεργασία 
της επιλεγμένης επαφής 
Διαγραφή – διαγραφή της επιλεγμένης 
επαφής 
Αντιγραφή – επιτρέπει την αντιγραφή των 
επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη του 
τηλεφώνου και αντίστροφα 
Μετακίνηση – επιτρέπει τη μετακίνηση της 
επαφής από την κάρτα SIM και τη μνήμη του 
τηλεφώνου και αντίστροφα 
Προσθήκη στη μαύρη λίστα των αριθμών 
που θα μπλοκαριστούν 
Ρυθμίσεις – επιτρέπει την εμφάνιση της 
κατάστασης της μνήμης, τη ρύθμιση του 
προτιμώμενου τόπου αποθήκευσης, την 
αντιγραφή ή τη μετακίνηση των επαφών, τη 
διαγραφή των επαφών, τη ρύθμιση της 
Γρήγορης επιλογής ή άλλες λειτουργίες 
 
Επαφή φωτογραφίας 
Στις οκτώ επιλεγμένες επαφές μπορεί να 
προστεθεί η φωτογραφία.  
Προσθήκη επαφής φωτογραφίας 
Επιλέξτε Μενού/Επαφές/Προσθήκη επαφής 
φωτογραφίας και πατήστε το ΑΠΛ (9). Με τα 
πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8) επιλέξτε την 
επιθυμητή θέση και πατήστε το ΑΠΛ (9). Όταν 
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εισαγάγετε το όνομα και τον τηλεφωνικό 
αριθμό, επιλέξτε την Εικόνα καλούντος και 
πατήστε το ΑΠΛ (9). Διατηρήστε την 
προεπιλεγμένη εικόνα ή προσθέστε την εικόνα 
με την κάμερα από την κάμερα ή από το 
αρχείο. Αν επιλέξετε τη προσθήκη της εικόνας 
από το αρχείο, προχωρήστε στα αρχεία που 
είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην 
κάρτα μνήμης. Αν επιλέξετε την κάμερα, θα 
μεταβείτε αυτόματα στην κάμερα και μπορείτε 
να τραβήξετε την φωτογραφία πατώντας το 
Πλήκτρο της κάμερας (16). Για να συνεχίσετε, 
πατήστε το ΑΠΛ (9). Όταν τελειώσετε την 
προσθήκη ή την επιλογή, μην ξεχάσετε να 
αποθηκεύσετε τις αλλαγές – πατήστε το ΑΠΛ 
(9). 
Αναζήτηση αποθηκευμένης φωτογραφίας 
επαφής  
Όταν πατήσετε το πλήκτρο ΚΑΤΩ (8), 
μπορείτε να επιλέξετε μία από τις επαφές και 
πατώντας το πράσινο πλήκτρο (11) ή 
πατώντας το πλήκτρο που εμφανίζεται σε 
κάθε φωτογραφία μπορείτε να καλέσετε τον 
αριθμό.   
 
 
Ταχεία κλήση  
Στο τηλέφωνο μπορούν να αποθηκευτούν 8 
αριθμοί ταχείας κλήσης που αντιστοιχούν 
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στους αριθμούς 2-9. 
Επιλέξτε Μενού/Επαφές και πατώντας το 
πλήκτρο ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8) επιλέξτε Προσθήκη 
νέας επαφής. Στη συνέχεια πατήστε το ΑΠΛ (9) 
και επιλέξτε Ρυθμίσεις/Ταχεία κλήση/Ok. 
Αλλάξτε την κατάσταση χρησιμοποιώντας το 
ΑΠΛ (9) σε Ενεργοποιημένο. Ρυθμίστε τους 
αριθμούς στις θέσεις 2-9 χρησιμοποιώντας το 
ΑΠΛ (9) από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή 
χειροκίνητα.   
Για την Ταχεία κλήση στην κατάσταση 
ετοιμότητας κρατήστε πατημένο ένα από τα 8 
αλφαριθμητικά πλήκτρα και το τηλέφωνο θα 
καλέσει τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό από 
τον κατάλογο της ταχείας κλήσης. 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Το τηλέφωνο επιτρέπει τη λήψη και την 
αποστολή των μηνυμάτων SMS. Για να 
μεταβείτε στην επιλογή, χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο ΠΑΝΩ (8) ή Μενού/Μηνύματα. Κατά 
τη μετάβαση στην επιλογή εμφανίζεται:  
Γράψτε μήνυμα – δημιουργία και αποστολή 
νέου μηνύματος 
Εισερχόμενα – εισερχόμενα μηνύματα 
Πρόχειρα – μηνύματα που έχουν αποθηκευτεί 
για μελλοντική επεξεργασία 
Εξερχόμενα – μηνύματα που δεν 
αποστάλθηκαν επιτυχώς 
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Απεσταλμένα μηνύματα – απεσταλμένα 
μηνύματα 
Ro-Alert – απαιτεί την υποστήριξη του φορέα 
εκμετάλλευσης κινητών δικτύων 
Ρυθμίσεις SMS – επιτρέπει τη ρύθμιση του 
προτιμώμενου τόπου αποθήκευσης, της 
κατάστασης της μνήμης κτλ. 
 
Γράψτε μήνυμα 
Επιλέξτε Μενού/Μηνύματα/Δημιουργία νέου 
μηνύματος Πληκτρολογήστε το κείμενο του 
μηνύματος. Με το πλήκτρο # (15) μπορείτε να 
αλλάξετε τα μικρά / κεφαλαία γράμματα / 
ψηφία, με το * (14) μπορείτε να εισαγάγετε 
ειδικούς χαρακτήρες. 
Πατήστε ΑΠΛ (9) και επιλέξτε Αποστολή. 
Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό 
χειροκίνητα ή επιλέξτε τον στη λίστα επαφών. 
Πατώντας το ΑΠΛ (9) επιλέξτε Αποστολή. 
 
Ανάγνωση του μηνύματος 
Για την ανάγνωση των μηνυμάτων επιλέξτε 
Μενού/Μηνύματα/Εισερχόμενα, πατήστε το 
ΑΠΛ (9) και επιλέξτε το συγκεκριμένο μήνυμα. 
Πατήστε το ΑΠΛ (9)/Προβολή. 

ΑΡΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 
Επιλέξτε Μενού/Αρχεία κλήσεων όπου 
εμφανίζονται οι χαμένες κλήσεις/εξερχόμενες 
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κλήσεις/εισερχόμενες κλήσεις και μπορείτε να 
διαγράψετε τις εγγραφές σχετικά με το χρόνο 
των κλήσεων.  
Ρυθμίσεις κλήσεων 
Αναμονή κλήσης: Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία, επιλέξτε την 
επιλογή ελέγχου της τρέχουσας ρύθμισης της 
λειτουργίας. 
Εκτροπή κλήσης: Περιλαμβάνει πέντε 
διαφορετικές ρυθμίσεις – Αυτόματη εκτροπή, 
Εκτροπή όταν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, 
Εκτροπή όταν ο αριθμός δεν απαντάει, 
Εκτροπή όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος 
και Εκτροπή όλων των κλήσεων δεδομένων. 
Πατώντας την επιλογή Ακύρωση 
απενεργοποιείτε όλες τις εκτροπές κλήσεων. 
Φραγή κλήσεων: Μπλοκάρετε τους αριθμούς 
τους οποίους καλείτε ή οι οποίοι καλούν εσάς.  
Προηγμένες ρυθμίσεις: 
Λίστα αποκλεισμού – λίστα των αριθμών 
που θα μπλοκαριστούν 
Αυτόματη επανειλημμένη κλήση: Όταν 
ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το 
τηλέφωνο θα καλεί αυτόματα τον αριθμό κάθε 
φορά που διακόπτεται ή απορρίπτεται η 
κλήση. 
Εμφάνιση χρόνου κλήσης: Εμφανίζεται ο 
συνολικός χρόνος της κλήσης. 
Προειδοποίηση σχετικά με τη διάρκεια της 
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κλήσης: Η λειτουργία Προειδοποίηση σχετικά 
με τη διάρκεια της κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί 
ως εφάπαξ ή επανειλημμένη προειδοποίηση. 
Λειτουργία απάντησης: Επιλέξτε τη 
Λειτουργία απάντησης. 
Προσοχή: Η λειτουργία αυτή απαιτεί μερική 
υποστήριξη από τον φορέα εκμετάλλευσης 
κινητών δικτύων. 

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 
Επιλέξτε Μενού/Μεγεθυντικός φακός. 
Πατώντας το μεσαίο πλήκτρο (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) 
θα μεγεθύνετε ή σμικρύνετε τα αντικείμενα. 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

1. Ραδιόφωνο FM  
Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Ραδιόφωνο FM. 
Πατώντας το πλήκτρο 5 ανοίγετε/κλείνετε το 
ραδιόφωνο. 
Πατώντας το πλήκτρο «*» (14) / τα πλήκτρα 
«#» (15) ή Ένταση ήχου+ / Ένταση ήχου– (3) 
ρυθμίζετε την ένταση ήχου.  
Όταν πατήσετε το πλήκτρο 4 και το πλήκτρο 6, 
θα ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση του 
σταθμού.  
Πατώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8) θα 
μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο 
σταθμό. 
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Για περαιτέρω ρυθμίσεις πατήστε το ΑΠΛ (9). 
Λίστα των σταθμών: Εμφανίζεται η λίστα των 
σταθμών που αναζητήθηκαν αυτόματα ή 
χειροκίνητα. 
Χειροκίνητος συντονισμός: Μπορείτε να 
συντονιστείτε στο σταθμό με χειροκίνητη 
εισαγωγή της συχνότητας. Το πλήκτρο «#» 
λειτουργεί ως «,», για να εισαγάγετε «89,9», 
αρκεί να πληκτρολογήσετε «89 # 9».  
Αυτόματη αναζήτηση: Αναζητήστε και 
αποθηκεύστε τους σταθμούς αυτόματα. 
Ρυθμίσεις: Οι επιλογές «Αναπαραγωγή στο 
παρασκήνιο» και «Ηχείο» μπορούν να 
ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν. 
 
2. Αναπαραγωγή ήχου 
Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Αναπαραγωγή 
ήχου. Επιτρέπει την αναπαραγωγή των 
αρχείων ήχου, π.χ. τύπου MP3.  
Επιλέξτε ΑΠΛ (9) για να επιλέξετε τη λίστα 
αναπαραγωγής. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
νέα λίστα πατώντας επανειλημμένα το ΑΠΛ (9) 
και επιλέγοντας τις σχετικά τραγούδια στην 
κάρτα μνήμης. 
Για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής 
πατήστε το πλήκτρο 5. Πατήστε το πλήκτρο 2 
ή 8 για να ρυθμίσετε τη λειτουργία 
επανάληψης. Πατήστε το πλήκτρο 4 ή 6 για να 
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μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο 
τραγούδι. 
Ένταση ήχου: Πατώντας το πλήκτρο έντασης 
ήχου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου 
κατά την αναπαραγωγή. 
3. Εγγραφή βίντεο 
Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Εγγραφή βίντεο. 
Όταν πατήσετε το πλήκτρο 5, θα ξεκινήσει η 
εγγραφή βίντεο. Η διάρκεια της εγγραφής 
εξαρτάται από το χρονικό όριο και τη 
χωρητικότητα της κάρτας μνήμης. Όταν 
μεταβείτε στο μενού, μπορείτε να επιλέξετε τις 
εξής επιλογές: Αλλαγή σε κάμερα, Ρυθμίσεις 
κάμερας, Ρυθμίσεις βίντεο. 
4. Αναπαραγωγή βίντεο 
Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Αναπαραγωγή 
βίντεο. Χρησιμοποιώντας το ΑΠΛ (9) επιλέξτε 
μία από τις επιλογές: Αναπαραγωγή, 
Αποστολή, Μετονομασία και Διαγραφή. 
Πατήστε το πλήκτρο 5: Για την παύση και την 
αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο 2 για τη 
λειτουργία πλήρους οθόνης. Πατήστε το 
πλήκτρο 4 / πλήκτρο 6 για αυτόματη μετάβαση 
στο προηγούμενο ή επόμενο βίντεο. 
Ένταση ήχου: Πατώντας το πλήκτρο έντασης 
ήχου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου 
κατά την αναπαραγωγή.  
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5. Αρχεία 
Επιλέξτε Μενού/Πολυμέσα/Αρχεία. Ο 
διαχειριστής αρχείων διαχειρίζεται τα αρχεία 
στο τηλέφωνο και στην εξωτερική κάρτα 
μνήμης. Στο μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε 
εικόνες, αρχεία MP3 και άλλους φακέλους της 
επιλογής.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Ειδοποίηση 
Επιλέξτε Μενού/Εργαλεία/Ειδοποίηση. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε 4 ειδοποιήσεις και την 
Ώρα, την Επανάληψη και τον Ήχο. Πατήστε το 
πλήκτρο 4 και το πλήκτρο 6 για την 
προηγούμενη και την επόμενη επιλογή.  

2. Χρονόμετρο 
Επιλέξτε Μενού/Εργαλεία/Χρονόμετρο. 
3. Αριθμομηχανή 
Επιλέξτε Μενού/Εργαλεία/Αριθμομηχανή. 
Εισαγάγετε τους αριθμούς χρησιμοποιώντας 
το πληκτρολόγιο. 
Η υποδιαστολή εισάγεται με τη χρήση του 
πλήκτρου #(15). 
Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8) επιλέξτε την 
επιθυμητή πράξη.  
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4. Bluetooth  
Επιλέξτε Μενού/Εργαλεία/Bluetooth.  
Bluetooth – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
Ορατότητα – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
της ορατότητας του τηλεφώνου για τις 
υπόλοιπες συσκευές 
Οι συσκευές μου – λίστα των συσκευών που 
έχουν συνδεθεί ή συζευχθεί ασύρματα με το 
τηλέφωνο 
Αναζήτηση συσκευής – επιτρέπει την 
αναζήτηση και την προσθήκη νέας συσκευής 
Ονομασία της συσκευής – ονομασία του 
τηλεφώνου σας που εμφανίζεται σε άλλες 
συσκευές  
Προηγμένες ρυθμίσεις – εκτροπή κλήσης σε 
ασύρματο κεφαλόφωνο 
Ημερολόγιο 
Επιλέξτε Μενού/Εργαλεία/Ημερολόγιο. 
ΚΑΜΕΡΑ 
Επιλέξτε Μενού/Κάμερα 
Πατώντας το πλήκτρο 0 μπορείτε να τραβάτε 
φωτογραφίες. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται 
στην πίσω μεριά του τηλεφώνου και η οθόνη 
λειτουργεί ως πεδιοσκόπιο. Οι φωτογραφίες 
είναι στο μορφότυπο JPG. Όταν κατεβάσετε τις 
φωτογραφίες στον υπολογιστή, κάντε 
πλοήγηση στο σχετικό πρόγραμμα. Σε 
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περίπτωση που δεν επαρκεί η χωρητικότητα 
της μνήμης, διαγράψτε μερικές φωτογραφίες ή 
άλλα αρχεία στα «Αρχεία». 
Η φωτογραφία μπορεί να εμφανιστεί στις 
επιλογές της κάμερας και είναι δυνατή η 
επεξεργασία της με τις «Ρυθμίσεις κάμερας», 
«Ρυθμίσεις φωτογραφιών», «Anti-flicker», 
«Λειτουργία σκηνής», «Ισορροπία λευκού», 
«Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης» κτλ. 
Πατήστε το πλήκτρο 4 και το πλήκτρο 6 για 
την προηγούμενη και την επόμενη επιλογή.  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
Επιλέξτε Μενού/Προβολή εικόνας. Χρησιμεύει 
για την προβολή εικόνας. Χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία αυτή μπορείτε να επιλέξετε 
οποιαδήποτε εικόνα και πατώντας το αριστερό 
πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 
επιλογές: Προβολή, Επιλογές προβολής, 
Αποστολή, Χρήση ως, Μετονομασία, 
Διαγραφή, Διαγραφή όλων των αρχείων και 
Πληροφορίες για την εικόνα. 

ΠΡΟΦΙΛ 
Επιλέξτε Μενού/Προφίλ. Έχετε στη διάθεσή 
σας τις ακόλουθες επιλογές: Βασικό / Αθόρυβο 
/ Συνάντηση / Ύπαιθρος 
Για να αλλάξετε / προσαρμόσετε / 
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επαναφέρετε το προφίλ, επιλέξτε το προφίλ 
και πατήστε το ΑΠΛ (9). Μπορείτε να 
προσαρμόσετε τον ήχο κλήσης, τις δόνησης, 
την ένταση ήχου, τον ήχο του πληκτρολογίου, 
τα μηνύματα SMS κτλ. 
Για γρήγορη μετάβαση από το Βασικό προφίλ 
στο προφίλ Συνάντηση κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο # (15). 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

1. Ρυθμίσεις τηλεφώνου  
Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις 
τηλεφώνου. Χρησιμοποιώντας αυτή τη 
λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:  
Ώρα και ημερομηνία – ρυθμίσεις της ώρας, 
της ημερομηνίας, της ζώνης ώρας και της 
μορφής. 
Προγραμματισμένη εκκίνηση – μπορούν να 
ρυθμιστούν δυο προγραμματισμένες 
εκκινήσεις ή κλεισίματα του τηλεφώνου 
Γλώσσα – Ρυθμίσεις της γλώσσας του 
τηλεφώνου 
Γλώσσα γραφής – Ρυθμίσεις της 
προεπιλεγμένης γλώσσας για τη συγγραφή 
κειμένων 
Οθόνη – ρυθμίσεις της εικόνας φόντου και των 
στοιχείων στην κεντρική οθόνη, της 
φωτεινότητας και του φωτισμού της κεντρικής 



 

29 
 

οθόνης 
Συντομεύσεις – επιτρέπει τη ρύθμιση 
τεσσάρων συντομεύσεων στο μενού του 
τηλεφώνου 
Ειδικές συντομεύσεις – συντομεύσεις των 
πλήκτρων ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (8). 
λειτουργία πτήσης – απενεργοποιεί όλους 
τους πομπούς του τηλεφώνου. 
2. Ρυθμίσεις SOS 
Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις SOS. 
Μπορείτε να τις 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, να 
ρυθμίσετε τον αριθμό και το κείμενο του 
μηνύματος SOS. 
Ρυθμίσεις SOS: Επιλέξτε „Επιλογή“, 
„Ρυθμίσεις“ , „Ρυθμίσεις SOS“, ρυθμίστε την 
„Κατάσταση“ σε „Ενεργοποιημένη“ και 
εισαγάγετε τον αριθμό SOS στους αριθμούς 
1–5. Μπορείτε να ρυθμίσετε και το κείμενο του 
μηνύματος. 
Διαδικασία: Αν η λειτουργία SOS έχει 
ρυθμιστεί, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 
SOS ενεργοποιείτε τη λειτουργία, η οποία θα 
έχει ως εξής: Θα ακουστεί ένας δυνατός 
συναγερμός. 
Ταυτόχρονα θα σταλεί σε όλους τους αριθμούς 
SOS το μήνυμα SMS με το περιεχόμενο: 
«SOS». 
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Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η αυτόματη κλήση 
των ρυθμισμένων αριθμών SOS, κάθε 
αριθμός θα κληθεί τρεις φορές. 
Η λειτουργία SOS θα διακοπεί αν ένα από τα 
πρόσωπα απαντήσει στην κλήση ή αν κανένα 
από τα πρόσωπα δε θα απαντήσει στην κλήση 
ούτε μετά από τρεις κλήσεις. 
Σημαντική προειδοποίηση: Το τηλέφωνο 
διαθέτει τη λειτουργία αποστολής της κατά 
προσέγγισης τοποθεσίας του τηλεφώνου με το 
μήνυμα SOS, όταν ενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός SOS. Η τοποθεσία μπορεί να 
αποκτηθεί με την αποστολή του μηνύματος 
«LBS» από το τηλέφωνο, ο αριθμός του 
οποίου έχει αποθηκευτεί στο EasyPhone EG. 
Το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα το μήνυμα 
SMS με την τοποθεσία. Για να προσδιορίσει 
την τοποθεσία, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί το 
δίκτυο GSM. Η ακρίβεια του προσδιορισμού 
της τοποθεσίας εξαρτάται από την πυκνότητα 
κάλυψης του δικτύου GSM – η ακρίβεια σε 
πόλεις είναι δεκάδες μέχρι εκατοντάδες μέτρα, 
εκτός των πόλεων είναι πολύ χαμηλότερη. 
Για την υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται 
καμία εγγύηση και δεν υπάρχει καμία 
εγγύηση για την ορθότητα των 
αποτελεσμάτων και τη διαθεσιμότητα της 
υπηρεσίας από τον προμηθευτή του 
τηλεφώνου, τον φορέα εκμετάλλευσης του 
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κινητού δικτύου ούτε από τον πάροχο του 
χάρτη. 
Η παροχή της υπηρεσία μπορεί να 
τερματιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση. 
 
Ρυθμίσεις ασφαλείας 
Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις 
ασφαλείας. Για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ασφάλεια της κάρτας SIM, του 
τηλεφώνου και το κλείδωμα της οθόνης του 
τηλεφώνου.  
3. Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθμίσεων 
Εισαγάγετε τον κωδικό «1122».  
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
Όταν η βάση είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή 
και το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, πατήστε το 
πλήκτρο στη βάση (17). Θα ενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός του τηλεφώνου. Ο συναγερμός 
μπορεί να απενεργοποιηθεί με δύο τρόπους: 
με τη χρήση του πλήκτρου στη βάση (17) ή με 
την απενεργοποίηση του συναγερμού στο 
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τηλέφωνο. 
 
 

Η εγγύηση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 
• την εγκατάσταση υλικολογισμικού 
διαφορετικού από εκείνο που είχε 
εγκατασταθεί στο τηλέφωνο EVOLVEO 
• την ηλεκτρομηχανική ή μηχανική βλάβη του 
τηλεφώνου λόγω ακατάλληλης χρήσης (π.χ. 
ραγισμένη οθόνη, ραγισμένο μπροστινό ή 
πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, τη βλάβη του 
βύσματος φόρτισης microUSB, του slot για την 
κάρτα SIM, του slot για κάρτα microSDHC, του 
βύσματος για τα ακουστικά κτλ.) 
• τη βλάβη του ηχείου και των ακουστικών που 
προκλήθηκε από μεταλλικά σωματίδια 
• τη βλάβη από φυσικούς παράγοντες όπως 
φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή 
θερμοκρασία 
• τη βλάβη που προκλήθηκε από συνήθη 
φθορά 
• βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επισκευών 
από μη καταρτισμένο άτομο 
• το υλικολογισμικό του τηλεφώνου αν 
απαιτείται η ενημέρωσή του λόγω μεταβολής 
των παραμέτρων του κινητού δικτύου. 
• προβλήματα λειτουργίας του δικτύου  
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• την μπαταρία αν δεν διατηρεί την αρχική της 
χωρητικότητα μετά από 6 μήνες (η εγγύηση 
της χωρητικότητας της μπαταρίας ισχύει για 6 
μήνες). 
• κακόβουλη βλάβη 
 
Τεχνικός έλεγχος εντός και εκτός εγγύησης 
Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να 
εκτελούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο 
συντήρησης για τα προϊόντα της EVOLVEO 
(περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
www.evolveo.com), διαφορετικά μπορείτε να 
βλάψετε το κινητό ή να χάσετε την εγγύηση. 
 
 

Διάθεση: Το σύμβολο του διαγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, στις 
εσωκλειόμενες οδηγίες και τις συσκευασίες 
σημαίνει ότι όλες οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες και 
συσσωρευτές στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατίθενται 
χωριστά στο πλαίσιο της διαλογής 
αποριμμάτων. Μην απορρίψετε αυτά το 
προϊόντα σε αστικά απόβλητα. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει με το 
παρόν ότι το τηλέφωνο EVOLVEO EasyPhone 
EG πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων και 
των κανονισμών που αφορούν τον 
συγκεκριμένο τύπο της συσκευής. 
 
Το πλήρες κείμενο του πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα:  
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 

Χαρακτηριστικά του προσαρμογέα ισχύος 

Επωνυμία, διεύθυνση 
και εμπορικός αριθμός 
εγγραφής του 
κατασκευαστή της 
συσκευής 

Naxya Limited, No. 5, 
17/F, Strand 50, 50 
Bonham Strand, 
Sheung,Wan, Χονγκ 
Κονγκ,1891486 

Αριθμός μοντέλου της 
συσκευής  

NB-0500500EU 

Επωνυμία ή εμπορικό 
σήμα, εμπορικός 
αριθμός εγγραφή και 
διεύθυνση του 
κατασκευαστή του 
προσαρμογέα AC 

Shenzhen Nanbang 
Eelectronics Co. LTD, 
2/3F, A1 building 
Lingpoleng industrial 
area, Haosi, Shajing 
street,Shenzhen, Κίνα 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Σήμα αναγνώρισης 
του μοντέλου του 
προσαρμογέα AC 

S012DBV1900060 

Τάση τροφοδοσίας 100 - 240 V~ 

Συχνότητα 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος εισόδου 

50/60 Hz 

Τάση εισόδου 5,17 V 

Τάση εξόδου  0,5 A 

Ισχύς εξόδου 3,53 W 

Μέση απόδοση σε 
ενεργή κατάσταση 

71,69% 

Απόδοση σε χαμηλό 
φόρτο 

65,7% 

Κατανάλωση της 
ενέργειας εκτός 
φόρτου 

0,05W 
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Εισαγωγέας 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Τσεχία 
 
Κατασκευαστής 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Χονγκ 
Κονγκ 
 
Κατασκευάστηκε στην Κίνα 
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Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
Η εμφάνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές του 
προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση. 
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