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GSM Desktop Phone – Εγχειρίδιο Χρήσης
Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεφώνου GSM Desktop Phone. Έχουµε σχεδιάσει το τηλέφωνό σας µε πολυάριθµα
εύχρηστα χαρακτηριστικά, όπως µηνύµατα SMS, ανοιχτή ακρόαση, καταχώρηση κλήσεων, µεγάλο τηλεφωνικό κατάλογο
για την καταγραφή µέχρι 250 τηλεφωνικών αριθµών, γρήγορη πρόσβαση στα ποιο συχνά µενού, και µεγάλο
πληκτρολόγιο τύπου QWERTY. Πιστεύουµε ότι θα µείνετε πολύ ευχαριστηµένοι µε το τηλέφωνό σας και θα το
απολαύσετε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ
•

Αποδοχή και Αποστολή SMS (Short Messaging System) µηνύµατα κειµένου.

•

Μεγάλος τηλεφωνικός κατάλογος για την καταγραφή µέχρι 250 τηλεφωνικών αριθµών (Αποθηκεµένα αλφαβητικά
στην µνήµη του τηλεφώνου).

•

Λειτουργία καταχωρήσεων κλήσεων που επιτρέπει στον χρήστη να δει το χρόνο, την ηµεροµηνία και τα νούµερα των
10 τελευταίων εισερχόµενων, εξερχόµενων και κληθέντων κλήσεων.

•

Αρχειοθέτηση µηνυµάτων κειµένου SMS (µέχρι 20 µηνύµατα).

•

Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε µε ελεύθερα τα χέρια.

•

Μεγάλο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY που σας επιτρέπει να γράφετε εύκολα µηνύµατα κειµένου SMS.

•

Γρήγορη πρόσβαση στα πιο συχνά µενού.

•

Ταχεία κλήση 6 αποθηκευµένων αριθµών.

•

4 τρόποι κύλισης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) για εύκολη χρήση.

•

Εσωτερική εφεδρική µπαταρία για περίπτωση διακοπής ρεύµατος και δυνατότητα µετακίνησης.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Επικοινωνήστε µε τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών
Για να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύων που είναι διαθέσιµες στο τηλέφωνό σας, Θα πρέπει να εγγραφείτε σε
έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και να προµηθευτείτε µια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module). Επικοινωνήστε µε
τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες και τις υπηρεσίες που µπορεί να σας παρέχει.

Εισαγωγή κάρτας SIM
Σιγουρευτείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο και εκτός ρεύµατος. Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Χωρίς SIM
κάρτα είναι δυνατό να κληθεί µόνο ο τριψήφιος αριθµός έκτακτης ανάγκης της χώρας σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο:
Εντοπίστε στο πίσω µέρος του τηλεφώνου την υποδοχή της κάρτας SIM. Για να ανοίξετε την υποδοχή, πιέστε το κίτρινο
κουµπί δεξιά µε κάποιο αντικείµενο (µολύβι, στυλό, κτλ.)- δείτε την Φωτογραφία 1 παρακάτω.

Φωτογραφία 1: Άνοιγµα υποδοχής κάρτας SIM
Προσεκτικά τοποθετήστε την SIM κάρτα στην υποδοχή (η κοµµένη γωνία της κάρτας SIM τοποθετείται σύµφωνα µε την
υποδοχή και η χρυσή περιοχή της κάρτας SIM πρέπει να είναι προς τα πάνω).
Τοποθετήστε την SIM οµαλά στην υποδοχή πριν την χρήση του τηλεφώνου.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Συνδέστε το ένα άκρο του µετασχηµατιστή στο τηλέφωνο και το άλλο σε πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος.
Μόλις συνδέσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά στο ρεύµα αυτόµατα ενεργοποιείται.
Εντοπίστε το διακόπτη µπαταριών στο πίσω τµήµα του τηλεφώνου και γυρίστε τον στο ON, αυτόµατα αρχίζει να φορτίζει η
εσωτερική εφεδρική µπαταρία.
Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό ασφαλείας PIN εισάγετε τον και πιέστε

3.

Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε µέρη όπου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών ή όπου µπορεί
να προκαλέσει παρεµβολές ακόµα και κίνδυνο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
έως ότου δείτε το µήνυµα “The phone is
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο
starting…” Εάν δουλεύετε το τηλέφωνο µε µπαταρίες, ο διακόπτης ON-OFF που είναι στο πίσω τµήµα του τηλεφώνου
πρέπει να είναι στη θέση ON για να είναι ενεργοποιηµένο το τηλέφωνο.
Για απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο
phone is switching off…”

έως ότου στην οθόνη δείτε το µήνυµα “The

Λειτουργώντας το τηλέφωνο µε Μπαταρίες
Κάτω από κανονική χρήση, το τηλέφωνο πρέπει να λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ρεύµα. Εάν δεν υπάρχει ρεύµα, το
τηλέφωνο θα µεταπηδήσει αυτόµατα στις εφεδρικές µπαταρίες (στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα εµφανιστεί η κατάσταση
της µπαταρίας). Η αναµονή των εφεδρικών µπαταριών είναι περίπου 48 ώρες και η διάρκεια οµιλίας 120 λεπτά περίπου
για µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία (ένα αδύναµο σήµα δικτύου, η θερµοκρασία και άλλες συνθήκες µπορούν να έχουν
επιπτώσεις στην διάρκεια µιας κλήσης που γίνεται µέσω των εφεδρικών µπαταριών). Εάν το τηλέφωνο τροφοδοτείται από
τις µπαταρίες, µειώστε τα τηλεφωνά σας στο ελάχιστο και εάν δεν το χρειάζεστε γυρίστε το διακόπτη ON-OFF, που
βρίσκεται στο πίσω µέρος του τηλεφώνου, στο OFF για να έχετε µεγαλύτερη διάρκεια στις µπαταρίες.

Εάν η µπαταρίες είναι άδειες, το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόµατα. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνο µπορεί να
ενεργοποιηθεί µόνο εάν συνδεθεί στο ρεύµα (µία πλήρη φόρτιση των µπαταριών διαρκεί περίπου 24 ώρες). Το τηλέφωνο
µπορεί να χρησιµοποιείται ενώ φορτίζουν οι µπαταρίες.

Σηµείωση: Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισµένο µε επαναφορτιζόµενες εσωτερικές µπαταρίες. Η µπαταρίες αυτές
µπορούν να φορτιστούν και να εκφορτιστούν εκατοντάδες φορές και να διαρκέσουν πολλά χρόνια αλλά στο τέλος θα
φθαρούν. Συστήνεται να αντικαταστείτε τις µπαταρίες µόλις φθαρούν.
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οθόνη
Οθόνη Αναµονής
Όταν φωτιστεί η οθόνη LCD (Liquid Crystal Display) του τηλεφώνου είναι ένδειξη ότι το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση
αναµονής. Όταν είναι στο ρεύµα και χρησιµοποιείται το τηλέφωνο η οθόνη φωτίζεται και εξασθενεί ο φωτισµός κατά την
περίοδο αδράνειας. Όταν χρησιµοποιείτε τις µπαταρίες ο φωτισµός κλείνει αυτόµατα κατά την περίοδο αδράνειας.
Παρακάτω θα βρείτε επεξηγήσεις για τα σύµβολα πάνω στην οθόνη:

Φωτογραφία 2: LCD Display

Network Signal Strength Bar – ∆είχνει την δύναµη του σήµατος κυψελοειδούς δικτύου. Εάν υπάρχουν όλες οι µπάρες
σήµατος, δείχνει ότι έχετε πολύ καλό σήµα δικτύου. Εάν δεν υπάρχει καµία µπάρα σήµατος, αυτό δείχνει ότι το δίκτυο δεν
είναι διαθέσιµο.
Missed Calls – Ένδειξη για τις αναπάντητες κλήσεις (αυτή η εικόνα θα εξαφανιστεί µόλις δείτε όλες τις αναπάντητες
κλήσεις – δείτε Viewing Missed Calls.
Incoming Mail – Ένδειξη για τον αριθµό των νέων εισερχοµένων µηνυµάτων (αυτή η εικόνα θα εξαφανιστεί µόλις δείτε
όλες τις αναπάντητες κλήσεις – δείτε Reading an SMS Text Message.
Roaming – ∆είχνει ότι το τηλέφωνο έχει εγγραφεί σε λειτουργία δικτυού roaming και το χρησιµοποιεί.
Silent Mode – ∆είχνει ότι το τηλέφωνο είναι στη λειτουργία «σιωπηλό» και δεν θα χτυπήσει ή δεν θα ηχήσει στις
εισερχόµενες κλήσεις ή τα µηνύµατα. Αυτή η λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί πιέζοντας
παρατεταµένα το πλήκτρο

. Εάν το σιωπηλό σύµβολο (

) δεν εµφανίζεται, τότε το τηλέφωνο θα ηχήσει κανονικά.

The Date and Time – Για να ρυθµίσετε δείτε Ρύθµιση Ηµέρας και Ώρας.
Battery Status Bar (ορατό µόνο όταν το τηλέφωνο λειτουργεί µε µπαταρίες)–∆είχνει το επίπεδο ενέργειας των
µπαταριών. Εάν υπάρχουν όλες οι µπάρες, δείχνει ότι οι µπαταρίες είναι πλήρως φορτισµένες. Όταν τοποθετήσετε το
τηλέφωνο στο ρεύµα και ο διακόπτης των µπαταριών είναι στη θέση OFF θα εµφανιστεί το εικονίδιο:

.

Display Button Functions – ∆είχνει τη λειτουργία πλήκτρων κάτω από τις λέξεις (η λειτουργία αυτή των δύο πλήκτρων
αλλάζει ανάλογα µε το µενού που επιδεικνύεται) – π.χ. Menu και Phonebook επιδεικνύονται στην οθόνη αναµονής.

Σηµείωση: Το όνοµα του δικτύου GSM που χρησιµοποιείτε θα εµφανιστεί στη µέση της οθόνης, εφόσον δεν έχετε
εισερχόµενη κλήση ή µήνυµα.

HB55800_GRE

4

www.jablocom.com

JABLOCOM

Εγχειρίδιο Χρήσης

Χαρακτηριστικά Τηλεφώνου

Φωτογραφία 3: Κάτοψη τηλεφώνου

Το Χαµηλότερο αριστερό πλήκτρο στην οθόνη – Επιτρέπει πρόσβαση στο Menu όταν είναι σε αναµονή ή εκτελεί
κάποια λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείµενο που αναγράφετε στην οθόνη (π.χ. Select = Αποδοχή της
µαρκαρισµένης επιλογής σε ένα δευτερεύον µενού).
Ελαφριές λάµψεις στο LED – γίνονται εάν: 1)υπάρχει εισερχόµενο µήνυµα, 2) εισερχόµενη κλήση, 3) αναπάντητη
κλήση.
Το χαµηλότερο δεξί πλήκτρο στην οθόνη – Επιτρέπει πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο όταν το τηλέφωνο είναι σε
αναµονή ή εκτελεί κάποια λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείµενο που αναγράφετε στην οθόνη (π.χ Back =
επιστροφή από ένα δευτερεύον µενού στις προηγούµενες επιλογές).
Το QWERTY πληκτρολόγιο – Επιτρέπει να συντάξετε µήνυµα.
Το Backspace πλήκτρο (Å) – Όταν ο κειµενογράφος είναι ανοιχτός, αυτό το πλήκτρο διαγράφει τους χαρακτήρες προς
τα αριστερά ή πιέζοντας το πλήκτρο Backspace παρατεταµένα καθαρίζει όλη την οθόνη από τους χαρακτήρες.
Το πλήκτρο TEXT(

) – Ανοίγει τον κειµενογράφο για ένα νέο SMS.

Το πλήκτρο Escape(
) – Πιέζοντας το πλήκτρο µία φορά γυρνάτε στην οθόνη αναµονής. Πιέζοντας παρατεταµένα το
πλήκτρο Escape αλλάζετε την λειτουργία χτυπήµατος ή σιωπηλού (µια εικόνα επιδεικνύεται µόνο στο σιωπηλό τρόπο).
Το πλήκτρο

3 – Επιβεβαίωση της επιλεγµένης λειτουργίας (π.χ. ανοίγει ένα τονισµένο στοιχείο στο Menu).

4 τρόποι κύλισης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) – Κύλιση ανάµεσα σε ονόµατα, µηνύµατα ή στο µενού.
4 Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης – Πιέστε ένα από τα τέσσερα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης για να εκτελούνται οι
παρακάτω ενέργειες. (προκειµένου να χρησιµοποιήσετε ένα από τα τέσσερα πλήκτρα το τηλέφωνο πρέπει να είναι στην
οθόνη αναµονής):
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Εικόνα

Χαρακτηριστικό
γνώρισµα

Περιγραφή

Μηνύµατα
SMS

Ανοίγει αυτόµατα τα εισερχόµενα µηνύµατα SMS.

Αναπάντητες
Κλήσεις

Ανοίγει αυτόµατα τις αναπάντητες κλήσεις.

Τηλεφωνικός
κατάλογος
(Ονόµατα)

Ανοίγει αυτόµατα τον τηλεφωνικό κατάλογο.

REDIAL

Αµέσως ξανατηλεφωνεί τον πιο πρόσφατα σχηµατισµένο αριθµό.

Ελαφρύς φωτισµός LED – ∆είχνει ότι το τηλέφωνο είναι σε χρήση. Όταν αναβοσβήνει δείχνει ότι το τηλέφωνο
επεξεργάζεται µία εντολή (στέλνει SMS, σώζει ένα τηλεφωνικό αριθµό κ.λ.π.).
Το πλήκτρο (Φορητά ακουστικά) – Επιτρέπει να έχετε ελεύθερα τα χέρια κατά την κλήση. Αν πιέσετε παρατεταµένα το
πλήκτρο αλλάζει το τηλέφωνο σε ON ή OFF.
Τα αριθµητικά πλήκτρα – χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να σχηµατίσετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς ή για
να εισάγετε εύκολα τους αριθµούς σε ένα µήνυµα.
Πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1 to TEL6) – παρέχει ταχείες κλήσεις από τους προγραµµατισµένους αριθµούς – δείτε:
Κάντε µια κλήση µε τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1-TEL6) στη σελίδα 7.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Επιλογή Γλώσσας
Μετά την πρώτη ενεργοποίηση, το τηλέφωνο θα αναγνωρίσει και θα επιλέξει αυτόµατα την γλώσσα που αντιστοιχεί στην
κάρτα SIM. Η γλώσσα προεπιλογής θα επανέρχεται πάντα στα Αγγλικά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να
διαλέξετε άλλη γλώσσα.
Πιέστε το πλήκτρο Menu που βρίσκετε στη χαµηλότερη αριστερή γωνία της οθόνης, κυλήστε κάτω στο Settings και
πιέστε

3.

Επιλέξτε Language και πιέστε

3.

Επιλέξετε την γλώσσα που θέλετε και πιέστε

3 ή Select.

∆ιευκρίνιση για την Γλώσσα: Προς το παρών τα Ελληνικά δεν υποστηρίζονται. Στο µέλλον µπορεί να υπάρχει
δυνατότητα αναβάθµισης.

Ρύθµιση Ηµέρας και Ώρας
Πιέστε το πλήκτρο Menu που βρίσκετε στη χαµηλότερη αριστερή γωνία της οθόνης, κυλήστε κάτω στο Settings και
πιέστε

3.

Κυλήστε προς τα κάτω στο Date & time και πιέστε

3.

Εισάγετε την ηµέρα και ώρα χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα και πιέστε

3.

Πραγµατοποίηση µιας κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο για την ανοιχτή ακρόαση. Αφότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό τόνο,
πληκτρολογήστε τον αριθµό και περιµένετε να συνδεθείτε. Για να τερµατίσετε µια κλήση, κλείστε το ακουστικό του
τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο , ή πιέστε το πλήκτρο

.

Σηµείωση: Για να εισάγετε το σύµβολο “+” για διεθνής κλήσεις πιέστε γρήγορα το πλήκτρο “∗” δύο φορές.
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Κλήση χρησιµοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο
Για να κάνετε µία κλήση χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό κατάλογο, πιέστε το πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης NAMES
(

) που βρίσκετε στη χαµηλότερη δεξιά γωνία της βάσης του τηλεφώνου, πηγαίνετε στο Search & Edit πιέζοντας το

3

3

πλήκτρο Select στο πλήκτρο
, βρείτε το όνοµα που θέλετε να καλέσετε και πιέστε το πλήκτρο . Υπάρχουν επίσης και
άλλοι δυο τρόποι να µπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο σας:
1. Από την οθόνη αναµονής, πιέστε προς τα πάνω (c) το πλήκτρο κύλισης ή κάτω (d) και θα ανοίξει αµέσως τα ονόµατα
από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο.
2. Από την οθόνη αναµονής, πιέστε το πλήκτρο “Phonebook” που βρίσκετε στο χαµηλότερο δεξιό σηµείο της οθόνης και
µετά πηγαίνετε στο Search & Edit πιέζοντας το πλήκτρο Select ή το πλήκτρο

3.

Σηµείωση: Για να εκτελέσετε µια γρήγορη αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο
και πληκτρολογήστε πάνω στο QWERTY πληκτρολόγιο το αρχικό γράµµα του ονόµατος που επιδιώκετε να βρείτε –
το τηλέφωνο θα πάει αυτόµατα στα ονόµατα που ξεκινάνε µε το γράµµα που πληκτρολογήσατε.

Κλήση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1-TEL6)
Προτού χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ορίστε αρχικά ένα τηλεφωνικό αριθµό σε ένα από τους αριθµούς
ταχείας κλήσης – δείτε Αποθήκευση ενός αριθµού σε ταχεία κλήση (TEL1-TEL6) στη σελίδα 11.
Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1 to TEL6) και το τηλέφωνο θα σχηµατίσει αυτόµατα τον αριθµό που
έχετε σώσει.

Επανάκληση ενός τηλεφωνικού αριθµού
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνετε επανάκληση σε ένα τηλεφωνικό αριθµό:
1. Πιέστε το πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης REDIAL (
) αυτόµατα θα καλέσετε την ποιο πρόσφατη κλήση που είχατε
κάνει.
2. Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο Redial που βρίσκετε στο αριστερό χαµηλότερο σηµείο της οθόνης.
3. Για επανάκληση µία από τις τελευταίες κλήσεις (Αναπάντητες, εισερχόµενες ή εξερχόµενες), πιέστε το πλήκτρο Menu,
διαλέξτε Calls επιλέξτε Missed calls, Incoming calls ή Outgoing calls και κυλήστε µε το πάνω (c) ή κάτω(d) πλήκτρο
στο τηλέφωνο ή στο όνοµα. Για να κάνετε µία κλήση κάντε ένα από τα παρακάτω:
α) Σηκώστε το ακουστικό,
β) Πιέστε

3 ή Options, κυλήστε στο Call και πιέστε 3 πάλι.

Συµβουλή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο REDIAL άµεσης πρόσβασης
σε όλες τις περιπτώσεις
που επιθυµείτε να εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του προηγούµενου προσώπου που καλέσατε.
Παραδείγµατος χάριν, εάν θα επιθυµούσατε να στείλετε ένα µήνυµα SMS στο πρόσωπο που καλέσατε, πιέστε το
πλήκτρο TEXT, γράψτε και στείλτε το µήνυµα και µετά πιέστε REDIAL άµεσης πρόσβασης. Το τελευταίο
νούµερο που είχατε καλέσει θα εµφανιστεί στην οθόνη σας, Κατόπιν πιέστε OK για να το στείλετε το µήνυµα.

Κλήση χρησιµοποιώντας την ανοιχτή ακρόαση
Για να κάνετε µια κλήση από την ανοιχτή ακρόαση, πιέστε το πλήκτρο , περιµένετε για τον χαρακτηριστικό τόνο,
σχηµατίστε τον αριθµό και περιµένετε να συνδεθείτε. Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό οποιαδήποτε στιγµή κατά την
διάρκεια της συνοµιλίας και θα γυρίσει ο ήχος στο ακουστικό. Για να κλείσετε την ανοιχτή ακρόαση σηκώστε το ακουστικό
και κλείστε το τηλέφωνο ή πιέστε το πλήκτρο

.

Το νούµερο και το όνοµα του καλούντος στην Οθόνη
Κατά την διάρκεια µιας κλήσης, ο τηλεφωνικός αριθµός, το όνοµα του καλούντος (εάν το όνοµα έχει καταχωρηθεί στον
τηλεφωνικό κατάλογο σας) και η διάρκεια της κλήσης (λεπτά και δευτερόλεπτα) αυτόµατα θα φανούν στην οθόνη. Εάν ένα
όνοµα δεν είναι στον τηλεφωνικό κατάλογο και σας καλέσει, µπορείτε να σώσετε τις λεπτοµέρειες του καλούντος
πιέζοντας το πλήκτρο Save που βρίσκετε στο χαµηλότερο αριστερό σηµείο της οθόνης εισάγοντας τον αριθµό και το
όνοµα του.

Αυτόµατη Κλήση
Εάν διαβάζετε ένα µήνυµα SMS (δείτε ∆ιαβάστε Μηνύµατα SMS) ή βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις (δείτε Βλέποντας τις
Αναπάντητες Κλήσεις), µπορείτε γρήγορα να καλέσετε τον αποστολέα του µηνύµατος ή τα πρόσωπα που σας κάλεσαν
σηκώνοντας το ακουστικό ή πιέζοντας το πλήκτρο , το τηλέφωνο θα καλέσει αυτόµατα το νούµερο.

Αναµονή & κλήσεις Συνδιάσκεψης
Για να ενεργοποιήσετε την αναµονή κλήσης, πιέστε το πλήκτρο Hold που βρίσκετε στο χαµηλότερο σηµείο από τα δεξιά
της οθόνης (αυτή η επιλογή φαίνεται µόνο όταν η κλήση είναι ενεργοποιηµένη). Για να κάνετε µία κλήση ενώ µία άλλη
είναι σε αναµονή εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό στο αριθµητικό πληκτρολόγιο ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης
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Up/Down για να µπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πιέστε το πλήκτρο
για να ξεκινήσετε τη κλήση. Η εναλλαγή µεταξύ
των κλήσεων γίνετε πιέζοντας το πλήκτρο Swap. Για να τερµατίσετε µία από τις κλήσεις πιέστε το πλήκτρο Options και
επιλέξτε End active. Για να κάνετε συνδιάσκεψη µεταξύ εσάς και των καλούντων, πιέστε το πλήκτρο Options και επιλέξτε
Conference. Όταν κάνετε συνδιάσκεψη το νούµερο του τηλεφώνου θα αλλάξει και θα φαίνεται η λέξη “Conference”. Εάν
θέλετε να µεταφέρετε την κλήση σας σε άλλο αριθµό αντί να κάνετε συνδιάσκεψη, επιλέξτε Transfer από το Options.
Η κλήση συνδιάσκεψης και η µεταφορά κλήσης µπορούν να γίνουν µόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Απάντηση και Απόριψη κλήσης
Όταν λαµβάνετε µία κλήση, το τηλέφωνο θα χτυπήσει και θα αναβοσβήσει το LED, το νούµερο και το όνοµα (µόνο όταν το
όνοµα και ο αριθµός του καλούντος είναι αποθηκευµένος στον τηλεφωνικό κατάλογο) θα φανεί στην οθόνη.
Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση. Για να απορρίψετε µία κλήση, πιέστε το
πλήκτρο Reject και η κλήση θα απορριφθεί. Μπορείτε να αποθηκεύετε ένα καλούντα ή ένα όνοµα οποιαδήποτε στιγµή
κατά την διάρκεια µιας συνοµιλίας (αν δεν το έχετε κάνει ήδη) πιέζοντας το πλήκτρο Save. Για να τερµατίσετε µία κλήση,
κλείστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο

ή πιέστε το πλήκτρο

. Για να κλείσετε το τηλέφωνο ενώ χτυπάει πιέστε

, το τηλέφωνο θα σταµατήσει να χτυπάει αλλά το φωτάκι του LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όσο
το πλήκτρο
διαρκεί η κλήση του καλούντα.

Κλήσεις
Αναπάντητες Κλήσεις
Αναπάντητες κλήσεις είναι κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει όταν είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Εάν χάσετε
µία κλήση, θα καταγραφεί στον κατάλογο αναπάντητων κλήσεων. Το φωτάκι του LED θα αναβοσβήνει
για να επισηµάνει ότι έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ένα εικονίδιο τηλεφώνου θα εµφανίζετε στην οθόνη. Το
νούµερο δίπλα στο εικονίδιο δηλώνει πόσες αναπάντητες κλήσεις έχετε (µέχρι 10). Το εικονίδιο
εξαφανίζεται όταν δείτε όλες τις αναπάντητες κλήσεις.
Για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις εκτελέστε τα παρακάτω:
Πιέστε το πλήκτρο CALLS άµεσης πρόσβασης (
) για να ανοίξετε τον κατάλογο αναπάντητων κλήσεων. Συνεχίστε να
πιέζετε το πλήκτρο CALLS άµεσης πρόσβασης για να κάνει κύκλο µέσα στις κλήσεις ή χρησιµοποιήστε το πλήκτρο
κύλισης και µετά το πλήκτρο

3 οι τελευταίες 10 αναπάντητες κλήσεις θα καταγραφούν. Εάν θέλετε να µιλήσετε στον

καλούντα που έκανε αναπάντητη κλήση, σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο

3

, το τηλέφωνο αυτόµατα θα καλέσει

να εκτελέσετε τα παρακάτω: ∆είτε την ώρα που
το νούµερο. Όταν βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις πιέστε το πλήκτρο
σας τηλεφώνησε(Time), Καλέστε το νούµερο(Call), Αποθηκεύετε το νούµερο που σας πήρε τηλέφωνο (Store number),
∆ιαγράψετε το νούµερο ή όλα τα νούµερα (Delete call, ή Delete all calls).

Εισερχόµενες Κλήσεις
Εισερχόµενες κλήσεις είναι οι κλήσεις που έχετε απαντήσει. Για να δείτε τις Εισερχόµενες κλήσεις επιλέξτε το πλήκτρο
Menu, επιλέξτε Calls και µετά Incoming calls. Οι 10 τελευταίες εισερχόµενες κλήσεις θα φανούν στην οθόνη. Όταν

3

να εκτελέσετε τα παρακάτω: ∆είτε την ώρα που σας τηλεφώνησε(Time),
βλέπετε τις εισερχόµενες κλήσεις, επιλέξτε
Καλέστε το νούµερο(Call), Αποθηκεύετε το νούµερο που σας πήρε τηλέφωνο (Store number), ∆ιαγράψετε το νούµερο ή
όλα τα νούµερα (Delete call, ή Delete all calls).

Εξερχόµενες Κλήσεις
Εξερχόµενες κλήσεις είναι κλήσεις που κάνετε από το τηλέφωνο. Για να δείτε τις εξερχόµενες κλήσεις επιλέξτε το
πλήκτρο Menu, επιλέξτε Calls και µετά Outgoing calls. Οι 10 τελευταίες εξερχόµενες κλήσεις θα φανούν στην οθόνη.

3

Όταν βλέπετε τις εισερχόµενες κλήσεις, επιλέξτε
να εκτελέσετε τα παρακάτω: ∆είτε την ώρα που σας
τηλεφώνησε(Time), Καλέστε το νούµερο(Call), Αποθηκεύστε το νούµερο που σας πήρε τηλέφωνο (Store number),
∆ιαγράψετε το νούµερο ή όλα τα νούµερα (Delete call, ή Delete all calls).

Σηµείωση: Ένα αστέρι “∗” µπροστά σε ένα νούµερο/αριθµό σε οποιαδήποτε από τις επιλογές κλήσεις
(Αναπάντητες, Εισερχόµενες, Εξερχόµενες) σηµαίνει ότι αυτό το στοιχείο είναι νέο στον κατάλογο από την τελευταία
φορά που ανοίξατε τις επιλογές.
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Καταχώριση ενός αριθµού στο Τηλεφωνικό Κατάλογο
Από την οθόνη αναµονής επιλέξτε το πλήκτρο Phonebook ή πιέστε το πλήκτρο άµεσης πρόσβασης (NAMES (
) .Θα
µπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω επιλογές:
Αναζήτηση & Επεξεργασία (Search & Edit): Επιλέξτε την λειτουργία Αναζήτηση και Επεξεργασία ονοµάτων στον
τηλεφωνικό κατάλογο (Search & Edit). Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης ανάµεσα στη λίστα ονοµάτων στον
τηλεφωνικό σας κατάλογο, ή χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο και πληκτρολογήστε το αρχικό γράµµα από το όνοµα που
ψάχνετε.
Λεπτοµέρειες (Details): Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να δείτε τα ονόµατα των ατόµων και τους αριθµούς τηλεφώνων.
Επιλέξτε το πλήκτρο Options για τις παρακάτω επιλογές:
Επεξεργασία (Edit): Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να επεξεργαστείτε ονόµατα και αριθµούς τηλεφώνων.
Κλήση (Call): Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να καλέσετε κάποιον ή σηκώστε το ακουστικό και αυτόµατα θα κάνει
κλήση το νούµερο.
∆ιαγραφή (Delete): Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να σβήσετε ένα νούµερο ή όνοµα από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ήχοι κλήσης (Ringtone): Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να διαλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης σε κάθε όνοµα π.χ. στο
αφεντικό σας, στους γονείς σας. Υπάρχουν 11 επιλογές ήχων. Κυλήστε ανάµεσα στους διαφορετικούς ήχους και επιλέξτε

3

Select ή πιέστε το πλήκτρο
για να ορίσετε έναν αριθµό. Εάν επιλέξετε “0”, ο πρόσθετος ήχος δεν θα οριστεί σε αυτό το
πρόσωπο δηλ., όταν καλεί αυτό το πρόσωπο το τηλέφωνό σας, θα χτυπήσει το τυποποιηµένο ήχο.
∆ιαγραφή όλων (Delete all): ∆ιαγράψτε όλα τα ονόµατα και τα τηλέφωνα από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Πρόσθεση νέου (Add new): Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να προσθέσετε ένα νέο όνοµα στον τηλεφωνικό σας
κατάλογο. Εισάγετε το όνοµα και πιέστε ΟΚ, εισάγετε το νούµερο και επιλέξτε ΟΚ.
Τηλεφωνικός κατάλογος SIM (SIM phonebook): Αυτό σας επιτρέπει να αντιγράψετε τα ονόµατα και τους
τηλεφωνικούς αριθµούς από την µνήµη της κάρτας SIM και αντίστροφα.
Εισαγωγή από SIM (Import from SIM): Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εισάγετε τις επαφές της κάρτας SIM στον
τηλεφωνικό κατάλογο. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε την SIM κάρτα (δείτε τοποθέτηση κάρτας SIM). Επιλέξτε εισαγωγή
από SIM (Import from SIM) από το µενού. Θα εµφανιστεί το µήνυµα “Rewrite target list?”. Επιλέξτε αντιγραφή (Copy)
στον τηλεφωνικό κατάλογο, να γνωρίζετε ότι ολόκληρος ο τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου θα ξαναγραφεί.
Επιλέξτε Πίσω (Back) ή το πλήκτρο
για ακύρωση.
Εξαγωγή σε SIM (Export to SIM): Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει εξαγάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου σε
µία κάρτα SIM. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε την SIM κάρτα (δείτε τοποθέτηση κάρτας SIM) Επιλέξτε Εξαγωγή SIM
(Export to SIM) από το µενού. Θα εµφανιστεί το µήνυµα “Rewrite target list?”. Επιλέξτε αντιγραφή (Copy) στον
τηλεφωνικό κατάλογο, να γνωρίζετε ότι ολόκληρος ο τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου θα ξαναγραφεί. Επιλέξτε
Πίσω (Back) ή το πλήκτρο

για ακύρωση.

Σηµείωση: Κάνοντας ένα αντίγραφο από τον τηλεφωνικό κατάλογο µπορεί να πάρει µερικά λεπτά. Περιµένετε µέχρι
το µήνυµα “Wait please…” εξαφανιστεί.

∆ιαβάστε ένα Μήνυµα SMS
Αφότου παραλάβετε ένα νέο µήνυµα κειµένου, το τηλέφωνο θα παράγει ένα ηχητικό σήµα και το
φωτάκι στο LED θα αναβοσβήνει. Ένα εικονίδιο θα εµφανιστεί στην οθόνη µε έναν αριθµό που
προσδιορίζει πόσα αδιάβαστα µηνύµατα παραλήφθηκαν (δείτε το εικονίδιο δεξιά)
Για να διαβάσετε τα µη αναγνωσµένα µηνύµατα κάντε τα παρακάτω:
Πιέστε το πλήκτρο άµεσης πρόσβασης SMS (
) για να προωθηθείτε αυτόµατα στο µενού επιλογών µηνυµάτων SMS.
Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο να κάνει κύκλο σε όλα τα µηνύµατα ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης πάνω(c) ή κάτω(d)
στον κατάλογο µηνυµάτων. Το τηλέφωνο µπορεί να κρατήσει µέχρι 20 µηνύµατα. Όταν είναι πάνω από 20 τα µηνύµατα
αυτόµατα θα αρχίσει να διαγράφει τα παλαιότερα, ακόµα και τα αδιάβαστα. Για να διαβάσετε ένα µήνυµα κυλήσετε τα
πλήκτρα πάνω(c) ή κάτω(d). Το πότε το παραλάβατε και η ηµεροµηνία του κάθε µηνύµατος θα φανεί στο τέλος.

Προειδοποίηση: Εάν ο αριθµός µηνυµάτων φθάσει στο όριο (20), το τηλέφωνο θα αρχίσει να
διαγράφει αυτόµατα τα µηνύµατα, αρχίζοντας από τα παλιότερα που έχουν διαβαστεί. Εάν υπάρχουν
µόνο αδιάβαστα µηνύµατα θα αρχίσει να διαγράφει τα παλιότερα. Αυτή η λειτουργία µπορεί
εναλλακτικά να αλλάξει σε χειροκίνητη διαγραφή (δείτε το µενού επιλογών).
Σηµείωση: Η συσκευή αυτή υποστηρίζει µεγάλα γραπτά µηνύµατα .
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Όταν διαβάζετε το κείµενο ενός εισερχόµενου µηνύµατος, πιέστε το πλήκτρο Options που βρίσκετε στο χαµηλότερο
αριστερό σηµείο της οθόνης ή πιέστε

3. Στο µενού Options υπάρχουν οι εξής επιλογές: Delete, Reply, Forward, Call
3.

number, Store number και Delete all. ∆ιαλέξτε την επιθυµητή επιλογή και επιλέξτε το µε το πλήκτρο

Όταν διαβάσετε το κείµενο από ένα εισερχόµενο µήνυµα, πιέστε το πλήκτρο Options . Στο µενού Options υπάρχουν οι
εξής επιλογές: Send, Delete, Store number, Delete all, και Edit. ∆ιαλέξτε την επιθυµητή επιλογή και επιλέξτε τη µε το
πλήκτρο

3.

Παρακάτω είναι µια επεξήγηση των διάφορων επιλογών µηνυµάτων κειµένων.
Επιλογές

Περιγραφή

Delete

Πιέζοντας αυτή την επιλογή µπορείτε να διαγράψετε τα µηνύµατα που µόλις διαβάσατε.

Reply

Πιέζοντας αυτή την επιλογή ανοίγει την οθόνη µηνυµάτων που σας επιτρέπει να γράψετε
απάντηση στο µήνυµα το οποίο διαβάσατε. Πιέστε Send για να στείλετε το µήνυµα. Μπορείτε
µόνο να απαντήσετε στα εισερχόµενα µηνύµατα κειµένων SMS.

Forward

Πιέζοντας αυτή την επιλογή ανοίγει η οθόνη του τηλεφωνικού καταλόγου που σας επιτρέπει να
γράψετε ένα τηλεφωνικό αριθµό στο οποίο θέλετε να στείλετε µήνυµα. Ή από την οθόνη του
τηλεφωνικού καταλόγου, µπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρο πάνω (c) ή κάτω (d) και αυτόµατα
θα ανοίξει ο τηλεφωνικό σας κατάλογος, Επιλέξτε
Ο.Κ. για να παραδοθεί το µήνυµα

3όταν βρείτε το κατάλληλο όνοµα. Πιέστε

Call number

Πιέζοντας αυτή την επιλογή µπορείτε να καλέσετε αυτόν που σας έστειλε το τελευταίο µήνυµα
που διαβάσατε.

Store number

Πιέζοντας αυτή την επιλογή µπορείτε να αποθηκεύσετε το νούµερο στον τηλεφωνικό σας
κατάλογο (αν δεν υπάρχει).

Delete all

Πιέζοντας αυτή την επιλογή µπορείτε να διαγράψετε όλα τα µηνύµατα.

Send

Πιέζοντας αυτή την επιλογή εµφανίζεται µια οθόνη που σας επιτρέπει να γράψετε τον αριθµό
του ατόµου στο οποίο επιθυµείτε να στείλετε µήνυµα.

Edit

Πιέζοντας αυτή επιλογή φορτώνετε ένα απεσταλµένο µήνυµα SMS στον επεξεργαστή κειµένου.
Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε ένα µήνυµα. Πιέστε το πλήκτρο Send,
εισάγετε το νούµερο του τηλεφώνου και πιέστε O.K. για να στείλετε το µήνυµα. Αυτή η επιλογή
είναι διαθέσιµη µόνο εάν διαβάζετε ένα σταλµένο µήνυµα SMS που δεν χρησιµοποιεί διεθνείς
χαρακτήρες, δηλ. χαρακτήρες ASCII µόνο.

Εάν επιθυµείτε να καλέσετε τον αποστολέα του µηνύµατος που διαβάζετε, πιέζετε το πλήκτρο
σχηµατίσει αυτόµατα τον τηλεφωνικό αριθµό του αποστολέα

και το τηλέφωνο θα

Γράψτε και στείλτε ένα µήνυµα SMS
Γράψτε ένα µήνυµα SMS
Για να γράψετε ένα µήνυµα, πιέστε το πλήκτρο TEXT (
) που βρίσκεται στο αριθµητικό πληκτρολόγιο.
Χρησιµοποιήστε το QWERTY πληκτρολόγιο για να γράψετε το µήνυµα σας-πιέστε ένα πλήκτρο για να δείτε το πρώτο
γράµµα, ξανά για να δείτε το δεύτερο γράµµα κλπ. Για να εισάγετε αριθµό µέσα στο µήνυµα χρησιµοποιήστε το αριθµητικό
πληκτρολόγιο. Πιέστε το µεγάλο πλήκτρο (
) που βρίσκεται στη κάτω µεριά στη µέση του πληκτρολογίου για να
εισάγετε το κενό. Πιέστε το πλήκτρο A/a για να διαλέξετε ανάλογα την περίπτωση. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο A/a
µόνιµα και οι χαρακτήρες θα αλλάξουν σε κεφαλαία (ABC).
Μπορείτε να εισάγετε σε κάθε µήνυµα µέχρι 640 χαρακτήρες. Το νούµερο στην οθόνη πάνω δεξιά σας δείχνει πόσους
χαρακτήρες έχετε γράψει. Αν δεν χωράνε σε ένα µήνυµα αυτά που γράψατε θα σας γράψει πάνω δεξιά ότι θα σταλεί –
µέχρι 4.
Πλήκτρο Backspace (Å) — διαγράφει τους χαρακτήρες από αριστερά προς τα δεξιά. Πιέζοντας παρατεταµένα το
πλήκτρο καθαρίζει όλη την οθόνη.
Εάν σας διακόψουν ενώ γράφετε ένα µήνυµα (εάν έχετε εισερχόµενη κλήση ή λόγω βιασύνης πιέσετε το πλήκτρο
και
δεν θα χάσετε το κείµενο που γράφατε. Μπορείτε να ανοίξετε πάλι το παράθυρο κειµένου οποιαδήποτε στιγµή θέλετε
πιέζοντας το πλήκτρο TEXT.

Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο κύλισης 4 δρόµων
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο κύλισης 4 δρόµων για να µετακινήσετε το δροµέα στο µήνυµά σας. Για να κινήσετε τον
δροµέα: Αριστερά πιέστε το πλήκτρο (e), Για δεξιά το πλήκτρο (f). Για πάνω (c). Και για κάτω το πλήκτρο (d). Ρυθµίστε
την φωνή κάνοντας µία κλήση πιέζοντας το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω (c) αυξάνει την φωνή και προς τα κάτω (d)
την µειώνει. Πιέζοντας από την οθόνη αναµονής το πλήκτρο πάνω ή κάτω θα σας µεταφέρει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
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Γράψτε Σύµβολα και άλλους Χαρακτήρες
Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισµένο µε µια πρόσθετη λειτουργία κειµένου που σας επιτρέπει να γράψετε και 13 ειδικούς
χαρακτήρες - σύµβολα που βρίσκονται πάνω από ορισµένα πλήκτρα µε πορτοκαλί χρώµα. Για να εισάγετε ένα σύµβολο,
πιέστε το πλήκτρο που έχει το σύµβολο σε συντοµία και αφήστε το. Κατόπιν πιέστε άµεσα το πλήκτρο κάτω από το
πορτοκαλί σύµβολο που θα επιθυµούσατε να πληκτρολογήσετε (π.χ. Τ = %). Το τηλέφωνό σας επίσης αποθηκεύει τους
πολυάριθµους πρόσθετους χαρακτήρες στη µνήµη του. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους χαρακτήρες, πιέστε
παρατεταµένα το πλήκτρο συµβόλων (Symbol) µέχρι να φανούν στην οθόνη. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 4 δρόµων για
πάτε στο επιθυµητό σύµβολο και πιέστε έπειτα το πλήκτρο Insert που βρίσκετε χαµηλά στην αριστερή γωνία της οθόνης.

Αποστολή Μηνύµατος SMS
Αφότου έχετε γράψει το µήνυµα σας, πιέστε Send. Μία οθόνη εισόδου τηλεφώνου εµφανίζετε. Πληκτρολογήστε το
νούµερο του τηλεφώνου και πιέστε O.K. ή πιέστε πάνω (c) ή κάτω (d) το πλήκτρο κύλισης για να εισέλθετε στον

3

3

µετά πιέστε πάλι
. Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει
τηλεφωνικό κατάλογο βρείτε το όνοµα που θέλετε και πιέστε Select ή
την αποστολή µε τα εξής µήνυµα: “Message sent”. Το µήνυµα “Message waiting” θα εµφανιστεί όταν το µήνυµα κρατείτε
στο δίκτυο. Εάν το µήνυµα δεν παραδοθεί θα εµφανιστεί στην οθόνη το µήνυµα “Message undelivered”. Εάν δεν
τοποθετήσετε το σωστό νούµερο ή έχει πρόβληµα το δίκτυο θα εµφανιστεί το µήνυµα “Sending failed”. Εάν το µήνυµα
που στέλνετε είναι περισσότερο από 160 χαρακτήρες θα εµφανιστεί στην οθόνη ο αριθµός τον µηνυµάτων που θα
σταλούν. Κατά την αποστολή εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα το τηλέφωνο γυρνάει σε κατάσταση σύνταξης µηνύµατος.
Συµβουλή: Όταν εισέρχεστε στον κειµενογράφο (πιέζοντας το πλήκτρο Text) από τον τηλεφωνικό κατάλογο, από
αναπάντητη κλήση, δεν θα χρειάζεται να τοποθετήσετε το νούµερο του παραλήπτη. Το νούµερο θα έχει
τοποθετηθεί αυτόµατα.

Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθµού στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1 to
TEL6)
Στα 6 πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1-TEL6) που βρίσκονται αριστερά του αριθµητικού πληκτρολογίου µπορείτε να
αποθηκεύετε ένα τηλεφωνικό αριθµό πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα, το τηλέφωνο θα σχηµατίσει αυτόµατα τον αριθµό
που έχετε αποθηκεύσει. Τα πλήκτρα που δεν έχουν αποθηκευµένο αριθµό όταν το πατήσετε σας βγαίνει το µήνυµα
“Memory empty”. Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκέψετε ένα νούµερο ταχείας κλήσης:

Αποθήκευση ενός Νέου Νούµερου ταχείας κλήσης
Ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες παρακάτω και αποθηκεύστε ένα νέο νούµερο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο (ένα
που δεν είναι ήδη στον τηλεφωνικό σας κατάλογο):
Από την οθόνη αναµονής, επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (για παράδειγµα TEL 1) και κρατήστε το κάτω έως
ότου δείτε “Program memory”. Αφήστε το πλήκτρο και πιέστε το

3. Εισάγετε το νούµερο του τηλεφώνου και πιέστε 3.

3

. Θα δείτε στην οθόνη “Number stored” που επιβεβαιώνει τη διαδικασία. Ο αριθµός θα
Εισάγετε το όνοµα και πιέστε
αποθηκευτεί στο πλήκτρο µνήµης και θα γραφτεί αυτόµατα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πιέζοντας το πλήκτρο ταχείας
κλήσης, το τηλέφωνο αυτόµατα θα καλέσει το αποθηκευµένο τηλέφωνο από την ανοιχτή ακρόαση. Σηκώστε το ακουστικό
για να µιλήσετε από αυτό.

Αποθηκεύστε ένα νούµερο ταχείας κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να εισάγετε ένα νούµερο από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ταχείας
κλήσης.
Από την οθόνη αναµονής, ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο άµεσης πρόσβασης NAMES (
πιέστε το πλήκτρο “Phonebook” που βρίσκεται στην οθόνη.

), ή

Επιλέξτε “Search & Edit”.
Μετακινηθείτε στο όνοµα που θέλετε (για γρήγορη κύλιση, πληκτρολογήστε το αρχικό γράµµα του ονόµατος που θέλετε)
και πιέστε

3.

Επιλέξτε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (για παράδειγµα TEL2) και κρατήστε το κάτω έως να εµφανιστεί στην οθόνη:
“Program memory?”. Αφήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και πιέστε
στην οθόνη που επιβεβαιώνει την διαδικασία.

3. Θα δείτε το µήνυµα “Number stored” πάνω

Τώρα πιέστε το προγραµµατισµένο πλήκτρο ταχείας κλήσης, το τηλέφωνο αυτόµατα θα καλέσει το αποθηκευµένο
τηλέφωνο από την ανοιχτή ακρόαση. Σηκώστε το ακουστικό για να µιλήσετε από αυτό.

Αλλάξτε ένα νούµερο ταχείας κλήσης
Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να αλλάξετε ένα νούµερο ταχείας κλήσης (στο βήµα 4, να είστε βέβαιοι ότι
επιλέξατε το σωστό πλήκτρο ταχείας κλήσης).

∆ιαγράψτε ένα νούµερο ταχείας κλήσης

HB55800_GRE

11

www.jablocom.com

JABLOCOM

Εγχειρίδιο Χρήσης

Όταν διαγράφετε ένα όνοµα και τηλέφωνο, αυτόµατα διαγράφεται και από το πλήκτρο ταχείας κλήσης (δείτε “ Storing a
Number in Your Phonebook” για να διαγράψετε ένα νούµερο από τον τηλεφωνικό κατάλογο). Μετά την διαγραφή του
αριθµού από τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν πιέσετε το κατάλληλο πλήκτρο ταχείας κλήσης, θα εµφανιστεί στην οθόνη το
µήνυµα “Memory empty”. Αυτό σηµαίνει ότι έχει διαγραφεί και από τον τηλεφωνικό κατάλογο και από το πλήκτρο ταχείας
κλήσης.
Επίσης µπορείτε να πιέσετε παρατεταµένα ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη “Program
memory?”. Πιέστε “Select” διαγράψτε το νούµερο χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Backspace (Å), και µετά πιέστε
“Delete”. Το νούµερο θα διαγραφεί από το πλήκτρο ταχείας κλήσης αλλά όχι από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο.

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί να είναι εύκολο στη χρήση. Παρακάτω θα βρείτε επεξηγήσεις για το πώς να
χρησιµοποιείτε κατάλληλα τα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας.

Οθόνη Αναµονής
Όταν το τηλέφωνο σας είναι έτοιµο για χρήση, και δεν έχετε πληκτρολογήσει καµία επιλογή, το τηλέφωνο είναι στην οθόνη
και
αναµονής. Εάν έχετε µπει σε κάποιο Menu και θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναµονής, πιέστε το πλήκτρο
αυτόµατα θα γυρίσετε στην οθόνη αναµονής. Το τηλέφωνο γυρνάει αυτόµατα στην οθόνη αναµονής µετά από
ολοκλήρωση κλήσεων και αν το τηλέφωνο δεν χρησιµοποιείται για πολύ ώρα.

Χάρτης Μενού (Menu Map)
Για να έχετε πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο Menu που βρίσκετε στο χαµηλότερο αριστερό σηµείο της οθόνης.
Θα δείτε στην οθόνη τον χάρτη για το µενού (δείτε φωτογραφία 4: Menu Map). Για να βγείτε από το µενού, πιέστε το
και θα πάτε στην οθόνη αναµονής ή πιέστε Back (Å) για να πάτε στην προηγούµενη οθόνη.
πλήκτρο
Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο κύλισης για να κινηθείτε στο µενού και πιέστε το πλήκτρο Select για επιλογή (ή το πλήκτρο

3).

Messages
Calls
Settings
Select

Back

Φωτογραφία 4: Menu Map

Μηνύµατα “Messages”
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τα νέα, τα εισερχόµενα και τα απεσταλµένα µηνύµατα.
Σύνταξη νέου…”Write new…”: Αυτό το υποµενού σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο µήνυµα, πιέστε Send για
αποστολή.
Εισερχόµενα “Inbox”: Επιλέγοντας αυτό το υποµενού σας επιτρέπει να δείτε τα εισερχόµενα µηνύµατα. Ένας ανοιχτός
φάκελος (

)σηµαίνει ότι το µήνυµα έχει διαβαστεί, ενώ ένας κλειστός φάκελος (

)ότι δεν έχει διαβαστεί. Πιέστε το

)ή το πλήκτρο Read για να ανοίξει το µήνυµα. Πιέστε Options, κυλήστε στην
πλήκτρο άµεσης πρόσβασης SMS (
λειτουργία που θέλετε και πιέστε µία από τις επιλογές “Select”: ∆ιαγραφή “Delete”, Απάντηση “Reply” , Προώθηση
“Forward”, Καλέστε τον αριθµό “Call number” του ατόµου που σας έστειλε το µήνυµα, Αποθήκευση “Store” το νούµερο
“number” του ατόµου που σας έστειλε το µήνυµα ή ∆ιαγραφή όλων “ Delete all”.
Απεσταλµένα στοιχεία “Sent items”: Επιλέξτε αυτό το υποµενού για να δείτε τα σταλµένα µηνύµατα. Ένας φάκελος µε
ένα “ν”(

)σηµαίνει ότι το µήνυµα έχει σταλεί, ένας φάκελος µε “X” (

) σηµαίνει ότι δεν έχει σταλεί το µήνυµαt, ένας

φάκελος µε φτερά (
) σηµαίνει ότι το µήνυµα έχει παραδοθεί. Πιέστε Read για να ανοίξει το µήνυµα. Πιέστε Options,
κυλήστε στην λειτουργία που θέλετε και πιέστε µία από τις επιλογές “Select”: Αποστολή “Send”, ∆ιαγραφή “Delete”,
Αποθήκευση “Store” το νούµερο “number” του ατόµου που σας έστειλε το µήνυµα ή ∆ιαγραφή όλων “ Delete all”, ή
Επεξεργασία “Edit” ένα σταλµένο µήνυµα και να το αποστείλετε.
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Κλήσεις “Calls”
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις αναπάντητες, εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις.
Αναπάντητες κλήσεις “Missed calls”: Επιλέξτε αυτό το υποµενού για να δείτε την λίστα των αναπάντητων κλήσεων.
Επιλέξτε την κλήση και πιέστε Options για: να δείτε την Ώρα “Time” της κλήσης, να Καλέσετε “Call” τον αριθµό, να
αποθηκεύσετε το νούµερο “Store the number” του ατόµου που σας κάλεσε, να ∆ιαγράψετε την κλήση “Delete call”
από την µνήµη ή να διαγράψετε όλες τις αναπάντητες κλήσεις “Delete all calls”.
Εισερχόµενες κλήσεις “Incoming calls”: Επιλέξτε αυτό το υποµενού για να δείτε την λίστα των εισερχόµενων κλήσεων.
Επιλέξτε την κλήση και πιέστε Options για: να δείτε την Ώρα “Time” της κλήσης, να Καλέσετε “Call” το άτοµο, να
Αποθηκεύσετε το νούµερο “Store the number” του ατόµου που σας κάλεσε, να ∆ιαγράψετε την κλήση “Delete call”
από την µνήµη ή διαγράψετε όλες τις εισερχόµενες κλήσεις “Delete all calls”.
Εξερχόµενες κλήσεις “Outgoing calls”: Επιλέξτε αυτό το υποµενού για να δείτε την λίστα των εξερχόµενων κλήσεων.
Επιλέξτε την κλήση και πιέστε Options για: να δείτε την Ώρα “Time” της κλήσης, να Καλέσετε “Call” τον αριθµό, να
αποθηκέψετε το νούµερο “Store the number” του ατόµου που σας καλέσατε, να ∆ιαγράψτε την κλήση “Delete call”
από την µνήµη ή διαγράψτε όλες τις εξερχόµενες κλήσεις “Delete all calls”.

Ρυθµίσεις “Settings”
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρµόσετε όπως επιθυµείτε τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου σας.
Ήχοι και Συναγερµοί “Rings and alerts”: Επιλέξτε για να προσαρµόσετε τους ήχους και την ένταση. Πιέστε Select και
χρησιµοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να αλλάξετε την µελωδία “Ring melody” (µέχρι 10 µελωδίες), ή προσαρµόστε
την ένταση “Ring volume” (µέχρι 9 ρυθµίσεις).
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση την Σιωπηλής λειτουργίας “Turn on/off Silent mode”: Επιλέξτε για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την σιωπηλή λειτουργία.
Ήχος νέου µηνύµατος “New message alert”: Επιλέξτε για να αλλάξετε τη µελωδία για λήψη νέου µηνύµατος (µέχρι 4
µελωδίες).
Ηµέρα και Ώρα “Date & time”: Επιλέξτε για να προσαρµόσετε την ηµέρα και ώρα που θα φαίνεται στο τηλέφωνο.
Χρησιµοποιήστε το αριθµητικό πληκτρολόγιο για να γράψετε τα νούµερα.
Ρύθµιση Έντασης “Volume control”: Επιλέξτε για να προσαρµόσετε την ένταση του ακουστικού και του τηλεφώνου.
Πιέστε Select και χρησιµοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ρυθµίσετε την ένταση της συσκευής “Handset” (µέχρι 9
ρυθµίσεις) ή την ρύθµιση έντασης του ακουστικού “speaker phone” (µέχρι 9 ρυθµίσεις)
Γλώσσα “Language”: Επιλέξτε για να αλλάξετε την γλώσσα του τηλεφώνου που φαίνεται στην οθόνη. Η γλώσσα που
είναι προεπιλεγµένη είναι Αγγλικά. Κυλήστε στην γλώσσα που επιθυµείτε και πιέστε Select..
Ρυθµίσεις κλήσεων “Call settings”: Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις κλήσεων. Κυλήστε στην κατάλληλη
λειτουργία και πιέστε Select για να αλλάξετε
Ταυτότητα Καλούντα “Caller ID”: Σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν οι άλλοι που καλείτε θα µπορούν να δουν το
νούµερο του τηλεφώνου σας όταν τους καλείτε. Κυλήστε στην επιλογή που επιθυµείτε και πιέστε Select για: Enable,
Disable ή Set by.

Συµβουλή: Πριν ενεργοποιήσετε την απόκρυψη αριθµού επιβεβαιωθείτε ότι σας το επιτρέπει το δίκτυο που
συνεργάζεστε!
Εκτροπή κλήσης “Call divert”: Σας επιτρέπει να κάνετε εκτροπή τις εισερχόµενες κλήσεις σε άλλο τηλέφωνο. Κυλήστε
στην επιθυµητή επιλογή και πιέστε επιλέξτε “Select” για: εκτροπή όλων των κλήσεων “All calls” (στο υποµενού σας
έχετε Ενεργοποίηση “Activate”, Ακύρωση “Cancel”, ή Έλεγχος κατάστασης “Check status”). Εκτροπή εάν (η γραµµή)
είναι κατειληµµένη “If busy” (στο υποµενού σας έχετε Ενεργοποίηση “Activate”, Ακύρωση “Cancel”, ή Έλεγχος
κατάστασης “Check status”). Εάν είστε απρόσιτος “If unreachable” το τηλέφωνο απενεργοποιείται ή το τηλέφωνο δεν
λαµβάνει το σήµα δικτύου (στο υποµενού σας έχετε Ενεργοποίηση “Activate”, Ακύρωση “Cancel”, ή Έλεγχος
κατάστασης “Check status”). Ή µπορείτε να ακυρώσετε όλες τις εκτροπές “Cancel all diverts”.
Αναµονή κλήσης “Call waiting”: Όταν αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιµη, το δίκτυο σας ειδοποιεί µε µια νέα εισερχόµενη
κλήση µε µια άλλη κλήση. Κυλήστε στην επιθυµητή επιλογή και πιέστε Επιλογές “Select” για Ενεργοποίηση “Activate”,
Ακύρωση “Cancel” ή Έλεγχο κατάστασης “Check status”. Εάν ενεργοποιηθούν, ενώ χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο για
να µιλήσετε σε ένα άτοµο, θα ακούσετε να ήχο, ο οποίος σας ενηµερώνει ότι έχετε µία νέα κλήση. Ο νέος εισερχόµενος
καλών θα φανεί στην οθόνη κάτω από τον αριθµό του ατόµου που ήδη µιλάτε. Επιλέξτε το πλήκτρο “Swap” από την
χαµηλότερη αριστερή πλευρά της οθόνης για να απαντήσετε σε αυτόν που είναι στην αναµονή ή πιέστε το πλήκτρο “End
active” που βρίσκετε στην χαµηλότερη δεξιά πλευρά της οθόνης για τα τερµατίσετε την τρέχουσα κλήση.
Ρυθµίσεις PIN “PIN settings”:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε “Activate” ή να απενεργοποιήσετε “Deactivate” την ερώτηση του PIN. σε κάθε αλλαγή
που κάνετε ζητείται το PIN.
Μπορείτε να αλλάξετε “Change” το PIN Αφού εισάγετε το παλιό θα σας ζητηθεί το νέο δύο φορές.
Σηµείωση: Σε µερικά ∆ίκτυα δεν επιτρέπεται στους χρήστες να απενεργοποιούν την προστασία του κωδικού PIN.
Σε αυτή την περίπτωση κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο θα σας ζητάει κωδικό PIN.
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ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΝΟΥ “SERVICE MENU”
Από την οθόνη αναµονής πληκτρολογήστε SERVICE από το πληκτρολόγιο QWERTY (οι λέξεις δεν θα φαίνονται στην οθόνη και το
τηλέφωνο θα ηχεί κατά την διάρκεια πληκτρολόγησης). Το µενού Σέρβις “Service menu” θα ανοίξει. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην
πληκτρολόγηση, σηκώστε το ακουστικό και κλείνετε το τηλέφωνο πριν κάνετε µια νέα προσπάθεια. Μπορείτε κυλίσετε στις εξής επιλογές:
Firmware version – δείχνει την έκδοση του λογισµικού και το IMEI του τηλεφώνου.
Display contrast – επιλέξτε ένα νούµερο µε το πλήκτρο κύλισης που αντιστοιχεί στη ρύθµιση αντίθεσης της φωτεινότητας που επιθυµείτε
.
Backlight – επιλέξτε ένα νούµερο χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης για να ρυθµίσετε την φωτεινότητα τις οθόνης όταν είναι σε
αναµονή, εάν είναι στο ρεύµα.
Volume control – προσαρµόστε την ένταση του µικροφώνου, ηχείου και τόνου.
Battery voltage – δείχνει την τάση της µπαταρίας.
Factory settings – επαναφέρει όλες τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, και σβήνει όλα στοιχεία της µνήµης: Τηλεφωνικό κατάλογο, Μηνύµατα,
Κλήσεις. Η ηµέρα και ώρα δεν θα αλλάξουν.
Οι παρακάτω κωδικοί λειτουργίας µπορούν να πληκτρολογηθούν στο µενού σέρβις:
*P1# – ενεργοποιεί τη µη προστατευµένη πρόσβαση – οι χρήστες δεν θα πρέπει να πληκτρολογούν τον κωδικό ασφαλείας PIN για να
έχουν πρόσβαση στην κάρτα SIM (εργοστασιακή ρύθµιση).
*P0# – απενεργοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία – οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογούν τον κωδικό ασφαλείας PIN για να
έχουν πρόσβαση στην κάρτα SIM.
*A1# – ενεργοποιεί αυτόµατο διακόπτη –ανοιχτό - Συνδέοντας το τηλέφωνο στο ρεύµα αυτόµατα θα ενεργοποιηθεί η συσκευή
(εργοστασιακή ρύθµιση).
*A0# – απενεργοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία - Συνδέοντας το τηλέφωνο στο ρεύµα δεν θα ενεργοποιηθεί η συσκευή.
*N1# – ενεργοποιεί την επίδειξη του ονόµατος δικτύου στην οθόνη (εργοστασιακή ρύθµιση). Μερικές κάρτες SIM µπορούν να
παρουσιάσουν το νούµερο του τηλεφώνου αντί το όνοµα του δικτύου.
*N0# – απενεργοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία – αφαιρεί το όνοµα δικτύου που επιδεικνύεται στην οθόνη.
*S0# – απενεργοποιεί τη λειτουργία των SMS κατά την οποία ζητείται επιβεβαίωση για µηνύµατα δοκιµής µε περισσότερους από 160
χαρακτήρες.
*S1# – ενεργοποιεί τη λειτουργία των SMS κατά την οποία ζητείται επιβεβαίωση για µηνύµατα δοκιµής µε περισσότερους από 160
χαρακτήρες.
*E0# – απενεργοποιεί την λειτουργία αυτόµατης αντικατάστασης SMS, εάν η εισερχόµενη µνήµη SMS είναι πλήρης. Ο χρήστης θα
πρέπει να σβήνει τα µηνύµατα χειροκίνητα από τα εισερχόµενα.
*E1# – ενεργοποιεί την λειτουργία αυτόµατης αντικατάστασης SMS. Το τηλέφωνο σβήνει τα παλαιότερα µηνύµατα αυτόµατα από τα
εισερχόµενα αυτόµατα.
*R0# – απενεργοποιεί την λειτουργία της αυτόµατης αναφοράς παράδοσης SMS. Εάν η λειτουργία δεν είναι ενεργή, το µήνυµα
παραµένει στο έχει παραδοθεί “being delivered” µε το φάκελο µε τα φτερά “winged” να φαίνεται στην οθόνη.
*R1# – ενεργοποιεί την λειτουργία της αναφοράς παράδοσης SMS.
*Dxy# - θέτει τη µορφή απεικόνισης ηµεροµηνίας όπου το x αντιπροσωπεύει την απεικόνιση ηµεροµηνίας (1 = Γερµανικό “German”
DDMMYY, 2 = Αµερικάνικο “American” MMDDYY, 3 = Ιαπωνία “Japan” YYMMDD) και y αντιπροσωπεύει το σύµβολο διαχώρισής
ηµεροµηνίας (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/")
Το σύµβολο # τελειώνει κάθε κωδικοποιηµένη λειτουργία. Κατόπιν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζετε το “OK“ εάν ο κωδικός έχει
τοποθετηθεί σωστά ή “Error“ εάν ο κωδικός δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Οι παραπάνω κωδικοί µπορούν να πληκτρολογηθούν µόνο
όταν βρίσκετε στο µενού σέρβις. Όλοι οι παράµετροι είναι ρυθµισµένοι στους προκαθορισµένους εάν αλλαχτεί η γλώσσα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ “SPECIFICATIONS”
∆ιαστάσεις:
240 x 210 x 100 mm
Ανάλυση Οθόνης : 132 x 65 dots, διαστάσεις 82 x 40 mm, Graphic LCD φωτιζόµενη
Τηλεφωνικός κατάλογος: 250 ονόµατα
Μνήµη για SMS: 20 τελευταία (160 χαρακτήρες) Εισερχόµενα και Εξερχόµενα
Μνήµη Κλήσεων: 10 τελευταίες εξερχόµενες
10 τελευταίες εισερχόµενες
10 τελευταίες αναπάντητες
Μελωδίες ήχων : 10 µοναδικές µελωδίες
Πληκτρολόγηση SMS: πληκτρολόγιο“QWERTY”
Πλήκτρα ταχείας κλήσης : 6 πλήκτρα µνήµης
Κλήση ανοιχτής ακρόασης : εσωτερικό ηχείο και µικρόφωνο
Θερµοκρασίες λειτουργίας : -20°C to +55°C; 25 to 85% υγρασία
Αντάπτορας ρεύµατος: 100 – 240VAC / 50 to 60 Hz; 12V/1A DC
Μπαταρία : NiMH battery, 1000mAh
GSM δίκτυα 900 / 1800 MHz dual band system, power class 4 (2W@900MHz, 1W@1800MHz)
Πιστοποιηµένα µε
Health and safety: EN 60950 class II
EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
Radio parameters: ETSI EN 301419-1, EN 301511; radio equipment: class 1
Can be operated according to T/R 20-08
Με το παρόν έγγραφο, η JabloCOM Ltd., δηλώνει ότι αυτό το τηλέφωνο GDP-02 GSM Desktop Phone είναι σύµφωνα µε
τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC. Το σηµάδι έγκρισης είναι GSM module
Wismo Quick Q2400A is CE0681.
Το αρχικό έγγραφο µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα: www.jablocom.com under “Technical support.”
Πληροφορίες Πιστοποίησης (SAR):
Αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί εντός ορίων προστασία της υγείας του κοινού και έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
Αυτή η συσκευή συναντά τις οδηγίες έκθεσης RF όταν χρησιµοποιείται σε κανονική θέση το τηλέφωνο από το αυτί, η
απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm µακριά από το σώµα.

Σηµείωση: Αν και αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε επιβλαβή υλικά προτείνουµε ότι επιστρέφεται το
προϊόν άµεσα στον έµπορο ή τον κατασκευαστών για ανακύκλωση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Υπό τους όρους περιορισµένης εγγύησης η JabloCOM Ltd. εγγυάται ότι αυτό το προϊόν είναι απαλλαγµένο από ατέλειες
στο σχέδιο, το υλικό και την εργασία κατά την διάρκεια της αρχικής αγοράς του από τον πελάτη για την περίοδο δύο (2)
ετών. Για τα µέρη υποκείµενα στη φθορά λόγω χρήσης (π.χ. µπαταρίες, πληκτρολόγιο, περίβληµα), θα καλύπτονται για έξι
(6) µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. Εάν χρειαστεί να σας καλύψει η εγγύηση, παρακαλείσθε όπως επιστρέψτε το
προϊόν στον έµπορο από τον οποίο αγοράστηκε.
Όροι:
Η εγγύηση ισχύει µόνο µε την αρχική απόδειξη που παίρνετε από τον έµπορο, που διευκρινίζει την ηµεροµηνία αγοράς και
παρουσιάζετε το προϊόν, για να επισκευαστεί ή να αντικαταστεί. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προβλήµατα που οφείλονται
σε κακή χρήση µε τρόπο άλλο από τον κανονικό και συνήθη, σύµφωνα µε τις οδηγίες για λειτουργία και συντήρηση του
προϊόντος. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα του προϊόντος λόγω ατυχήµατος, τροποποίησης,
ρύθµισης, ανάρµοστης επισκευής ή θεοµηνίας. Τέλος δεν καλύπτει η εγγύηση µονάδες άλλων προµηθευτών (π.χ. κάρτες
SIM).
Η εγγύηση δεν έχει επιπτώσεις στα καταναλωτικά νοµικά δικαιώµατα στο πλαίσιο της ισχύουσας εφαρµόσιµης εθνικής
νοµοθεσίας, ούτε στα δικαιώµατα του καταναλωτή απέναντι στον έµπορο τα οποία πιθανών προκύπτουν από σύµβαση
αγοράς / πώλησης του εµπόρου.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει αλλαγές σχεδίου και λειτουργίας στο προϊόν.
©Copyright 2006 by JabloCOM, Jablotron Group. All rights reserved.
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