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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 
 

Μάθετε την διάταξη, τα κουµπιά, την οθόνη και τα εικονίδια 
του τηλεφώνου σας. 

 
Κουµπιά 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί προσφέρει µια σύντοµη περιγραφή 
των κουµπιών του τηλεφώνου: 

Είδος Κουµπί Λειτουργία 

1 Λειτουργία Εκτέλεση λειτουργίας που υποδεικνύεται 
στο κάτω µέρος της οθόνης. 

2 Πλοήγηση 

Σε λειτουργία αναµονής, έχετε 
πρόσβαση σε οριζόµενες από τον 

χρήστη λειτουργίες, σε λειτουργία µενού, 
µεταβαίνετε στις επιλογές µενού. 

3 Κλήση 

Ανοίγει τη λίστα των πρόσφατων 
κλήσεων ή πραγµατοποιεί µια κλήση 

στον αριθµό που υπάρχει στην οθόνη. 
Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόµενη 

κλήση. 

4 Κλείσιµο 
τηλεφώνου 

Τερµατίζει µια κλήση ή απορρίπτει µια 
εισερχόµενη κλήση. Κρατήστε το 

πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το 

τηλέφωνο. 

5 1……0 Εισαγωγή αριθµών, κειµένου και / ή 
ειδικών χαρακτήρων. 



Οθόνη 
 

Η οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου είναι σχεδιασµένη ως 
εξής: 

 
(∆είτε 1.2 – Σελίδα 2) 

 
Εικονίδια 

 
Μάθετε για τα εικονίδια που εµφανίζονται στο πάνω µέρος 
της οθόνης και υποδεικνύουν την κατάσταση του κινητού: 
 

Εικονίδιο Περιγραφή λειτουργίας 

 
Απεικονίζει την τρέχουσα ένταση του σήµατος. 

Όσες περισσότερες οι γραµµές, τόσο 
δυνατότερο το σήµα. 

 
Κατάσταση µπαταρίας. Μεγαλύτερη γραµµή 

υποδεικνύει περισσότερη µπαταρία. 

 Μη αναγνωσµένα SMS. 

 Ρυθµίσεις ξυπνητήρι. 

 Λειτουργία Bluetooth ενεργή. 

 
Ρύθµιση προφίλ στο Αθόρυβο. 

 
Ρύθµιση προφίλ σε Συνάντηση. 

 Ρύθµιση προφίλ σε Εξωτερικό Χώρο. 

 Ακουστικά συνδεδεµένα. 

 Ένδειξη περιαγωγής. 

 
  



   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 
 

Ξεκινήστε να ρυθµίζετε το κινητό σας τηλέφωνο για την 
πρώτη του χρήση 

 
 

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 
 
Όταν εγγραφείτε σε µια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, θα 
λάβετε µια κάρτα ∆οµοστοιχείου Ταυτότητας Συνδροµητή 
(SIM), µε λεπτοµέρειες εγγραφής, όπως ο προσωπικός 
αναγνωριστικός αριθµός σας (PIN) και προαιρετικές 
υπηρεσίες. 
 
Για να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM και την µπαταρία, 
 
1. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας. 

 
  (∆είτε  2.1 – Σελίδα 3) 

 
2. Εισάγετε την κάρτα SIM. 
 
Το τηλέφωνό σας έχει 2 υποδοχές κάρτας SIM που σας 
επιτρέπουν να χρησιµοποιήσετε 2 κάρτες SIM και να τις 
εναλλάσσετε. 

 
(∆είτε  2.2 – Σελίδα 3) 

 
• Τοποθετείστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο µε την 

επιφάνεια χρυσού χρώµατος προς τα κάτω. 
• Χωρίς να εισάγετε την κάρτα SIM, µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτός δικτύου του 
τηλεφώνου σας και µερικά µενού.  

 



3. Τοποθετείστε την µπαταρία. 
 

(∆είτε  2.3 – Σελίδα 3) 
 
4. Επανατοποθετείστε το κάλυµµα της µπαταρίας. 

 
 

Εισάγετε κάρτα µνήµης (προαιρετικό) 
 
Για να αποθηκεύσετε επιπλέον αρχεία πολυµέσων, πρέπει να 
εισάγετε µια κάρτα µνήµης.  
 
 
• Το φορµάτ της κάρτα µνήµης σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µπορεί να προκαλέσει ασυµβατότητα µε το 
τηλέφωνό σας. Κάντε φορµάτ στην κάρτα µνήµης µόνο 
στο τηλέφωνο. 

 
 
1. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας. 
 

(∆είτε  3.1 – Σελίδα 4) 
 

 
2. Εισάγετε έναν υποδοχέα µνήµης µε την πλευρά της 
ετικέτας προς τα πάνω. 
 
 

(∆είτε  3.2 – Σελίδα 4) 

  



   ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

Μάθετε πώς θα εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού 
σας τηλέφωνου. 

 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 

 
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, 
 
1. Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης. [  ]. 
 
2. Πληκτρολογήστε τον αριθµό του PIN σας και πατήστε το 
OK (αν απαιτείται). 
 
Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στο 
βήµα 1 πάνω. 

 
Πρόσβαση στα µενού και στις εφαρµογές 

 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού και τις Εφαρµογές,  
 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα µενού του τηλεφώνου σας, 
 
1. Σε λειτουργία Αδράνειας, πατήστε το αριστερό πλήκτρο < 
Μενού > για πρόσβαση στη λειτουργία Μενού. 
 
2. Χρησιµοποιείστε το κουµπί πλοήγησης για να µεταβείτε 
στο µενού ή στις επιλογές.  
 
3. Πατήστε < Επιλογή>, < OK>, ή το κουµπί Επιβεβαίωση για 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή. 
 
4. Πατήστε <Πίσω> για να µεταβείτε ένα επίπεδο πάνω, 
πατήστε [ ] για να επιστρέψετε σε λειτουργία Αδράνειας. 

 



Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσης 
 
Μάθετε να κάνετε ή να απαντάτε σε κλήσεις σε αυτή την 
ενότητα. 
 
Κάντε µια κλήση: 
 
1. Σε λειτουργία Αδράνειας, εισάγετε έναν κωδικό περιοχής 
και έναν αριθµό τηλεφώνου. 
 
2. Πατήστε [ ] για να πληκτρολογήσετε τον αριθµό. 
 
3. Για να τερµατίσετε την κλήση, πατήστε [  ]. 
 
Απάντηση σε µια κλήση: 
 
1. Όταν έχετε µια εισερχόµενη κλήση, πατήστε [ ]. 
 
2. Για να τερµατίσετε µια κλήση, πατήστε [   ]. 
 

Στείλτε και δείτε µηνύµατα 
 
Σε αυτή την ενότητα, µάθετε να στέλνετε και να λαµβάνετε: 
(SMS). 
 
Για να στείλετε ένα µήνυµα κειµένου: 
 
1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Μηνύµατα → Γράψτε 
µήνυµα → Μήνυµα κειµένου. 
 
2. Εισάγετε το µήνυµα κειµένου σας.  
 
3. Πατήστε < Επιλογές> → Αποστολή προς. 
 
4. Εισάγετε αριθµό προορισµού ή επιλέξτε από τον 



τηλεφωνικό κατάλογο. 
 
5. Πατήστε<OK> ή προσθέστε όπως στο προηγούµενο βήµα. 
 
6. Πατήστε <Επιλογές> → Αποστολή. 
 

Προσθήκη επαφών 
 
Μάθετε τα βασικά για να χρησιµοποιείτε τον τηλεφωνικό σας 
κατάλογο. 
 
Προσθήκη νέας επαφής: 
 
1. Επιλέξτε Μενού. 
 
2.Επιλέξτε Τηλεφωνικός Κατάλογος → Προσθήκη νέας 
επαφής. 
 
3. Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης (Τηλέφωνο, SIM1, ή SIM2). 
 
4. Εισάγετε τις πληροφορίες της επαφής. 
 
5. Πατήστε < Επιλογές > → Προσθήκη, για να σώσετε την 
επαφή στη µνήµη.  
 
Βρείτε µια Επαφή 
 
1. Από το αρχικό Μενού, επιλέξτε Τηλεφωνικός Κατάλογος. 
 
2. Εισάγετε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος που ψάχνετε.  
 
3. Επιλέξτε το όνοµα της επαφής από τη λίστα αναζήτησης. 
 
Μόλις βρείτε µια επαφή, µπορείτε να την καλέσετε πατώντας 
[   ] 



 
Ακούστε µουσική 

 
Μάθετε πως θα ακούσετε µουσική µέσω της αναπαραγωγής 
µουσικής ή του ραδιόφωνου FM. 
 
Ακούστε ραδιόφωνο FM: 
 
1. Συνδέστε το παρεχόµενο ζευγάρι ακουστικών στην 
υποδοχή πολλαπλών χρήσεων του τηλεφώνου. 
 
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Πολυµέσα → ραδιόφωνο 
FM. 
 
3. Πατήστε το κάτω κουµπί Πλοήγησης για να ξεκινήσετε το 
Ραδιόφωνο. 
 
4. Χειριστείτε το ραδιόφωνο FM χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα Πλοήγησης. 
 
Ακούστε µουσικά αρχεία: 
 
Πρώτα µεταφέρετε µουσικά αρχεία στον φάκελο “Η Μουσική 
Μου” του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα µνήµης, 
 
1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Πολυµέσα → 
Αναπαραγωγή Ήχου. 
 
2. Επιλέξτε µια µουσική κατηγορία → ένα µουσικό αρχείο. 
 
3. Χειριστείτε την αναπαραγωγή χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα Πλοήγησης. 
 
 
  



   ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 
 

Μάθετε τα βασικά για να βγάζετε και να βλέπετε 
φωτογραφίες. 

 
 

Λήψη φωτογραφιών 
 
1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Κάµερα για να 
ενεργοποιήσετε την κάµερα. 
 
2. Στοχεύστε τον φακό προς το αντικείµενο και εφαρµόστε 
οποιαδήποτε προσαρµογή. 
 
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να βγάλετε µια 
φωτογραφία. Η φωτογραφία σώζεται αυτόµατα. 
 
4. Πατήστε < Πίσω> για να βγάλετε άλλη φωτογραφία (βήµα 
2). 
 

∆είτε φωτογραφίες που έχετε βγάλει 
 
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο και µετά επιλέξτε Φωτογραφίες 
για γρήγορη πρόσβαση στη συλλογή φωτογραφιών.  
 

Επιλογές κάµερας 
 
Μπαίνοντας στις επιλογές της Κάµερας αποκτάτε πρόσβαση 
στις ακόλουθες επιλογές: 
 
Ρυθµίσεις κάµερας: 
 
Επιλέξτε ήχο φωτοφράκτη όταν βγάζετε µια φωτογραφία.  
 



Αλλάξτε τον δείκτη έκθεσης για να προσαρµόσετε τη 
φωτεινότητα της φωτογραφίας. 
 
Προσαρµόστε το κοντράστ για να διαφοροποιήσετε µεταξύ 
σκοτεινών και φωτεινών περιοχών.  
 
Επιλέξτε τη ρύθµιση κατά του Φθορισµού για να εξαλείψετε 
το εφέ φθορισµού στις φωτογραφίες.  
 
Τροποποιείστε τον χρονοδιακόπτη για να φωτογραφίσετε τον 
εαυτό σας. 
 
Αλλάξτε τη ρύθµιση του αριθµού συνεχόµενων λήψεων για να 
βγάλετε µια σειρά φωτογραφιών. 
 
Ρυθµίσεις εικόνας: 
 
Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος της εικόνας. 
 
Μπορείτε να προσαρµόσετε την ποιότητα της εικόνας. 
  
Ισοστάθµιση λευκού: 
 
Επιλέξτε ένα χρωµατικό θέµα που ταιριάζει στο περιβάλλον.  
 
Λειτουργία σκηνής: 
 
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη νυχτερινή λειτουργία (έξτρα 
φως) ή επιτρέπει στο κινητό να επιλέξει την λειτουργία. 
 
Ρυθµίσεις εφέ: 
 
Προσθέστε ένα χρωµατικό εφέ σε τραβηγµένες φωτογραφίες. 
 
Αποθήκευση: 



Σας επιτρέπει να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε τις 
φωτογραφίες που έχετε βγάλει. 



   ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLUETOOTH  
 

 
Μάθετε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας να συνδέεται µε 
άλλες ασύρµατες συσκευές για ανταλλαγή δεδοµένων. 
 

Ενεργοποιείστε το ασύρµατο Bluetooth 
 
1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε Ρυθµίσεις → 
Συνδεσιµότητα → Bluetooth. 
 
2. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση. 
 
3. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για ενεργοποίηση. 
 
4. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το 
τηλέφωνό σας, µεταβείτε στην Ορατότητα και πιέστε το 
αριστερό πλήκτρο για Ενεργοποίηση. 
 

Βρείτε και συνδεθείτε µε άλλες ενεργές συσκευές 
Bluetooth 

 
1. Στο Μενού, επιλέξτε Ρυθµίσεις → Συνδεσιµότητα → 
Bluetooth → Η συσκευή µου → Αναζήτηση νέας συσκευής. 
 
2. Μεταβείτε σε µια συσκευή και πιέστε < Επιλογή>. 
 
3. Εισάγετε έναν αριθµό PIN για την ασύρµατη επιλογή 
Bluetooth ή το PIN του Bluetooth της άλλης συσκευής, 
εφόσον έχει, και πιέστε <OK>. 
 
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής εισάγει τον ίδιο κωδικό ή 
δεχτεί την σύνδεση, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί. 
 



Στείλτε δεδοµένα χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα ασύρµατου 
Bluetooth. 
 
1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από µια εφαρµογή του 
κινητού σας που θέλετε να στείλετε. 
 
2. Πατήστε < Επιλογές > → Αποστολή → Μέσω Bluetooth → 
Επιλέξτε το όνοµα της συσκευής και µετά αποδεχτείτε τον 
φάκελο  στον αποδέκτη. 
 

∆εχτείτε δεδοµένα χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα 
ασύρµατου Bluetooth 

 
1. Εισάγετε ή αποδεχτείτε το PIN για το ασύρµατο Bluetooth 
και πιέστε < OK> (αν απαιτείται). 
 
2. Πιέστε < Ναι > για να επιβεβαιώσετε πως επιθυµείτε να 
δεχτείτε δεδοµένα από τη συσκευή  (αν απαιτείται). 
 

 
Αλλάξτε το όνοµα συσκευής Bluetooth 

 
1. Στο Μενού, επιλέξτε Ρυθµίσεις → Συνδεσιµότητα → 
Bluetooth → Το Όνοµά µου. 
 
2. Γράψτε το όνοµα που επιθυµείτε και µετά πατήστε 
Επιλογές → Ολοκληρώθηκε. 
 

Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης  
 
1. Στο Μενού, επιλέξτε Ρυθµίσεις → Συνδεσιµότητα → 
Bluetooth → Περισσότερα  → Αποθήκευση. 
 
2. Επιλέξτε Κάρτα Μνήµης αν έχει προστεθεί µια στο 
τηλέφωνό σας, διαφορετικά επιλέξτε Τηλέφωνο. 



  
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
Παρακαλούµε θυµηθείτε να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες 

και κανονισµούς όταν χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κάτι 
τέτοιο θα αποτρέψει αρνητικές συνέπειες για εσάς και το 

περιβάλλον. 
 
 
 

Γενική ασφάλεια 
 

 

 
Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο, το ποδήλατο 
ή περπατάτε, µην χρησιµοποιείτε ακουστικά 
κεφαλής ή µικρά ακουστικά. Η προσοχή σας 
µπορεί να διασπαστεί, κάτι το οποιο µπορεί 
να προκαλέσει ατύχηµα και µπορεί να είναι 
παράνοµο σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιοχές. Για προληπτικά µέτρα ασφαλείας 
µην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ 
οδηγείτε και µείνετε πάντα σε εγρήγορση 

στο περιβάλλον σας. Ακολουθείστε όλες τις 
οδηγίες ασφαλείας και τους κανονισµούς 

που σχετίζονται µε τη χρήση της συσκευής 
σας όταν οδηγείτε όχηµα.  

 

 

Μην το χρησιµοποιείτε σε πρατήρια 
καυσίµων. 

 

Κρατείστε το κινητό σας σε απόσταση 
τουλάχιστον 15 χιλιοστόµετρων από το αυτί 

σας ή το σώµα σας ενώ πραγµατοποιείτε 
κλήσεις.  



 

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να παράγει 
έντονο φως ή να αναβοσβήνει. 

 
Μικρά µέρη µπορεί να προκαλέσουν πνιγµό. 

 
Μην ρίχνετε το κινητό σας στη φωτιά. 

 

 
Για να αποφύγετε τυχόν ακουστική βλάβη,  

µην ακούτε σε µεγάλη ένταση για 
εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Η 

υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά 
κεφαλής και µικρά ακουστικά µπορεί να 

προκαλέσει απώλεια της ακοής. 
 

 

Αποφύγετε την επαφή µε οτιδήποτε 
µαγνητικό. 

 

Κρατήστε το µακριά από βηµατοδότες και 
άλλες ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές. 

 

Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες 
θερµοκρασίες. 



 

Απενεργοποιείστε το όταν σας ζητηθεί σε 
νοσοκοµεία και ιατρικές εγκαταστάσεις. 

 

Αποφύγετε την επαφή µε υγρά. Κρατείστε 
στο κινητό σας στεγνό.  

 

Απενεργοποιείστε το όταν σας ζητηθεί σε 
αεροσκάφη και αεροδρόµια. 

 
Μην αποσυναρµολογείτε το κινητό σας. 

 

Απενεργοποιείστε το όταν βρίσκεστε κοντά 
σε εκρηκτικά υλικά ή υγρά. 

 

Χρησιµοποιείστε µόνο εγκεκριµένα 
εξαρτήµατα. 

 

Μην βασίζεστε στο τηλέφωνό σας για 
επικοινωνία έκτακτης ανάγκης. 

 



 
Ελέγχετε συχνά τον µετασχηµατιστή, ειδικά στο βύσµα 
και στην επίστρωση για να εντοπίσετε τυχόν φθορές. 

Αν ο µετασχηµατιστής έχει υποστεί φθορές, δεν 
µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε έως ότου φτιαχτεί.  

 
Τοποθετείστε τον µετασχηµατιστή σε πρίζα που είναι 

εύκολα προσβάσιµη. Πάντα αφαιρείτε τον 
µετασχηµατιστή µετά τη χρήση του.  

 
Χρησιµοποιείτε µόνο τον µετασχηµατιστή που σας 

δόθηκε µε τη συσκευή. 
 

 

 

 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

 
Προς αποφυγή σοβαρού τραυµατισµού, µην 

αγγίζετε την πρίζα του φορτιστή!  
 

Αποσυνδέστε τον φορτιστή όταν δεν τον 
χρησιµοποιείτε. 

 
Για να αποσυνδέσετε έναν φορτιστή ή ένα 

εξάρτηµα, τραβήξτε το βύσµα, όχι την 
πρίζα. 

 
Η µονάδα παραγωγής ρεύµατος είναι το 

στοιχείο που σας επιτρέπει να 
αποσυνδέσετε το προϊόν. 

 
Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να παραµένει σε 

µέρος εύκολα προσβάσιµο. 
 

 



Μην εκθέτετε την συσκευή σας απευθείας στο φως, 
όπως, για παράδειγµα, στο ταµπλό του αυτοκινήτου 

σας. 
 

Σε περίπτωση υπερθέρµανσης µην χρησιµοποιείτε τη 
συσκευή. 

 
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή 

ενώ περπατάτε. 
 

Μην υποβάλετε τη συσκευή σε σοβαρές προσκρούσεις 
και µην τη ρίχνετε από ψηλό σηµείο, διαφορετικά 
µπορεί να προκληθούν ζηµιές ή δυσλειτουργίες. 

 
Μην αποσυναρµολογείτε, τροποποιείτε ή φτιάχνετε τη 

συσκευή µόνοι σας. 
 

Για να καθαρίσετε τη συσκευή χρησιµοποιείστε ένα 
καθαρό και απαλό πανί.  

Μην χρησιµοποιείτε χηµικά προϊόντα ή καθαριστικό.  

  



   EU WEEE 
 

Πληροφορίες προς τους καταναλωτές κατ’ εφαρµογή 
της οδηγίας ΕΕ για τα ΑΗΗΕ. 

 
 

 

 
Όταν το τηλέφωνο τελειώσει τον κύκλο ζωής του, 

παρακαλούµε αφαιρέστε την µπαταρία πριν 
απορρίψετε το τηλέφωνο. 

 
Αυτό το προϊόν υπόκειται σε κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση 
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Για αυτό το προϊόν εξορύχτηκαν και 
χρησιµοποιήθηκαν φυσικοί πόροι και ενδέχεται να 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Το παραπάνω σύµβολο, 
πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, δηλώνει ότι το 
προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα υπόλοιπα 
οικιακά απόβλητά σας. Αντ’ αυτού, είναι ευθύνη σας να 
απορρίπτετε τον απόβλητο εξοπλισµό σας παραδίδοντάς 
τον σε ένα προβλεπόµενο σηµείο συλλογής για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  
 
Η χωριστή διαλογή και ανακύκλωση του απόβλητου 
εξοπλισµού σας την ώρα της απόρριψης  θα βοηθήσει 
στην συντήρηση των φυσικών πόρων και θα 
διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται µε τρόπο που 
προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πού 



µπορείτε να αποθέσετε τον απόβλητο εξοπλισµό σας για 
ανακύκλωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την 
τοπική δηµόσια υπηρεσία σας, την υπηρεσία απόθεσης 
οικιακών αποβλήτων, ή το κατάστηµα από το οποίο 
αγοράσατε το προϊόν. 

Συστάσεις: 
 
• Μην αποσυναρµολογείτε, ανοίγετε ή διαλύετε τη 

συσκευή ή τις µπαταρίες. 
 
• Μην εκθέτετε το προϊόν ή τη µπαταρία σε φωτιά ή 

θερµότητα. Αποφύγετε την αποθήκευση της 
συσκευής απευθείας στο ηλιακό φως.  

 
• Μην βραχυκυκλώνετε τη µπαταρία. Μην αποθηκεύετε 

τις µπαταρίες σε συρτάρι όπου µπορεί να 
βραχυκυκλωθούν µεταξύ τους ή να έρθουν σε επαφή 
µε άλλα µεταλλικά αντικείµενα.  

 
• Μην προκαλείτε µηχανικές κρούσεις στις µπαταρίες.  
 
• Σε περίπτωση διαρροής, µην αφήνετε το υγρό να 

έρθει σε επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα σας. Αν αυτό 
συµβεί ξεπλύνετε µε καθαρό νερό την περιοχή που 
έχει επηρεαστεί και ζητήστε ιατρική συµβουλή.  

 
• Ακολουθήστε τις ενδείξεις συν (+) και πλην (-) πάνω 

στη µπαταρία και τη συσκευή και διασφαλίστε πως η 
χρήση είναι σωστή. 

 
• Μην χρησιµοποιείτε αξεσουάρ ή µπαταρίες που δεν 

είναι κατασκευασµένα για χρήση µε αυτή τη 
συσκευή. 

 
• Εποπτεύστε τη χρήση των µπαταριών από παιδιά.  



• Συµβουλευτείτε έναν γιατρό αµέσως σε περίπτωση 
κατάποσης κάποιου εξαρτήµατος ή µπαταρίας.  
 

• Αγοράστε πάντα τη µπαταρία που συστήνεται από 
τον κατασκευαστή της συσκευής. 

 
• ∆ιατηρείτε πάντα το προϊόν και τη µπαταρία καθαρά 

και στεγνά. 
 
• Καθαρίστε τους ακροδέκτες του προϊόντος ή της 

µπαταρίας, αν έχουν λερωθεί, µε ένα καθαρό και 
στεγνό πανί.  

 
• Είναι απαραίτητο να φορτίζετε την µπαταρία πριν τη 

χρήση. Χρησιµοποιείτε πάντα τον φορτιστή και 
διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή το 
εγχειρίδιο της συσκευής για τις οδηγίες σχετικά µε τη 
φόρτιση.  

 
• Μην αφήνετε τη µπαταρία φορτισµένη όταν δεν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 
 
• Μετά από µεγάλες περιόδους αποθήκευσης, µπορεί να 

χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τη 
µπαταρία αρκετές φορές ώστε να πετύχετε τη 
µέγιστη δυνατή απόδοση. 

 
• ∆ιατηρείτε πάντα τα αυθεντικά συνοδευτικά έγγραφα 

της συσκευής, ενδέχεται να τα χρειαστείτε αργότερα 
για µελλοντική αναφορά. 

 
• Αν γίνεται, αφαιρέστε την µπαταρία της συσκευής 

όταν δεν χρησιµοποιείται. 
 
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπερβολικά ζεστά ή 

κρύα µέρη όπως µέσα σε αυτοκίνητο κατά τη 



διάρκεια του καλοκαιριού. Ενδέχεται να προκαλέσει 
βλάβη στη συσκευή και έκρηξη της µπαταρίας. 
Προτείνεται η χρήση της συσκευής σε θερµοκρασίες 
που κυµαίνονται ανάµεσα σε 5°C και 35°C.  

 
    Πρόληψη της απώλειας ακοής 

 
Υπάρχει κίνδυνος µη αναστρέψιµης απώλειας ακοής αν 
το ακουστικό, τα ακουστικά, το ηχείο, ή το σετ των 
hands-free χρησιµοποιηθούν σε δυνατή ένταση. 
Προσαρµόστε την ένταση σε ένα επίπεδο που δεν 
παρουσιάζει κίνδυνο. Με το πέρασµα του χρόνου µπορεί 
να συνηθίσετε τη χρήση σε δυνατότερη ένταση, όµως 
αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην ακοή σας. Αν 
ακούτε βουητό ή πνιχτή οµιλία, σταµατήστε τη χρήση 
της συσκευής και ζητήστε τη συµβουλή ενός ειδικού. 
Όσο µεγαλύτερη η ένταση, τόσο συντοµότερα µπορεί 
να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.   
 
 
Οι ειδικοί δίνουν τις παρακάτω συστάσεις: 
 
- Ελαχιστοποιείστε τη δυνατή ένταση των ακουστικών, 
του ηχείου ή του σετ ακουστικών. 
- Αποφύγετε την αύξηση της έντασης για να καλύψετε 
ένα θορυβώδες περιβάλλον. 
- Μειώστε την ένταση αν δεν µπορείτε να ακούσετε 
τους ανθρώπους που µιλάνε κοντά σας.  

 
  



   
 

SAR 
 
 

Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτή τη 
σηµαντική ενότητα. 

 
ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ 
 
Αποδεικτικό συµµόρφωσης µε διεθνή πρότυπα (ICNIRP) ή µε την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) απαιτείται από όλα τα 
µοντέλα κινητής τηλεφωνίας πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Η 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη ή 
οποιουδήποτε άλλου ατόµου είναι ένα βασικό απαιτούµενο αυτών 
των προτύπων ή της οδηγίας.  
 
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ  
 
Η κινητή συσκευή σας είναι ραδιοποµπός και ραδιοδέκτης. Είναι 
σχεδιασµένη ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε 
ραδιοκύµατα (ηλεκτροµαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που 
προτείνονται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες δηµιουργήθηκαν από 
έναν ανεξάρτητο επιστηµονικό οργανισµό (ICNIRP) και 
περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας που 
σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόµων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας. 
 
Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύµατα  χρησιµοποιούν µια µονάδα 
µέρτρησης που είναι γνωστή ως Ρυθµός Ειδικής Απορρόφησης, ή 
SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg. 
 
Οι δοκιµές για SAR διεξάγονται µε τη χρήση καθορισµένων θέσεων 
λειτουργίας µε την συσκευή να  εκπέµπει στην ανώτατη 
πιστοποιηµένη σταθµή ισχύος σε όλες τις δοκιµασµένες ζώνες 
συχνότητας.  



 
Εφαρµοσµένες στο σώµα δοκιµές SAR έχουν διεξαχθεί σε 
απόσταση διαχωρισµού 1,5 εκ. Για να πληροί τις οδηγίες περί 
έκθεση σε ραδιοσυχνότητες κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
εφαρµοσµένης στο σώµα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται 
τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση µακριά από το σώµα. Αν δεν 
χρησιµοποιείτε εγκεκριµένο αξεσουάρ διασφαλίστε πως 
οποιοδήποτε προϊόν χρησιµοποιείτε δεν περιέχει µέταλλο και πως 
τοποθετεί το τηλέφωνο στην καθορισµένη απόσταση από το 
σώµα.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε το 
www.energizeyourdevice.com 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία και 
την δηµόσια υγεία είναι διαθέσιµα στην ακόλουθη ιστοσελίδα. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισµένο µε ενσωµατωµένη κάµερα. Για 
βέλτιστη λειτουργία, πρέπει να αποφεύγετε να την αγγίζετε ή να 
τη διασπάτε. 
 
Καθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν µια ποικιλία λειτουργιών, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε θέση διαφορετική από το αυτί 
σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συσκευή θα συµµορφώνεται µε τις 
οδηγίες όπως στην περίπτωση χρήσης της µε ακουστικά ή καλώδιο 
δεδοµένων USB. Αν χρησιµοποιείτε άλλο αξεσουάρ διασφαλίστε 
ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι σε χρήση δεν περιέχει µέταλλο και 
τοποθετεί το τηλέφωνο τουλάχιστον 1,5 εκ µακριά από το σώµα.    
  



   CE  
  
  

Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτή τη 
σηµαντική ενότητα. 

 
 
ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ 
 
Αποδεικτικό συµµόρφωσης µε διεθνή πρότυπα (ICNIRP) ή µε την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) απαιτείται από όλα τα 
µοντέλα κινητής τηλεφωνίας πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Η 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη ή 
οποιουδήποτε άλλου ατόµου είναι ένα βασικό απαιτούµενο αυτών 
των προτύπων ή της οδηγίας.  
 
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ  
 
Η κινητή συσκευή σας είναι ραδιοποµπός και ραδιοδέκτης. Είναι 
σχεδιασµένη ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε 
ραδιοκύµατα (ηλεκτροµαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που 
προτείνονται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες δηµιουργήθηκαν από 
έναν ανεξάρτητο επιστηµονικό οργανισµό (ICNIRP) και 
περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας που 
σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόµων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας. 
 
Συµµόρφωση µε τις Κανονιστικές ∆ιατάξεις της ΕΕ 
 
∆ια του παρόντος, αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές 
απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
2014/53/EU. 
 
  



Για την δήλωση συµµόρφωσης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.energizeyourdevice.com 
 
Παρατήρηση: Παρακολουθήστε τους εθνικού τοπικούς 
κανονισµούς στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η 
συσκευή. Η χρήση της συσκευής µπορεί να είναι υπό περιορισµό 
σε κάποια ή όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). 
 
Σηµειώσεις: 
 
- Λόγω των χρησιµοποιηµένων πλαστικών περιβληµάτων το κινητό 
τηλέφωνο µπορεί να συνδεθεί  σε διεπαφή USB έκδοσης 2.0 ή 
µεγαλύτερης. Η σύνδεση στα αποκαλούµενα USB ρεύµατος 
απαγορεύεται.  
 
- Ο µετασχηµατιστής να εγκατασταθεί δίπλα στον εξοπλισµό και να 
είναι εύκολα προσβάσιµος.  
 
- Μην χρησιµοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιβάλλον µε πολύ 
ψηλή ή πολύ χαµηλή θερµοκρασία, ποτέ µην εκθέτετε το κινητό 
τηλέφωνο σε έντονο ηλιακό φως ή σε περιβάλλον µε πολλή 
υγρασία. Η κατάλληλη θερµοκρασία για το τηλέφωνο και τα 
εξαρτήµατά είναι µεταξύ -10℃-55℃. 
 
- Όταν το φορτίζετε, τοποθετείστε το τηλέφωνο σε περιβάλλον 
που έχει κανονική θερµοκρασία δωµατίου  και καλό εξαερισµό. 
Συνιστάται να φορτίζετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον µε 
θερµοκρασία που κυµαίνεται από 5℃~25℃. Παρακαλούµε 
διασφαλίστε πως γίνεται χρήση µόνο του φορτιστή που 
προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Χρήση µη εξουσιοδοτηµένου 
φορτιστή µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και να παραβιάσει την 
άδεια του τηλεφώνου και το άρθρο της εγγύησης. 
 
- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ  



 
-  Υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά και ακουστικά κεφαλής 
µπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε το 
www.energizeyourdevice.com 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία και 
την δηµόσια υγεία είναι διαθέσιµα στην ακόλουθη ιστοσελίδα. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισµένο µε ενσωµατωµένη κάµερα. Για 
βέλτιστη λειτουργία, πρέπει να αποφεύγετε να την αγγίζετε ή να 
τη διασπάτε. 
 
Kαθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν µια ποικιλία λειτουργιών, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε θέση διαφορετική από το αυτί 
σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συσκευή θα συµµορφώνεται µε τις 
οδηγίες όπως στην περίπτωση χρήσης της µε ακουστικά ή καλώδιο 
δεδοµένων USB. Αν χρησιµοποιείτε άλλο αξεσουάρ διασφαλίστε 
ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι σε χρήση δεν περιέχει µέταλλο και 
τοποθετεί το τηλέφωνο τουλάχιστον 1,5 εκ µακριά από το σώµα.    
  



Εµείς,η AVENIR TELECOM,  
208 Μπουλβάρ ντε Πλοµπιέρ, 13581 Μαρσέιγ Σεντέξ 20, Γαλλία 
[208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANCE] 
∆ηλώνουµε ότι:  
 
Η ENERGIZER συµµορφώνεται µε τα πρότυπα και τις διατάξεις 
των οδηγιών. Η διαδικασία του πιστοποιητικού συµµόρφωσης που 
ορίζεται στο άρθρο IV της οδηγίας 2014/53/EU βρίσκεται υπό την 
δικαιοδοσία του ακόλουθου οργανισµού: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Λεωφόρος Άνβιλγουντ, Σάνιβεϊλ, Καλιφόρνια 94089, ΗΠΑ. 

Τηλέφωνο: +1 408 732 9162   Φαξ: +1 408 732 9164 
 [1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164] 

 
 Το πλήρες κείµενο του πιστοποιητικού συµµόρφωσης της 
συσκευής είναι διαθέσιµο κατόπιν αιτήµατος µέσω ταχυδροµείου  
στην ακόλουθη διεύθυνση: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard 
de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Ηµεροµηνία)  (Όνοµα και υπογραφή εξουσιοδοτηµένου 

προσώπου) 
Ανώτατη τιµή SAR για το µοντέλο και συνθήκες κάτω από τις οποίες 

καταγράφηκαν: 

GSM
i
 900 0.586 W/kg 10g Μάζα Κεφαλής SAR | 0.731 W/kg 10g 

Μάζας Σώµατος SAR 

DCSii 1800 
0.441 W/kg 10g Μάζα Κεφαλής SAR | 0.946 W/kg 10g 

Μάζας Σώµατος SAR 
 

 

  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ E10 
 



Κατά την χρήση, οι πραγµατικές τιµές SAR για αυτή τη συσκευή είναι συνήθως 
κατά πολύ κατώτερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό συµβαίνει 
επειδή, για λόγους αποτελεσµατικότητας του συστήµατος και για να 
ελαχιστοποιηθεί  η παρεµβολή στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής σας 
συσκευής µειώνεται αυτόµατα όταν δε απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. 
Όσο λιγότερη η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο λιγότερη είναι η τιµή SAR. 
 

                                                        
i GSM: Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών 
ii DSC: Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση 


