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ψηφιακ? τεχνολογ?α κινητ?? τηλεφων?α?.

|ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτ?? οι οδηγ?ε? χειρισμο? περι?χουν σημαντικ?? πληροφορ?ε? για
τη χρ?ση και λειτουργ?α του τηλεφ?νου σα?. Παρακαλο?με διαβ?στε
με προσοχ? ?λε? τι? πληροφορ?ε? για την αρτι?τερη λειτουργ?α του
και για να αποφ?γετε οποιαδ?ποτε βλ?βη ? εσφαλμ?νη χρ?ση του.
Οποιεσδ?ποτε αλλαγ?? ? τροποποι?σει? που δεν συμφωνο?ν απ?λυτα
με αυτ?? τι? οδηγ?ε? μπορε? να καταστ?σουν ?κυρη την εγγ?ηση αυτ??
τη? συσκευ??.

Απ?ρριψη τη? παλι?? σα? συσκευ??
1. ?ταν ?να

προ??ν διαθ?τει το σ?μβολο εν?? διαγραμμ?νου κ?λαθου απορριμμ?των, τ?τε το προ??ν καλ?πτεται απ?
Ευρωπα?κ? Οδηγ?α 2002/96/EC.
Η απ?ρριψη ?λων των ηλεκτρικ?ν και ηλεκτρονικ?ν προ??ντων πρ?πει να γ?νεται χωριστ? απ? τα γενικ? οικιακ?
απορρ?μματα μ?σω καθορισμ?νων εγκαταστ?σεων συλλογ?? απορριμμ?των, οι οπο?ε? ?χουν δημιουργηθε? ε?τε
απ? την κυβ?ρνηση ? απ? τι? τοπικ?? αρχ??.
Η σωστ? απ?ρριψη τη? παλι?? σα? συσκευ?? θα βοηθ?σει στην αποτροπ? πιθαν?ν αρνητικ?ν συνεπει?ν ω?
προ? το περιβ?λλον και την υγε?α του ανθρ?που.
την

2.

3.

4. Για

πιο λεπτομερε?? πληροφορ?ε? σχετικ? με την απ?ρριψη τη? παλι??
γραφε?ο, υπηρεσ?α δι?θεση? οικιακ?ν απορριμμ?των ? το μαγαζ? απ?

σα? συσκευ??, επικοινων?στε με
το οπο?ο αγορ?σατε το προ??ν.

το

αρμ?διο

τοπικ?
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Προειδοπο?ηση
|

ΓΙΑΤΗΝΣΦΛΕ

?

?

?

?

?

Тα

Προσοχ?

κινητ? τηλ?φωνα πρ?πει
απενεργοποιημ?να καθ’ ?λη
αεροπορικ?ν πτ?σεων.
Μην κρατ?τε

το

τηλ?φωνο

να

ε?ναι

τη

δι?ρκεια

εν?σω

?

των

οδηγε?τε.

Μην χρησιμοποιε?τε το τηλ?φωνο κοντ? σε πρατ?ρια
καυσ?μων, αποθ?κε? καυσ?μων, εργοστ?σια χημικ?ν
και χ?ρου? εργασ?α? ?που γ?νεται χρ?ση εκρηκτικ?ν.

?

Φυλ?σσετε

πραγματοπο?ηση επειγουσ?ν κλ?σεων ενδ?χεται

αποκλειστικ?

να

σε

αυτ?

το

τηλ?φωνο

για

επε?γουσε?

κλ?σει?.
?

τη

?

Η

μην ε?ναι δυνατ? σε ?λα τα δ?κτυα κινητ?? τηλεφων?α?.
Για το λ?γο αυτ?, δεν πρ?πει να βασ?ζεστε

Για την ασφ?λει? σα?, χρησιμοποιε?τε ΜΟΝΟ
συγκεκριμ?νε? ΑΥΘΕΝТΙΚΕΣ μπαταρ?ε? και φορτιστ??.

Μην αγγ?ζετε το τηλ?φωνο με βρεγμ?να χ?ρια κατ?
δι?ρκεια τη? φ?ρτιση?. Μπορε? να προκληθε?
ηλεκτροπληξ?α ? βλ?βη στο τηλ?φων? σα?.

Απενεργοποιε?τε το τηλ?φωνο στι? περιοχ?? ?που αυτ?
απαιτε?ται απ? ειδικο?? κανονισμο??. Για παρ?δειγμα,
μην χρησιμοποιε?τε το τηλ?φωνο σε νοσοκομε?α,
καθ?? η χρ?ση του μπορε? να επηρε?σει ευα?σθητο
ιατρικ? εξοπλισμ?.

?

τηλ?φωνο σε ασφαλ?? μ?ρο?, μακρι?
απ? παιδι?. Περιλαμβ?νει εξαρτ?ματα μικρο?
μεγ?θου? που ενδ?χεται, ε?ν αποσπαστο?ν απ? το
τηλ?φωνο, να αποτελ?σουν κ?νδυνο για πνιγμ?.
το

?

Χρησιμοποιε?τε μ?νο ΑΥΘΕΝТΙΚΑ αξεσου?ρ, για να
αποφ?γετε την πρ?κληση βλ?βη? στο τηλ?φων? σα?.
?λοι οι ραδιοπομπο? ενδ?χεται να προκαλ?σουν
παρεμβολ?? στι? ηλεκτρονικ?? συσκευ?? που
βρ?σκονται σε κοντιν? απ?σταση. Μικρ?? παρεμβολ??
ενδ?χεται να επηρε?σουν συσκευ??, ?πω? τηλε?ραση,
ραδι?φωνο, υπολογιστ??, κλπ.
Η

απ?ρριψη μπαταρι?ν πρ?πει
σχετικο?? κανονισμο??.

να

γ?νεται σ?μφωνα

με του?
?
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Μην αποσυναρμολογε?τε

το

τηλ?φωνο ?

τη

μπαταρ?α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Διαβ?στε αυτο?? του? απλο?? γενικο?? καν?νε?.
Παρ?κκλιση απ? τι? παρο?σε? οδηγ?ε? ενδ?χεται να
αποδειχτε? επικ?νδυνη ? παρ?νομη. Λεπτομερ?στερε?
πληροφορ?ε? παρ?χονται σ’ αυτ?? τι? οδηγ?ε?.

?κθεση σε ενεργειακ? πηγ?
ραδιοκυμ?των
?κθεση σε ραδιοκ?ματα και πληροφορ?ε?
Συντελεστ? Ειδικ?? Απορρ?φηση? (ΣΕΑ)
Το μοντ?λο του κινητο? τηλεφ?νου KG320S ε?ναι
σχεδιασμ?νο σ?μφωνα με τι? απαιτ?σει? των
καν?νων ασφαλε?α? για ?κθεση σε ραδιοκ?ματα.
Οι απαιτ?σει? αυτ?? βασ?ζονται σε επιστημονικ?
πρ?τυπα που περιλαμβ?νουν τα ?ρια ασφαλε?α?
που ?χουν υπολογιστε? για την εξασφ?λιση τη?
ασφ?λεια? ?λων των ατ?μων, ανεξ?ρτητα απ? την
ηλικ?α και την κατ?σταση τη? υγε?α? του?.

?

Το

πρ?τυπο ?κθεση? σε ραδιοκ?ματα χρησιμοποιε?
μον?δα μ?τρηση? γνωστ? ω? Συντελεστ??
Ειδικ?? Απορρ?φηση? ? ΣΕΑ. Οι ?λεγχοι για
τον ΣΕΑ διεξ?γονται με τη χρ?ση πρ?τυπων
μεθ?δων με το τηλ?φωνο να εκπ?μπει στο μ?γιστο
πιστοποιημ?νο επ?πεδο ισχ?ο? σε ?λε? τι?
χρησιμοποιο?μενε? ζ?νε? συχνοτ?των.
μια

?

μπορε? να υπ?ρχουν διαφορ?? στα επ?πεδα
μεταξ? των δι?φορων μοντ?λων τηλεφ?νων
τη? LG, ε?ναι ?λα σχεδιασμ?να σ?μφωνα με τα
αντ?στοιχα πρ?τυπα ?κθεση? σε ραδιοκ?ματα.
Αν

και

του

?

?

?

ΣΕΑ

?ρια του ΣΕΑ που συστ?νονται απ? τον διεθν?
οργανισμ? για την Προστασ?α απ? Μη Ιονιστικ?
Ακτινοβολ?α (ICNIRP), ε?ναι 2W/kg κατ? μ?σο ?ρο
για δ?κα γραμμ?ρια ιστο?.
Τα

μ?γιστη τιμ? ΣΕΑ για αυτ? το μοντ?λο τηλεφ?νου
?χει ελεγχθε? απ? το DASY4 για χρ?ση στο αυτ?
ε?ναι 0.129 W/kg (10g).
Η

που

|ΟΔΗΓΙΕΣΑΦΛΚΠΟΤΕΣΜΑΙΗΧΡ
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Φροντ?δα
προ??ντο?

και

συντ?ρηση

Προειδοπο?ηση! Χρησιμοποιε?τε μ?νο μπαταρ?ε?,
φορτιστ? και προαιρετικ? εξαρτ?ματα εγκεκριμ?να
για χρ?ση με το συγκεκριμ?νο μοντ?λο τηλεφ?νου.
Η χρ?ση εξαρτημ?των ?λλου τ?που ενδ?χεται να
καταστ?σει ?κυρη κ?θε ?γκριση ? εγγ?ηση του
τηλεφ?νου και ενδ?χεται να ε?ναι επικ?νδυνη.
?

Μην αποσυναρμολογε?τε τη συσκευ?. Απευθυνθε?τε
ειδικευμ?νο τεχνικ? ?ταν απαιτε?ται εργασ?α
επισκευ??.

?

?

?

?

?

?

?

Κρατ?τε την μακρυ? απ? ηλεκτρικ?? συσκευ??
?πω? η τηλε?ραση, ραδι?φωνο ? προσωπικ?
Ηλεκτρονικ? Υπολογιστ?.
Η συσκευ? πρ?πει να φυλ?σσεται μακρυ? απ?
πηγ?? θερμ?τητα? ?πω? καλοριφ?ρ ? ηλεκτρικ??
κουζ?νε?.

Μην τοποθετε?τε ποτ? το τηλ?φων? σα? σε φο?ρνο
μικροκυμ?των, καθ?? η μπαταρ?α θα εκραγε?.

?

?

τι?

πτ?σει?.

Μην την εκθ?τετε
τραντ?γματα.
Η
το

σε

?

Αποφ?γετε

σε

μηχανικο?? κραδασμο?? ?

εξωτερικ? επικ?λυψη μπορε? να π?θει βλ?βη ε?ν
καλ?ψετε με περιτ?λιγμα ? ζελατ?να βινυλ?ου.

Χρησιμοποιε?τε στεγν? παν? για τον καθαρισμ?
του εξωτερικο? περιβλ?ματο?. (Μη χρησιμοποιε?τε
διαλυτικ? ?πω? βενζ?νη, διαλυτικ?, οιν?πνευμα ?
?λλα παρ?μοια.)
Μην εκθ?τετε
σκ?νη.

τη

συσκευ?

σε

υπερβολικ?

καπν?

Μην αφ?νετε το τηλ?φωνο δ?πλα σε πιστωτικ??
κ?ρτε? ? ειδικ? εισιτ?ρια δι?τι μπορε? να
επηρεαστο?ν οι πληροφορ?ε? τη? μαγνητικ??
ταιν?α?.
Μη χτυπ?τε την οθ?νη με αιχμηρ? αντικε?μενα,
καθ?? ενδ?χεται να προκαλ?σετε βλ?βη στο
τηλ?φωνο.
Μην εκθ?τετε

το

τηλ?φωνο

σε

υγρ? ? υγρασ?α.

?

?

?

Χρησιμοποιε?τε τα αξεσου?ρ, ?πω? τα ακουστικ?,
με προσοχ?. Βεβαιωθε?τε ?τι τα καλ?δια ε?ναι
τοποθετημ?να με ασφ?λεια και μην αγγ?ζετε
?σκοπα την κερα?α.
Χρησιμοποιε?τε
τα

ακουστικ? με

προαιρετικ? εξαρτ?ματα ?πω?
προσοχ?.

τα

Οδικ? ασφ?λεια
Ελ?γξτε τη νομοθεσ?α και του? κανονισμο?? χρ?ση?
κινητ?ν τηλεφ?νων στι? περιοχ?? που οδηγε?τε.

των
?

?

?

Ηλεκτρονικ?? συσκευ??
?λα

κινητ? τηλ?φωνα μπορε? να δεχτο?ν
παρεμβολ?? που μπορε? να επηρρε?σουν την
απ?δοση του?.
?

?

?

Μην χρησιμοποιε?τε το κινητ? σα? τηλ?φωνο κοντ?
σε ιατρικ?? συσκευ?? χωρ?? ?δεια. Αποφε?γετε να
αφ?νετε το τηλ?φωνο κοντ? σε βηματοδ?τη, ?πω?
π.χ. στην τσ?πη στ?θου?.

Μερικ? βοηθ?ματα ακο?? μπορε? να
παρενοχλο?νται απ? τα κινητ? τηλ?φωνα.
Μικρ?τερε? παρεμβολ?? μπορε? να προκληθο?ν
τηλεορ?σει?, ραδι?φωνα, Ηλεκτρονικο??
Υπολογιστ?? κ.?.
σε

?

τα

Μην χρησιμοποιε?τε τηλ?φωνο χειρ?? ?ταν οδηγε?τε.
Δ?στε

?λη

την

Χρησιμοποιε?τε

προσοχ?

σα? στην

Car kit ε?ν ε?ναι

οδ?γηση.

διαθ?σιμο.

Απομακρυνθε?τε απ? τον δρ?μο και παρκ?ρετε
πραγματοποι?σετε ? απαντ?σετε σε μ?α κλ?ση

πριν
ε?ν

απαιτε?ται.
?

?

Η εν?ργεια των ραδιοκυμ?των μπορε? να
επηρρε?σει κ?ποια ηλεκτρονικ? συστ?ματα στο
?χημα σα? ?πω? το στερεοφωνικ? σ?στημα ? το
σ?στημα ασφαλε?α?.

?ταν

?χημα σα? ε?ναι εξοπλισμ?νο με αερ?σακο,
παρεμποδ?ζετε με εγκατεστημ?νο ? κινητ?
ασ?ρματο εξοπλισμ?. Μπορε? να προκληθε?
σοβαρ?? τραυματισμ?? εξ’ αιτ?α? αντικανονικ??
λειτουργ?α?.
μην

το

τον

|ΟΔΗΓΙΕΣΑΦΛΚΠΟΤΕΣΜΑΙΗΧΡ
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|

Ε?ν ακο?τε μουσικ? εν? βρ?σκεστε σε εξωτερικ?
χ?ρο, βεβαιωθε?τε ?τι η ?νταση του ?χου ε?ναι
σε λογικ? επ?πεδο, ?στε να ?χετε επαφ? με το
περιβ?λλον. Αυτ? επιβ?λλεται ?ταν προσπαθε?τε
διασχ?σετε το δρ?μο.

Αποφ?γετε βλ?βη

ΟΔΗΓΙΕΣΑΦΛΚΠΤΜΧΡ
10

στην

ακο?

Ιδια?τερα εκρητικ? περιβ?λλοντα
?

Μην χρησιμοποιε?τε το τηλ?φωνο σε σταθμο??
ανεφοδιασμο? καυσ?μων. Μην το χρησιμοποιε?τε
κοντ? σε κα?σιμα ? χημικ?.

?

Μην μεταφ?ρετε ? αποθηκε?ετε ε?φλεκτα α?ρια,
υγρ? ? εκρητικ? στην καμπ?να του οχ?ματο?
σα?, που βρ?σκεται το κινητ? σα? τηλ?φωνο και
εξοπλισμ?? του.

να

σα?

Ε?ν ε?στε

εκτεθειμ?νοι σε δυνατ? ?χο για μεγ?λο
χρονικ? δι?στημα, μπορε? να προκληθε? βλ?βη στην
ακο? σα?. Σα? συνιστο?με να μην ενεργοποιε?τε ?
απενεργοποιε?τε τη συσκευ? κοντ? στο αυτ? σα?.
Επ?ση?, σα? συνιστο?με να ρυθμ?ζετε την ?νταση
?χου τη? μουσικ?? και των κλ?σεων σε λογικ?
επ?πεδο.

Περιοχ? ανατιν?ξεων
Μην χρησιμοποιε?τε το τηλ?φωνο ?ταν ε?ναι σε εξ?λιξη
μ?α ανατ?ναξη. Συμμορφωθε?τε με του? περιορισμο??
και ακολουθ?στε του? κανονισμο??.

Σε

αεροσκ?φο?

Οι

ασ?ρματε? συσκευ?? μπορε?
παρεμβολ?? στα αεροσκ?φη.
?

?

να

προκαλ?σουν

Απενεργοποιε?στε το κινητ? σα? τηλ?φωνο
επιβιβασθε?τε σε αεροσκ?φο?.
?ταν ε?στε

?ταν

στο ?δαφο?, ακολουθ?στε τι? οδηγ?ε?
αεροπορικ?? εταιρ?α? σχετικ? με τη χρ?ση
κινητ?ν τηλεφ?νων.

τη?

ο

Παιδι?
Τοποθετε?τε

τηλ?φωνο σε ασφαλ?? μ?ρο? μακρυ?
δρ?ση? των παιδι?ν. Περιλαμβ?νει
μικρ? εξαρτ?ματα τα οπο?α ε?ν αποκολληθο?ν μπορε?
να προκαλ?σουν πνιγμ?.

?

Χρησιμοποιε?τε μπαταρ?ε? και φορτιστ?? μ?νο τη?
LG. Οι φορτιστ?? τη? LG ε?ναι σχεδιασμ?νοι να
μεγιστοποιο?ν την δι?ρκεια ζω?? τη? μπαταρ?α?.

?

Μην αποσυναρμολογε?τε ? βραχυκυκλ?νετε την
μπαταρ?α.

?

Διατηρε?τε
καθαρ??.

το

απ? την ακτ?να

Επε?γουσε? κλ?σει?

?

Η

διεν?ργεια επειγουσ?ν κλ?σεων μπορε? να μην
ε?ναι δυνατ? σε ?λα τα ασ?ρματα τηλεφωνικ? δ?κτυα.
Για το λ?γο αυτ? δεν πρ?πει ποτ? να βασ?ζεστε
αποκλειστικ? στο τηλ?φωνο για επε?γουσε? κλ?σει?.
Ελ?γξτε αυτ? τη δυνατ?τητα με τον τοπικ? φορ?α
ασ?ρματη? τηλεφων?α?.

?

?

Πληροφορ?ε?
και φροντ?δα
?

Δεν

για τι?

μπαταρ?ε?

χρει?ζεται να εκφορτ?ζετε πλ?ρω? την μπαταρ?α
επαναφ?ρτιση τη?. Αντ?θετα με ?λλα
συστ?ματα μπαταρι?ν, δεν παρουσι?ζουν το
φαιν?μενο μν?μη? που θα μπορο?σε να επηρρε?σει
την απ?δοση τη?.
πριν την

?

τι?

μεταλλικ?? επαφ??

τη?

μπαταρ?α?

Αντικαθιστ?τε την

μπαταρ?α ?ταν πλ?ον δεν ?χει
ικανοποιητικ? απ?δοση. Η μπαταρ?α μπορε? να
φορτιστε? εκατοντ?δε? φορ?? μ?χρι να χρειαστε?
αντικατ?σταση.

Επαναφορτ?στε την μπαταρ?α ε?ν δεν ?χει
χρησιμοποιηθε? για μακρ? χρονικ? δι?στημα
επιμηκ?νετε την δι?ρκεια χρ?ση? τη?.

για

να

Μην εκθ?τετε τον φορτιστ? σε ?μεση ηλιακ?
ακτινοβολ?α και μην τον χρησιμοποιε?τε σε χ?ρου?
με υψηλ? υγρασ?α ?πω? σε λουτρ?.
Μην αφ?νετε την μπαταρ?α σε θερμ? ? ψυχρ? μ?ρη,
καθ?? μπορε? να περιοριστε? η απ?δοσ? τη?.

|ΟΔΗΓΙΕΣΑΦΛΚΠΟΤΕΣΜΑΙΗΧΡ
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β?λτιστη απ?δοση κατ? τη δι?ρκεια των
κλ?σεων, μην παρεμποδ?ζετε με οποιονδ?ποτε
τρ?πο τη λειτουργ?α τη? εσωτερικ?? κερα?α?.
Για

|

ΟΔΗΓΙΕΣΑΦΛΚΠΤΜΧΡ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ KG320S
Μ?ρη

του

τηλεφ?νου

1. Ακουστικ?
2.

Εμφ?νιση οθ?νη?
?

Επ?νω: Εικον?δια

μπαταρ?α?
?

3.

Κ?τω:

που ενημερ?νουν
δι?φορε? λειτουργ?ε?

και

για

Ισχ? σ?ματο?,

επ?πεδο

|ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΤΟΥKG320S

Λειτουργ?ε? πλ?κτρων επιλογ??

Αλφαριθμητικ? πλ?κτρα
Σε κατ?σταση αναμον?? (Με παρατεταμ?νο π?τημα):
Εισ?γετε αριθμο?? για να πραγματοποι?σετε κλ?ση.
?

0
1

?

?

Διεθνε?? κλ?σει?
Κ?ντρο φωνητικο? ταχυδρομε?ου.

2 ?ω? 9

*
#

?

4.

?

?

?

Тαχε?ε? κλ?σει?

Ενεργοποιε?

το

timer κατ? τη

λ?ψη φωτογραφ?α?.

Ενεργοποιε?
Φλα? στη λειτουργ?α ψηφιακ?? φωτογραφικ??
μηχαν??. Εν? πληκτρολογε?τε αριθμ? τηλεφ?νου, μπορε?τε να
εισ?γετε πα?ση πατ?ντα? παρατεταμ?να το συγκεκριμ?νο πλ?κτρο.
το

Στη λειτουργ?α επεξεργασ?α?: Εισαγωγ? αριθμ?ν

και

χαρακτ?ρων

Μικρ?φωνο

13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ KG320S

5.

|

Υποδοχ? σ?νδεση?

καλωδ?ου

USB/φορτιστ?

! Σημε?ωση
Вεβαιωθε?τε πω? το τηλ?φωνο ε?ναι ενεργοποιημ?νο και
κατ?σταση αναμον?? πριν συνδ?σετε το καλ?διο USB.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΣKG320S
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6.

Ηχε?α
Ακρ?αση αρχε?ων

απ?

το

MP3

σε

player χωρ??

ακουστικ?
7.

Πλ?κτρο συντ?μευση? για το μενο?
“Φωτογραφικ?” και το μενο? “Πολυμ?σα”
Ενεργοποιε? απευθε?α? το μενο? “Φωτογραφικ?”
(παρατεταμ?νο π?τημα) και το μενο? “Πολυμ?σα”
(σ?ντομο π?τημα).

3
1

2

2.

Πλ?κτρο αποδοχ??
πατ?σετε σ?ντομα
εμφαν?ζεται απευθε?α?
Ε?ν

3.
4

1.

5

Οθ?νη
Σε κατ?σταση αναμον??:

Πλ?κτρα επιλογ??
πλ?κτρα αυτ? εκτελο?ν τη λειτουργ?α που
υποδεικν?εται στο κ?τω μ?ρο? τη? οθ?νη?.

4.

Πλ?κτρο Αποστολ??
Πραγματοποιε?τε κλ?ση

U

Πλ?kΤΡο πλο?Υη?

Επ?vω:

Αrαπημ?να

?

D

Πλ?kΤΡο πλο?Υη?

Επ?vω:

Επαφ??

?

R Πλ?kΤΡο πλο?Υη? Επ?vω: Μην?ματα
L Πλ?κτρο πλο?γηση? Αριστερ?: Λ?στα
Προφ?λ (Με παρατεταμ?νο π?τημα:
Ενεργοπο?ηση/απενεργοπο?ηση τη? λειτουργ?α?
δ?νηση?)

των

Σε ?να
τα

μενο?: Κ?λιση

προ?

τα

το πλ?κτρο,
αν?τερο μενο?.

Тα

?

?

αυτ?
το

επ?νω

και

προ?

5.

και

απαντ?τε

σε

κλ?ση.

κατ?σταση αναμον??: Εμφαν?ζει τη λ?στα
των πρ?σφατων εξερχ?μενων, εισερχ?μενων και
αναπ?ντητων κλ?σεων.
Σε

Πλ?κτρο τερματισμο?
Ενεργοπο?ηση/απενεργοπο?ηση (παρατεταμ?νο
π?τημα)

|ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΤΟΥKG320S

?

?

Тερματισμ?? ? απ?ρριψη

μια?

κλ?ση?.

κ?τω

15
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Π?σω

?ψη

|

ΛΕΙΤΟΥΡΓΣKG320S
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1.

Μπαταρ?α

2.

Φλα?

3.

Φακ?? φωτογραφικ?? μηχαν??

4.

Πλευρικ? πλ?κτρο φωτογραφικ?? μηχαν??

5.

Υποδοχ? κ?ρτα?

6.

Ακροδ?κτε? μπαταρ?α?

SIM

Στην οθ?νη εμφαν?ζονται δι?φορα εικον?δια.
Περιγρ?φονται παρακ?τω.

Πληροφορ?ε? οθ?νη?
Περιοχ?

εικονιδ?ων

Περιοχ? κειμ?νου
γραφικ?ν
Μενο?

Επαφ??

Εικον?δια
Εικον?διο

και

?

Περιγραφ?

Πρ?τη
γραμμ?

Εμφαν?ζει δι?φορα

Μεσα?ε?
γραμμ??

Εμφαν?ζει μην?ματα, οδηγ?ε? και
πληροφορ?ε? που εισ?γετε,
?πω? ?ναν αριθμ? που επιθυμε?τε

τι?

να

Тελευτα?α

γραμμ?

εικον?δια.

καλ?σετε.

Εμφαν?ζει τι? λειτουργ?ε? που που
αντιστοιχο?ν στο δεξ? και αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ??

Περιγραφ?
Ενημερ?νει για την ?νταση του
σ?ματο? δικτ?ου στην περιοχ? που
βρ?σκεστε. ?

Λειτουργ?ε? πλ?κτρων
επιλογ??

Περιοχ?

οθ?νη?

Η

ποι?τητα τη? συνομιλ?α? ενδ?χεται να
μεταβληθε? αν?λογα με την κ?λυψη του
δικτ?ου. ?ταν η ισχ?? του σ?ματο? ε?ναι
μικρ?τερη απ? 2 μπ?ρε?, μπορε? να υπ?ρξει
σ?γαση, απ?ρριψη τη? κλ?ση? και κακ?
ποι?τητα ?χου.Χρησιμοποι?στε το παρ?ν
σ?μα ω? ?νδειξη για τι? κλ?σει? σα?. ?ταν
δεν υπ?ρχουν μπ?ρε?, τ?τε δεν υπ?ρχει
κ?λυψη δικτ?ου: σε αυτ? την περ?πτωση, δεν
θα μπορε?τε να συνδεθε?τε με οποιαδ?ποτε
υπηρεσ?α δικτ?ου (κλ?ση, μην?ματα και
?λλε?).

|ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΤΟΥKG320S
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Εικον?διο

|

Εικον?διο

Περιγραφ?
Δε?χνει

?τι μια

Δε?χνει

?τι ε?ναι

διαθ?σιμη ηυπηρεσ?α

?τι ε?στε

σε

κλ?ση

ε?ναι

σε

εξ?λιξη.

GPRS.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΣKG320S

Δε?χνει

την

περιαγωγ?.

κατ?σταση

τη?

το

μπαταρ?α?.

να

δε?τε

το

Πρ?rραμμα.

Μ?νο

προφ?λ
δ?νηση
ενεργοποιημ?νο.
Тο Γενικ?

προφ?λ
ενεργοποιημ?νο.

ε?ναι

ε?ναι

ε?ναι

προφ?λ Ακουστικ?
ενεργοποιημ?νο.
Тο

ε?ναι

Η υπηρεσ?α Εκτρоπ? κλ?σεων
ενεργοποιημ?νη.

Δε?χνει

Ενημερ?νει για τη λ?ψη Φωνητ.
ταχυδρ. (αν υποστηρ?ζεται απ? το
δ?κτυο).
Μπορε?τε

ε?ναι

Αθ?ρυβο προφ?λ
ενεργοποιημ?νο.

Μην?ματα.

Тο

18

προφ?λ
ενεργοποιημ?νο.
Тο

Δε?χνει ?τι ε?ναι ενεργοποιημ?νο
Εlδоπоiηση.
Δε?χνει

Περιγραφ?
Тο Δυνατ?

ε?ναι

?τι ε?ναι

ενεργ?

η

σ?νδεση

?τι ε?ναι

ενεργ?

η

σ?νδεση

WAP.

Δε?χνει
GPRS.

Δε?χνει ?τι το Bluetooth
ενεργοποιημ?νο.

ε?ναι

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εγκατ?σταση
τη? μπαταρ?α?

κ?ρτα? SIM και
του τηλεφ?νου

τη?

Вεβαιωθε?τε ?τι το τηλ?φωνο δεν ε?ναι συνδεδεμ?νο
ρε?μα πριν αφαιρ?σετε την μπαταρ?α.

στο

1.

το κ?λυμμα τη? μπαταρ?α?.
Πι?στε και σ?ρετε το κ?λυμμα τη? μπαταρ?α? προ?
το κ?τω μ?ρο? του τηλεφ?νου και αφαιρ?στε το.

2.

Αφαιρ?στε την μπαταρ?α.
Κρατ?στε τη μπαταρ?α απ? το κ?τω μ?ρο? και
ανασηκ?στε τη απ? το διαμ?ρισμα τη? μπαταρ?α?.

Αφαιρ?στε

3.

Тοποθετ?στε την κ?ρτα SIM.
Τοποθετε?στε την κ?ρτα SIM, σ?ροντ??

τη στη

μεταλλικ? β?ση συγκρ?τηση? μ?χρι να ασφαλ?σει.
В εβαιωθε?τε ?τι η κ?ρτα SIM ε?ναι σωστ?
τοποθετημ?νη και ?τι η περιοχ? με τι? χρυσ??
επαφ?? στην κ?ρτα ε?ναι στραμμ?νη προ? τα κ?τω.
Αφαιρ?στε την κ?ρτα SIM σ?ροντ?? τη προ? την
αντ?θετη κατε?θυνση.

Για

να

την

τοποθετ?σετε
κ?ρτα SIM

Για

αφαιρ?σετε
κ?ρτα SIM

να

|ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

την

! Σημε?ωση
Η μεταλλικ? επαφ? τη? κ?ρτα? SIM μπορε? ε?κολα να π?θει
ζημι? απ? γρατσουνι??. Να ε?στε ιδια?τερα προσεκτικο?
κατ? το χειρισμ? τη? κ?ρτα? SIM. Ακολουθε?τε τι? οδηγ?ε?
που συνοδε?ουν την κ?ρτα SIM για την τοποθ?τηση και
αφα?ρεσ? τη?.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
! Προειδοπο?ηση
?ταν

τοποθετε?τε/αφαιρε?τε την κ?ρτα SIM, πρ?πει να
απενεργοποιε?τε το τηλ?φωνο. Διαφορετικ?, τα δεδομ?να
κ?ρτα? SIM μπορε? να καταστραφο?ν.

τη?

|
4.

ΕΓΚΑΤΣ Η

Тοποθετ?στε την μπαταρ?α.
Τοποθετ?στε πρ?τα το
π?νω μ?ρο? τη? μπαταρ?α?
στην π?νω πλευρ?
του διαμερ?σματο? τη?
μπαταρ?α?. Σπρ?ξτε το κ?τω
μ?ρο? τη? μπαταρ?α? προ?
τα κ?τω μ?χρι να κλειδ?σει
στη θ?ση του.

! Προσοχ?
?ταν τοποθετε?τε

προσεκτικο?
μπαταρ?α?.

? αφαιρε?τε τη μπαταρ?α, να ε?στε
κοφτερ? ?κρη του καλ?μματο? τη?

το β?λο? στραμμ?νο προ? τα π?νω ?πω?
φα?νεται στην εικ?να, σπρ?ξτε το β?σμα του
φορτιστ? στην υποδοχ? στο πλα?ν? μ?ρο? του
τηλεφ?νου μ?χρι να ασφαλ?σει στη θ?ση του.

1. Με

2. Συνδ?σετε

το ?λλο ?κρο του φορτιστ? ταξιδιο? στην
πρ?ζα. Να χρησιμοποιε?τε μ?νο το φορτιστ? που
περιλαμβ?νεται στη συσκευασ?α ? ?λλον του ?διου

τ?που.

με την

3. Οι

μεταβαλλ?μενε? γραμμ?? του εικονιδ?ου
μπαταρ?α? θα σταθεροποιηθο?ν μ?λι?
ολοκληρωθε? η φ?ρτιση.

τη?

Φ?ρτιση

τη?

Πριν συνδ?σετε
σα?, θα πρ?πει

20

το
να

μπαταρ?α?

φορτιστ? ταξιδ?ου στο τηλ?φων?
τοποθετ?σετε τη μπαταρ?α.

! Προσοχ?
?

Μην πι?ζετε το β?σμα, γιατ? μπορε? να προκληθε? ζημι?
τηλ?φωνο ?/και στο φορτιστ? ταξιδ?ου.

στο

?

Ε?ν

πρ?κειται να χρησιμοποι?σετε το φορτιστ? μπαταρ?α?
βρ?σκεστε στη χ?ρα σα?, να χρησιμοποι?σετε
?ναν προσαρμογ?α ?στε να επιτ?χετε τη σωστ? σ?νδεση.
εν? δεν

?

Μην αφαιρε?τε την μπαταρ?α ?
δι?ρκεια τη? φ?ρτιση?.

την

κ?ρτα

SIM κατ? τη

Μεταφορ? αρχε?ων
(USB Μον?δα αποθ?κευση?)
1. Συνδ?στε

μ?σω

! Προειδοπο?ηση
?

?

?

δι?ρκεια καταιγ?δων να αποσυνδ?ετε το
τροφοδοσ?α? και το φορτιστ? απ? την παροχ?
ρε?ματο?, προκειμ?νου να αποφε?γετε την πρ?κληση
ηλεκτροπληξ?α? ? πυρκαγι??.
πω? δεν

Вεβαιωθε?τε
?ρχονται
επαφ? με την μπαταρ?α
αιχμηρ? αντικε?μενα, ?πω? δ?ντια ζ?ων ? καρφι?.
Προσοχ? υπ?ρχει κ?νδυνο? αν?φλεξη? τη? συσκευ??.
σε

Μην πραγματοποιε?τε και μην απαντ?τε σε κλ?σει? κατ?
δι?ρκεια τη? φ?ρτιση?, καθ?? μπορε? να προκληθε?
βραχυκ?κλωμα του τηλεφ?νου και/? να προκληθε?
ηλεκτροπληξ?α ? πυρκαγι?.
Να

τοποθετε?τε/αφαιρε?τε την κ?ρτα μν?μη? μ?νο
τηλ?φωνο ε?ναι απενεργοποιημ?νο.

Αποσ?νδεση
Αποσυνδ?στε

του

φορτιστ?
ταξιδιο? απ? το τηλ?φωνο
πι?ζοντα? τα πλα?ν? κουμπι?,
?πω? φα?νεται στην εικ?να.
το

τηλ?φωνο με τον υπολογιστ? σα?
καλωδ?ου USB που περι?χεται στη

το

συσκευασ?α.

Κατ? τη
καλ?διο

τη

?

του

?ταν

2.

Μεταφ?ρετε αρχε?α μουσικ??, φωτογραφ?ε?, videos
και ?λλου? τ?που? αρχε?ων με τη μ?θοδο Drag and
drop. Δεν απαιτε?ται εγκατ?σταση λογισμικο?.
*

*

λειτουργικ? σ?στημα Windows 98 SE απαιτε?
τον driver για τη μον?δα αποθ?κευση? USB.
Εισ?γετε το CD (περι?χεται στη συσκευασ?α)
στον υπολογιστ? σα? για εγκατ?σταση.
Το

|ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.

1.

το

φορτιστ?
1.

Υποδοχ? σ?νδεση?

καλωδ?ου USB.

2. Συνδ?στε

το

καλ?διο USB στη

3. Συνδ?στε

το

καλ?διο USB

4.

Μεταφ?ρετε

τα

συσκευ?.

στον

υπολογιστ?.

αρχε?α.
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Πραγματοπο?ηση

Πραγματοπο?ηση κλ?ση?
Вεβαιωθε?τε πω?
ενεργοποιημ?νο.

2.

Εισ?γετε ?ναν αριθμ? τηλεφ?νου μαζ?
κωδικ? περιοχ??.

|
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σα? ε?ναι

1.

το

τηλ?φων?

Πατ?στε το πλ?κτρο S
ατοποι?σετε κλ?ση.

για

να

4. ?ταν
το

επιθυμε?τε να τερματ?σετε
πλ?κτρο E.

Πραγματοπο?ηση κλ?ση?
ιστορικο? κλ?σεων
1.

με

την

κλ?ση, πατ?στε

Πατ?στε το πλ?κτρο S και θα εμφανιστο?ν
οι αριθμο? των πλ?ον πρ?σφατων εξερχ?μενων,
εισερχ?μενων και αναπ?ντητων κλ?σεων.

2.

Επιλ?ξτε τον επιθυμητ? αριθμ?
πλο?γηση?.

3.

Πατ?στε

το

πλ?κτρο S.

Πατ?στε παρατεταμ?να το πλ?κτρο 0 για
τον διεθν? κωδικ?. Ο χαρακτ?ρα? ‘+’ μπορε? να
αντικατασταθε? με το διεθν? κωδικ? πρ?σβαση?.

2.

Πληκτρολογ?στε τον κωδικ? τη? χ?ρα?,
περιοχ?? και τον τηλεφωνικ? αριθμ?

3.

Πατ?στε

με

τα

πλ?κτρα

το

Тερματισμ??
?ταν

απ? τη λ?στα

κλ?σεων

1.

τον

πραγμ

διεθν?ν

κωδικ?

πλ?κτρο S.
μια?

ολοκληρ?σετε
πλ?κτρο E.

κλ?ση?
σα?,

πατ?στε

απ?

τον

Μπορε?τε να αποθηκε?σετε ον?ματα
τηλεφ?νου που καλε?τε συχν? τ?σο
?σο και στη μν?μη του τηλεφ?νου.

στην

την

κλ?ση

Πραγματοπο?ηση κλ?ση?
επαφ?ν

και

το

κατ?λογο

αριθμο??
κ?ρτα SIM

Μπορε?τε να καλ?σετε ?ναν αριθμ? αναζητ?ντα? απλ?
?νομα που επιθυμε?τε στον κατ?λογο επαφ?ν. Για
περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με τη λειτουργ?α
Επαφ??, ανατρ?ξτε στη σελ?δα 37.
το

! Σημε?ωση

Απ?ντηση κλ?ση?

Μπορε?τε να απαντ?σετε σε μια κλ?ση εν? χρησιμοποιε?τε
Επαφ?? ? ?λλο μενο?. Σε περ?πτωση που το τηλ?φωνο
?χει συνδεθε? στον υπολογιστ? σα? μ?σω καλωδ?ου USB,
θα γ?νει αυτ?ματη απ?ρριψη εισερχ?μενων κλ?σεων, αλλ?
αφο? αποσυνδ?σετε το τηλ?φωνο απ? τον υπολογιστ? θα
μπορε?τε να δε?τε το παρ?θυρο Αναπ?ντητη κλ.

?ταν

λ?βετε μια κλ?ση, το τηλ?φωνο χτυπ? και στην
οθ?νη εμφαν?ζεται το εικον?διο εν?? τηλεφ?νου που
αναβοσβ?νει. Ε?ν ε?ναι δυνατ? η αναγν?ριση του
καλο?ντο?, εμφαν?ζεται ο αριθμ?? του καλο?ντο?
(? το ?νομα/η φωτογραφ?α του, εφ?σον ε?ναι
αποθηκευμ?να στι? Επαφ??).
1.

2.

Пατ?στε το πλ?κτρο S ? το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ?? για να απαντ?σετε σε μια εισερχ?μενη
κλ?ση. Ε?ν ?χει ενεργοποιηθε? η επιλογ? μενο?
“Με οποιοδ?ποτε πλ?κτρο” (Μενο? #-4-2), δε?τε
σελ. 89, τ?τε μπορε?τε να πατ?σετε οποιοδ?ποτε
πλ?κτρο για να απαντ?σετε σε κ?ποια κλ?ση εκτ??
απ? το πλ?κτρο E και το δεξ? πλ?κτρο επιλογ??.
Тερματ?στε την κλ?ση κλε?νοντα?
πατ?ντα? το πλ?κτρο E.

το

κ?λυμμα ?

τι?

Λειτουργ?α δ?νηση? (γρ?γορη εναλλαγ?)
Η λειτουργ?α δ?νηση? μπορε? να ενεργοποιηθε?,
πατ?ντα? παρατεταμ?να το αριστερ? πλ?κτρο
πλο?γηση?.

?νταση σ?ματο?
Ε?ν

βρ?σκεστε μ?σα σε ?να κτ?ριο, ενδεχομ?νω?
?χετε καλ?τερη λ?ψη κοντ? σε ?να παρ?θυρο.
Η ισχ?? του σ?ματο? σα? υποδεικν?εται απ? την
?νδειξη σ?ματο? (
) που εμφαν?ζεται στην οθ?νη
του τηλεφ?νου σα?.
θα

|ВΑΣΙΚΕΣΛΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
23

ВΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εισαγωγ? κειμ?νου
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Μπορε?τε να εισ?γετε αλφαριθμητικο?? χαρακτ?ρε?
χρησιμοποι?ντα? το πληκτρολ?γιο του τηλεφ?νου.
Για παρ?δειγμα, θα χρειαστε? να κ?νετε εισαγωγ?
κειμ?νου για να αποθηκε?σετε ?να ?νομα στι? Επαφ??,
να συντ?ξετε ?να μ?νυμα και να προγραμματ?σετε
συμβ?ντα στο ημερολ?γιο. Οι ακ?λουθε? μ?θοδοι
καταχ?ρηση? κειμ?νου ε?ναι διαθ?σιμε?.
! Σημε?ωση
Ορισμ?να πεδ?α μπορε? να επιτρ?πουν μ?νο μ?α λειτουργ?α
εισαγωγ?? κειμ?νου (π.χ. αριθμο? τηλεφ?νου στα πεδ?α του
καταλ?γου).

Λειτουργ?α

Т9

λειτουργ?α αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
εισ?γετε λ?ξει? με μ?νο ?να π?τημα πλ?κτρου αν?
γρ?μμα. Σε κ?θε πλ?κτρο του πληκτρολογ?ου ?χει
αντιστοιχιστε? π?νω απ? ?να γρ?μμα. Η λειτουργ?α
T9 αυτ?ματα συγκρ?νει τα πατ?ματα των πλ?κτρων
?να εσωτερικ? λεξικ? για να αποφασ?σει ποια ε?ναι
σωστ? λ?ξη και, επομ?νω?, απαιτο?νται πολ?
Η

λιγ?τερα πατ?ματα πλ?κτρων για την εισαγωγ? μια?
λ?ξη? απ? αυτ? που απαιτο?νται ?ταν χρησιμοποιε?τε
την παραδοσιακ? λειτουργ?α ABC.

Λειτουργ?α

ABC

συγκεκριμ?νη λειτουργ?α σα? δ?νει τη δυνατ?τητα
πραγματοποι?σετε εισαγωγ? γραμμ?των
πατ?ντα? το πλ?κτρο ?που εμφαν?ζεται το γρ?μμα
μ?α, δ?ο, τρει? ? τ?σσερι? φορ??, μ?χρι να εμφανιστε?
στην οθ?νη το συγκεκριμ?νο γρ?μμα που επιθυμε?τε.
Η

να

Λειτουργ?α

123

(Λειτουργ?α αριθμ?ν)

Πληκτρολογ?στε αριθμο?? χρησιμοποι?ντα? μ?α
πληκτρολ?γηση αν? αριθμ?. Για να επιλ?ξετε τη
λειτουργ?α 123 σε ?να πεδ?ο εισαγωγ?? κειμ?νου,
πι?στε το πλ?κτρο # μ?χρι να προβληθε? η
λειτουργ?α 123.

Λειτουργ?α συμβ?λων
με
η

Η λειτουργ?α αυτ?
χαρακτ?ρε?.

σα?

επιτρ?πει

να

εισ?γετε ειδικο??

Αλλαγ? τη? λειτουργ?α? καταχ?ρηση?
κειμ?νου
1. ?ταν

?να πεδ?ο

βρ?σκεστε
επιτρ?πει την
εισαγωγ? χαρακτ?ρων, εμφαν?ζεται η ?νδειξη
λειτουργ?α? εισαγωγ?? κειμ?νου στην επ?νω δεξι?
γων?α τη? οθ?νη?.
σε

Μπορε?τε να επιλ?ξετε μια διαφορετικ? γλ?σσα για
λειτουργ?α T9 απ? την επιλογ? μενο? πατ?ντα?
παρατεταμ?να το πλ?κτρο *. Η προεπιλεγμ?νη ρ?θμιση
στο τηλ?φωνο ε?ναι η ενεργοπο?ηση τη? λειτουργ?α? T9.
τη

που

2. Ε?ν θ?λετε
Οι

! Σημε?ωση

να αλλ?ξετε λειτουργ?α, πατ?στε #.
διαθ?σιμε? λειτουργ?ε? εναλλ?σσονται.

1. ?ταν

βρ?σκεστε στην λειτουργ?α προφητικο?
κειμ?νου Т9, ξεκιν?στε την εισαγωγ? μια? λ?ξη?
πι?ζοντα? τα πλ?κτρα 2 ?ω? 9. Πι?ζετε ?να
πλ?κτρο για κ?θε γρ?μμα.
?

Χρ?ση

τη?

λειτουργ?α?

Т9

Η λειτουργ?α ?ξυπνη? δημιουργ?α? κειμ?νου Т9 σα?
επιτρ?πει να εισ?γετε ε?κολα λ?ξει? με ελ?χιστα
πατ?ματα πλ?κτρων.

Καθ?? πατ?τε κ?θε πλ?κτρο, το τηλ?φωνο αρχ?ζει
να προβ?λλει του? χαρακτ?ρε? που πιστε?ει ?τι
πληκτρολογε?τε β?σει εν?? ενσωματωμ?νου λεξικο?.
Καθ?? προστ?θενται ν?α γρ?μματα, η λ?ξη αλλ?ζει
για να δε?ξει την πιο πιθαν? επιλογ? απ? το λεξικ?.

?

Η λ?ξη αλλ?ζει καθ?? πληκτρολογο?νται τα
γρ?μματα. Αγνο?στε τι εμφαν?ζεται στην οθ?νη
μ?χρι την πλ?ρη πληκτρολ?γηση τη? λ?ξη?.

Ε?ν η

λ?ξη ε?ναι λανθασμ?νη ακ?μη και μετ?
πλ?ρη πληκτρολ?γησ? τη?, πι?στε το κ?τω
πλ?κτρο πλο?γηση? μ?α ? περισσ?τερε? φορ??
για να περιηγηθε?τε σε ?λλε? προβλεπ?μενε?
λ?ξει?.
την

Παρ?δειγμα:

Πι?στε 5 2 5 6 για

|ВΑΣΙΚΕΣΛΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

να

πληκτρολογ?σετε καλ?.
Πι?στε5256και
κ?τω πλ?κτρο πλο?γηση? για να
πληκτρολογ?σετε κακ?.
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Ε?ν η

επιθυμητ? λ?ξη δεν υπ?ρχει στον
κατ?λογο επιλογ?? λ?ξεων, προσθ?στε την
χρησιμοποι?ντα? την λειτουργ?α ABC.

να εισ?γετε
μ?α φορ?.

2.

Πληκτρολογ?στε την πλ?ρη λ?ξη πριν
επεξεργαστε?τε ? διαγρ?ψετε κ?ποιο χαρακτ?ρα.

3.

Ολοκληρ?στε κ?θε λ?ξη προσθ?τοντα? ?να κεν?
πι?ζοντα? το πλ?κτρο 0 ? το πλ?κτρο R.
εξ?λθετε απ? τη λειτουργ?α εισαγωγ?? κειμ?νου χωρ??
αποθηκε?σετε την εισαγωγ? πι?στε E. Το τηλ?φωνο
επιστρ?φει σε κατ?σταση αναμον??.
Για

να

να

Χρ?ση

τη?

λειτουργ?α?

ABC

Χρησιμοποι?στε τα πλ?κτρα 2 ?ω? 9
εισ?γετε το κε?μενο.
το

πλ?κτρο

που

απεικον?ζει

το

γρ?μμα:
?

Μια

φορ?

?

Δυο

φορ??

?

και

για

το

για

παρομο?ω?

πρ?το γρ?μμα.

το

δε?τερο γρ?μμα.

για

τα

υπ?λοιπα.

για

να

απαιτο?μενο

?να κεν?,

πατ?στε

το

πλ?κτρο 0

! Σημε?ωση
Συμβουλευθε?τε τον ακ?λουθο π?νακα για περισσ?τερε?
πληροφορ?ε? για του? διαθ?σιμου? χαρακτ?ρε?
χρησιμοποι?ντα? τα αλφαριθμητικ? πλ?κτρα.
Ακολουθ?α

Πλ?κτρο

! Σημε?ωση

1. Πι?στε

26

2. Για

1

Κεφαλα?α
.

,/?!-:’”1

χαρακτ?ρων
Πεζ?
.,/?!-:’”1

2

ΑΒ?ABC2

3

ΔΕΦ?DEF3

δεφ?def3

4

ΓΗΙ???GHI4

γηι???ghi4

5

ΚΛJKL5

κλjkl5

6

ΜΝΟΩ??MNO6

μνοω??mno6

7

ΠΡΣΨPQRS7

πρσ?ψpqrs7

8

ΘΤTUV8

θτtuv8

9

ΖΞΥΧ??WXYZ9

ζξυχ??wxyz9

0

Κεν? 0

Κεν? 0

αβ?abc2

Χρ?ση

τη?

λειτουργ?α?

123

(Αριθμ?ν)

Η

λειτουργ?α 123 σα? επιτρ?πει να εισ?γετε αριθμο??
σε ?να μ?νυμα κειμ?νου (π.χ. ?ναν τηλεφωνικ?
αριθμ?).
Πι?στε

τα πλ?κτρα που αντιστοιχο?ν στο απαιτο?μενο
ψηφ?ο πριν επαν?λθετε χειροκ?νητα στην κατ?λληλη
λειτουργ?α εισαγωγ?? κειμ?νου.

Χρ?ση

τη?

λειτουργ?α? συμβ?λων

Η

λειτουργ?α “Σ?μβολο” σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
εισ?γετε δι?φορα σ?μβολα ? ειδικο?? χαρακτ?ρε?.
Για

να εισ?γετε ?να σ?μβολο, πατ?στε το πλ?κτρο
*. Χρησιμοποι?στε τα πλ?κτρα πλο?γηση? για

επιλ?ξετε το σ?μβολο
πλ?κτρο [ΟΚ].
να

που

επιθυμε?τε

και

πι?στε

το
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Тο

τηλ?φωνο προσφ?ρει μια σειρ? απ? λειτουργ?ε?
σα? δ?νουν τη δυνατ?τητα να προσαρμ?σετε
το τηλ?φωνο. Тι? λειτουργ?ε? αυτ?? θα τι? βρε?τε
ταξινομημ?νε? στα μενο? και τα υπο-μενο? και
μπορε?τε να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε αυτ?? μ?σω
των δ?ο πλ?κτρων επιλογ?? με τι? ενδε?ξει? <
και >. Κ?θε μενο? και υπο-μενο? σα? δ?νει
τη δυνατ?τητα να προβ?λετε και να αλλ?ξετε τι?
ρυθμ?σει? μια? συγκεκριμ?νη? λειτουργ?α?.
που

|
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Οι

λειτουργ?ε? των πλ?κτρων επιλογ?? αλλ?ζουν
αν?λογα με το τρ?χον περιεχ?μενο. Η ετικ?τα που
εμφαν?ζεται στο κ?τω μ?ρο? τη? οθ?νη?, ακριβ??
π?νω απ? κ?θε πλ?κτρο, υποδεικν?ει την τρ?χουσα
λειτουργ?α του.

Μενο?

Πι?στε το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? για να
εισ?λθετε στο μενο?.

Επαφ??

Πι?στε

το δεξ? πλ?κτρο
επιλογ?? για να
εισ?λθετε στο μενο?
Επαφ??.

ΜΕΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
τηλ?φων? σα? διαθ?τει ?ναν αριθμ? λειτουργι?ν
ελ?γχου που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε κατ? τη
δι?ρκεια μια? κλ?ση?. Για να αποκτ?σετε πρ?σβαση
σ’ αυτ?? τι? λειτουργ?ε? κατ? τη δι?ρκεια μια? κλ?ση?,
πι?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Επιλ.].
Тο

Εναλλαγ? μεταξ?

Тο

μενο?

δι?ρκεια

μια?

κλ?ση?

εμφαν?ζεται στην οθ?νη τη? συσκευ??
σα? κατ? τη δι?ρκεια μια? κλ?ση? ε?ναι διαφορετικ?
απ? το προεπιλεγμ?νο βασικ? μενο? που εμφαν?ζεται
?ταν βρ?σκεστε σε κατ?σταση αναμον?? και οι
επιλογ?? του περιγρ?φονται παρακ?τω.
που

Πραγματοπο?ηση δε?τερη? κλ?ση?
(εξαρτ?ται απ? το δ?κτυο)
βρε?τε τον αριθμ? που θ?λετε να
Επαφ?? και να πραγματοποι?σετε
δε?τερη κλ?ση.

Μπορε?τε

να

καλ?σετε απ? τι?
τη

κλ?σεων

εναλλαγ? μεταξ? δ?ο κλ?σεων, πατ?στε το
πλ?κτρο S ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
επιλ?ξτε Εναλλαγ?.
Για

Απ?ντηση

Κατ? τη

δ?ο

Για

σε

και

εισερχ?μενη κλ?ση

απαντ?σετε σε μια εισερχ?μενη κλ?ση, απλ??
πι?στε το πλ?κτρο S. Η συσκευ? ?χει επ?ση? τη
δυνατ?τητα να σα? ειδοποι?σει για μ?α εισερχ?μενη
κλ?ση εν? μιλ?τε ?δη. Ηχε? ?να τονικ? σ?μα στο
ακουστικ? και η οθ?νη δε?χνει ?τι μ?α δε?τερη κλ?ση
ε?ναι στην αναμον? (αν ε?ναι ενεργοποιημ?νη η
Αναμον? κλ?σεων).
να

χαρακτηριστικ? που ε?ναι γνωστ? ω? Αναμον?
κλ?σεων, ε?ναι διαθ?σιμο μ?νο ?ταν το υποστηρ?ζει
το δ?κτυο σα?. Για λεπτομ?ρειε? πω? να το
ενεργοποι?σετε ? απενεργοποι?σετε δε?τε Αναμον?
κλ?σεων (Μενο? #-4-4, στη σελ?δα 89).
Тο

|ΜΕΝΟΥΚΛΗΣΗΣ

Ε?ν η

Αναμον? κλ?σεων ε?ναι ενεργοποιημ?νη,
μπορε?τε να θ?σετε την πρ?τη κλ?ση σε αναμον? και
να απαντ?σετε στη δε?τερη, πατ?ντα? το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? <.

29

ΜΕΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
Απ?ρριψη

μια?

Т?νοι DTMF κατ? την

εισερχ?μενη? κλ?ση?

Μπορε?τε να απορρ?ψετε μ?α εισερχ?μενη κλ?ση
χωρ?? να απαντ?σετε πι?ζοντα? απλ?? το πλ?κτρο
E.
Κατ? τη

|
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δι?ρκεια μια? κλ?ση?, μπορε?τε να
απορρ?ψετε μια εισερχ?μενη κλ?ση, πατ?ντα?
πλ?κτρο E.

κλ?ση

ενεργοποι?σετε του? τ?νου? DTMF κατ?
τη δι?ρκεια μια? κλ?ση? (για παρ?δειγμα, για να
χρησιμοποι?σετε το τηλ?φωνο με ?να αυτ?ματο
τηλεφωνικ? κ?ντρο), πατ?στε το πλ?κτρο [Επlλ]
DTMF ενεργ?. Επιλ?ξτε
και, στη συν?χεια
DTMF ανενεργ? για να απενεργοποι?σετε του?
τ?νου? DTMF. Κανονικ?, οι τ?νοι DTMF ε?ναι
ενεργοποιημ?νοι.
Για

να

?

το

Σ?γαση μικροφ?νου
Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε σ?γαση του
μικροφ?νου κατ? τη δι?ρκεια μια? κλ?ση? πατ?ντα?
το πλ?κτρο [Επlλ] και, στη συν?χεια, επιλ?γοντα?
[Σ?γαση].
Μπορε?τε να απενεργοποι?σετε τη σ?γαση τη?
συσκευ?? πατ?ντα? το πλ?κτρο [Απενεργ. σ?γαση?].
?ταν πραγματοποιηθε? σ?γαση τη? συσκευ??,
ο καλ?ν δεν μπορε? να σα? ακο?σει, αλλ? εσε??
μπορε?τε να τον ακο?σετε.

Κλ?σει? συνδι?σκεψη?
υπηρεσ?α κλ?σεων συνδι?σκεψη? σα? δ?νει τη
δυνατ?τητα να πραγματοποι?σετε ταυτ?χρονα
συνομιλ?α με π?νω απ? ?να συνομιλητ?, ε?ν ο
παροχ?α? του δικτ?ου σα? υποστηρ?ζει αυτ? τη
λειτουργ?α Μια κλ?ση πολλαπλ?ν συνδρομητ?ν
μπορε? να πραγματοποιηθε? μ?νο ?ταν ?χετε μ?α
ενεργ? κλ?ση και μια κλ?ση στην αναμον? και εφ’
?σον ?χετε απαντ?σει και στι? δ?ο κλ?σει?.
Η

Αφο? ολοκληρ?σετε τη ρ?θμιση μια? κλ?ση?
συνδι?σκεψη?, μπορε? να γ?νει προσθ?κη,
αποσ?νδεση και διαχωρισμ?? κλ?ση? απ? αυτ?
(δηλαδ?, να γ?νει διαχωρισμ?? απ? την κλ?ση
συνδι?σκεψη? αλλ? να παραμε?νει συνδεδεμ?νη σε
εσ??) απ? το ?τομο που πραγματοπο?ησε την κλ?ση
συνδι?σκεψη?. Αυτ?? οι επιλογ?? ε?ναι διαθ?σιμε?
απ? το μενο? κατ? τη δι?ρκεια τη? κλ?ση?. Ο
μ?γιστο? αριθμ?? καλο?ντων σε κλ?ση συνδι?σκεψη?
ε?ναι π?ντε. Μετ? την εκκ?νηση τη? κλ?ση?, ?χετε τον
?λεγχο τη? και μ?νο εσε?? μπορε?τε να προσθ?σετε
κλ?σει? σε αυτ?.

Πραγματοπο?ηση δε?τερη? κλ?ση?
Μπορε?τε να κ?νετε μ?α δε?τερη κλ?ση εν? ε?στε ?δη
μ?α κλ?ση. Εισ?γετε τον δε?τερο αριθμ? και πι?στε
το πλ?κτρο S. ?ταν η δε?τερη κλ?ση συνδεθε?,
η πρ?τη κλ?ση τ?θεται αυτ?ματα στην αναμον?.
Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε εναλλαγ? μεταξ?
κλ?σεων πατ?ντα? το πλ?κτρο S.
σε

Ενεργοπο?ηση

μια?

κλ?ση? συνδι?σκεψη?

τρ?πο, αλλ? επιλ?γοντα? Συνδι?σκεψη/
Σ?νδεση ?λων, ενεργοποιε?ται η κλ?ση
συνδι?σκεψη?.
Με

τον

?διο

Ενεργοπο?ηση και απενεργοπο?ηση
αναμον?? σε κλ?ση συνδι?σκεψη?
Για να τοποθετ?σετε μια κλ?ση συνδι?σκεψη? σε
αναμον?, πατ?στε το πλ?κτρο S. Εναλλακτικ?,
πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? [Επlλ] και
επιλ?ξτε Συνδι?σκεψη/Αναμον? ?λων των κλ.. Οι
συνομιλητ?? σα? θα τεθο?ν σε αναμον?, χωρ?? να
διακοπε? η κλ?ση. Για να επιστρ?ψετε στη λειτουργ?α
συνδι?σκεψη?, πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ?? < [Επlλ] και, στη συν?χεια, Συνδι?σκεψη/
Σ?νδεση ?λων.

Προσθ?κη κλ?σεων
συνδι?σκεψη?

σε

|ΜΕΝΟΥΚΛΗΣΗΣ

μ?α κλ?ση

Για προσθ?κη κλ?ση? σε υπ?ρχουσα κλ?ση
συνδι?σκεψη?, πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ?? και, στη συν?χεια, το μενο? Σ?νδεση
απ? το Συνδι?σκεψη.

?λων
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Ιδιωτικ? κλ?ση
συνδι?σκεψη?

κατ? τη

δι?ρκεια

μια?

να ?χετε ιδιωτικ? κλ?ση με κ?ποιον απ? του?
καλο?ντε? τη? κλ?ση? συνδι?σκεψη?, εμφαν?στε τον
αριθμ? του καλο?ντο? με τον οπο?ο επιθυμε?τε να
συνομιλ?σετε στην οθ?νη και, στη συν?χεια, πατ?στε
το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??. Επιλ?ξτε το μενο?
“Ιδιωτικ?” τη? κλ?ση? συνδι?σκεψη? για να θ?σετε
?λε? τι? ?λλε? κλ?σει? σε αναμον?.

Για

|

ΜΕΝΟΥΚΛΗΣ

Тερματισμ??

μια?

κλ?ση? συνδι?σκεψη?

Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε αποσ?νδεση του
καλο?ντο? τη? κλ?ση? συνδι?σκεψη? που εμφαν?ζεται
εκε?νη τη στιγμ?, πατ?ντα? το πλ?κτρο E.
Μπορε?τε να τερματ?σετε ?λε? τι? κλ?σει? ταυτ?χρονα
επιλ?γοντα? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? [Επιλ.] και
μετ? Συνδι?σκεψη/Τ?λο? συνδι?σκεψη?.
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μν?μη?
Επαναφορ? ρυθμ?σεων

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Παιχν?δια

&

εφαρμογ??

[Μενο? 1-1]

Προεγκατεστημ?να: Σε αυτ? το μενο?, μπορε?τε
να διαχειριστε?τε τι? εφαρμογ?? java που ε?ναι
εγκατεστημ?νε? στο τηλ?φων? σα?. Μπορε?τε να
αναπαρ?γετε ? να διαγρ?ψετε τι? εφαρμογ?? που
?χετε λ?βει ? να ρυθμ?σετε την επιλογ? σ?νδεση?.
Οι εφαρμογ?? που ?χετε λ?βει οργαν?νονται σε
φακ?λου?. Πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
< [OK] για να ανο?ξετε τον επιλεγμ?νο φ?κελο ?
ξεκιν?στε το επιλεγμ?νο midlet.
Αφο? επιλ?ξετε ?να φ?κελο, πατ?στε [Επlλ] και θα
εμφανιστο?ν τα διαθ?σιμα υπομενο? για δι?φορε?
επιλογ??.
δε?τε

?

Δημlουρriα: Μπορε?τε
παιχν?δια.

?

Ν?ο? φ?κελο?: Δημιουργε?

να

τα

αποθηκευμ?να

?να ν?ο

φ?κελο.

Προφ?λ

[Μενο? 1-2]

προφ?λ ε?ναι οι πληροφορ?ε? δικτ?ου που
χρησιμοποιο?νται για τη σ?νδεση στο Internet. Ε?ν
θ?λετε να εμφαν?σετε λεπτομ?ρειε? σχετικ? με ?να
προφ?λ, ανατρ?ξτε στο [Μενο? *-4-1], δε?τε σελ. 81.
Тο

Η Java ε?ναι μια

τεχνολογ?α που αναπτ?χθηκε απ?
Microsystems. Με τον ?διο τρ?πο που θα
λαμβ?νατε ?να Java Applet χρησιμοποι?ντα? του?
φυλλομετρητ?? Netscape ? MS Internet Explorer,
μπορε?τε να λ?βετε Java MIDIet χρησιμοποι?ντα?
?να τηλ?φωνο που ?χει ενεργοποιημ?νο το WAP.
Αν?λογα με τον φορ?α παροχ?? υπηρεσι?ν δικτ?ου,
?λα τα προγρ?μματα που βασ?ζονται σε Java ?πω?
τα παιχν?δια Java μπορο?ν να φορτωθο?ν και να
εκτελεστο?ν στο τηλ?φωνο.
την Sun

Αφο? το λ?βετε, μπορε?τε να εμφαν?σετε το
πρ?γραμμα java μ?σω του μενο? Παιχν?δια
& εφαρμογ?? απ? το οπο?ο μπορε?τε να
πραγματοποι?σετε επιλογ?, εκτ?λεση ? διαγραφ?.
Тα αρχε?α των προγραμμ?των Java που ε?ναι
αποθηκευμ?να στο τηλ?φωνο ε?ναι σε μορφ? .JAD
και

|ΠΑΙΧΝΔΙΑ&ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

.JAR.
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Тο αρχε?ο JAR ε?ναι συμπιεσμ?νη μορφ? του
προγρ?μματο? JAVA και το αρχε?ο JAD ε?ναι ?να
περιγραφικ? αρχε?ο το οπο?ο περιλαμβ?νει ?λε? τι?
αναλυτικ?? πληροφορ?ε?. Απ? το δ?κτυο, πριν το λ?βετε,
μπορε?τε να δε?τε ?λε? τι? λεπτομερε?? πληροφορ?ε? του
αρχε?ου απ? το αρχε?ο JAD.
Αν

και βασ?ζονται σε τυπικ? γλ?σσα προγραμματισμο?
(J2ME), δεν ε?ναι ?λε? οι εφαρμογ?? Java συμβατ??
με ?λα τα τηλ?φωνα, γιατ? σε κ?θε μοντ?λο τηλεφ?νου
χρησιμοποιο?νται διαφορετικ?? βιβλιοθ?κε?. Тο
λογισμικ? μπορε? να κολλ?σει ? να απενεργοποιηθε? ε?ν
πραγματοποι?σετε λ?ψη εφαρμογ?ν Java που δεν ε?ναι
δημιουργημ?νε? ειδικ? γι’ αυτ? το τηλ?φωνο, καθιστ?ντα?
απαρα?τητη την ‘επανεκκ?νηση’ του τηλεφ?νου. Тα
προβλ?ματα αυτ? δημιουργο?νται λ?γω μη συμβατ?ν
εφαρμογ?ν και δεν αποτελο?ν ελ?ττωμα του προ??ντο?.

! Προσοχ?
Μ?νο τα προγρ?μματα που χρησιμοποιο?ν J2ME (?κδοση
JAVA2micro) μπορο?ν να εκτελεστο?ν σε περιβ?λλον
τηλεφ?νου. Тα προγρ?μματα που χρησιμοποιο?ν J2SE
(?κδοση Java2 standard) μπορε?τε να τα εκτελ?σετε μ?νο
σε περιβ?λλον υπολογιστ?.

ΕΠΑΦΕΣ
?

Αναζ?τηση

[Μενο? 2-1]

1.

Επιλ?ξτε μενο? Αναζ?τηση.

2.

Εισ?γετε

το

?νομα

που

θ?λετε

να

SIM.

βρε?τε.
?

! Σημε?ωση

3. Ε?ν θ?λετε

να πραγματοποι?σετε επεξεργασ?α,
διαγραφ? ? αντιγραφ? κ?ποια? καταχ?ρηση?,
επιλ?ξτε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Επlλ].
Θα εμφανιστε? το παρακ?τω υπομενο?.

?

?

Επεξεργασ?α: Μπορε?τε
?νομα και τον αριθμ?.

να

επεξεργαστε?τε

Εγγραφ? μην?ματο?: Αφο? βρε?τε τον
αριθμ? που αναζητο?σατε, μπορε?τε να
πραγματοποι?σετε αποστολ? μην?ματο?
MMS στον επιλεγμ?νο αριθμ?.

?

?

το
?

SMS/

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Μπορε?τε να
στε?λετε πληροφορ?ε? του ευρετηρ?ου σα? μ?σω
του Bluetooth σε ?λλε? συμβατ?? συσκευ??.

Βασικ?? αριθμ??: Για τι? καταχωρ?σει? που
αποθηκευμ?νε? στη μν?μη του τηλεφ?νου,
μπορε?τε να επιλ?ξετε τον αριθμ? που θα
εμφαν?ζεται πρ?το? απ? τα πεδ?α Κινητ?, Σπ?τι
? Εργασ?α.
ε?ναι

Μπορε?τε να εκτελ?σετε στιγμια?α αναζ?τηση εισ?γοντα? το
αρχικ? γρ?μμα ? το πρ?το ψηφ?ο του ον?ματο? ? αριθμο?
που αναζητ?τε.

?

Αντιγραφ? στο τηλ?φωνο/SIM: Μπορε?τε να
αντιγρ?ψετε μια καταχ?ρηση απ? την κ?ρτα SIM
στο τηλ?φωνο ? απ? το τηλ?φωνο στην κ?ρτα

Αν?θεση ταχε?α? κλ?ση?: Μπορε?τε
την καταχ?ρηση ω? ταχε?α κλ?ση.

να

Εμφ?νιση ομ?δων καλο?ντων:
λεπτομ?ρειε? δε?τε [Μενο? 2-3].

περαιτ?ρω

Διαγραφ?: Μπορε?τε
καταχ?ρηση.

Προσθ?κη ν?α?

να

Για

διαγρ?ψετε

ορ?σετε

μια

|ΕΠΑΦΕΣ

[Μενο? 2-2]

Μπορε?τε να προσθ?σετε μια ν?α καταχ?ρηση
ευρετηρ?ου χρησιμοποι?ντα? τη λειτουργ?α αυτ?. Η
μν?μη χωρ?ει 1000 καταχωρ?σει?. Η χωρητικ?τητα
τη? μν?μη? τη? κ?ρτα? SIM εξαρτ?ται απ? τον
παροχ?α υπηρεσι?ν κινητ?? τηλεφων?α?.
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ΕΠΑΦΕΣ
Μπορε?τε να αποθηκε?σετε 37 χαρακτ?ρε? για
?νομα στη μν?μη του τηλεφ?νου. Ο αριθμ??
χαρακτ?ρων για αποθ?κευση στην κ?ρτα SIM
εξαρτ?ται απ? την κ?ρτα SIM.

Ομ?δε?

το

?

μ?γιστο μ?κο? αποθηκευμ?νου ον?ματο?
εξαρτ?ται απ? τον τ?πο τη? κ?ρτα? SIM.

|

ΕΠΑΦΕΣ

και

αριθμο?
?

Επιλ?ξτε

2.

Επιλ?ξετε τη μν?μη στην οπο?α θ?λετε να
αποθηκε?σετε: SIM ? Тηλ?φωνο. Ε?ν το ρυθμ?σετε
στο Тηλ?φωνο, πρ?πει να επιλ?ξετε ποιον αριθμ?
θ?λετε ω? Вασικ? αριθμ?.
α.

Πατ?στε
[OK] για

μενο? Προσθ?κη ν?α?.

τα

μ?λη τη? ομ?δα?

Κουδουνισμ?? ομ?δα?: Μπορε?τε να ορ?σετε ?να
κουδουνισμ? για την κλ?ση των μελ?ν τη? ομ?δα?.
Εικον?διο

β?σει
?

τη?

ομ?δα?: Μπορε?τε
ομ?δα?.

να

επιλ?ξετε

εικον?διο

Προσθ?κη μ?λου?: Μπορε?τε να προσθ?σετε μ?λη
ομ?δα. Тα μ?λη κ?θε ομ?δα? δεν πρ?πει να
υπερβα?νουν τα 20.

στην

αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <
να πληκτρολογ?σετε ?να ?νομα.

β. Πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <
[Αποθ?κευση] και, στη συν?χεια, μπορε?τε να
πραγματοποι?σετε εισαγωγ? αριθμο?.
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?

το

γ.

Μπορε?τε να αντιστοιχ?σετε την καταχ?ρηση
μια ομ?δα πατ?ντα? L, R.

σε

δ.

Μπορε?τε
αντιστοιχ?σετε την καταχ?ρηση
?να χαρακτ?ρα πατ?ντα? L, R.

σε

να

Κατ?λογο? μελ?v: Εμφαν?ζει
επιλ?ξατε.

να

που

1.

το

[Μενο? 2-3]

ομ?δα μπορε? να περιλαμβ?νει ?ω? και 20
μ?λη. Υπ?ρχουν 7 ομ?δε? στι? οπο?ε? μπορε?τε
αντιστοιχ?σετε λ?στε?.

! Σημε?ωση
Тο

καλο?ντων

Μια

?

Διαγραφ? μ?λου?: Μπορε?τε να διαγρ?ψετε το
μ?λο? απ? τον κατ?λογο των μελ?ν τη? ομ?δα?.
Ωστ?σο, το ?νομα και ο αριθμ?? θα παραμε?νουν
στο ευρετ?ριο.

?

Μετονομασ?α: Μπορε?τε
ομ?δα?.

να

αλλ?ξετε

το

?νομα μια?

?

Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε
μ?λη μ?α? ομ?δα?.

να

διαγρ?ψετε

τα

[Μενο? 2-4]
στα

πλ?κτρα

απ?

Στη συν?χεια, μπορε?τε να καλ?σετε τη συγκεκριμ?νη
επαφ? πατ?ντα? παρατεταμ?να το αντ?στοιχο
αριθμητικ? πλ?κτρο.
1.

Μετακινηθε?τε στο Тαχε?α κλ?ση και πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].

2. Ε?ν θ?λετε

το

προσθ?σετε Тαχε?α κλ?ση, επιλ?ξτε
(?δειο). Στη συν?χεια μπορε?τε να αναζητ?σετε το
?νομα στο ευρετ?ριο.

3.

Κατ?λογο? αριθμ?ν
(εξαρτ?ται

Тαχε?α κλ?ση
Αντιστοιχ?στε επαφ??
2?ω?9.

?λα

να

Αφο? αντιστοιχ?σετε τον αριθμ? σε καταχ?ρηση
ταχε?α? κλ?ση?, μπορε?τε να αλλ?ξετε και να
διαγρ?ψετε την καταχ?ρηση. Μπορε?τε, επ?ση?, να
πραγματοποι?σετε κλ?ση ? να στε?λετε ?να μ?νυμα
στον αριθμ? αυτ?.

απ? την

μου

[Μενο? 2-5]

κ?ρτα SIM)

Μπορε?τε να αποθηκε?σετε και
αριθμ? στην κ?ρτα SIM.

να

ελ?γξετε

τον

δικ?

σα?

Η

κ?ρτα

μου

[Μενο? 2-6]

Η

επιλογ? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
δημιουργ?σετε τη δικ? σα? επαγγελματικ? κ?ρτα,
στην οπο?α θα εμφαν?ζεται το ?νομ? σα?, ο αριθμ??
του κινητο? σα? τηλεφ?νου, το τηλ?φωνο του σπιτιο?
και τη? εργασ?α? σα?, ο αριθμ?? Φαξ και το email
σα?.

|ΕΠΑΦΕΣ

Για δημιουργ?α μια? ν?α? επαγγελματικ?? κ?ρτα?,
πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <
[Пροσθ?κη] και εισ?γετε τι? πληροφορ?ε? στα σχετικ?
πεδ?α.
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Ρυθμ?σει?

-

[Μενο? 2-7]

Μετακινηθε?τε στο μενο? Ρυθμ?σει? και πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].
?

το
-

Προεπιλεγμ?νη μν?μη
Μετακινηθε?τε για να ενεργοποι?σετε την επιλογ?
Προεπιλεγμ?νη μν?μη και, στη συν?χεια, πατ?στε
το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].
Ε?ν επιλ?ξτε Μετ? απ? ερ?τηση, τ?τε με κ?θε
προσθ?κη καταχ?ρηση?, το τηλ?φωνο θα ρωτ?
που να την αποθηκε?σει.
-

|

ΕΠΑΦΕΣ

-

?

Ε?ν επιλ?ξετε SIM ? Тηλ?φωνο, το τηλ?φωνο θα
αποθηκε?σει την καταχ?ρηση στην κ?ρτα SIM ?
στο τηλ?φωνο, αντ?στοιχα.

-

Μ?νο
να
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?νομα: Ρυθμ?ζει τη λ?στα ευρετηρ?ου
εμφαν?ζει μ?νο το ?νομα.

?

εικ?νε?: Ρυθμ?ζει τη λ?στα ευρετηρ?ου
εμφαν?ζονται ?νομα και εικ?να.

Αντιγραφ?/Μετακ?νηση ?λων
Μπορε?τε να αντιγρ?ψετε/μετακιν?σετε
καταχωρ?σει? απ? τη μν?μη τη? κ?ρτα?
μν?μη του τηλεφ?νου και αντ?στροφα.

τον

?στε

SIM στη

Μετακινηθε?τε στην επιλογ? Αντιγραφ?/
Μετακ?νηση ?λων και, στη συν?χεια, πατ?στε
το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK] για να
μεταβε?τε στο συγκεκριμ?νο μενο?.
-

-

?στε

Με
να

Επιλογ?? προβολ??
Μετακινηθε?τε για να επιλ?ξετε τι? Επιλογ??
προβολ?? και πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ?? < [OK].

?νομα & αριθμ??: Ρυθμ?ζει τη λ?στα του
ευρετηρ?ου, ?στε να εμφαν?ζει το ?νομα και
αριθμ?.

SIM σε Тηλ?φωνο: Μπορε?τε να
πραγματοποι?σετε αντιγραφ?/μετακ?νηση ?λων
των καταχωρ?σεων απ? την κ?ρτα SIM στη
μν?μη του τηλεφ?νου.

Тηλ?φωνο σε SIM: Μπορε?τε να
πραγματοποι?σετε αντιγραφ?/μετακ?νηση ?λων
των καταχωρ?σεων απ? τη μν?μη του τηλεφ?νου
στην κ?ρτα SIM.

?

Κατ?στ.

μν?μη?

?

συγκεκριμ?νη λειτουργ?α σα? δ?νει τη δυνατ?τητα
να δε?τε π?σε? καταχωρ?σει? υπ?ρχουν
αποθηκευμ?νε? στο ευρετ?ριο και π?σε? απ? αυτ??
χρησιμοποιε?τε.
Η

?

Διαγραφ? επαφ?ν
Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε διαγραφ? ?λων
των καταχωρ?σεων απ? την κ?ρτα SIM και το
τηλ?φων? σα?. Η λειτουργ?α αυτ? απαιτε? κωδικ?
ασφαλε?α?.
1. Μετακινηθε?τε για να ενεργοποι?σετε την επιλογ?
Διαγραφ? επαφ?ν και, στη συν?χεια, πατ?στε το
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].
2.

3.

Επισημ?νετε τη μν?μη
επιθυμε?τε
διαγρ?ψετε και, στη συν?χεια, πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].
που

να

Αριθμ?? υπηρεσ?α?
Χρησιμοποι?στε τη λειτουργ?α αυτ? για πρ?σβαση
σε συγκεκριμ?νο κατ?λογο υπηρεσι?ν που
παρ?χονται απ? την εταιρε?α κινητ?? τηλεφων?α?
(εφ?σον υποστηρ?ζονται απ? την κ?ρτα SIM).

|ΕΠΑΦΕΣ

το

Εισ?γετε τον κωδικ? ασφαλε?α? και, στη
συν?χεια, πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ?? < [OK] ? το δεξ? πλ?κτρο επιλογ??
> [Π?σω].
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ORGANIZER
Ημερολ?γιο
?ταν

[Μενο? 3-1]
αυτ?

μεταβα?νετε
μενο?, εμφαν?ζεται
ημερολ?γιο. Στο π?νω μ?ρο? τη? οθ?νη? θα
εμφαν?ζονται ο μ?να? και ο χρ?νο?. ?ταν αλλ?ζετε
τα δεδομ?να στο μενο? Ρυθμ?σει?, το ημερολ?γιο
ενημερ?νεται αυτ?ματα.
σε

το

το

|

ORGANIZER

Η τρ?χουσα ημερομην?α θα επισημανθε? με πρ?σινο
χρ?μα και ?λα τα προγρ?μματα θα ?χουν στην π?νω
αριστερ? γων?α του αντ?στοιχου τετραγ?νου ω?
?νδειξη ?να κ?κκινο τρ?γωνο. Μπορε?τε να ορ?σετε
ηχητικ? ειδοπο?ηση για τι? υπενθυμ?σει?.
Για

να

αλλ?ξετε

Περιγραφ?

την

ημ?ρα,

Πλ?κτρων

13

Ετ?σια

*#

Μηνια?α

το

μ?να

και το

Περιγραφ?
UD

LR

?το?.

Πλ?κτρων
Εβδομαδια?α
Καθημεριν?

Στην λειτουργ?α του προγρ?μματο?, πατ?ντα? το
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Επ?λ.] εμφαν?ζονται
τα
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ακ?λουθα:

Προσθ?κη

ν?ου

[Μενο? 3-1-1]

Επιλ?ξτε το για να πραγματοποι?σετε εισαγωγ?
ν?ου προγρ?μματο?. Αφο? πληκτρολογ?σετε ?να
πρ?γραμμα σε μια ημερομην?α, το χρ?μα τη?
ημερομην?α? αλλ?ζει και εμφαν?ζεται η ?νδειξη
πρ?γραμμα στο κ?τω μ?ρο? τη? οθ?νη?. Η λειτουργ?α
αυτ? σα? υπενθυμ?ζει το πρ?γραμμ? σα?. Και το
τηλ?φωνο θα παρ?γει ?ναν ?χο ειδοπο?ηση?, ε?ν το
ρυθμ?σετε.

Εμφ?νιση ημερ?σιων
προγραμμ?των

[Μενο? 3-1-2]

Εμφαν?ζει το πρ?γραμμα για την επιλεγμ?νη ημ?ρα.
Πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? [OK] για
να πραγματοποι?σετε επεξεργασ?α ? διαγραφ? του
προγρ?μματο? που δημιουργ?σατε. Ε?ν θ?λετε να
δε?τε λεπτομ?ρειε? για το πρ?γραμμα, πατ?στε το
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Επιλ.].

Διαγραφ?

παλι?ν

[Μενο? 3-1-3]

Μπορε?τε να διαγρ?ψετε τα παλαι?τερα προγρ?μματα
απ? την τρ?χουσα ημερομην?α.

Διαγραφ?

?λων

Μπορε?τε

διαγρ?ψετε

να

Μετ?βαση

στην

[Μενο? 3-1-4]
?λα

τα

προγρ?μματα.

ημερομην?α

[Μενο? 3-1-5]

Μπορε?τε
μεταβε?τε απευθε?α? στην επιλεγμ?νη
ημερομην?α.
να

?χο? ειδοπο?ηση?

[Μενο? 3-1-6]
Μπορε?τε να ορ?σετε τον ?χο ειδοπο?ηση? για κ?θε
επιλεγμ?νη ημερομην?α.

Σημε?ωση
1.

Επιλ?ξτε την Σημε?ωση πατ?ντα?
πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].

[Μενο? 3-2]
το

αριστερ?

2. Ε?ν η

καταχ?ρηση ε?ναι κεν?, πατ?στε
πλ?κτρο επιλογ?? < [Δημιουργ?α].

3.

Εισ?γετε την σημε?ωση και πατ?στε
πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].

το

το

αριστερ?

|ORGANIZER

αριστερ?

! Σημε?ωση
Ε?ν θ?λετε να αλλ?ξετε τον τρ?πο εισαγωγ?? κειμ?νου,
πατ?στε διαδοχικ? το πλ?κτρο #.
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Μπορε?τε να απολα?σετε λειτουργ?ε? πολυμ?σων,
?πω? η φωτογραφικ? μηχαν?, η εγγραφ? φων?? και
τα MP3 με την ?νεση σα? και να διασκεδ?σετε.
Αν η κατ?σταση τη? μπαταρ?α? υποδεικν?ει χαμηλ?
επ?πεδο ισχ?ο?, ενδ?χεται να μην μπορε?τε να

χρησιμοποι?σετε
?

τη

?

λειτουργ?α Φωτογραφικ? ? Πολυμ?σα.

Η ?νδειξη του επιπ?δου τη? μπαταρ?α? φα?νεται
χαμηλ?τερη ?ταν χρησιμοποιε?τε τι? λειτουργ?ε?
πολυμ?σων, λ?γω τη? υψηλ?? καταν?λωση? εν?ργεια?
απ? αυτ??.
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1.

[Μενο? 4-1]

Πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <
[Μενο?] και, στη συν?χεια, μετακινηθε?τε και
επιλ?ξτε Πολυμ?σα. Επιλ?ξτε Φωτογραφικ?
και η οθ?νη θα μετατραπε? σε σκ?πευτρο τη?
φωτογραφικ?? μηχαν??. Ε?ν θ?λετε να μεταβε?τε
απευθε?α? στο συγκεκριμ?νο μενο?, πατ?στε το
πλ?κτρο Q για μερικ? δευτερ?λεπτα.

την

αποθηκε?σετε, πατ?στε

το

O.

να

πολλ?ν

Аπλ?: 72x72, 220x176, 320x240,
640x480, 1280x960

-

-

Φωτογραφικ?

να

Πολλαπλ? λ?ψη [
]: Μπορε?τε
πραγματοποι?σετε διαδοχικ? λ?ψη
φωτογραφι?ν.
-

|
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Συγκεντρωθε?τε στο αντικε?μεν? σα? προκειμ?νου
να τραβ?ξετε μια φωτογραφ?α και κατ?πιν πατ?στε
το O.

3. Ε?ν θ?λετε

! Σημε?ωση
?

2.

?

το

?

?

Πολλαπλ?: 320x240,
Λ?ψη

640x480

με πλαiσlο: 220x176

Εφ? [
]: 5 ρυθμ?σει? ε?ναι διαθ?σιμε?: Χρ?μα,
Νυχτεριν?, Σ?πια, Ασπρ?μαυρο και Αρνητικ?
Φλα? [
]: Μπορε?τε να ρυθμ?σετε το φλα? ?στε
να πραγματοποι?σετε λ?ψη video σε περιβ?λλον με
χαμηλ? φωτισμ?.
Zoom

[
]: Μπορε?τε να ρυθμ?ζετε την τιμ?
ζουμ απ? x1 ?ω? x2, x3, x4 αν?λογα με την
αν?λυση.

του

?

?

Φωτειν?τητα [
]: Χρησιμοποι?στε το Δεξ?/
Αριστερ? πλ?κτρο πλο?γηση? για να ρυθμ?σετε
το φωτισμ?. Υπ?ρχουν διαθ?σιμα 5 επ?πεδα
φωτισμο?: -2, -1, 0, 1, 2.
Μ?γεθο? [
εικ?να?.

?

?

?

?

Αυτ?μ Αποθ?κευση [
]: Ε?ν ενεργοποι?σετε
αυτ? το μενο?, γ?νεται αυτ?ματη αποθ?κευση τη?
φωτογραφ?α? χωρ?? σχετικ? ερ?τηση.

?

]: Μπορε?τε να ορ?ζετε το μ?γεθο?
διαθ?σιμα τα μεγ?θη 1280x960,
640x480, 320x240, 220x176, 72x72. Οι λ?ψει?
με πλα?σιο ε?ναι διαθ?σιμε? μ?νο με την αν?λυση
220x176 pixel.

τη?

?χο? κλε?στρου [
]: Μπορε?τε να ρυθμ?σετε τον
?χο του κλε?στρου κατ? τη λ?ψη τη? φωτογραφ?α?.

?

Ε?ναι

?λμπουμ [
]: Μπορε?τε να δε?τε φωτογραφ?ε?
που ?χετε αποθηκε?σει στο τηλ?φων? σα?.

?

! Σημε?ωση
φ?κελο Тο ?λμπουμ μου μπορε?τε να δε?τε μ?νο
φωτογραφ?ε? που ?χετε λ?βει με τη φωτογραφικ? μηχαν?
του τηλεφ?νου σα?.
Στο

Timer

[
]: Μπορε?τε να επιλ?ξετε τη χρονικ?
καθυστ?ρηση (Απενερr, 3 δευτερ?λεπτα, 5
δευτερ?λεπτα, 10 δευτερ?λεπτα). Μετ? την π?ροδο
του καθορισμ?νου διαστ?ματο?, το τηλ?φωνο
πραγματοποιε? λ?ψη τη? φωτογραφ?α?.
Ποι?τητα [
τη? εικ?να?

σε

]: Μπορε?τε να ορ?σετε την ποι?τητα
Κανονικ?, Πολ? καλ? και Εξαιρετικ?.

Ισορροπ?α λευκο? [
]: Μπορε?τε να αλλ?ξετε
ρυθμ?σει? σ?μφωνα με το περιβ?λλον.
Λ?ψη με πλα?σιο [
]: Μπορε?τε να
πραγματοποι?σετε λ?ψη φωτογραφ?α?
Το συγκεκριμ?νο μενο? ε?ναι διαθ?σιμο
διαστ?σει? 220x176.

τι?

?

?ξοδο? [
]: Επιστρ?φετε
φωτογραφ?α?.

στη

λ?ψη

Κατ? τη λ?ψη φωτογραφ?α? μπορε?τε να
προσαρμ?σετε τη φωτειν?τητα, πατ?ντα?
πλο?γηση? επ?νω/κ?τω.

Για λ?ψη φωτογραφ?α?
φωτογραφικ?? μηχαν??

με πλα?σιο.

1. Πι?στε

σε

2.

παρατεταμ?να

Μεταβα?νετε απευθε?α?

το

με

τα

|ΠΟΛΥΜΕΣΑ

πλευρικ? πλ?κτρο

πλευρικ? πλ?κτρο

στη

πλ?κτρα

[Q].

λ?ψη φωτογραφ?α?.
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?

Κ?μερα
1.
?

?

Επιλ?ξτε

[Μενο? 4-2]
το

μενο? Κ?μερα.

Φωτειν?τητα [
]: Μπορε?τε
την τιμ? τη? φωτειν?τητα?.

1
να

προσαρμ?σετε
?

Μ?γεθο? [
]: Μπορε?τε να επιλ?ξετε κ?ποια απ?
τι? παρακ?τω αναλ?σει?: 128x96, 176x144 και

?

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
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?

Timer

[
]: Μπορε?τε να επιλ?ξετε τη χρονικ?
καθυστ?ρηση (Απενεργοπο?ηση, 3 δευτερ?λεπτα,
5 δευτερ?λεπτα, 10 δευτερ?λεπτα). Μετ? την
π?ροδο του καθορισμ?νου διαστ?ματο?, το
τηλ?φωνο πραγματοποιε? λ?ψη του video.
Ποι?τητα [
εικ?να?

τη?
?

σε

?

και

?ξοδο? [
Εφ? [

]: Επιστρ?φετε
]:

4

ρυθμ?σει?

ε?ναι

στη

λ?ψη

video.

διαθ?σιμε?: Χρ?μα,

Φλα? [
]: Μπορε?τε να ρυθμ?σετε το φλα? ?στε
να πραγματοποι?σετε λ?ψη video σε περιβ?λλον με
χαμηλ? φωτισμ?.
Zoom

[
]: Μπορε?τε να ρυθμ?ζετε την τιμ?
ζουμ απ? x1 ?ω? x2, x3, x4 αν?λογα με την
αν?λυση.

του

]: Μπορε?τε να ορ?σετε την ποι?τητα
Κανονικ?, Πολ? καλ? και Εξαιρετικ?.

Ισορροπ?α λευκο? [
]:Μπορε?τε να αλλ?ξετε
ρυθμ?σει? σ?μφωνα με το περιβ?λλον.

λεπτ?, 5 λεπτ?, 30 λεπτ?, 90 λεπτ?

Σ?πια, Ασπρ?μαυρο, Αρνητικ?.
?

|

]: Μπορε?τε να επιλ?ξετε
παρακ?τω κατ?λογο:

τον

Απερι?ριστο.

208x160.
?

Χρ?νο? εγγραφ?? [
χρ?νο εγγραφ?? απ?

2. Για

να ξεκιν?σετε την εγγραφ?, πατ?στε το πλ?κτρο
O. Μ?λι? ξεκιν?σει η εγγραφ? θα εμφανιστε? o
χρονοδιακ?πτη?.

τι?
3.

Πατ?στε το πλ?κτρο O για να τερματ?σετε
εγγραφ?, η οπο?α και θα αποθηκευτε?.

την

Εγγραφ? φων??

[Μενο? 4-3]

λειτουργ?α φωνητικ?? σημε?ωση? σα? δ?νει
δυνατ?τητα να πραγματοποι?σετε εγγραφ?
?ω? και 20 φωνητικ?ν σημει?σεων δι?ρκεια?
δευτερολ?πτων ?καστη.
Η

τη

Εγγραφ?
Μπορε?τε
σημε?ωση?

?

20
?

[Μενο? 4-3-1]
να

πραγματοποι?σετε εγγραφ? φωνητικ??
το μενο? Εγγραφ? φων??.

?

απ?

1. Απ? τη

στιγμ? που θα ξεκιν?σετε την εγγραφ?,
εμφαν?ζεται η ?νδειξη “Εγγραφ?” και ο χρ?νο? που
απομ?νει για την ολοκλ?ρωση τη? εγγραφ??.

2. Ε?ν θ?λετε

να τερματ?σετε την εγγραφ?, πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Αποθ?κευση].

3.

Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε αναπαραγωγ? και να
διαγρ?ψετε ?λε? τι? φωνητικ?? σημει?σει? που ?χετε
εγγρ?ψει. Тα παρακ?τω μενο? [Επlλ] ε?ναι διαθ?σιμα.

το

Πληκτρολογ?στε τον τ?τλο τη? φωνητικ??
σημε?ωση?, πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
< [OK].

Εμφ?νιση καταλ?γου
Εμφαν?ζεται

ο

[Μενο? 4-3-2]

?

Αναπαραγωγ?: Μπορε?τε να ακο?σετε
σημε?ωση που ?χετε εγγρ?ψει.
Αποστολ?: Μπορε?τε
αποστολ? μ?σω MMS
Διαγραφ?: Μπορε?τε
σημε?ωση.

και

e-mail.

διαγρ?ψετε

Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε
φωνητικ?? σημει?σει?.

να

τη

φωνητικ?

διαγρ?ψετε ?λε?

MP3
Тο KG320S διαθ?τει

φωνητικ?

πραγματοποι?σετε

να

να

τη

τι?

[Μενο? 4-4]
MP3

ενσωματωμ?νο
player.
Μπορε?τε να ακο?σετε μουσικ? αρχε?α MP3 απ? τη
μν?μη του τηλεφ?νου σα? χρησιμοποι?ντα? ?να
συμβατ? σετ ακουστικ?ν ? μ?σω του ενσωματωμ?νου
ηχε?ου.

|ΠΟΛΥΜΕΣΑ

κατ?λογο? φωνητικ?ν σημει?σεων.
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! Σημε?ωση

?

Σε

ορισμ?νε? περιπτ?σει?, λ?γω των μικρ?ν διαστ?σεων,
ειδικ? στο μ?γιστο επ?πεδο ?νταση? και ?ταν γ?νεται
αναπαραγωγ? μπ?σων ?χων, ο ?χο? ενδ?χεται να
παρουσι?σει παραμορφ?σει?. Για αυτ? το λ?γο
χρησιμοποιε?τε το στερεοφωνικ? σετ ακουστικ?ν για να
διασφαλιστε? η υψηλ? ποι?τητα τη? μουσικ?? σα?.
Η
?

|
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?

?

μον?δα αναπαραγωγ?? μουσικ?? υποστηρ?ζει:
MPEG-1

Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III: Συχν?τητα δειγματοληψ?α? απ? 8KHz
μ?χρι και 48KHz. Ρυθμ?? δεδομ?νων μ?χρι και
320Kbps, στερεοφωνικ?.
AAC:

Μορφ?? ADIF,
δειγματοληψ?α? απ?

ADTS
8KHz

(Συχν?τητα
μ?χρι και 48KHz)

V1

:

V2

:

MP4, M4A: Συχν?τητα δειγματοληψ?α? απ? 8KHz
μ?χρι και 48KHz, Ρυθμ?? δεδομ?νων μ?χρι και

320Kbps, στερεοφωνικ?.

48

και

Συχν?τητα δειγματοληψ?α?

απ? 8KHz

48KHz, Ρυθμ?? δεδομ?νων μ?χρι

και

μ?χρι
320Kbps,

στερεοφωνικ?.
! Σημε?ωση
Тο KG320S δεν

υποστηρ?ζει μεταβλητ? ρυθμ? δεδομ?νων
τ?που? αρχε?ων που αναφ?ρονται. Επομ?νω?, δεν
μπορε?τε να αλλ?ξετε τη μορφ? του αρχε?ου απ? MP3 σε

για του?
AAC.

Μπορε?τε να μεταφ?ρετε αρχε?α MP3 απ?
συμβατ? υπολογιστ? στη μν?μη του τηλεφ?νου,
χρησιμοποι?ντα? μαζικ? αποθ?κευση.
! Σημε?ωση
?

AAC+:

(Ρυθμ?? δεδομ?νων απ? 16 ?ω? 128Kbps)
(Ρυθμ?? δεδομ?νων απ? 16 ?ω? 48Kbps)
(Συχν?τητα δειγματοληψ?α? 8KHz ?ω? 48KHz)

?

WMA:

?

Η

λειτουργ?α ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ε?ναι διαθ?σιμη
μ?νο ?ταν το τηλ?φωνο βρ?σκεται σε κατ?σταση
αναμον??.
Η

αντιγραφ? των αρχε?ων MP3 θα πρ?πει να γ?νεται μ?νο
φ?κελο Μουσικ? που βρ?σκεται μ?σα στο My media.
Ε?ν αντιγρ?ψετε τα αρχε?α MP3 σε κ?ποιον ?λλο φ?κελο
δεν θα μπορε?τε να τα δε?τε.
στο

?

Η λειτουργ?α σαν Μ?ναδα Αποθ?κευση? Αρχε?ων ε?ναι
συμβατ? μ?νο με τα Windows 2000 και τα Windows XP.

π

Μην αποσυνδ?σετε το καλ?διο κατ? τη δι?ρκεια τη?
λ?ψη? των αρχε?ων. Στη συν?χεια, επιλ?ξτε “ασφαλ??
στον υπολογιστ? και μετ?
αφα?ρεση παραθ?ρου HW

?

Τρ?πο? αναπαραγωγ??

Еπαν?ληψη περιοχ??

”

αποσυνδ?στε
Ε?ν

το

Αναπαραγωγ?

καλ?διο.
εν?

Επαν?ληψη

λ?βετε κλ?ση
ενεργοποιε?τε
μενο? μαζικ??
αποθ?κευση?, η κλ?ση θα απορριφθε?. Ε?ν αποσυνδ?σετε
το καλ?διο, θα δε?τε τη λ?στα με τι? αναπ?ντητε? κλ?σει?.

?

MP3

το

player

[Μενο? 4-4-1]

! Σημε?ωση
Σε

?νομα αρχε?ου

?νδειξη στερεοφωνικο? ?
μονοφωνικο? ?χου
Ρ?θμlση

Equalizer
Επιλ.

Χρ?νο?
εκτ?λεση?

1.

Πατ?στε το μενο?
MP3 player.

2.

Πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <
[Επιλογ??] για να αποκτ?σετε πρ?σβαση στα
παρακ?τω με;νο?.

Εμφ?νιση μον?δα?
αναπαραγωγ??

?νταση? ?χου
περιλαμβ?νετα ι
και η σ?γαση

Π?σω

Γραμμ?
προ?δου

περ?πτωση που στη λ?στα αναπαραγωγ?? περιλαμβ?νεται
?γκυρο αρχε?ο, θα εμφανιστε? ?να μ?νυμα σφ?λματο?
μεταβε?τε στην προηγο?μενη οθ?νη.

?να μη
και θα

Επ?πεδο

?νταση? ?χου

A?B

Επαν?ληψη εν??

Εμφαν?ζεται η παρακ?τω οθ?νη.

Στα 6 επ?πεδα

?λων

?λων

shuffle

Τρ?πο? αναπαραrωr??
?λεγχο? του
MP3 player

?

MP3 και, στη

συν?χεια, επιλ?ξτε

Προβολ? λ?στα? αναπαραγωγ??: Μπορε?τε
να επιλ?ξετε ?λλη μουσικ? που επιθυμε?τε να
ακο?σετε, εν? γ?νεται αναπαραγωγ? αρχε?ου

|ΠΟΛΥΜΕΣΑ
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?

Επαν?ληψη περιοχ??: Γ?νεται επαν?ληψη
αναπαραγωγ?? τη? ειδικ?? περιοχ?? του
τρ?χοντο? μουσικο? κομματιο?, αν ?χετε επιλ?ξει
Ενεργοπ. στο μενο?.
τη?

|

?

Ρ?θμιση ω? κουδουνισμ??: Μπορε?τε
ορ?σετε ?να αρχε?ο MP3 ω? ?χο εισερχ?μενη?
κλ?ση?.

?

Ρυθμ?σει?: Αυτ? το μενο? περιλαμβ?νει 4
ρυθμ?σει?, οι οπο?ε? εξηγο?νται με περισσ?τερε?
λεπτομ?ρειε? στην επ?μενη σελ?δα.

Ρυθμ?σει?
?

τηλ?φωνο διαθ?τει 6 προκαθορισμ?νε?
ρυθμ?σει? για το equalizer. Αν μεταβε?τε στο
συγκεκριμ?νο μενο?, θα ?χετε τη δυνατ?τητα να
εμφαν?σετε και να αλλ?ξετε τι? ρυθμ?σει?, σ?μφωνα
με τι? επιθυμ?ε? σα?.
Тο

να

Κατ?λογο?

?

μενο? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
ρυθμ?σετε τη λειτουργ?α αναπαραγωγ??:
Αναπαραγωγ? ?λων, Επαν?ληψη ?λων,
Επαν?ληψη εν??.

Тο

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
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Τρ?πο? αναπαραγωγ??
Тο

[Μενο? 4-4-2]

μενο? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
εμφαν?σετε ολ?κληρη τη λ?στα αναπαραγωγ??.
Μπορε?τε να μετακινηθε?τε στο κομμ?τι που θ?λετε
χρησιμοποι?ντα? τα πλ?κτρα πλο?γηση?. Επιπλ?ον,
αφο? επιλ?ξετε το κομμ?τι, ?χετε τη δυνατ?τητα
να διαγρ?ψετε το αρχε?ο ? να εμφαν?σετε τι?
πληροφορ?ε? του μ?σω του μενο? Επιλογ??.

[Μενο? 4-4-3]

Equalizer

?

Ρ?θμιση

shuffle

ενεργοποι?σετε την επιλογ? Ενεργοπ., τ?τε θα
γ?νει αναπαραγωγ? των αποθηκευμ?νων κομματι?ν
σε τυχα?α σειρ?.
Ε?ν

?

Οπτικ?
Тο

εφ?

μενο? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να αλλ?ξετε
την εμφ?νιση του φ?ντου για την οθ?νη, εν? γ?νεται
αναπαραγωγ? αρχε?ου MP3: Ουρ?νιο τ?ξο,
Βασικ?, Μπλε.

! Σημε?ωση

?

Тο

copyright των μουσικ?ν κομματι?ν προστατε?εται
με διεθνε?? συνθ?κε? και του? εθνικο?? ν?μου? περ?
προστασ?α? πνευματικ?ν δικαιωμ?των. Ενδ?χεται
να ε?ναι απαρα?τητο να λ?βετε σχετικ? ?δεια για να
πραγματοποι?σετε αναπαραγωγ? ? αντιγραφ? μουσικ??.
Σε ορισμ?νε? χ?ρε? οι διατ?ξει? του ν?μου απαγορε?ουν την
αντιγραφ? απ? ιδι?τε? υλικο? που προστατε?εται απ? του?
ν?μου? περ? πνευματικ?ν δικαιωμ?των. Ελ?γξτε τι? διατ?ξει?
του ν?μου στη χ?ρα σα? σχετικ? με τη χρ?ση παρ?μοιου

?

?

?

?

?λμπουμ

μου

[Μενο? 4-5]

Μπορε?τε να εμφαν?σετε και να στε?λετε μια
φωτογραφ?α. Επιπλ?ον, μπορε?τε να ορ?σετε
φωτογραφ?α ω? ταπετσαρ?α.
?

?

?

Πλ?ρη? οθ?νη: Μπορε?τε να εμφαν?σετε
φωτογραφ?α σε πλ?ρη οθ?νη.

την

Αποστολ? μ?σω MMS: Μπορε?τε να
επιλεγμ?νη φωτογραφ?α μ?σω MMS.

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Μπορε?τε να στε?λετε
την επιλεγμ?νη φωτογραφ?α μ?σω Bluetooth.
Διαγραφ?: Μπορε?τε
φωτογραφ?α.

να

Μετονομασ?α: Μπορε?τε
φωτογραφ?α?.

διαγρ?ψετε
να

την

επιλεγμ?νη

επεξεργαστε?τε

τον

?

Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε να διαγρ?ψετε
ταυτ?χρονα ?λε? τι? φωτογραφ?ε?.
Πληροφορ?ε?: Μπορε?τε να εμφαν?σετε
πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τ?τλο, το μ?γεθο?, την
ημερομην?α και την ?ρα λ?ψη? τη? φωτογραφ?α?.
! Σημε?ωση

τη

Ρ?θμιση ω? ταπετσαρ?α: Μπορε?τε να ορ?σετε
επιλεγμ?νη φωτογραφ?α ω? ταπετσαρ?α.

στε?λετε την

τ?τλο τη?

υλικο?.

Тο

Αποστολ? μ?σω email: Μπορε?τε να
επιλεγμ?νη φωτογραφ?α μ?σω email.

μενο? Το ?λμπουμ μου μπορε?τε να δε?τε μ?νο
φωτογραφ?ε? που λ?βατε με τη φωτογραφικ? μηχαν?
τηλεφ?νου σα?.
Στο

την
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?

Τα Video μου
Μπορε?τε
μν?μη.

|

δε?τε

β?ντεο

που

?χουν αποθηκευτε?

στη

?

Αναπαραγωγ?: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
αναπαραγωγ? αρχε?ου β?ντεο, αν πατ?σετε το
πλ?κτρο OK ? αν επιλ?ξετε το μενο? Αναπαραγωγ?
απ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? [Επιλ.].

?

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Πραγματοποιε?
αποστολ? του επιλεγμ?νου video σε ?λλη συσκευ?
μ?σω bluetooth.

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα του επιλεγμ?νου
Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω? και 202
χαρακτ?ρε?. Σε ?να ?νομα αρχε?ου δεν μπορε?τε να
χρησιμοποι?σετε σ?μβολα ?πω? \ / : ? < > | κτλ.
Επ?ση?, δεν μπορε?τε να αλλ?ξετε την επ?κταση του
αρχε?ου.
video.

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
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?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
video.
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να

[Μενο? 4-6]

να

διαγρ?ψετε

το

"

επιλεγμ?νο

Διαγραφ?
video τη?

?

?λων:

Μπορε?τε

να

διαγρ?ψετε

λ?στα?.

Πληροφορ?ε?: Μπορε?τε
πληροφορ?ε? του video.

να

εμφαν?σετε

τι?

?λα

τα

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ν?ο

3.

μ?νυμα

[Μενο? 5-1]

Тο

μενο? αυτ? περιλαμβ?νει λειτουργ?ε? σχετικ?? με
μην?ματα SMS (Υπηρεσ?α σ?ντομων μηνυμ?των),
μην?ματα MMS (Υπηρεσ?α μηνυμ?των πολυμ?σων),
Email, καθ?? και μην?ματα υπηρεσι?ν δικτ?ου.

SMS

[Μενο? 5-1-1]

Μπορε?τε να εισ?γετε και να επεξεργαστε?τε το
κε?μενο του μην?ματο?, ελ?γχον τα? τον αριθμ?
σελ?δων του μην?ματο?.
1.

Μεταβε?τε στο μενο? Ν?ο Μ?νυμα πατ?ντα?
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [ΟΚ].

2. Ε?ν θ?λετε

επιλ?ξτε

να

δημιουργ?σετε

?να ν?ο

τη

?

Εισαγωγ?
-

το

πιο ε?κολη εισαγωγ? κειμ?νου, χρησιμοποι?στε
λειτουργ?α T9.

-

-

-

Επιλ
-

?

Αποστολ?:

Αποστ?λλει

μην?ματα κειμ?νου.

1.

Εισ?γετε

2.

Πατ?στε
πλ?κτρο D για προσθ?κη
περισσ?τερων παραληπτ?ν.

τον
το

αριθμ?

του

παραλ?πτη.

να προσθ?σετε αριθμο?? τηλεφ?νου
κατ?λογο.

εισαγωγ? των αριθμ?ν, πατ?στε το
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < για να στε?λετε
το μ?νυμα. Η αποθ?κευση ?λων των μηνυμ?των
θα γ?νεται αυτ?ματα στον φ?κελο εξερχ?μενων,
ακ?μη και ε?ν η αποστολ? του? αποτ?χει.

SMS.

3. Για

τον

4. Μετ? την

των

μ?νυμα,

Μπορε?τε
απ?

-

Εικ?νε?: Μπορε?τε να εισ?γετε Εικ?νε? απ? το
φ?κελο Προκαθορισμ?νοι ? απ? το Ο φ?κελ??
μου, διαθ?σιμε? για γραπτ? μην?ματα.
?χοι: Μπορε?τε να εισ?γετε ?χου? διαθ?σιμου?
για μην?ματα SMS.

Πρ?τυπα
Πρ?τυπα

SMS:
SMS

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε
υπ?ρχουν ?δη στο τηλ?φωνο.

που

Επαφ??: Μπορε?τε να προσθ?σετε αριθμο??
τηλεφ?νου ? διευθ?νσει? email απ? τον κατ?λογο
των επαφ?ν.
Σ?μβολο: Μπορε?τε
χαρακτ?ρε?.
Η

να

κ?ρτα μου: Μπορε?τε
κ?ρτα σα? στο μ?νυμα.

|ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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?

Αποθ?κευση στα πρ?χειρα: Πραγματοποιε?
αποθ?κευση μηνυμ?των στα πρ?χειρα.

?

Γραμματοσειρ? & δι?ταξη: Μπορε?τε να επιλ?ξετε
Μ?γεθο? και Στυλ γραμματοσειρ??, καθ?? και τη
δι?ταξη του κειμ?νου.

?

Χρ?μα: Μπορε?τε να επιλ?ξετε
χαρακτ?ρων και του φ?ντου.

?

Προσθ?κη λεξικο? T9: Μπορε?τε να προσθ?σετε
μια δικ? σα? λ?ξη. Тο μενο? αυτ? εμφαν?ζεται μ?νο
?ταν η λειτουργ?α εισαγωγ?? Т9 ε?ναι ενεργ?.

?

Γλ?σσε? T9: Επιλ?ξτε τη γλ?σσα τη? λειτουργ?α?
Μπορε?τε επ?ση? να απενεργοποι?σετε
τη λειτουργ?α εισαγωγ?? Т9 επιλ?γοντα? “T9
απενεργ.”.

|

ΜΗΝΥΑΤ

το

Χρ?μα

πατ?σετε ?ξοδο? εν? γρ?φετε
επιστρ?ψετε στο μενο? μηνυμ?των.
Επιπλ?ον, το μ?νυμα που ε?χατε γρ?ψει δεν θα
αποθηκευτε?.

?ξοδο?:
μ?νυμα,

Ε?ν

συγκεκριμ?νο τηλ?φωνο υποστηρ?ζει EMS ?κδοση? 5,
επομ?νω? μπορε? να στε?λει ?γχρωμε? φωτογραφ?ε?, ?χου?,
στυλ κειμ?νου, κ.α.. Ε?ν οι συσκευ?? ?λλων κατασκευαστ?ν
δεν υποστηρ?ζουν τ?τοιε? επιλογ??, τ?τε οι εικ?νε?, οι ?χοι ?
το κε?μενο ενδ?χεται να μην εμφαν?ζονται με το σωστ? τρ?πο
στα τηλ?φων? του?.
Тο

των

Т9.

?

! Σημε?ωση

MMS

μ?νυμα πολυμ?σων ενδ?χεται
περι?χει
κε?μενο, εικ?νε? ?/και ηχητικ? κλιπ. Η λειτουργ?α
αυτ? μπορε? να χρησιμοποιηθε? μ?νο ε?ν την
υποστηρ?ζει ο παροχ?α? του δικτ?ου ? ο παροχ?α?
υπηρεσι?ν σα?. Λ?ψη και αποστολ? MMS μπορο?ν
να πραγματοποι?σουν μ?νο συσκευ?? που παρ?χουν
συμβατ?? λειτουργ?ε? αποστολ?? MMS ? e-mail.
1.

θα

να

Μεταβε?τε στο μενο? Ν?ο μ?νυμα πατ?ντα?
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [ΟΚ].

2. Ε?ν θ?λετε

επιλ?ξτε
3.
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[Μενο? 5-1-2]

?να

να

δημιουργ?σετε

?να ν?ο

το

μ?νυμα,

MMS.

Μπορε?τε
επιλ?ξετε

να

δημιουργ?σετε ?να ν?ο μ?νυμα ?
τα πρ?τυπα MMS.

?να απ?

να

Тο
σε

μ?γιστο μ?γεθο? αρχε?ου που μπορε?τε
μ?νυμα MMS ε?ναι 100KB.

να

εισ?γετε

?

Επιλ
?

?

?

Αποστολ?: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
αποστολ? MMS σε πολλο?? παραλ?πτε?, καθ??
και να τα αποθηκε?σετε ?στε να τα στε?λετε
αργ?τερα.

?

?

?

Αποθ?κευση: Μπορε?τε
πραγματοποι?σετε
αποθ?κευση του MMS Στα πρ?χειρα ? Ω? πρ?τυπο.

?

Επεξεργασ?α θ?ματο?: Μπορε?τε να
τροποποι?σετε το θ?μα του επιλεγμ?νου

να

Διαγραφ?

slide:

Μπορε?τε

Ρ?θμιση μορφ??

-

πραγματοποι?σετε
τρ?χον slide.

να

να

μετακινηθε?τε

slide.

διαγρ?ψετε

το

τρ?χον

slide

timer:

Ρ?θμιση
Μπορε?τε να ρυθμ?σετε το
χρονοδιακ?πτη για slide, κε?μενο, εικ?να και ?χο.
Εναλλαγ? κειμ?νου και εικ?να?: Μπορε?τε
αλλ?ξετε τη θ?ση εικ?να? και κειμ?νου του
μην?ματο?.

να

?

στον

Προεπισκ?πηση: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
προεπισκ?πηση του MMS που ?χετε δημιουργ?σει.

να

το

Μετακ?νηση σε slide: Μπορε?τε
προηγο?μενο ? στο επ?μενο

-

! Σημε?ωση

?

Μπορε?τε
? μετ?

slide.

Εισαγωγ?: Μπορε?τε
προσθ?σετε φωτογραφ?ε?,
εικ?νε?, ?χου?, επαφ??, σ?μβολο, ν?α φωτογραφ?α,
φωνητ. σημεiωση, πρ?τυπο SMS και την
επαγγελματικ? σα? κ?ρτα.
αποθ?κευση ?λων των μηνυμ?των θα γ?νεται αυτ?ματα
φ?κελο εξερχ?μενων, ακ?μη και ε?ν η αποστολ? του?
αποτ?χει.

Slide:

slide πριν

στο

να

Η

Προσθ?κη
προσθ?κη

?

Διαγραφ? Μ?σου: Μπορε?τε να διαγρ?ψετε την
εικ?να ? τον ?χο απ? το slide. Η επιλογ? αυτ?
εμφαν?ζεται μ?νο αν πραγματοποι?σετε προσθ?κη
αρχε?ου πολυμ?σων.
Προσθ?κη λεξικο? T9: Μπορε?τε να προσθ?σετε
μια δικ? σα? λ?ξη. Тο μενο? αυτ? εμφαν?ζεται μ?νο
?ταν η λειτουργ?α εισαγωγ?? Т9 ε?ναι ενεργ?.

|ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Γλ?σσε? T9: Επιλ?ξτε τη γλ?σσα τη? λειτουργ?α?
Μπορε?τε επ?ση? να απενεργοποι?σετε
τη λειτουργ?α εισαγωγ?? Т9 επιλ?γοντα? “T9
απενεργ.”.

?

Т9.

?ξοδο?: Θα σα? μεταφ?ρει αυτ?ματα
μενο? Μην?ματα.

?

π?σω

2.

Πληκτρολογ?στε
πατ?στε OK.
?

στο

Κατ? τη

δι?ρκεια τη? δημουργ?α? MMS, ε?ν στε?λετε εικ?να
(μ?γεθο? 50K) ενδ?χεται να μην μπορε?τε να εκτελ?σετε ?λλε?
εν?ργειε? μ?χρι να ολοκληρωθε? η αποστολ? τη? εικ?να?.

Email

ΜΗΝΥΑΤ

Για

[Μενο? 5-1-3]

πραγματοποι?σετε αποστολ?/λ?ψη email,
πρ?πει να δημιουργ?σετε λογαριασμ? email.
Ανατρ?ξτε πρ?τα στην εν?τητα ρυθμ?σεων email που
βρ?σκεται στη σελ?δα 63.
να

θα

1.

Μπορε?τε

να

email

πεδ?ο

στο

καταχωρ?σετε ?ω?
Προ? και Κοιν.

και

12

διευθ?νσει?

! Συμβουλ?
Για
και

56

εισ?γετε το χαρακτ?ρα “@”, πατ?στε
επιλ?ξτε “@”.
να

το

πλ?κτρο *

θ?μα

του

μην?ματο?

και

! Σημε?ωση

! Σημε?ωση

|

το

?

Για κ?θε λογαριασμ? e-mail που διαθ?τετε μπορε?τε να
αποθηκε?σετε μ?χρι και 50 μην?ματα (συνολικ? μ?χρι
και 150 για τρει? λογαριασμο??). Δεν μπορε?τε να ?χετε
αποθηκευμ?να π?νω απ? 30 μην?ματα στο φ?κελο
Εισερχ?μενα, 5 μην?ματα στο φ?κελο Πρ?χειρα και
στο φ?κελο Εξερχ?μενα και μ?χρι 10 μην?ματα στο
φ?κελο Απεσταλμ?να. Σε περ?πτωση που οι φ?κελοι
Πρ?χειρα, Εξερχ?μενα ? Απεσταλμ?να ε?ναι πλ?ρει?
και προσπαθ?σετε να αποθηκε?σετε ?να ν?ο μ?νυμα
σε κ?ποιον απ? αυτο?? του? φακ?λου?, θα διαγραφε?
αυτομ?τω? το παλι?τερο απ? τα ?δη αποθηκευμ?να
μην?ματα.
Тο

μ?γιστο μ?γεθο? για κ?θε απεσταλμ?νο μ?νυμα ε?ναι
μαζ? με τα συνημμ?να, εν? το μ?γιστο μ?γεθο? για
κ?θε μ?νυμα που λαμβ?νετε ε?ναι 100KB. Σε περ?πτωση
που λ?βετε μην?ματα που περιλαμβ?νουν π?νω απ?
5 συνημμ?να, θα λ?βετε μ?νο τα 5 συνημμ?να αρχε?α.
Ορισμ?να απ? τα επισυναπτ?μενα αρχε?α ενδ?χεται να
μην εμφαν?ζονται σωστ?.
300KB

Εισερχ?μενα

[Μενο? 5-2]

Θα

ειδοποιηθε?τε ?ταν λ?βετε μην?ματα. Θα
αποθηκευτο?ν στο φ?κελο Εισερχ?μενα. Στο φ?κελο
Εισερχ?μενα, μπορε?τε να αναγνωρ?σετε κ?θε
μ?νυμα μ?σω εικονιδ?ων. Για λεπτομ?ρειε?, δε?τε την
επεξ?γηση εικονιδ?ων.
Εικον?διο

Περιγραφ?

Ε?ν στο τηλ?φωνο εμφανιστε? το μ?νυμα ‘Ανεπαρκ??
χ?ρο? για μ?νυμα SIM’, πρ?πει να διαγρ?ψετε μ?νο
μην?ματα SIM απ? το φ?κελο εισερχομ?νων.
Ε?ν

στο τηλ?φωνο εμφανιστε? το μ?νυμα ‘Μν?μη
μηνυμ?τ. πλ?ρη?’, θα πρ?πει να διαγρ?ψετε
μην?ματα, πολυμ?σα ? εφαρμογ?? για να
ελευθερ?σετε χ?ρο.
?

Μ?νυμα

Μ?νυμα πολυμ?σων
Μ?νυμα κειμ?νου
Μ?νυμα

SIM

Αναγνωσμ?νο μ?νυμα πολυμ?σων
Αναγνωσμ?νο μ?νυμα κειμ?νου
Μ?νυμα push
Ειδοπο?ηση λ?ψη? μην?ματο?
πολυμ?σων

SIM

Μ?νυμα SIM ε?ναι το μ?νυμα που
αποθηκευμ?νο στην κ?ρτα SIM.

ε?ναι

Αν

ειδοποιηθε?τε πω? λ?βατε ?να μ?νυμα πολυμ?σων,
πρ?πει να περιμ?νετε να ολοκληρωθε? η λ?ψη του
μην?ματο? για να μπορ?σετε να το δε?τε.

θα

Για να διαβ?σετε κ?ποιο μ?νυμα, επιλ?ξτε το
πατ?ντα? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <.
?

Εμφ?νιση: Μπορε?τε
που ?χετε λ?βει.

να

εμφαν?σετε

τα

μην?ματα
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?

Απ?ντηση: Μπορε?τε

να

απαντ?σετε

στον

Εισερχ?μενα

αποστολ?α.
?

Προ?θηση: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
προ?θηση του επιλεγμ?νου μην?ματο? σε ?λλο
παραλ?πτη.

?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
μ?νυμα.

?

να

διαγρ?ψετε

Επιστροφ? κλ?ση?: Μπορε?τε

να

το

τρ?χον

καλ?σετε

τον

αποστολ?α.
?

|
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?

Πληροφορ?ε?: Μπορε?τε να προβ?λετε
πληροφορ?ε? σχετικ? με τα μην?ματα που ?χετε
λ?βει, τη Διε?θυνση του αποστολ?α, το Θ?μα (μ?νο
για μην?ματα πολυμ?σων), την Ημερομην?α και
?ρα του μην?ματο?, τον Т?πο του μην?ματο? και το
Μ?γεθο? του μην?ματο?.
Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
διαγραφ? ?λων των μηνυμ?των.

email

[Μενο? 5-3]

μενο? αυτ?, μπορε?τε να συνδεθε?τε στην
απομακρυσμ?νη ταχυδρομικ? θυρ?δα για να
ανακτ?σετε μην?ματα ? να εμφαν?σετε μην?ματα
email που ?χετε ?δη ανακτ?σει χωρ?? να συνδεθε?τε
στο διακομιστ? email. Μπορε?τε να ελ?γξετε τα
αποθηκευμ?να email, πρ?χειρα, εξερχ?μενα
και απεσταλμ?να μην?ματα email. Στο φ?κελο
Εισερχ?μενα, μπορε?τε να αποθηκε?σετε ?ω? και 30
μην?ματα email.

Απ?

το

Πρ?χειρα
Με

[Μενο? 5-4]

μενο? αυτ?, μπορε?τε να προκαθορ?σετε μ?χρι
και π?ντε μην?ματα πολυμ?σων που χρησιμοποιε?τε
τακτικ?τερα.
Тο

το

μενο? αυτ? δε?χνει τη
μηνυμ?των πολυμ?σων.

λ?στα

των

προεπιλεγμ?νων

Οι
?

?

?

?

?

παρακ?τω επιλογ??

ε?ναι

Εμφ?νιση: Μπορε?τε
μ?νυμα.

να

διαθ?σιμε?.

δε?τε

το

Εικον?διο

επιλεγμ?νο

Επεξεργασ?α: Μπορε?τε
επιλεγμ?νο μ?νυμα.

να

Διαγραφ?: Διαγρ?φει

επιλεγμ?νο μ?νυμα.

το

Πληροφορ?ε?: Προβολ?
μην?ματο?.
Διαγραφ?
φακ?λου.

?λων:

Εξερχ?μενα

τροποποι?σετε

Περιγραφ?
Αποτυχ?α αποστολ??
MMS

Παρ?δοση

το

επιβεβαι?θηκε

Αποτυχ?α αποστολ??
των

Διαγρ?φει

πληροφορι?ν
?λα

τα

Παρ?δοση

SMS

MMS

SMS

επιβεβαι?θηκε

του

μην?ματα

του

?

Εμφ?νιση: Μπορε?τε

?

Προ?θηση: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
προ?θηση του επιλεγμ?νου μην?ματο? σε ?λλο
παραλ?πτη.

?

Διαγραφ?: Μπορε?τε

?

Πληροφορ?ε?: Μπορε?τε
εμφαν?σετε τι?
πληροφορ?ε? για κ?θε μ?νυμα.

[Μενο? 5-5]

Тο

συγκεκριμ?νο μενο? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
εμφαν?σετε μην?ματα που ?χετε στε?λει, μην?ματα των
οπο?ων η αποστολ? βρ?σκεται σε εξ?λιξη ? μην?ματα
των οπο?ων η αποστολ? ?χει αποτ?χει.

?

να

να

εμφαν?σετε

διαγρ?ψετε

το

το

μ?νυμα.

μ?νυμα.

να

Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε να διαγρ?ψετε
μην?ματα στο φ?κελο εξερχ?μενων.

?λα

τα
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Ακρ?αση

φωνητ.

ταχυδρ. [Μενο?

5-6]

Μ?λι? επιλ?ξετε αυτ? το μενο?, απλ?? πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK] για να
ακο?σετε το φωνητικ? μ?νυμα. Μπορε?τε επ?ση?
να πι?σετε παρατεταμ?να το πλ?κτρο 1 εν?
βρ?σκεστε στην κατ?σταση αναμον?? για να ακο?σετε
το φωνητικ? μ?νυμα.
το

! Σημε?ωση
Μ?λι? λ?βετε φωνητικ? μ?νυμα, στο τηλ?φωνο σα?
εμφαν?ζεται το σχετικ? εικον?διο και παρ?γεται ?να?
?χο? ειδοπο?ηση? (αν υποστηρ?ζεται απ? το δ?κτυο).
Επικοινων?στε με τον παροχ?α υπηρεσι?ν σα? για
λεπτομ?ρειε? σχετικ? με την υπηρεσ?α, ?στε να ρυθμ?σετε
σωστ? τη συσκευ?.

|

ΜΗΝΥΑΤ

Μ?νυμα πληροφορι?ν
(Εξαρτ?ται
Тα

απ?

το

δ?κτυο

και

[Μενο? 5-7]
τη

συνδρομ?)

μην?ματα υπηρεσ?α? πληροφορι?ν ε?ναι
μην?ματα κειμ?νου που παραδ?δει το δ?κτυο στη
συσκευ? σα?.
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Παρ?χουν γενικ?? πληροφορ?ε?, ?πω? δελτ?α καιρο?,
σχετικ? με την κυκλοφορ?α, τα ταξ?, τα φαρμακε?α
και τι? τιμ?? του χρηματιστηρ?ου.

ν?α

Ε?ν λ?βετε μ?νυμα υπηρεσ?α? πληροφορι?ν,
εμφαν?ζεται ?να αναδυ?μενο μ?νυμα που υποδεικν?ει
πω? λ?βατε ?να μ?νυμα, διαφορετικ? εμφαν?ζεται
απευθε?α? το μ?νυμα πληροφορι?ν.
Για να εμφαν?σετε ξαν? το μ?νυμα, ακολουθ?στε την
παρακ?τω σειρ? οδηγι?ν.

Αν?γνωση

[Μενο? 5-7-1]

1. Ε?ν

λ?βετε ?να μ?νυμα υπηρεσ?α? πληροφορι?ν
και επιλ?ξετε Αν?γνωση, θα εμφανιστε? στην
οθ?νη. Μπορε?τε να διαβ?σετε ?να ?λλο μ?νυμα
πραγματοποι?ντα? κ?λιση με τα πλ?κτρα L, R ?
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Επ?μενο].

2. Η

οθ?νη θα συνεχ?σει να εμφαν?ζει
επιλ?ξετε κ?ποιο ?λλο.

να

το

μ?νυμα μ?χρι

Θ?ματα
(Εξαρτ?ται
?

?

?

[Μενο? 5-7-2]
απ?

το

δ?κτυο

και

τη

συνδρομ?)

Προσθ?κη ν?α?: Μπορε?τε να προσθ?σετε
αριθμο?? υπηρεσ?α? μηνυμ?των πληροφορι?ν
μν?μη του τηλεφ?νου με το ψευδ?νυμ? τη?.

Πρ?τυπα

[Μενο? 5-8]

Πρ?τυπα SMS
στη

Εμφ?νιση καταλ?γου: Μπορε?τε να προβ?λετε
του? αριθμο?? υπηρεσ?α? μηνυμ?των πληροφορι?ν
που ?χετε προσθ?σει. Πατ?ντα? το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? < [Επιλογ??], μπορε?τε να
επεξεργαστε?τε και να διαγρ?ψετε κατηγορ?ε?
μηνυμ?των πληροφορι?ν που ?χετε προσθ?σει.
Ενεργ?? κατ?λογο?: Μπορε?τε να επιλ?ξετε
αριθμο?? υπηρεσ?α? μηνυμ?των πληροφορι?ν
απ? τον ενεργ? κατ?λογο. Ε?ν ενεργοποι?σετε
?ναν αριθμ? υπηρεσ?α? μηνυμ?των πληροφορι?ν,
θα μπορε?τε να λ?βετε μην?ματα απ? αυτ?ν τον
αριθμ?.

Διαθ?τετε
?

τα

Θα

?

Πο? ε?σαι

?

?

[Μενο? 5-8-1]
6

πρ?τυπα κειμ?νου.

K?λεσε με

?

?

εξ??

καθυστερ?σω. Θα ε?μαι
τ?ρα;
E?μαι στο δρ?μο.
Eπε?γον. Eπικοιν?νησε.
Σ’ αγαπ?

εκε? στι?

Πρ?τυπα MMS

[Μενο? 5-8-2]

Αφο? αποθηκε?σετε ?να ν?ο πρ?τυπο, μπορε?τε
χρησιμοποι?σετε τι? παρακ?τω επιλογ??.

να

?

Εμφ?νιση: Μπορε?τε
πρ?τυπο πολυμ?σων.

να

δε?τε

?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
πρ?τυπο πολυμ?σων.

να

διαγρ?ψετε

?

Προσθ?κη ν?α?: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
προσθ?κη ν?ων προτ?πων πολυμ?σων.

το

επιλεγμ?νο
το

επιλεγμ?νο

|ΜΗΝΥΜΑΤΑ
61

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
?

Εγγραφ? μην?ματo?: Μπορε?τε να εισ?γετε
πρ?τυπο MMS μ?σα σε ?να ν?ο μ?νυμα
πολυμ?σων.

?

Αναφορ? παρ?δοση?: Ε?ν τη ρυθμ?σετε στο
Ναι, μπορε?τε να ελ?γχετε ε?ν το μ?νυμ? σα?
παραδ?θηκε με επιτυχ?α.

Επεξεργασ?α: Μπορε?τε να επεξεργαστε?τε
επιλεγμ?νο πρ?τυπο μ?νυμα πολυμ?σων.

?

Χρ?ωση απ?ντηση?: Κατ? την αποστολ?
εν?? μην?ματο?, επιτρ?πει του? παραλ?πτε?
απαντ?σουν χρε?νοντα? την απ?ντηση στο
σα? τηλεφωνικ? λογαριασμ?.

το

?

?

?λων:

Διαγραφ?
Μπορε?τε
μην?ματα πολυμ?σων.

να

διαγρ?ψετε

το

?λα

τα

?

Ρυθμ?σει?
SMS
|

?
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[Μενο? 5-9]
[Μενο? 5-9-1]

μηνυμ?τωv: Κε?μενο, Φων?, Φαξ, Εθν.
τηλεειδοπο?ηση, X.400, E-mail, ERMES
Συν?θω?, ο τ?πο? μην?ματο? ε?ναι ρυθμισμ?νο?
στο Κε?μενο. Μπορε?τε να μετατρ?ψετε το κε?μεν?
σα? σε εναλλακτικ?? μορφ??. Επικοινων?στε με την
εταιρε?α παροχ?? υπηρεσι?ν σα? για πληροφορ?ε?
σχετικ? με τη διαθεσιμ?τητα αυτ?? τη? λειτουργ?α?.

MMS

SMS:

Αριθμ??

του

κ?ντρου SMS.
[Μενο? 5-9-2]

?

Προτεραι?τητα: Μπορε?τε να ρυθμ?σετε την
προτεραι?τητα του μην?ματο? που επιλ?γετε.

?

Περ?οδο? ισχ?ο?: Με αυτ? την υπηρεσ?α δικτ?ου
μπορε?τε να ρυθμ?ζετε για π?σο χρονικ? δι?στημα
το μ?νυμ? σα? θα παραμ?νει αποθηκευμ?νο
στο κ?ντρο μηνυμ?των, στην περ?πτωση που ο
παραλ?πτη? δεν ε?ναι διαθ?σιμο?.

?

Θ?μα: Αν ε?ναι ενεργοποιημ?νη αυτ? η επιλογ?,
μπορε?τε να πραγματοποι?σετε εισαγωγ? θ?ματο?
σε μην?ματα πολυμ?σων.

Т?ποι

Περ?οδο? ισχ?ο?: Με αυτ? την υπηρεσ?α δικτ?ου
μπορε?τε να ρυθμ?ζετε για π?σο χρονικ? δι?στημα
το μ?νυμ? σα? θα παραμ?νει αποθηκευμ?νο
στο κ?ντρο μηνυμ?των, στην περ?πτωση που ο
παραλ?πτη? δεν ε?ναι διαθ?σιμο?.

Κ?ντρο

να

δικ?

?

?

?

?

Αναφορ? παρ?δοση?: Ε?ν τη ρυθμ?σετε στο Ναι
απ? αυτ? το μενο?, μπορε?τε να ελ?γχετε ε?ν το
μ?νυμ? σα? παραδ?θηκε με επιτυχ?α.
Αυτ?ματη αν?κτηση: Ε?ν επιλ?ξτε Ενεργ., θα
λαμβ?νετε μην?ματα πολυμ?σων αυτ?ματα. Ε?ν
επιλ?ξετε Απενεργ., θα λαμβ?νετε μ?νο μην?ματα
ειδοπο?ηση? στα εισερχ?μενα και μετ? θα μπορε?τε
να ελ?γχετε την λ?ψη.Ε?ν επιλ?ξετε Μ?νο οικε?ο
δικτ?ο, τ?τε το ε?ν θα λαμβ?νετε μην?ματα
πολυμ?σων εξαρτ?ται απ? το δ?κτυ? σα?.
Ρυθμ. δικτ?ου: Ε?ν επιλ?ξετε διακομιστ?
μηνυμ?των πολυμ?σων, μπορε?τε να ρυθμ?σετε
διε?θυνση URL για το διακομιστ? αυτ?ν.
Επιτρεπτο?

τ?ποι

μηνυμ?των

Προσωπικ?: Προσωπικ? μ?νυμα.
Διαφ?μιση: Εμπορικ? μ?νυμα.
Πληροφορ?ε?: Απαρα?τητε? πληροφορ?ε?.

Email

[Μενο? 5-9-3]

Тο

μενο? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
πραγματοποι?σετε επεξεργασ?α, διαγραφ? ?
προσθ?κη εν?? λογαριασμο? email.
?

Λογαριασμ??: Μπορε?τε να δημιουργ?σετε ?ω?
και 3 λογαριασμο?? email, αν ενεργοποι?σετε
την επιλογ? Προσθ?κη ν?ου. Χρησιμοποι?ντα?
το μενο? Επεξεργασ?α
μπορε?τε να ορ?σετε τι?
παρακ?τω τιμ??.
,

-

-

Ορισμ??

ω?

προεπιλογ?

Επεξ.
Т?τλο?: ?νομα λογαριασμο?.
Тαυτ?τητα χρ?στη: Εισ?γετε την ταυτ?τητα χρ?στη
email.

Κωδικ??: Εισ?γετε
λογαριασμ? email.

τον

κωδικ?

πρ?σβαση?

στο

|ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Διε?θυνση Email: Εισ?γετε τη διε?θυνση email που
σα? ?χει δοθε? απ? τον παροχ?α πληροφορι?ν.
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Διακομιστ?? εξερχομ?νων: Εισ?γετε τη διε?θυνση
SMTP και τον αριθμ? θ?ρα? του υπολογιστ? απ?
τον οπο?ο γ?νεται η αποστολ? email.

Тαυτ?τητα/κωδικ?? διακομιστ? εξερχομ?νων:
Εισ?γετε την ταυτ?τητα και τον κωδικ? που
χρησιμοποιε?τε για την αποστολ? μηνυμ?των.

Διακομιστ?? εισερχομ?νων: Εισ?γετε τη διε?θυνση
POP3 και τον αριθμ? θ?ρα? του υπολογιστ? απ? τον
οπο?ο γ?νεται η λ?ψη email.
Παραμον? μην?ματο? στο διακομιστ?:
Επιλ?ξτε Ναι για να παραμ?νουν τα μην?ματα
διακομιστ?.
Εισαγωγ? υπογραφ??: Επιλ?ξτε Ναι για να
υπογραφ? σα? στα μην?ματα

επισυν?πτεται η
που στ?λνετε.

|
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Σημε?ο πρ?σβαση?: Μπορε?τε να επιλ?ξετε
σημε?ο πρ?σβαση? απ? τη λ?στα.

-

-

Σημεiο πρ?σβαση?: Διαγρ?φει
λογαριασμ? απ? τον κατ?λογο.

Υποrραφ?: Μπορε?τε
λογαριασμ?.

να

τον

επιλεγμ?νο

προσθ?σετε

ν?ο

στο

Φωνητικ? ταχυδρομε?ο

[Μενο? 5-9-4]

Μπορε?τε
παραλ?βετε φωνητικ? μην?ματα,
ο παροχ?α? υπηρεσι?ν δικτ?ου σα?
υποστηρ?ζει τη λειτουργ?α αυτ?. ?ταν φτ?νει ?να
ν?ο μ?νυμα φωνητικο? ταχυδρομε?ου, το σ?μβολο
θα εμφαν?ζεται στο επ?νω μ?ρο? τη? οθ?νη? (αν
υποστηρ?ζεται απ? το δ?κτυο). Απευθυνθε?τε στον
παροχ?α υπηρεσι?ν δικτ?ου σα? για λεπτομ?ρειε?
σχετικ? με τι? υπηρεσ?ε? του προκειμ?νου να
ρυθμ?σετε αντ?στοιχα το τηλ?φωνο.
να

email

?να

Αριθμ?? θ?ρα? SMTP: Μπορε?τε
τον αριθμ? τη? θ?ρα? SMTP.

να

επεξεργαστε?τε

Αριθμ?? θ?ρα? POP3: Μπορε?τε
τον αριθμ? τη? θ?ρα? POP3.

να

επεξεργαστε?τε

ε?ν

?

Αριθμ?? κ?ντρου: Μπορε?τε να ακο?σετε τα
μην?ματα φωνητικο? ταχυδρομε?ου επιλ?γοντα?
Αριθμ?? κ?ντρου.

?

Περιαγωγ?: Ακ?μη κι αν βρ?σκεστε στο εξωτερικ?,
μπορε?τε να ακο?σετε μην?ματα φωνητικο?
ταχυδρομε?ου, ε?ν υποστηρ?ζεται η υπηρεσ?α
περιαγωγ??.

Μ?νυμα πληροφορι?ν
?

[Μενο? 5-9-5]

επιλ?ξετε Ναι,
μενο? αυτ?,
τηλ?φων? σα? θα παραλαμβ?νει μην?ματα
υπηρεσ?α? πληροφορι?ν.
στο

το

?χι: Ε?ν επιλ?ξετε ?χι, στο μενο? αυτ?, το
τηλ?φων? σα? δεν θα παραλαμβ?νει πλ?ον
μην?ματα υπηρεσ?α? πληροφορι?ν.
?

Γλ?σσε?
Μπορε?τε να επιλ?ξετε τη γλ?σσα που θ?λετε
πατ?ντα? το [On/Off]. Тο μ?νυμα υπηρεσ?α?
πληροφορι?ν θα εμφανιστε? στη γλ?σσα που
επιλ?ξατε.

Μην?ματα

Λ?ψη
Ναι: Ε?ν

?

Ειδοπο?ηση
τηλ?φων? σα? θα ηχε? ?ταν παραλαμβ?νετε
μην?ματα υπηρεσ?α? πληροφορι?ν.
Ναι: Тο

?χι: Тο τηλ?φων? σα? δεν θα ηχε? ?ταν
παραλαμβ?νετε μην?ματα υπηρεσ?α?
πληροφορι?ν.

Push

[Μενο? 5-9-6]

Μπορε?τε να ρυθμ?σετε την επιλογ? ασχ?τω?
θα λ?βετε ? ?χι το μ?νυμα.

του

ε?ν

|ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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ТΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ
?

Videos

[Μενο? 6-1]

Εμφαν?στε τον κατ?λογο αρχε?ων 3GP, 3G2, MP4
(μ?χρι 208x160) που βρ?σκονται αποθηκευμ?να
στο φ?κελο Тα προσωπικ? μου/Videos στη Μν?μη
πολυμ?σων.
?

ТΑΠΡΟΣΩΙΚΜΥ

Αναπαραγωγ?: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
αναπαραγωγ? αρχε?ου β?ντεο, αν πατ?σετε το
πλ?κτρο OK ? αν επιλ?ξετε το μενο? Αναπαραγωγ?
απ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? [Επιλ.].

?

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Πραγματοποιε?
αποστολ? του επιλεγμ?νου αρχε?ου σε ?λλη
συσκευ? μ?σω Bluetooth.

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα του επιλεγμ?νου
Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω? και 202
χαρακτ?ρε?. Επ?ση?, δεν μπορε?τε να αλλ?ξετε την
επ?κταση του αρχε?ου.

|

video τη?
?

μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε
χαρακτ?ρε?,\/:*?“<>|.
?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
video.
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να

του?

?

διαγρ?ψετε

Πληροφορ?ε?: Μπορε?τε
πληροφορ?ε? του video.

?λα

τα

να

εμφαν?σετε τι?

[Μενο? 6-2]

Εμφ?νιση: Μπορε?τε να εμφαν?σετε το αρχε?ο JPG
πατ?ντα? το πλ?κτρο OK ? επιλ?γοντα? το μενο?
Εμφ?νιση απ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
[Επιλ.].
Тο

μ?γιστο μ?γεθο? αρχε?ου
εμφαν?σετε ε?ναι 460KB.

?

επιλεγμ?νο

διαγρ?ψετε

! Σημε?ωση

παρακ?τω
το

να

Εμφαν?στε τον κατ?λογο αρχε?ων JPG που
βρ?σκονται αποθηκευμ?να στο φ?κελο Тα προσωπικ?
μου/Φωτογραφ?ε? στη Μν?μη πολυμ?σων.

?

Δεν

Μπορε?τε

λ?στα?.

Φωτογραφ?ε?

video.

! Προειδοπο?ηση

?λων:

Διαγραφ?

JPG

που

μπορε?τε

Αποστολ? μ?σω MMS: Μπορε?τε να
επιλεγμ?νη φωτογραφ?α μ?σω MMS.

να

στε?λετε την

Αποστολ? μ?σω email: Πραγματοποιε? αποστολ?
τη? επιλεγμ?νη? φωτογραφ?α? σε ?λλη συσκευ?
μ?σω μην?ματο? email, ε?ν το μ?γεθο? του αρχε?ου
ε?ναι μικρ?τερο απ? 300KB.

?

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Πραγματοποιε?
αποστολ? τη? επιλεγμ?νη? φωτογραφ?α? σε ?λλη
συσκευ? μ?σω Bluetooth.

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα τη? επιλεγμ?νη?
φωτογραφ?α?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω?
και 202 χαρακτ?ρε?.
Επ?ση?, δεν μπορε?τε να
αλλ?ξετε την επ?κταση του αρχε?ου.

?

?

?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
φωτογραφ?α.

να

διαγρ?ψετε

Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε
φωτογραφ?ε? τη? λ?στα?.

να

την

Εγγραφ? μην?ματo?: Μπορε?τε να στε?λετε την
επιλεγμ?νη εικ?να μ?σω MMS ? μ?σω υπηρεσ?α?
email. Тο μ?γιστο μ?γεθο? μην?ματο? MMS ε?ναι
100KB και για μ?νυμα e-mail 300KB.
Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Μπορε?τε
την επιλεγμ?νη εικ?να μ?σω Bluetooth.

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα τη? επιλεγμ?νη?
φωτογραφ?α?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω?
και 202 χαρακτ?ρε?. Επ?ση?,
δεν μπορε?τε να
αλλ?ξετε την επ?κταση του αρχε?ου.

?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
φωτογραφ?α.

τι?

τι?

Μουσικ?
Εικ?νε?

[Μενο? 6-3]

Αφο? επιλ?ξετε μια εικ?να, πατ?στε το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? < [Εμφ?νιση] και, στη συν?χεια,
μπορε?τε να ενεργοποι?σετε τι? εξ?? επιλογ??:
?

Ρ?θμιση ω? ταπετσαρ?α: Μπορε?τε να ορ?σετε
τρ?χουσα επιλεγμ?νη εικ?να ω? ταπετσαρ?α.

την

στε?λετε

?

επιλεγμ?νη

διαγρ?ψετε ?λε?

Πληροφορ?ε?: Μπορε?τε να εμφαν?σετε
πληροφορ?ε? τη? φωτογραφ?α?.

?

να

διαγρ?ψετε

να

την

επιλεγμ?νη

[Μενο? 6-4]

ТΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑΜΟΥ|

κατ?λογο αρχε?ων MP3, MP4, AAC,
M4A, WMA που βρ?σκονται στο Тα προσωπικ? μου/
Μουσικ? στη Μν?μη πολυμ?σων.
Εμφαν?ζει

?

τον

Αναπαραγωγ?: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
αναπαραγωγ? αρχε?ου MP3, αν πατ?σετε το
πλ?κτρο OK ? αν επιλ?ξετε το μενο? Αναπαραγωγ?
απ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? [Επιλ.].
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ТΑΠΡΟΣΩΙΚΜΥ

?

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Πραγματοποιε?
αποστολ? του επιλεγμ?νου αρχε?ου σε ?λλη
συσκευ? μ?σω Bluetooth.

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα του επιλεγμ?νου
αρχε?ου. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω? και 202
χαρακτ?ρε?. Επ?ση?, δεν μπορε?τε να αλλ?ξετε την
επ?κταση του αρχε?ου.
?να

?

Διαγραφ?: Διαγρ?φει

?

Διαγραφ?
καταλ?γου.

?

Πληροφορ?ε?: Εμφαν?ζει
αρχε?ου.

|

?χοι

?λων:

Διαγρ?φει
τι?

?λα

τα

αρχε?α

πληροφορ?ε?

του
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Ρ?θμιση ω? κουδουνισμ?: Μπορε?τε να ορ?σετε
τον τρ?χοντα επιλεγμ?νο ?χο ω? κουδουνισμ?.

στε?λετε

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Μπορε?τε
τον επιλεγμ?νο ?χο μ?σω Bluetooth.

?

Διαγραφ?: Μπορε?τε
φωτογραφ?α.

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα τη? επιλεγμ?νη?
φωτογραφ?α?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω?
και 202 χαρακτ?ρε?. Επ?ση?,
δεν μπορε?τε να
αλλ?ξετε την επ?κταση του αρχε?ου.

του

[Μενο? 6-5]

Εγγραφ? μην?ματo?: Μπορε?τε να στε?λετε τον
επιλεγμ?νο ?χο μ?σω MMS ? μ?σω υπηρεσ?α?
email. Тο μ?γιστο μ?γεθο? μ?νυματο? MMS ε?ναι
100KB και για μ?νυμα e-mail 300KB.

?

αρχε?ο.

Αφο? επιλ?ξετε ?ναν ?χο, πατ?στε το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? [Επιλογ??]. Μπορε?τε να
ενεργοποι?σετε τι? παρακ?τω επιλογ??:
?

?

Κε?μενο

να

διαγρ?ψετε

να

την

επιλεγμ?νη

[Μενο? 6-6]

Εμφαν?στε τον κατ?λογο αρχε?ων TXT που
βρ?σκονται αποθηκευμ?να στο φ?κελο Тα προσωπικ?
μου/Κε?μενο στη Μν?μη πολυμ?σων.
?

Εμφ?νιση: Μπορε?τε να εμφαν?σετε το αρχε?ο TXT
πατ?ντα? το πλ?κτρο OK ? επιλ?γοντα? το μενο?
Εμφ?νιση απ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
[Επιλ.].

! Σημε?ωση
Тο

μ?γιστο μ?γεθο? αρχε?ου
εμφαν?σετε ε?ναι 460KB.

TXT

που

μπορε?τε

Παιχν?δια

να

Απ?

?

Αποστολ? μ?σω email: Πραγματοποιε? αποστολ?
του επιλεγμ?νου αρχε?ου σε ?λλη συσκευ? μ?σω
μην?ματο? email, ε?ν το μ?γεθο? του αρχε?ου ε?ναι
μικρ?τερο απ? 300KB.

?

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Πραγματοποιε?
αποστολ? του επιλεγμ?νου αρχε?ου σε ?λλη
συσκευ? μ?σω Bluetooth.

?

?

?

Μετονομασ?α: Αλλ?ζει το ?νομα του επιλεγμ?νου
αρχε?ου. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ω? και 202
χαρακτ?ρε?. Επ?ση?, δεν μπορε?τε να αλλ?ξετε την
επ?κταση του αρχε?ου.
Διαγραφ?: Διαγρ?φει

?να

?λα

τα

αρχε?α

?λλα

Πληροφορ?ε?: Εμφαν?ζει
αρχε?ου.

τι?

πληροφορ?ε?

?

του

[Μενο? 6-8]

Εμφ?νιση: Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
εμφ?νιση εν?? αρχε?ου ε?ν αν?κει σε κ?ποιον απ?
του? παρακ?τω τ?που?. JPG, GIF, WBMP, PNG
και

του

[Μενο? 6-7]

Εμφαν?στε τον κατ?λογο αρχε?ων που βρ?σκονται
αποθηκευμ?να στο φ?κελο Тα προσωπικ? μου/?λλα
στη Μν?μη πολυμ?σων.

?
?

εφαρμογ??

μενο? αυτ?, μπορε?τε να διαχειριστε?τε
τι? εφαρμογ?? Java που ?χετε εγκαταστ?σει στο
τηλ?φων? σα?. Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
αναπαραγωγ? ? διαγραφ? των εφαρμογ?ν που ?χετε
λ?βει ? να ρυθμ?σετε την επιλογ? σ?νδεση?. Тο μενο?
αυτ? θα συνδεθε? με [Μενο? 1-1], δε?τε σελ. 35.

αρχε?ο.

Διαγραφ? ?λων: Διαγρ?φει
καταλ?γου.

&

το

ТΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑΜΟΥ|

TXT.

Αποστολ? μ?σω Bluetooth: Πραγματοποιε?
αποστολ? του επιλεγμ?νου αρχε?ου σε ?λλη
συσκευ? μ?σω Bluetooth.
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ΟΘΟΝΗ
Μπορε?τε να ρυθμ?σετε λειτουργ?ε? σχετικ?
τηλ?φωνο.

με

το

Μ?νυμα οθ?νη?

[Μενο? 7-3]

Ε?ν

Тαπετσαρ?α

[Μενο? 7-1]

Μπορε?τε να επιλ?ξετε τι? εικ?νε? φ?ντου
εμφαν?ζονται σε κατ?σταση αναμον??.

Προεπιλογ?
Μπορε?τε

ΟΘΟΝΗ

θα

Φωτισμ??

[Μενο? 7-1-1]

επιλ?ξετε μια εικ?να ? κινο?μενη
ταπετσαρ?α πατ?ντα? το πλ?κτρο

να

εικ?να για

|

που

U,D,L,R.
Ο

φ?κελ??

εικ?να

? κινο?μενη

εικ?να ω?

[Μενο? 7-2]

τηλ?φων? σα? διαθ?τει 2 θ?ματα χρ?ματο?
μενο?. Ορ?στε το χρ?μα μενο? πραγματοποι?ντα?
κ?λιση και πατ?ντα? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
< [OK].

Тο

70

θα

[Μενο? 7-5]

Μπορε?τε να ρυθμ?σετε τη φωτειν?τητα τη? οθ?νη?
επιλ?γοντα? μ?α απ? τι? τιμ??: 100%, 80%, 60%, 40%

?νομα δικτ?ου
Χρ?μα μενο?

[Μενο? 7-4]

Μπορε?τε να ορ?σετε τη χρονικ? δι?ρκεια που
παραμ?νει ενεργ?? ο φωτισμ?? τη? οθ?νη?.

Φωτειν?τητα
[Μενο? 7-1-2]

μου

Μπορε?τε να επιλ?ξετε
ταπετσαρ?α.

επιλ?ξετε Ενεργ., μπορε?τε να πραγματοποι?σετε
επεξεργασ?α του κειμ?νου που εμφαν?ζεται σε
κατ?σταση αναμον??.

[Μενο? 7-6]

Ε?ν η συγκεκριμ?νη λειτουργ?α ε?ναι ενεργοποιημ?νη,
θα εμφαν?ζεται το ?νομα δικτ?ου στην οθ?νη.

Συντ?μευση?
αρχκ??οθ?νη?

[Μενο? 7-7]

Η

ενεργοπο?ηση αυτο? του μενο? εμφαν?ζει τι?
λειτουργ?ε? των 4 πλ?κτρων πλο?γηση? και του
πλ?κτρου Μενο? ω? εικ?νε? στη μ?ση τη? οθ?νη?
κατ?σταση αναμον??.

Χρ?μα rραμματοσεlρ??
αρlθμ?ν κλ?ση?

σε

[Μενο? 7-8]

Μπορε?τε να επιλ?ξετε αν θα εμφαν?ζονται ?γχρωμοι
οι αριθμο? στην οθ?νη, κατ? την προσπ?θεια
πραγματοπο?ηση? μια? κλ?ση?.

ΟΘΟΝΗ|
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ΠΡΟΦΙΛ
Στο

μενο? προφ?λ μπορε?τε να επιλ?ξετε του? ?χου?
ρυθμ?σετε την ?νταση του? αν?λογα την
λειτουργ?α, το περιβ?λλον ? τι? ομ?δε? καλο?ντων.
και να

Υπ?ρχουν
Αθ?ρυβο,

5

προεπιλεγμ?να προφ?λ: Γενικ?,
δ?νηση, Δυνατ? και Ακουστικ?.

Μ?νο

Προσωποπο?ηση

?

Т?πο? ειδοπ. κλ?ση?: Ορ?στε τον τ?πο
ειδοπο?ηση? για τι? εισερχ?μενε? κλ?σει?.

?

Kουδουνισμ??: Επιλ?ξτε
κουδουνισμ? κλ?ση? απ?

Κ?θε

προφ?λ μπορε? να ρυθμιστε? σ?μφωνα με
τι? προσωπικ?? σα? προτιμ?σει?. Σε κατ?σταση
αναμον??, πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??
Μενο? και επιλ?ξτε Προφ?λ χρησιμοποι?ντα? τα
πλ?κτρα πλο?γηση?.

Ενεργοπο?ηση

ΠΡΟΦΙΛ

|

1.

Προβ?λλεται ?να? κατ?λογο?

2. Στον

τον

επιθυμητ?
κατ?λογο.

?νταση κουδουνισμο?: Ρυθμ?στε την ?νταση
κουδουνισμο?.

?

Т?πο? ειδοπ. μην?ματο?: Ορ?στε
ειδοπο?ηση? για τα μην?ματα.

?

?χο? μην?ματο?: Επιλ?ξτε τον ?χο ειδοπο?ηση?
για τα εισερχ?μενα μην?ματα.

?

?χο? πληκτρολογ?ου: Επιλ?ξτε
πληκτρολογ?ου.

θ?λετε

επιλ?ξτε Ενεργοπο?ηση.

τον

?

προφ?λ.

κατ?λογο Προφ?λ, μετακινηθε?τε στο προφ?λ
να ενεργοποι?σετε και πι?στε το
αριστερ? πλ?κτρο Επιλογ? < [ΟΚ].

που

3. Κατ?πιν
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[Μενο? 8-X-1]
απ?

[Μενο? 8-X-2]

Μετακινηθε?τε στο επιθυμητ? προφ?λ τη? λ?στα?
προφ?λ. Ανο?γουν οι επιλογ?? ρυθμ?σεων προφ?λ.
Κ?ντε τι? απαρα?τητε? ρυθμ?σει?.

τον

τον

του

τ?πο

?χο

του

?

?νταση πληκτρολογ?ου: Ρυθμ?στε την ?νταση
?χου των πλ?κτρων.

?

?νταση ηχ. εφ?: Ρυθμ?στε την ?νταση
ηχητικ?ν εφ?.

?

?

του

-

-

Απενεργ.:

Тο

1. Για

θα
σα?

δεν απαντ?ει

?χετε

απ? 5

τηλ?φωνο απαντ?ει
δευτερ?λεπτα.

Μετ? απ? 10 δευτ.: Тο

αυτ?ματα μετ?

απ? 10

τηλ?φωνο απαντ?ει
δευτερ?λεπτα.

Μετονομασ?α
μετονομ?σετε ?να προφ?λ
?ποιο ?νομα επιθυμε?τε.

Μπορε?τε
δ?σετε

να

και

Ακουστικ? δεν

αλλ?ξετε το ?νομα εν?? προφ?λ, μεταβε?τε
προφ?λ στη λ?στα προφ?λ και αφο? πατ?σετε
το πλ?κτρο OK ? το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??,
επιλ?ξτε Μετονομασ?α.
να

στο

2.

Πληκτρολογ?στε
πλ?κτρο ΟΚ ?
< [OK].

το

το
το

επιθυμητ? ?νομα και πατ?στε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??

αυτ?ματα.

Μετ? απ? 5 δευτ.: Тο

αυτ?ματα μετ?
-

τηλ?φωνο

προφ?λ Αθ?ρυβο, Μ?νο δ?νηση
μπορο?ν να μετονομαστο?ν.

Тα

των

?νταση On/Off: Ρυθμ?στε την ?νταση του ?χου
που ακο?γεται ?ταν ενεργοποιε?τε/απενεργοποιε?τε
το τηλ?φωνο.

Αυτ?μ. απ?ντηση: Η λειτουργ?α αυτ?
ενεργοποιηθε? μ?νο ε?ν στο τηλ?φων?
συνδ?σει τη συσκευ? handsfree.

! Σημε?ωση

ΠΡΟΦΙΛ|

[Μενο? 8-X-3]
και να του
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Αγαπημ?να

Η επιλογ? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
προσθ?σετε τα δικ? σα? αγαπημ?να στη λ?στα που
σα? παρ?χεται. Μ?λι? δημιουργ?σετε το δικ? σα?
μενο?, μπορε?τε να αποκτ?σετε γρ?γορη πρ?σβαση
στη λειτουργ?α που επιθυμε?τε πατ?ντα? το π?νω
πλ?κτρο πλο?γηση? σε κατ?σταση αναμον??.

! Σημε?ωση
Тα

μενο? για SMS,MMS
αγαπημ?να.

ΕΡΓΑΛΕΙ

|

και

MP3

περιλαμβ?νονται ?δη

Ξυπνητ?ρι
Επιλ?ξετε Ενεργ.
επιθυμε?τε.

και

και

5

ξυπνητ?ρια

εισ?γετε

την

για μια
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Επιλ?ξτε τον ?χο ειδοπο?ηση? που επιθυμε?τε
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].

4.

Επεξεργαστε?τε το ?νομα τη? αφ?πνιση?
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].

Bluetooth
Με την

Επιλ?ξτε την περ?οδο επαν?ληψη?:
Δευτ~Παρ, Δευτ~Σ?β, Καθημεριν?.

φορ?,

και

[Μενο? 9-3]
Bluetooth

! Σημε?ωση
?

?

Μ?α

λειτουργ?α

και

μπορε?τε να
επικοινωνε?τε, με ?λλε? συμβατ?? συσκευ?? που
βρ?σκονται κοντ? σα?, ασ?ρματα χωρ?? καλωδιακ?
σ?νδεση. Тο μοντ?λο αυτ? υποστηρ?ζει σ?νδεση με
Bluetooth ακουστικ?, ηλεκτρονικ? υπολογιστ? και
?λλα κινητ? που υποστηρ?ζουν αυτ? την λειτουργ?α.

?ρα αφ?πνιση?

που

2.

στα

[Μενο? 9-2]

Μπορε?τε να ορ?σετε ?ω?
συγκεκριμ?νη ?ρα.
1.

3.

[Μενο? 9-1]

Ε?ν

χρησιμοποιε?τε τη λειτουργ?α pcsync μ?σω bluetooth,
μπορε?τε να πραγματοποι?σετε ανταλλαγ? δεδομ?νων
μ?νο στο εσωτερικ? του ευρετηρ?ου.
?ταν

γ?νεται λ?ψη δεδομ?νων απ? ?λλη συσκευ?
το τηλ?φωνο σα? ζητ? επιβεβα?ωση. Μετ?
την επιβεβα?ωση τη? μεταφορ??, θα γ?νει αντιγραφ? του
αρχε?ου στο τηλ?φων? σα?.
Bluetooth,

?

με τον τ?πο του, το
κ?ποιον απ? του? παρακ?τω

Αν?λογα
-

-

-

-

-

?

MP3

(.mp3, mp4,

В?ντεο

aac,

αρχε?ο θα αποθηκευτε?
φακ?λου?:

σε

m4a, wma): Φ?κελο? Μουσικ?.

(.3GP): Φ?κελο?

Videos.

Handsfree

Συσκευ??

Επαφ?? ευρετηρ?ου (.VCF): Επαφ??

\Ε?ν συνδ?σατε

Κε?μενο (.txt): Φ?κελο? Κε?μενο.

handsfree,

?λλα

αρχε?α (.*.*): Φ?κελο?

Υποστηριζ?μενο λογισμικ?

στα

?λλα.

Bluetooth

(στο?βε? Bluetooth)

για DUN: WIDCOMM Bluetooth για Windows 1,4

Καταχωρημ?νε? συσκευ??
Μπορε?τε
καταχωρ?σει
να

δε?τε
στο

?λε? τι? συσκευ??
τηλ?φων? σα?.

και

?

3,0

?χετε

Επ?ση?, μπορε?τε να πραγματοποι?σετε προσθ?κη
μια? ν?α? συσκευ?? που ε?ναι συμβατ? με Bluetooth.
?χετε τη δυνατ?τητα να συνδεθε?τε με τη ν?α συσκευ?
μετ? την εισαγωγ? κωδικο? (συν?θω? 0000).
! Σημε?ωση
Λ?γω προβλ?ματο? συμβατ?τητα?, ορισμ?νε? συσκευ??
ενδ?χεται να μην υποστηρ?ζουν τη συγκεκριμ?νη λειτουργ?α.

οι

δ?ο αυτ?

που

ζε?γη συσκευ?ν ? συσκευ??
παρακ?τω επιλογ?? θα εμφανιστο?ν
μενο?.

Σ?νδεση/Αποσ?νδεση: Μπορε?τε
?λλε? συσκευ?? bluetooth.

να

και

συνδεθε?τε με

τι?
?

Προσθ?κη ν?α?: Μπορε?τε
συσκευ?? bluetooth.

?

Μετονομασ?α: Μπορε?τε
συσκευ?? Bluetooth.

?

Ορισμ?? ω? εξουσιοδοτημ?νο/Ορισμ?? ω?
μη εξουσιοδοτημ?νο: Μπορε?τε να ορ?σετε την
εξουσιοδοτημ?νη σ?νδεση μεταξ? των συσκευ?ν

[Μενο? 9-3-1]
που

[Μενο? 9-3-2]

Μπορε?τε να δε?τε ?λε? τι? συσκευ?? Handsfree,
?χετε καταχωρ?σει στο τηλ?φων? σα?.

να

να

αναζητ?σετε ν?ε?

αλλ?ξετε

το

?νομα

τη?

bluetooth.
?

ΕΡΓΑΛΕΙΑ|

?λε? οι υπηρεσ?ε?: Μπορε?τε να προβ?λλετε
?λε? τι? υπηρεσ?ε? που υποστηρ?ζονται απ? μια
συσκευ? bluetooth.
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?

Διαγραφ?: Μπορε?τε

να

διαγρ?ψετε

τη

συσκευ?

Υπηρεσ?ε?

bluetooth.
?

Διαγραφ? ?λων: Μπορε?τε
συσκευ?? bluetooth.

Ρυθμ?σει?
Σε αυτ?

να

διαγρ?ψετε ?λε?

[Μενο? 9-3-3]

μενο? μπορε?τε να ενεργοποι?σετε ? να
απενεργοποι?σετε το Bluetooth, να επιλ?ξετε αν η
συσκευ? σα? θα ε?ναι ορατ? ? ?χι απ? τι? ?λλε?
συσκευ?? και να ελ?γξετε ? να τροποποι?σετε το
?νομ? τη?.

ΕΡΓΑΛΕΙ
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το

?

Ρ?θμιση bluetooth
Μπορε?τε να ενεργοποι?σετε ? να
απενεργοποι?σετε τη λειτουργ?α bluetooth.

?

Κατ?σταση συσκευ??
Μπορε?τε να ρυθμ?σετε αν το τηλ?φων? σα?
ε?ναι ορατ? απ? ?λλε? συσκευ?? Bluetooth.

?

?νομα συσκευ??
Μπορε?τε
bluetooth.

ορ?σετε το ?νομα τη? συσκευ??
Тο προεπιλεγμ?νο ?νομα ε?ναι

να

LG KG320S.
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τι?

[Μενο? 9-3-4]
δε?τε τη λ?στα με τι?

υπηρεσ?ε? Bluetooth
που ε?ναι διαθ?σιμε? στη συσκευ? σα?, ?πω? μεταφορ?
αρχε?ων, εκτ?πωση εικ?νων, λειτουργ?α Pc sync, κτλ.
Μπορε?τε

να

Modem

Μπορε?τε
αποκτ?σετε πρ?σβαση στι?
υπηρεσ?ε? δικτ?ου μ?σω του modem. Ε?ν θ?λετε να
χρησιμοποι?σετε τι? λειτουργ?ε? PCsync, Contents
Bank, Internet Cube, θα πρ?πει να αποκτ?σετε
πρ?σβαση στο μενο?, να ενεργοποι?σετε το modem
και μετ? να συνδ?σετε το καλ?διο USB.

Αριθμομηχαν?
θα

[Μενο? 9-4]

να

[Μενο? 9-5]

Η

αριθμομηχαν? περιλαμβ?νει τι? βασικ??
πρ?ξει? ?πω? +, ?, x, ÷ : Πρ?σθεση, Αφα?ρεση,
Πολλαπλασιασμ?? και Δια?ρεση.
Επιπλ?ον, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και τι?
δι?φορε? λειτουργ?ε? τη? αριθμομηχαν??, ?πω? +/-,
sin, cos, tan, log, In, exp, sqrt.

1.

Εισ?γετε
πλ?κτρα.

2.

Χρησιμοποι?στε το πλ?κτρο πλο?γηση?
επιλ?ξετε το σ?μα του υπολογισμο?.

3. Κατ?πιν
4.

του?

αριθμο?? πατ?ντα?

πληκτρολογ?στε

Πατ?στε το πλ?κτρο O
αποτ?λεσμα.

τα

για

τα

αριθμητικ?
για

να

6. Για

να

κλε?σετε την

2.

Επιλ?ξτε τη μον?δα που επιθυμε?τε να μετατρ?ψετε
πατ?ντα? το πλ?κτρο U και το πλ?κτρο D.
Δεν μπορε?τε να πραγματοποι?σετε εισαγωγ?
συμβ?λων στο μετατροπ?α μον?δων.

3.

Επιλ?ξτε την τυποποιημ?νη μον?δα
χρησιμοποι?ντα? τα πλ?κτρα L, R.

ψηφ?α.
να

εμφαν?σετε

το

Αριθμομηχαν?, πατ?στε

το

>

Παγκ?σμια ?ρα
Μπορε?τε να
του κ?σμου.

[Π?σω].

Μετατροπ?α? μον?δων
Ο

Μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να απ? του? τ?που?
μον?δων, ε?ν πατ?σετε το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ?? < [OK].

να

εισ?γετε δεκαδικ? αριθμ?, πατ?στε το
πλ?κτρο *. Πατ?ντα? το πλ?κτρο # μπορε?τε
να πραγματοποι?σετε εισαγωγ? παρενθ?σεων.

5. Για

1.

[Μενο? 9-6]

?ρα

[Μενο? 9-7]
στι?

μεγαλ?τερε? π?λει?

1.

Επιλ?ξτε την π?λη τη? αντ?στοιχη? ζ?νη? ?ρα?
πατ?ντα? το πλ?κτρο U, D, L, R.

2.

Μπορε?τε
επιλ?ξετε ω? τρ?χουσα ?ρα την ?ρα
π?λη? που επιθυμε?τε πατ?ντα? το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? < [Ρ?θμιση].

εκτελε?

μετατροπ?α? μον?δων
μετατροπ?? μεταξ?
διαφ?ρων μον?δων μ?τρηση?. Υπ?ρχουν 9 τ?ποι
μον?δων που μπορο?ν να μετατραπο?ν: Ν?μισμα,
ΕμΒαδ?ν, Μ?κο?, В?ρο?, Θερμοκρασ?α, ?γκο?,
Тαχ?τητα, Παπο?τσια και Ρο?χα.

δε?τε την

να

ΕΡΓΑΛΕΙΑ|

τη?
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Υπηρεσ?ε?
Тο

μενο?
υπηρεσ?ε?

αυτ?

SIM

εξαρτ?ται

[Μενο? 9-8]
απ? την

κ?ρτα

SIM

και

τι?

δικτ?ου.

! Σημε?ωση
?

περ?πτωση που η κ?ρτα SIM υποστηρ?ζει υπηρεσ?ε?
(π.χ. SIM Application Toolkit), τ?τε το μενο? αυτ? θα
?χει το ?νομα τη? συγκεκριμ?νη? υπηρεσ?α? του παροχ?α
που ε?ναι αποθηκευμ?νο στην κ?ρτα SIM.
Σε

SAT

?

ΕΡΓΑΛΕΙ
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περ?πτωση που η κ?ρτα SIM δεν υποστηρ?ζει
υπηρεσ?ε? SAT, το μενο? αυτ? θα ονομ?ζεται Προφ?λ.

Σε

BROWSER
Μπορε?τε να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε δι?φορε?
υπηρεσ?ε? WAP ?πω? ε?ναι οι τραπεζικ??
συναλλαγ??, οι ειδ?σει?, τα ν?α για τον καιρ? και
πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? πτ?σει?. Οι υπηρεσ?ε?
αυτ?? ε?ναι σχεδιασμ?νε? ειδικ? για κινητ? τηλ?φωνα
και τη λειτουργ?α του? φροντ?ζουν οι παροχε??
υπηρεσι?ν WAP.
Ελ?γξτε την διαθεσιμ?τητα των υπηρεσι?ν WAP
καθ?? και τι? τιμ?? του? με τον παροχ?α υπηρεσι?ν
σα? και/? τον παροχ?α του οπο?ου τι? υπηρεσ?ε?
επιθυμε?τε να χρησιμοποι?σετε. Οι παροχε??
υπηρεσι?ν θα σα? δ?σουν και πληροφορ?ε? σχετικ?
με τη χρ?ση των υπηρεσι?ν του?.
Μ?λι? συνδεθε?τε, εμφαν?ζεται η αρχικ? σελ?δα.
Тο περιεχ?μενο τη? εξαρτ?ται απ? τον παροχ?α
υπηρεσι?ν σα?. Μπορε?τε να αποκτ?σετε πρ?σβαση
σε οποιαδ?ποτε σελ?δα web, ε?ν πληκτρολογ?σετε τη
διε?θυνση URL τη?. Για να πραγματοποι?σετε ?ξοδο
απ? τον browser σε οποιαδ?ποτε στιγμ?, πατ?στε
το πλ?κτρο (E). Тο τηλ?φωνο επιστρ?φει σε
κατ?σταση αναμον??.

Πλο?γηση με το πρ?γραμμα περι?γηση?
Μπορε?τε να περιηγηθε?τε στο Internet
χρησιμοποι?ντα? τα πλ?κτρα του τηλεφ?νου
μενο? του προγρ?μματο? περι?γηση?.
Χρ?ση

και το

πλ?κτρων του τηλεφ?νου
μ?α περι?γηση στο Internet η χρ?ση των
πλ?κτρων του τηλεφ?νου διαφ?ρει απ? αυτ?ν στη
βασικ? λειτουργ?α του τηλεφ?νου.
των

?ταν κ?νετε

Πλ?κτρο
UD

O

Περιγραφ?
Μετακινο?ν σε κ?θε γραμμ? τη?
περιοχ?? των περιεχομ?νων
Επιλ?γει ρ?θμιση και επιβεβαι?νει
Εν?ργειε?

τι?

Χρ?ση του μενο? του προγρ?μματο? περι?γηση?
Δι?φορε? επιλογ?? μενο? ε?ναι διαθ?σιμε? ?ταν
πραγματοποιε?τε περι?γηση στο Mobile Web.

BROWSER|

! Σημε?ωση
Тα

μενο?

του

προγρ?μματο? περι?γηση? μπορε? να
του προγρ?μματο?

ποικ?λουν, αν?λογα με την ?κδοση

περι?γηση?.
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Αρχικ? σελ?δα

[Μενο? *-1]

Συνδεθε?τε στην αρχικ? σελ?δα. Η αρχικ? σελ?δα
θα ε?ναι η τοποθεσ?α που ?χει προσδιοριστε? στο

ενεργοποιημ?νο προφ?λ. Θα ορ?ζεται απ? τον φορ?α
παροχ?? υπηρεσι?ν δικτ?ου ε?ν δεν την ?χετε ορ?σει
εσε?? στο ενεργοποιημ?νο προφ?λ.

Σελιδοδε?κτε?

?

να δημιουργ?σετε ?να σελιδοδε?κτη
Πατ?στε το αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? <
[Επιλογ??].

Σ?νδεση: Πραγματοποιε? σ?νδεση
επιλεγμ?νο σελιδοδε?κτη.
Προσθ?κη ν?ου: Επιλ?ξτε
σελιδοδε?κτη.

το

για

με

να

ε?ναι

τον

δημιουργ?σετε

?να ν?ο
?

Επεξεργασ?α: Μπορε?τε να επεξεργαστε?τε τη
διε?θυνση URL και/? τον τ?τλο του επιλεγμ?νου
σελιδοδε?κτη.

?

Διαγραφ?: Πραγματοποιε? διαγραφ?
επιλεγμ?νου σελιδοδε?κτη.

?

Διαγραφ?
των

?λων:

του

Πραγματοποιε? διαγραφ?

?λων

σελιδοδεικτ?ν.

Για
1.

|
2.

Επιλ?ξτε Προσθ?κη

ν?ου

και

πατ?στε

το

πλ?κτρο

OK.
3.
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[Μενο? *-2]

μενο? αυτ? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να
αποθηκε?ετε τη διε?θυνση URL αγαπημ?νων
ιστοσελ?δων για να ?χετε ε?κολη πρ?σβαση σε αυτ??
αργ?τερα.
Тο

BROWSER

Αφο? διαλ?ξετε ?ναν επιθυμητ? σελιδοδε?κτη,
διαθ?σιμε? οι παρακ?τω επιλογ??.

Αφο? πληκτρολογ?σετε το επιθυμητ?
τ?τλο, πατ?στε το πλ?κτρο OK.

URL

και τον

Μετ?βαση

σε

URL

[Μενο? *-3]

Μπορε?τε να συνδεθε?τε με την τοποθεσ?α που
επιθυμε?τε. Αφο? πληκτρολογ?σετε ?να συγκεκριμ?νο
URL, πατ?στε το πλ?κτρο OK.

Δεν

Ρυθμ?σει?

πληκτρολογε?τε http:// πριν
καθ?? ο WAP Browser θα το
προσθ?τει αυτ?ματα.

[Μενο? *-4]

Μπορε?τε να ορ?σετε προφ?λ, cache, cookie και
ασφ?λεια σχετικ? με την υπηρεσ?α internet.

Προφ?λ

-

[Μενο? *-4-1]

-

Κ?θε

προφ?λ ?χει υπομενο? ?πω? φα?νεται
παρακ?τω:
?

Ρυθμ?σει?: Χρησιμοποι?στε το για να
επεξεργαστε?τε και να αλλ?ξετε τι? ρυθμ?σει?
για το επιλεγμ?νο προφ?λ.
-

το

Φορ?α?: Μπορε?τε να ορ?σετε
υπηρεσ?α? δεδομ?νων.

το

φορ?α

2 GPRS

Ορισμ?νοι παροχε?? δικτ?ου ?χουν προεπιλεγμ?να
προφ?λ, τα οπο?α ε?ναι αποθηκευμ?να στη μν?μη του
τηλεφ?νου.

Ενεργοπ.: Ενεργοποιε?

να

1 Data

προφ?λ ε?ναι οι πληροφορ?ε? δικτ?ου που
χρησιμοποιο?νται για τη σ?νδεση στο Internet.
Тο

?

χρει?ζεται

απ? κ?θε URL

Ρυθμ.Data: Εμφαν?ζεται μ?νο
Data ω? Φορ?α/ υπηρεσ?α.

ε?ν

επιλ?ξετε Ρυθμ.

Αριθμ?? κλ?ση?: Πληκτρολογ?στε τον αριθμ?
τηλεφ?νου για να αποκτ?σετε πρ?σβαση στην π?λη
WAP.

επιλεγμ?νο προφ?λ.
WAP

Αρχικ? σελ?δα: Η ρ?θμιση αυτ? σα? δ?νει τη
δυνατ?τητα να πληκτρολογ?σετε τη διε?θυνση
(URL) μια? τοποθεσ?α? που εσε?? επιθυμε?τε να
χρησιμοποι?σετε ω? αρχικ? σελ?δα.

Тαυτ?τητα χρ?στη: Γ?νεται αναγν?ριση των
χρηστ?ν για σ?νδεση στο διακομιστ? μ?σω
τηλεφ?νου (και ΟΧΙ στην π?λη WAP).
Κωδικ??: Ο κωδικ?? πρ?σβαση? που απαιτε?ται για
μ?σω τηλεφ?νου (και

τη σ?νδεση στο διακομιστ?
ΟΧΙ στην π?λη WAP).

Т?πο? κλ?ση?: Επιλ?ξτε τον τ?πο κλ?ση?
Αναλογικ? ? Ψηφιακ? (ISDN)

BROWSER|
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Χρ?νο? καθυστ?ρηση?: Πρ?πει να
πληκτρολογ?σετε το χρονικ? δι?στημα αναμον??.
Αφο? το πληκτρολογ?σετε, η υπηρεσ?α πλο?γηση?
WAP δεν θα ε?ναι διαθ?σιμη ε?ν δεν γ?νει εισαγωγ?
? μεταφορ? δεδομ?νων.
-

Ρυθμ.GPRS: Οι ρυθμ?σει? τη? υπηρεσ?α? ε?ναι
διαθ?σιμε? μ?νο ?ταν η υπηρεσ?α GPRS ?χει
επιλεγε? ω? η υπηρεσ?α φορ?α.
APN:

Πληκτρολογ?στε

το

APN τη?

-

Δευτερε?ων server: Πληκτρολογ?στε τη διε?θυνση
IP του δευτερε?οντο? διακομιστ? DNS στον οπο?ο
?χετε πρ?σβαση
?

Μετονομασ?α: Μπορε?τε
επιλεγμ?νου προφ?λ.

?

Προσθ?κη
προφ?λ.

?

Διαγραφ?: Διαγρ?φει
τον κατ?λογο.

GPRS.

BROWSER
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Κωδικ??: Ο κωδικ?? πρ?σβαση?
διακομιστ?? APN.
-

Ρυθμ?σει?

που

των

απαιτε?

ο

Διε?θυνση IP: Πληκτρολογ?στε τη διε?θυνση IP
του διακομιστ? μεσολ?βηση? στον οπο?ο ?χετε
πρ?σβαση.
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ν?ου:

Μπορε?τε
το

αλλ?ξετε

να

να

του

διακομιστ?

το

?νομα

προσθ?σετε

επιλεγμ?νο προφ?λ

Cache

proxy

Proxy: Ενεργοποιε? ? απενεργοποιε? τη λειτουργ?α
του διακομιστ? μεσολ?βηση?.

Θ?ρα: Εισ?γετε τη θ?ρα
μεσολ?βηση?.

DNS

Πρωτε?ων server: Πληκτρολογ?στε τη διε?θυνση
IP του πρωτε?οντο? διακομιστ? DNS στον οπο?ο
?χετε πρ?σβαση.

υπηρεσ?α?

Тαυτ?τητα χρ?στη: Γ?νεται αναγν?ριση
χρηστ?ν για το διακομιστ? APN.

Ρυθμ?σει?

του

?να ν?ο

απ?

[Μενο? *-4-2]

Οι

πληροφορ?ε? ? οι υπηρεσ?ε? που ?χετε πρ?σβαση
αποθηκε?ονται στη μν?μη cache του τηλεφ?νου.
Cookie

Ενεργοποιε? ? απενεργοποιε?

[Μενο? *-4-3]
τη

χρ?ση

cookies.

Διαγραφ?

cache

Αφαιρε? ?λα τα σχετικ?
μν?μη cache.

[Μενο? *-4-4]
που

?χουν αποθηκευτε?

στην

! Σημε?ωση
Η μν?μη cache ε?ναι μια ενδι?μεση μν?μη, που
χρησιμοποιε?ται για την προσωριν? αποθ?κευση
δεδομ?νων.

Διαγραφ?
Διαγρ?φει
σε

cookie
?λο

το

[Μενο? *-4-5]

περιεχ?μενο

που

κ?ποιο cookie.

Ασφ?λεια
Εμφαν?ζεται ?να? κατ?λογο?
πιστοποιητικ?.
?

?

?χει αποθηκευτε?
[Μενο? *-4-6]

με

τα

διαθ?σιμα

Αρχ?: Μπορε?τε να δε?τε τη λ?στα πιστοποιητικ?ν
αρχ?? που ?χουν αποθηκευτε? στο τηλ?φων? σα?.

BROWSER|

Προσωπικ?: Μπορε?τε να δε?τε τη λ?στα
προσωπικ?ν πιστοποιητικ?ν που ?χουν
αποθηκευτε? στο τηλ?φων? σα?.
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Μπορε?τε να ελ?γξετε τι? εγγραφ?? αναπ?ντητων,
εισερχ?μενων και εξερχ?μενων κλ?σεων μ?νο
?ταν το δ?κτυο υποστηρ?ζει το χαρακτηριστικ? CLI
(Αναγν?ριση κλ?σεων) εντ?? τη? περιοχ?? των
υπηρεσι?ν του.
Ο

αριθμ?? και το ?νομα (ε?ν ε?ναι διαθ?σιμα)
εμφαν?ζονται μαζ?. Μπορε?τε επ?ση? να δε?τε τη
δι?ρκεια των κλ?σεων και τα κ?στη. Πι?στε το
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? και επιλ?ξτε Κλ?σει?
χρησιμοποι?ντα? τα πλ?κτρα πλο?γηση?.

Αναπ?ντητε?

ΚΛΗΣΕΙ

Αυτ? η επιλογ? σα? επιτρ?πει να εμφαν?σετε τι?
αναπ?ντητε? κλ?σει?. Αφο? πατ?σετε το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? [Επιλ.], μπορε?τε επ?ση?:
?

|

Να

εμφαν?σετε την ημερομην?α και την ?ρα
πραγματοποι?θηκε η κλ?ση.

κατ?

την οπο?α
?
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[Μενο? 0-1]

Να

αποθηκε?σετε τον αριθμ? στι? επαφ??. Να
καταχωρ?σετε το ?νομα που αντιστοιχε? στον
αριθμ? και να το αποθηκε?σετε στι? επαφ??.

?

Να στε?λετε

?

Να

μ?νυμα

σε

αυτ?

διαγρ?ψετε την κλ?ση

τον

αριθμ?.

απ? τη λ?στα.

Εισερχ?μενε?

[Μενο? 0-2]

Αυτ? η επιλογ? σα? επιτρ?πει να εμφαν?σετε τι?
εισερχ?μενε? κλ?σει?. Αφο? πι?σετε το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? [Eπιλ.] μπορε?τε επ?ση?:
?

Να

εμφαν?σετε την ημερομην?α και την ?ρα
πραγματοποι?θηκε η κλ?ση.

κατ?

την οπο?α

?

?

Να

αποθηκε?σετε τον αριθμ? στι? επαφ??. Να
καταχωρ?σετε το ?νομα που αντιστοιχε? στον
αριθμ? και να το αποθηκε?σετε στι? επαφ??.

?

Να στε?λετε

?

Να

μ?νυμα

σε

αυτ?

διαγρ?ψετε την κλ?ση

Εξερχ?μενε?

τον

αριθμ?.

απ? τη λ?στα.

[Μενο? 0-3]

Αυτ? η επιλογ? σα? επιτρ?πει να εμφαν?σετε τι?
εξερχ?μενε? κλ?σει?. (που πραγματοποι?θηκαν ?
επιχειρ?θηκαν). Χρησιμοποι?ντα? το πλ?κτρο [Επιλ.]
μπορε?τε επ?ση?:
?

Να

εμφαν?σετε την ημερομην?α και την ?ρα
πραγματοποι?θηκε η κλ?ση.

την οπο?α

κατ?

?

Να

αποθηκε?σετε τον αριθμ? στι? επαφ??. Να
καταχωρ?σετε το ?νομα που αντιστοιχε? στον
αριθμ? και να το αποθηκε?σετε στι? Επαφ??.

?

Να στε?λετε

?

Να

μ?νυμα

διαγρ?ψετε

?λε?

οι

την

σε

αυτ?

κλ?ση

τον

αριθμ?.

απ? τη λ?στα.

κλ?σει?

Μπορε?τε να δε?τε ?λε?
? εξερχ?μενε? κλ?σει?.

τι?

[Μενο? 0-4]

αναπ?ντητε?, εισερχ?μενε?

Χρε?σει? κλ?σεων
Δι?ρκεια κλ?σεων

Μπορε?τε να μηδεν?σετε
επιλ?γοντα? Μηδενισμ??
?

[Μενο? 0-5]

Χρησιμοποι?στε
για
διαγρ?ψετε
κατ?λογο
αναπ?ντητων, εισερχ?μενων ? εξερχ?μενων
κλ?σεων. Μπορε?τε επ?ση? να διαγρ?ψετε ?λου? του?
καταλ?γου? κλ?σεων ταυτ?χρονα επιλ?γοντα? ?λε?
οι κλ?σει?.
το

να

[Μενο? 0-6-1]

Χρησιμοποι?στε το για να δε?τε τη δι?ρκεια των
εισερχ?μενων ? εξερχ?μενων κλ?σεων. Μπορε?τε να
ελ?γξετε τη δι?ρκεια τη? τελευτα?α? κλ?ση?, ?λων των
εισερχομ?νων και ?λων των εξερχομ?νων κλ?σεων.

?

Διαγραφ? πρ?σφατων
κλ?σεων

[Μενο? 0-6]

τον

Тελευτα?α

τον

μετρητ? κλ?σεων

?λων.

κλ?ση: Δι?ρκεια τελευτα?α? κλ?ση?

?λε? οι κλ?σει?: Η συνολικ? δι?ρκεια ?λων των
κλ?σεων εισερχ?μενων και εξερχ?μενων απ? τη
στιγμ? που ε?χε μηδενιστε? για τελευτα?α φορ? η
δι?ρκεια των κλ?σεων.

?

Εισερχ?μενε?: Δι?ρκεια εισερχ?μενων κλ?σεων.

?

Εξερχ?μενε?: Δι?ρκεια εξερχ?μενων κλ?σεων.

?

Μηδενισμ?? ?λων: Μπορε?τε να μηδεν?ζετε του?
χρονοδιακ?πτε? ?λων των κλ?σεων, πατ?ντα? το
αριστερ? πλ?κτρο επιλογ?? < [Ναι].
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Κ?στο? κλ?σεων
(Αν υποστηρ?ζεται

απ?

[Μενο? 0-6-2]
το

δ?κτυο)

Μπορε?τε να ελ?γχετε το κ?στο? τη? τελευτα?α?
κλ?ση?, το κ?στο? ?λων των κλ?σεων, το υπ?λοιπο,
καθ?? και να μηδεν?σετε το κ?στο?. Για να μηδεν?σετε
το κ?στο?, πρ?πει να πληκτρολογ?σετε τον κωδικ?

Πληροφορ?ε? GPRS

Ρυθμ?σει?
(Εξαρτ?ται

Μπορε?τε να ελ?γξετε τον αριθμ? των δεδομ?νων που
μεταφ?ρθηκαν απ? το δ?κτυο μ?σω GPRS. Επιπλ?ον,
μπορε?τε να δε?τε π?ση ?ρα ε?στε online.

[Μενο? 0-6-3]
απ? την

SIM)

P?θμιση τιμ??: Μπορε?τε να ορ?σετε τον
νομ?σματο? και την τιμ? τη? μον?δα?.
Επικοινων?στε με τον φορ?α παροχ?? υπηρεσι?ν
δικτ?ου σα? για να πληροφορηθε?τε το ?ψο?
χρ?ωση? τη? μον?δα?. Για να επιλ?ξετε Ν?μισμα
? Μια μον?δα σ’ αυτ? το μενο?, χρει?ζεστε τον
τ?πο

ΚΛΗΣΕΙ

86

Αυτ?μ. εμφ?νιση: Με αυτ? την υπηρεσ?α
δικτ?ου μπορε?τε να δε?τε αυτ?ματα το κ?στο?
τη? τελευτα?α? σα? κλ?ση?. Αν επιλ?ξετε Ενεργ.,
μπορε?τε να δε?τε το κ?στο? τη? τελευτα?α? κλ?ση?
?ταν τελει?σετε την κλ?ση.

PIN2.

?

|

?

κωδικ? ΡΙΝ2.
?

Δι?ρκεια κλ?σεων

Ρ?θμιση π?στωση?:
αυτ? την υπηρεσ?α
δικτ?ου μπορε?τε να περιορ?σετε το κ?στο? των
κλ?σε?ν σα? με επιλεγμ?νε? μον?δε? χρ?ωση?.
Ε?ν επιλ?ξτε Αν?γνωση, εμφαν?ζεται ο αριθμ??
των υπ?λοιπων μον?δων. Επιλ?γοντα? Αλλαγ?,
μπορε?τε να αλλ?ξετε το ?ριο χρ?ωση?.

[Μενο? 0-7-1]
για Тελευτα?α

Μπορε?τε
ελ?γξετε τη δι?ρκεια
και ?λε? οι κλ?σει?. Μπορε?τε επ?ση?
τα χρον?μετρα κλ?ση?.
να

?γκο?
Με

[Μενο? 0-7]

Data

να

κλ?ση
μηδεν?σετε

[Μενο? 0-7-2]

Μπορε?τε να ελ?γξετε τον ?γκο των Απεσταλμ?νων,
Εισερχομ?νων ? ?λων και να προβε?τε σε
Επαναφορ? ?λων.

?

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ημερομην?α

&

?ρα

Μπορε?τε
ρυθμ?σετε λειτουργ?ε?
την ?ρα και την ημερομην?α.
να

Ημερομην?α
?

σχετ?ζονται με

[Μενο? #-1-1]

Opισμ?? ημερομην?α?
Μπορε?τε

?

[Μενο? #-1]
που

να

εισ?γετε την τρ?χουσα ημερομην?α.

Μορφ? ημερομην?α?
Μπορε?τε να ρυθμ?σετε

τη μορφ? τη? ημερομην?α?,
?πω? ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ, ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ.
(Η: Ημ?ρα / M: Μ?να? / Ε: ?το?)

?ρα
?

Opισμ?? ?ρα?
Μπορε?τε

?

[Μενο? #-1-2]
να

εισ?γετε την τρ?χουσα ?ρα.

Μορφ? ?ρα?
Μπορε?τε να επιλ?ξετε μορφ? ?ρα? μεταξ?
και 12 ?ρε?.

Εξοικον?μηση εν?ργεια?

Γλ?σσα

?ρε?

[Μενο? #-3]

Μπορε?τε να αλλ?ξετε τη γλ?σσα των κειμ?νων που
εμφαν?ζονται στο τηλ?φων? σα?. Η αλλαγ? αυτ?
επηρε?ζει επ?ση? τη γλ?σσα εισαγωγ??.

Κλ?ση

[Μενο? #-4]

Μπορε?τε να ρυθμ?σετε το μενο? σε σχ?ση με μια
κλ?ση πατ?ντα? το [OK] στο Κλ?σεων του μενο?
Ρυθμ?σει?.

Εκτροπ? κλ?ση?
24

[Μενο? #-2]

Αυτ? η λειτουργ?α εξοικονομε? την εν?ργεια τη?
μπαταρ?α? διατηρ?ντα? τη φωτειν?τητα του φ?ντου
μ?χρι 40%.

Με την

[Μενο? #-4-1]

υπηρεσ?α εκτροπ?? κλ?σεων μπορε?τε να
εκτρ?πετε εισερχ?μενε? φωνητικ?? κλ?σει?, κλ?σει?
φαξ και κλ?σει? δεδομ?νων σε ?λλον αριθμ?. Για
λεπτομ?ρειε?, επικοινων?στε με την εταιρε?α παροχ??
υπηρεσι?ν σα?.
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?

?λε? φωνητικ??

κλ.

Εκτρ?πει αδιακρ?τω? ?λε?
?

?

τι?

Υπομενο?
Тα μενο? Εκτροπ? κλ?ση? περιλαμβ?νουν
παρακ?τω υπομενο?

φωνητικ?? κλ?σει?.

Ε?ν

κατειλημμ?νο
Εκτρ?πει τι? φωνητικ?? κλ?σει?
ε?ναι κατειλημμ?νο.

?ταν

το

?

τηλ?φωνο

Ε?ν δεν απαντ?

Εκτρ?πει

στι?

οπο?ε?

δεν

Ε?ν

εκτ??

δικτ?ου

Εκτρ?πει τι? φωνητικ?? κλ?σει?
απενεργοποιημ?νο ? εκτ??

ε?ναι
?

ΡΥΘΜΙΣΕ

οι

?ταν

το

τηλ?φωνο

Προ? ?λλον αριθμ?

δικτ?ου.

Εκτρ?πει τι? κλ?σει?
πληκτρολογ?σετε.

κλ. Data

Εκτρ?πει αδιακρ?τω? ?λε? τι? κλ?σει? δεδομ?νων
αριθμ? με σ?νδεση Η/Υ.

σε

?

?λε?

οι

κλ.

?

Μπορε?τε
εκτροπ??.

Φαξ

Εκτρ?πει αδιακρ?τω? ?λε?
αριθμ? με σ?νδεση φαξ.

τι?

κλ?σει? φαξ σε ?ναν

Ακ?ρωση ?λωv
Ακυρ?νει ?λε? τι? εκτροπ?? κλ?ση?.

προ?

τον

αριθμ?

που

θα

Προ? αγαπημ?νο αριθμ?

?ναν

|
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?λε?

αντ?στοιχη υπηρεσ?α.

Προωθε? την κλ?ση στο κ?ντρο μηνυμ?των. Η
λειτουργ?α αυτ? δεν εμφαν?ζεται στα μενο? ?λε?
κλ?σει? δεδομ?νων και ?λε? οι κλ?σει? φαξ.

απαντ?τε.
?

την

Προ? κ?ντρο φωνητ. ταχυδρ.

φωνητικ?? κλ?σει?

τι?

Ενεργοπ.
Ενεργοποιε?

τα

?

?

να

δε?τε του?

Ακ?ρωση
Απενεργοποιε?

την

τελευτα?ου?

5

αριθμο??

αντ?στοιχη υπηρεσ?α.

Εμφ?νιση κατ?σταση?
Προβ?λλει την κατ?σταση
υπηρεσ?α?.

τη?

αντ?στοιχη?

οι

Тρ?πο? απ?ντηση?
?

?

[Μενο? #-4-2]

Με

οποιοδ?ποτε πλ?κτρο
Αν επιλ?ξετε αυτ? το μενο?, θα μπορε?τε να
λ?βετε μια κλ?ση πατ?ντα? οποιοδ?ποτε
πλ?κτρο εκτ?? απ? το πλ?κτρο E [Т?λο?] ?
δεξ? πλ?κτρο επιλογ??.

Με

?

το

Απ?ντηση μ?νο
επιλ?ξετε το μενο? αυτ?, μπορε?τε να
απαντ?σετε σε μια εισερχ?μενη κλ?ση πατ?ντα?
το πλ?κτρο αποστολ?? S ? το αριστερ? πλ?κτρο
επιλογ??.
το

Ε?ν

Αποστολ? αριθμο? μου
(εξαρτ?ται απ? το δ?κτυο
?

?

τη

συνδρομ?)

Ρ?θμιση απ? δ?κτυο
Ε?ν ενεργοποι?σετε αυτ? την επιλογ?, το δ?κτυο
θα ρυθμ?ζει αν θα εμφαν?ζεται ? ?χι ο αριθμ?? του
τηλεφ?νου σα? στο τηλ?φωνο του καλο?μενου.

θα

Απενεργ.
Ο αριθμ?? τηλεφ?νου σα?
τηλ?φωνο του καλο?μενου.

δεν θα

εμφανιστε?

στο

εμφανιστε?

Αναμον? κλ?σεων
(εξαρτ?ται απ? το δ?κτυο)

στο

[Μενο? #-4-4]

?

Ενεργοπο?ηση
Επιλ?γοντα? Ενεργοπο?ηση, μπορε?τε να
αποδεχτε?τε μια (εισερχ?μενη) κλ?ση εν? μιλ?τε
?δη σε μ?α ?λλη.

?

Ακ?ρωση
Επιλ?γοντα? Ακ?ρωση, δεν μπορε?τε
δε?τερη εισερχ?μενη κλ?ση.

[Μενο? #-4-3]
και

Ενεργ.
Ο αριθμ?? τηλεφ?νου σα?
τηλ?φωνο του καλο?μενου.

?

να

?χετε

Εμφ?νιση κατ?σταση?
Δε?χνει την κατ?σταση τη? αναμον?? κλ?ση?.
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Υπενθ?μιση

λεπτο?

[Μενο? #-4-5]

Ε?ν επιλ?ξετε Ενεργ., μπορε?τε να ελ?γχετε τη
δι?ρκεια τη? κλ?ση? με τη βο?θεια εν?? μπιπ κ?θε
λεπτ? κατ? τη δι?ρκεια τη? κλ?ση?.

1.

Επιλ?ξτε Α?τηση κωδικο? PIN στο μενο? Ρυθμ?σει?
ασφαλε?α? και κατ?πιν πατ?στε το αριστερ?
πλ?κτρο επιλογ?? < [OK].

2.

Ορ?στε Ενεργοπ./Απενεργοπ.

3. Ε?ν θ?λετε

Αυτ?μ. επαν?κληση
?

[Μενο? #-4-6]

Ενεργ.

εισ?γετε

ενεργοποιημ?νη η λειτουργ?α αυτ?,
το τηλ?φωνο ξανακαλε? αυτ?ματα τον αριθμ? σε
περ?πτωση αποτυχ?α? σ?νδεση?.

ΡΥΘΜΙΣΕ

|

Απενεργ.
Тο τηλ?φωνο σα? δεν θα κ?νει καμι? προσπ?θεια
επαν?κληση? σε περ?πτωση που δεν συνδεθε? η
αρχικ? κλ?ση.

Ασφαλε?α?
Α?τηση
Στο

κωδικο? PIN

[Μενο? #-5]
[Μενο? #-5-1]

μενο? αυτ?, μπορε?τε να ρυθμ?σετε αν το
τηλ?φωνο θα ζητ?ει τον κωδικ? PIN τη? κ?ρτα? SIM
?ταν το ενεργοποιε?τε. Ε?ν η λειτουργ?α αυτ? ε?ναι
ενεργοποιημ?νη, το τηλ?φωνο θα σα? ζητ?ει τον κωδικ?
PIN.

90

ρ?θμιση, πρ?πει

να

4. Ε?ν δ?σετε 3

φορ?? λ?θο? κωδικ? PIN, το PIN1
μπλοκ?ρετε το PIN, θα χρειαστε?
πληκτρολογ?σετε τον κωδικ? PUK.

?ταν ε?ναι

?

αλλ?ξετε τη
κωδικ? PIN.

να

τον

θα

κλειδ?σει. Ε?ν

5.

να

Μπορε?τε να εισ?γετε τον κωδικ? PUK μ?χρι 10
φορ??. Ε?ν δ?σετε 10 φορ?? λ?θο? κωδικ? PUK,
δε θα μπορε?τε να ξεκλειδ?σετε την κ?ρτα SIM.
Θα χρειαστε? να επικοινων?στε με την εταιρε?α
παροχ?? υπηρεσι?ν σα?.

Κλε?δωμα συσκευ??

[Μενο? #-5-2]

χρησιμοποιε?τε κωδικ? ασφαλε?α?,
?στε να αποφευχθε? η μη εξουσιοδοτημ?νη χρ?ση
του τηλεφ?νου. Κ?θε φορ? που θα ενεργοποιε?τε
το τηλ?φωνο, θα σα? ζητ? να εισ?γετε ?να κωδικ?
ασφαλε?α? ε?ν ρυθμ?σετε το κλε?δωμα τη? συσκευ??
στην επιλογ? Κατ? την ενεργοπο?ηση.
Μπορε?τε

να

Ε?ν ρυθμ?σετε το κλε?δωμα τη? συσκευ?? στην
επιλογ? ?ταν αλλ?ξει η SIM, τ?τε το τηλ?φων? σα?
θα ζητ? κωδικ? ασφαλε?α? μ?νο ?ταν αλλ?ζει η κ?ρτα
SIM.

Αυτ?ματο κλε?δωμα πλ?κτρων

?

Φραγ?

ενεργοποι?σετε το Αυτ?ματο κλε?δωμα
πλ?κτρων, το πληκτρολ?γιο θα κλειδ?νει αυτ?ματα σε
κατ?σταση αναμον?? αν?λογα με τη ρ?θμιση, χωρ??
να πατηθε? καν?να πλ?κτρο: Απενεργοποιημ?νο, 10
δευτ., 15 δευτ., 30 δευτ., 45 δευτ., Σ?μφωνα με το
φωτισμ?.

?λε?
Φραγ?

οι

εξερχ?μενε?

για

?λε?

τι?

εξερχ?μενε? διεθνε?? κλ?σει?.

εξερχ?μενε? διεθνε?? κλ?σει?.

σε περιαγωγ?
Φραγ? για ?λε? τι? εξερχ?μενε? διεθνε?? κλ?σει?
εκτ?? απ? το δ?κτυο τη? χ?ρα? σα?.

?λε?
Φραγ?

?

Η

?

τι?

?

[Μενο? #-5-4]

υπηρεσ?α Φραγ? κλ?ση? αποτρ?πει την
πραγματοπο?ηση ? τη λ?ψη κλ?σεων συγκεκριμ?νη?
κατηγορ?α? απ? το τηλ?φων? σα?. Για τη λειτουργ?α
αυτ? απαιτε?ται ο κωδικ?? φραγ?? κλ?ση?. Μπορε?τε
να προβ?λετε τα παρακ?τω υπομενο?.

?λε?

Διεθνε?? εξερχ?μενε?

?

Φραγ? κλ?ση?

για

?

[Μενο? #-5-3]

Ε?ν

Διεθνε?? εξερχ?μενε?

?

οι

εισερχ?μενε?

για

?λε?

τι?

εισερχ?μενε? κλ?σει?.

σε περιαγωγ?
Φραγ? για ?λε? τι? εισερχ?μενε? κλ?σει?
χρησιμοποιε?τε περιαγωγ?.

Διεθνε?? εισερχ?μενε?

Ακ?ρωση ?λωv
Μπορε?τε να ακυρ?σετε ?λε?
φραγ??.
Αλλαγ? κωδικο?
Μπορε?τε να αλλ?ξετε
φραγ??.

τον

τι?

κωδικ?

?ταν

υπηρεσ?ε?

υπηρεσ?α?

Υπομενο?:
?

Ενεργοπ.
Κ?νει α?τηση προ? το δ?κτυο
περιορισμο? κλ?σεων.

για

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ|

ενεργοπο?ηση
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?

?

Ακ?ρωση
Απενεργοποιε?
κλ?σεων.

Αλλαγ?
τον

επιλεγμ?νο περιορισμ?

Εμφ?νιση κατ?σταση?
Μπορε?τε να ελ?γξετε ε?ν υπ?ρχει φραγ? κλ?σεων
? ?χι.

Κλ?ση καθορισμ?νου αριθμο?
(εξαρτ?ται απ? την κ?ρτα SIM)

[Μενο? #-5-5]

Μπορε?τε να περιορ?σετε τι? εξερχ?μενε? κλ?σει? σα?
επιλεγμ?νου? αριθμο?? τηλεφ?νου. Οι αριθμο?
προστατε?ονται απ? τον κωδικ? PIN2.

ΡΥΘΜΙΣΕ

Ενερrοποiηση
Μπορε?τε να περιορ?σετε τι? εξερχ?μενε? κλ?σει?
σα? σε επιλεγμ?νου? αριθμο?? τηλεφ?νου.

?

Απενεργοπ.
Μπορε?τε να απενεργοποι?σετε
καθορισμ?νων κλ?σεων.

|
?

την

λειτουργ?α

Κατ?λογο? αριθμ?v
Μπορε?τε να προβ?λετε τη λ?στα αριθμ?ν που
?χουν αποθηκευτε? ω? αριθμο? καθορισμ?νη?
κλ?ση?.
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[Μενο? #-5-6]

(Personal Identification Number
Προσωπικ?? Αριθμ?? Αναγν?ριση?) χρησιμοποιε?ται
για την αποτροπ? χρ?ση? απ? μη εξουσιοδοτημ?να
?τομα.
Тο PIN

?

Μπορε?τε να αλλ?ξετε του? κωδικο?? πρ?σβαση?:
Κωδικ?? ασφαλε?α?, Κωδικ?? PIN, Κωδικ?? PIN2.
1. Ε?ν θ?λετε

να

αλλ?ξετε

τον

PIN/PIN2, πληκτρολογ?στε
και

σε

?

κωδικ?ν

κατ?πιν

πατ?στε

το

κωδικ?
τον

ασφαλε?α?/

παλι? σα? κωδικ?

αριστερ? πλ?κτρο επιλογ??

< [OK].
2.

Πληκτρολογ?στε το ν?ο κωδικ? ασφαλε?α?/PIN1/
PIN2 και επαληθε?στε τον.

Δικτ?ου

[Μενο? #-6]

Μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να δ?κτυο το οπο?ο θα
επιλ?γεται ε?τε αυτ?ματα ε?τε χειροκ?νητα. Συν?θω?,
επιλογ? δικτ?ου ε?ναι ρυθμισμ?νη στο Αυτ?ματα.

Επιλογ?
Μπορε?τε

δικτ?ου
να

επιλ?ξετε

η

[Μενο? #-6-1]
?να τ?πο δικτ?ου.

?

?

?

Αυτ?ματα
Ε?ν επιλ?ξετε αυτ?ματη λειτουργ?α, το τηλ?φωνο
θα αναζητ?ει και θα επιλεγε? αυτ?ματα δ?κτυο.
Εφ?σον ?χετε επιλ?ξει Αυτ?ματα, το τηλ?φωνο θα
παραμε?νει ρυθμισμ?νο στο “Αυτ?ματα” ακ?μη κι αν
το απενεργοποι?σετε και το ενεργοποι?σετε ξαν?.
Χειροκ?νητα
Тο τηλ?φωνο θα σα? παρουσι?ζει μια λ?στα
διαθ?σιμων δικτ?ων. Κατ?πιν μπορε?τε να επιλ?ξετε
το δ?κτυο που θ?λετε να χρησιμοποι?σετε, εφ?σον
το δ?κτυο αυτ? διαθ?τει συμφων?α περιαγωγ?? με
την εταιρε?α κινητ?? τηλεφων?α? τη? χ?ρα? σα?.
Ε?ν δεν ε?ναι δυνατ? η σ?νδεση με το επιλεγμ?νο
δ?κτυο, μπορε?τε να επιλ?ξετε κ?ποιο ?λλο. Ε?ν
απενεργοποι?σετε το τηλ?φωνο, η λειτουργ?α θα
επαν?λθει στο Αυτ?ματα.
Προτιμητ?α
Μπορε?τε να ρυθμ?σετε μια λ?στα προτιμ?μενων
δικτ?ων ?στε το τηλ?φωνο να επιχειρε? πρ?τα να
συνδεθε? με αυτ?. Η λ?στα αυτ? ρυθμ?ζεται απ?
τη λ?στα προκαθορισμ?νων γνωστ?ν δικτ?ων του
τηλεφ?νου.

Επιλογ? ζ?νη?
?

Αν?λογα
επιλ?ξετε
?

[Μενο? #-6-2]

EGSM/DCS
με το δ?κτυο τη?
EGSM/DCS.

χ?ρα?

σα?,

μπορε?τε

να

χ?ρα?

σα?,

μπορε?τε

να

Μ?νο PCS

Αν?λογα
επιλ?ξετε

με το δ?κτυο τη?
Μ?νο PCS.

Ρ?θμιση GPRS
Μπορε?τε
ρυθμ?σετε την υπηρεσ?α
με δι?φορε? περιπτ?σει?.
να

Π?vτα
Ε?ν

[Μενο? #-7]
GPRS

αν?λογα

[Μενο? #-7-1]

ενεργοποι?σετε
συγκεκριμ?νο μενο?, γ?νεται
αυτ?ματη εγγραφ? του τηλεφ?νου σε δ?κτυο GPRS
?ταν το ενεργοποιε?τε. Η εκκ?νηση εφαρμογ?? WAP
? δικτ?ου μ?σω τηλεφ?νου δημιουργε? σ?νδεση
μεταξ? δικτ?ου και δεδομ?νων και καθιστ? δυνατ? τη
μεταφορ? δεδομ?νων. ?ταν τερματ?ζετε τη λειτουργ?α
μια? εφαρμογ??, η σ?νδεση GPRS τερματ?ζεται, αλλ?
εξακολουθε?τε να ε?στε εγγεγραμμ?νοι στο δ?κτυο
το

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ|
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?ταν

χρει?ζεται

[Μενο? #-7-2]

ενεργοποι?σετε αυτ? το μενο?, η σ?νδεση GPRS
θα δημιουργηθε? ?ταν πραγματοποι?σετε σ?νδεση σε
υπηρεσ?α WAP και θα τερματιστε? μ?λι? τερματ?σετε
τη σ?νδεση WAP.
Ε?ν

Κατ?στ.

μν?μη?

[Μενο? #-8]

ελ?γξετε τον ελε?θερο χ?ρο που
διαθ?τετε και τη χρ?ση τη? μν?μη? σε κ?θε
αποθηκευτικ? μ?σο, στην Εσωτερικ? μν?μη και
Μν?μη πολυμ?σων.
Μπορε?τε

να

Επαναφορ? ρυθμ?σεων

ΡΥΘΜΙΣΕ

|

[Μενο? #-9]

Μπορε?τε να επαναφ?ρετε ?λε? τι? εργοστασιακ??
ρυθμ?σει?. Για την ενεργοπο?ηση τη? λειτουργ?α?
αυτ?? θα χρειαστε?τε τον κωδικ? ασφαλε?α?.
?

Επαναφορ? αpχικ?ν ρυθμ?σεων: Μπορε?τε
πραγματοποι?σετε επαναφορ? των
προεπιλεγμ?νων ρυθμ?σεων.
να
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στη

?

Διαγραφ? μν?μη? πολυμ?σων: Μπορε?τε
να πραγματοποι?σετε διαγραφ? ?λων των
περιεχομ?νων τη? μν?μη? πολυμ?σων.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Υπ?ρχει διαθ?σιμη μια ποικιλ?α αξεσου?ρ για το κινητ? σα? τηλ?φωνο. Μπορε?τε να τα διαλ?ξετε σ?μφωνα
με τι? προσωπικ?? σα? αν?γκε? επικοινων?α?. Συμβουλευθε?τε τον αντιπρ?σωπο τη? χ?ρα? σα? για την
διαθεσιμ?τητα του?.

Συνδυασμ?? ακουστικο?
με μικρ?φωνο handsfree
και συσκευ? ελ?γχου MP3
player

Вασικ? μπαταρ?α

Φορτιστ?? ταξιδ?ου

?

Тο

τροφοδοτικ? αυτ? σα?
επιτρ?πει τη φ?ρτιση στο
το γραφε?ο σα?.

Στερεοφωνικ?

σετ

ακουστικ?ν
σπ?τι

?

?

Καλ?διο CD/Data

Μπορε?τε να συνδ?σετε το
τηλ?φων? σα? στον Η/Υ για
ανταλλαγ? δεδομ?νων.

Συσκευ? ελ?γχου:
Κουμπ? Απ?ντηση & Т?λο?, ?λεγχο? μον?δα?
αναπαραγωγ?? μουσικ??, ?λεγχο? ?νταση? ?χου,
κουμπ? Αναμον?? και μικρ?φωνο.
Αφο? συνδ?σετε τα ακουστικ? με τη συσκευ?
ελ?γχου, συνδ?στε την ?λλη ?κρη τη? συσκευ??
ελ?γχου στην υποδοχ? των ακουστικ?ν, που
βρ?σκεται στην αριστερ? πλευρ? του τηλεφ?νου.

! Σημε?ωση
?

Χρησιμοποιε?τε

?

Тα

π?ντα

γν?σια εξαρτ?ματα LG, διαφορετικ?

η

εγγ?ησ? σα?

θα καταστε?

ΑΞΕΣΟΥΑΡ|

?κυρη.

εξαρτ?ματα μπορε? να διαφ?ρουν απ? χ?ρα σε χ?ρα. Απευθυνθε?τε στην υπηρεσ?α τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? ?
αντιπρ?σωπο τη? χ?ρα? σα? για περισσ?τερε? ερωτ?σει?.

στον
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ТΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γενικ?

?νομα προ??ντο?
Σ?στημα

:

KG320S

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

:

Θερμοκρασ?ε? περιβ?λλοντο?
Μ?γιστη
Ελ?χιστη

ТΕΧΝΙΚΑΣΤΟ

|
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:

+55°C
:

-10°C

0168
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98

ENGLISH
USER GUIDE
This manual may differ from the phone depending
on the phone software version and service

provider used.

CONTENTS
|

INTRODUCTION ..........................................................5

CONTE S

FOR YOUR SAFETY .....................................................6

IN-CALL MENU..........................................................27

During

a

Call

..........................................................................

Conference Calls

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE.....7
KG320S FEATURES ...................................................12
Part of the
Rear view

Display

phone..................................................................
...............................................................................

Information

On-Screen Icons

.............................................................

..................................................................

12
15
16
16

INSTALLATION..........................................................18
the SIM card and the handset

18

Installing
battery.........
19
Charging the Battery
Disconnecting the charger................................................ 20
Transferring Files (USB Mass Storage).......................... 20
...........................................................

GENERAL FUNCTIONS............................................21

Making a Call......................................................................... 21
22
Answering a Call
Entering Text.......................................................................... 22

..................................................................

27
28

MENU TREE................................................................30
GAMES & APPS ........................................................32
Games &
Profiles

Apps [Menu 1-1]
[Menu 1-2]

................................................

..............................................................

32
32

CONTACTS .................................................................34
Search

[Menu 2-1]...............................................................

34

[Menu 2-2]............................................................
Caller groups [Menu 2-3]
Speed dial [Menu 2-4].........................................................

34

Own number

[Menu 2-5]....................................................
My business card [Menu 2-6]..........................................

36

Settings [Menu 2-7].............................................................

36

Add

new

...................................................

35
35

36

ORGANISER................................................................38

..................................................................

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS ...........26

2

Calendar
Memo

[Menu 3-1]
[Menu 3-2]

...........................................................

................................................................

38
39

MULTIMEDIA.............................................................40
Camera
Video

[Menu 4-1].............................................................. 40

41
[Menu 4-2]
42
[Menu 4-3]
MP3 [Menu 4-4].................................................................... 43
camera

..................................................

Voice recorder

................................................

Photo album

[Menu 4-5]..................................................... 45
Video album [Menu 4-6]..................................................... 46
MESSAGES.................................................................47
New message

47
[Menu 5-1]
[Menu 5-2].................................................................. 50
Mailbox [Menu 5-3]
51
.................................................

Inbox

.............................................................

Drafts

[Menu 5-4].................................................................
Outbox [Menu 5-5]

51

Listen to voice mail

52

...............................................................

Info message

[Menu 5-6]
[Menu 5-7]...................................................

........................................

Templates [Menu 5-8]
Settings [Menu 5-9]

.........................................................

.............................................................

52

52
53
54

MY STUFF....................................................................57
Videos

[Menu 6-1]................................................................

57

Photos

[Menu 6-2]

57

...............................................................

Images [Menu 6-3]............................................................... 58
Music [Menu 6-4]................................................................. 58
Sounds [Menu 6-5]
58
Text [Menu 6-6]..................................................................... 59
Games & Apps [Menu 6-7]................................................ 59
Others [Menu 6-8]................................................................ 60
..............................................................

|CONTENTS

DISPLAY ......................................................................61

Wallpaper [Menu 7-1]......................................................... 61
Menu colour [Menu 7-2]
61
Standby text [Menu 7-3]..................................................... 61
Backlight timer [Menu 7-4]................................................ 61
Brightness [Menu 7-5]........................................................ 61
Network name [Menu 7-6]
61
Home Screen Shortcut [Menu 7-7]................................. 61
Dial font colour [Menu 7-8]................................................ 61
....................................................

................................................

PROFILES ....................................................................62
Activate

[Menu 8-X-1]
[Menu 8-X-2]
Rename [Menu 8-X-3]
Personalise

.......................................................

................................................

.......................................................

62
62
63

3

CONTENTS
|

CONTE S

TOOLS ..........................................................................64

SETTINGS ...................................................................75

Favourites

64

Date &Time

64

Power

[Menu 9-1].........................................................

Alarm clock

[Menu 9-2]......................................................
Bluetooth [Menu 9-3]..........................................................
Modem [Menu 9-4]..............................................................

Calculator

64
66

66
[Menu 9-5]
Unit converter [Menu 9-6].................................................. 66
.........................................................

World time

[Menu 9-7]........................................................ 67
SIM Service [Menu 9-8]..................................................... 67
BROWSER...................................................................68
Home

[Menu *-1]

.................................................................

Bookmarks
Go to

[Menu *-2].......................................................
URL [Menu *-3]..........................................................

Settings [Menu *-4]

.............................................................

68
69
69
69

CALL REGISTER .........................................................72
Missed calls

[Menu 0-1].....................................................

72

Received calls

[Menu 0-2]................................................. 72
Dialled calls [Menu 0-3]...................................................... 72
All calls [Menu 0-4].............................................................. 73
Delete recent calls

[Menu 0-5]......................................... 73
charges [Menu 0-6]..................................................... 73
GPRS information [Menu 0-7]........................................... 74
Call

4

[Menu #-1]

......................................................

75

saving [Menu #-2]................................................... 75
Language [Menu #-3].......................................................... 75
Call [Menu #-4]...................................................................... 75
Security [Menu #-5]............................................................. 78
Network [Menu #-6]
80
GPRS Attach [Menu #-7].................................................... 81
Memory status [Menu #-8]................................................ 81
Reset settings [Menu #-9].................................................. 81
............................................................

ACCESSORIES ...........................................................82
TECHNICAL DATA ....................................................83

INTRODUCTION
Congratulations

on

your

purchase of the advanced

and compact KG320S cellular phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication

|INTRODUCTION

technology.
This user’s

guide contains important information on
operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the
phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.
the

and

use

Disposal

of your old

appliance

1. When this crossed-out wheeled bin

symbol is attached

to a

product it means the product is covered by the

European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic

products should be disposed of separately from the municipal waste
designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3. The correct

disposal of your old
environment and human health.

4. For

more

detailed information about

shop where

you

appliance will help prevent potential negative

disposal of your old appliance, please
purchased the product.

contact your

stream via

consequences for the

city office, waste disposal service

or

the

5

FOR YOUR SAFETY
Caution

Warning
|

?

Mobile Phones must be switched off at all times

?

Switch off the

?

Emergency calls

in aircrafts.

FORYUSAET

?

Do not hold the

?

Do not

?

phone in your hand while driving.

phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.
use

For your

your

ONLY

safety,
chargers.
use

specified

Do not handle the

emergency calls.

phone with wet hands while it is

?

being charged. It may cause an electric shock or
seriously damage your phone.
?

Keep the phone in

a

safe

place

Only

use

to your

ORIGINAL accessories to avoid

damage

phone.

?

All radio transmitters carry risks of interference
with electronics in close proximity. Minor

?

Batteries should be

out of small

children’s reach. It includes small parts which, if
cause a choking hazard.

interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

detached, may

with relevant
?

6

may not be available under

all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile phone for

ORIGINAL

batteries and
?

phone in any area where required
by special regulations. For example, do not use
your phone in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.

disposed of in accordance
legislation.

Do not dismantle the

phone

or

battery.

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
Please read these

simple guidelines. Not following
guidelines may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.

?

these

While there may be differences between the
SAR levels of various LG phone models, they
all

designed to

meet the relevant

exposure to radio

Exposure to

radio frequency

?

Radio wave exposure and

Specific Absorption

phone model KG320S has been designed
to comply with applicable safety requirements
for exposure to radio waves. This requirement is
based on scientific guidelines that include safety
margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.

?

The

?

SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit

This mobile

?

The radio

guidelines employ a unit
the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
frequency bands.
wave

exposure

of measurement known

as

by the International
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of
on

tissue.

Rate

(SAR) information

waves.

The SAR limit recommended
Commission

energy

are

guidelines for

highest SAR value for this model phone tested
by DASY4 for use at the ear is 0.129 W/kg (10g).

recommended

by the Institute of Electrical and
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue (for example
USA, Canada, Australia and Taiwan).
Electronics

|GUIDELNSFORA DEFICNTUS
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
Product
WARNING!

|

accessories

phone model. The

use

GUIDELNSFORACT
8

?

?

Do not disassemble this unit. Take it to

such
?

?

as

radiators

a

Never

?

as a

oven as

?

Do not

drop.

?

Do not

subject this unit to mechanical vibration

?

The

shock.

coating of the phone may be damaged if
or vinyl wrapper.

covered with wrap

a

alcohol,

or

subject this unit to excessive smoke

or

keep the phone
can

next to credit cards or

affect the information

on

magnetic strips.

Do not tap the

screen

with

a

sharp object as it may

damage the phone.

cookers.

place your phone in a microwave
will cause battery to explode.

Do not
the

kept away from heat sources
or

Do not

as

detergents to clean your
risk of this causing a fire.

transport tickets; it

qualified
service technician when repair work is required.

The unit should be

harsh chemicals (such

dust.

to the

Keep away from electrical appliances such
TV’s, radios or personal computers.

use

phone. There is
?

of any other types may

applying

Do not

benzene, thinners, etc.)

Only use batteries, chargers and
approved for use with this particular

invalidate any approval or warranty
phone, and may be dangerous.
?

?

and maintenance

care

?

Do not expose the

?

Use accessories, such as earphones and
headsets, with caution. Ensure that cables

it

tucked away

phone to liquid

safely and do
unnecessarily.

?

or

Please

remove

the handset.

or

moisture.

are

not touch the antenna

the data cable before

powering

on

Efficient

Road

phone operation

To

enjoy optimum performance with minimum
power consumption please:

?

Do not hold the antenna when the

phone is in

use.

If you hold it, it can affect call quality, it may also
cause the phone to operate at a higher power
level than needed and shorten talk and

regulations

phones in the

when you drive.

Do not

?

Give full attention to

?

Use

?

Pull off the road and

use a

?

?

?

phones may get interference, which could
performance.

Do not

phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
use

your mobile

Some

hearing aids might be disturbed by mobile
phones.

the

use

of mobile

phone while driving.

driving.

a

call if

park before making or
driving conditions so require.

?

RF energy may affect some electronic systems in
your motor vehicle such as a car stereo or safety

?

If your vehicle is

All mobile
affect

hand-held

on

hands-free kit, if available.

a

answering

Electronic devices

areas

?

standby

times.

safety

Check the laws and

equipment.
equipped with

an air bag, do
portable wireless
serious injury due to

not obstruct it with installed or

equipment. It can cause
improper performance.
If you

are

please
level

listening to music whilst out and about,

ensure

that the volume is at

that you

of your

a

reasonable

Minor interference may affect TVs, radios, PCs,

surroundings.
This is particularly imperative when attempting to

etc.

cross

so

the street.

are aware

|GUIDELNSFORA DEFICNTUS
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GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE
Avoid
|

In aircraft

damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of time. We
therefore recommend that you do not turn

on or

GUIDELNSFORACT

level.

Do not

use

Potentially explosive
atmospheres
Do not

use

use near
?

the

fuel

phone

or

Do not transport

at a

refueIling point. Don’t

chemicals.

or store flammable gas, liquid,
explosives in the compartment of your
vehicle, which contains your mobile phone and
or

accessories.

10

phone where blasting is in progress.
regulations or

Observe restrictions, and follow any
rules.

?

can cause

Turn off your mobile

interference in aircraft.

phone before boarding

any

aircraft.
?

Do not

use

it

on

the

ground without crew

permission.

Children

area

the

?

off

the handset close to your ear. We also recommend
that music and call volumes are set to a reasonable

Blasting

Wireless devices

Keep the phone in

a

safe

place

out of small

children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.

Emergency calls
Emergency calls

may not be available under all

mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on your mobile phone for emergency
calls. Check with your local service provider.

Battery information and
?

care

You do not need to

completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery

systems, there is

no

For

optimal call performance, please do

not

obstruct the internal antenna.

memory effect that could

compromise the battery’s performance.
?

Use
are

?

only LG batteries and chargers. LG chargers
designed to maximize the battery life.

Do not disassemble

or

short-circuit the

battery

pack.
?

Keep the metal

?

Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may
be recharged hundreds of times until it needs
replacing.

contacts of the

battery pack clean.

?

Recharge the battery if it has not been used for a
long time to maximize usability.

?

Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as the

?

Do not leave the

bathroom.

battery in hot or cold places, this
battery performance.

|GUIDELNSFORA DEFICNTUS

may deteriorate the
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KG320S FEATURES
Part of the
1.

|

2.

phone

Earpiece
Display screen
Top: Icons showing signal strength, battery level

?

and various other functions.

KG320SFEATUR

?

3.

Bottom: Soft

key indications

numeric

Alpha
keys
In standby mode: Input numbers to dial
?

Hold down:

0
1

?

?

International calls
Dial Voice mail centre.

2to9?Speeddials
*
#

?

?

Activate Timer in Take

picture

Enables the flash

in the

mode.
light
phone number, you can
pause the function by pressing this key for
a long time.

While

?

4.

12

In

mode.

editing

keying

in

camera

a

mode: Enter numbers & characters

Microphone

5. Cable

Connector/Battery Charging

Connector

! Note
Please
before

6. Internal

ensure phone is powered on and in idle mode
connecting the USB cable.

loudspeaker
player without headphones

Listen to MP3

7. Camera and Multimedia hot

key
(long press)
(short press) directly.

Activates the
menu

camera

and Multimedia

|KG320S FEATURES
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KG320S FEATURES
3
1

2

|

3. Soft

keys
keys perform the function
bottom of the display.

These

KG320SFEATUR

4. Send
4

1.

5

Navigation key
In standby mode:

Dial

?

In

?

key
a phone

number and

standby mode:

shows

received, and missed.

Briefly:

List of Favourites

D

Briefly:

List of Contacts

?

Switch on/off (hold down)

R
L

Briefly:

List of

?

End

Briefly:

List of Profiles

5. End

Messages

In

menu:

2. Confirm

scroll up & down

key

If you press this
menu.

key shortly, you

can

view top

key
or

reject a call.

answer a

a

U

Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode
?

14

?

Indicated in the

call.

history of calls made,

Rear view

1.

Battery

2. Flash
3. Camera lens
4. Side

camera

key

5. SIM Card Socket

6.

Battery Terminals

|KG320S FEATURES
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KG320S FEATURES
The

Display Information
Icon

|

KG320SFEATUR

area

Menu

Contacts

Soft

graphic

Description

area

Tells you the
signal. ?

strength of the network

key indications
?

Area

Description

First line

Displays various icons.

The

quality of the conversation may change
depending on network coverage. When the
signal strength is below 2 bars, you may
experience muting, call drop and poor audio.
Please refer to this signal as an indicator

Display messages, instructions

for your calls. When there

and any information that you
enter, such as number to be

network coverage: in
this case, you won’t be able to access the
network for any service (call, messages and

dialled.
Last line

are

On-Screen Icons
Icon

Text and

Middle lines

16

displays several icons. These

screen

described below.

Shows the functions

currently
assigned to the two soft keys.

means

so

on).

that there is

no

are no

bars, that

Icon

Icon

Description

Description

Call is connected.

General

You

Loud

can use

GPRS service.

Shows that you

are

using

a

roaming

service.

menu

Silent

menu

Headset

The alarm has been set and is
Tells you the status of the

on.

battery.

You

can

in

menu

in
in

menu

divert

profile.

profile.
profile.
in
a

profile.

call.

Indicates that the

You have received

a

text message.

the WAP.

You have received

a

voice mail.

Indicates that you

You

can

Vibrate

view your schedule.

phone is accessing
are

using

GPRS.

You have activated Bluetooth

|KG320S FEATURES

menu.

only menu in profile.
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INSTALLATION
Installing the SIM
handset battery
Make

|

sure

card and the

the power is off before you

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM
card into the SIM card holder. Make

remove

the

battery.
1. Remove the

INSTAL ON

3. Install the SIM card.

battery cover.
battery cover toward the
of the phone, and remove the battery

sure

that the

SIM card is inserted

properly and that the gold
contact area on the card is facing downwards. To
remove the SIM card, press down lightly and pull

it in the

reverse

direction.

Press and slide the
bottom
cover.

To insert the SIM card

2. Remove the

battery.
edge of the battery and
battery compartment.

Hold the bottom
battery from the

lift the

To

remove

the SIM card

! Note
The metal contact of the SIM card

can be easily damaged
by scratches. Pay special attention to the SIM card while
handling.
Follow the instructions supplied with the SIM card.

! Warning
When

inserting/ removing the SIM card, you should turn
phone. Otherwise, the information or data of SIM
card can be damaged.
off the

18

4. Install the

battery.

Insert the top of the battery
first into the top edge of the

battery compartment. Push
down the bottom of the
battery until it snaps into
space.

! Caution
When you install or remove the battery, you should be
careful of the sharp edge of battery cover.

Charging the Battery
Before
you

connecting the travel adapter to the phone
must first install the battery.

1. Ensure the

battery is fully charged before using
phone for the first time.

the

2. With the

arrow facing you as shown in the
diagram push the plug on the battery adapter into
the socket on the side of the phone until it clicks
into place.

3. Connect the other end of the travel

mains socket. Use

adapter to the
only the charger included in

the box.
4. The

moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

|INSTAL ATION

! Caution
?

Do not force the connector

as

this may

damage the

phone and/or the travel adapter.
?

If you

use

country,

the

battery pack charger out of your own
attachment plug adaptor for the proper

use an

configuration.
?

Do not

remove

your

battery

or

the SIM card while

charging.

19

INSTALLATION
! Warning
?

Unplug the

power cord and

charger during lightning

storms to avoid electric shock or fire.
?

Make

that no sharp-edged items such as animal
nails, come into contact with the battery. There is
risk of this causing a fire.

teeth

|

a
?

INSTAL ON

sure

Do not

place

or answer

calls while

it may short-circuit the
shock or fire.

charging the phone
phone and/or cause electric

When

inserting/removing the SIM card, you should
off the phone.

cable
2.

phone to the PC with the USB data
provided.

Drag and drop music, photos, videos and other
files. No software installation is necessary.
*

turn

Files (USB Mass

1. Connect the

or

as

?

Transferring
Storage)

Windows 98 SE requires the USB Mass
Storage driver. Insert the supplied CD into your
installation.

Disconnecting the charger

1.

2.

Disconnect the travel
from the

adapter
phone by pressing its

side buttons

as

shown in the

diagram.
1.

Open the Earphone jack.

2. Connect the USB cable to the handset.
3. Connect the USB cable to the PC.
4. Transfer files.

20

*

GENERAL FUNCTIONS
Making
1. Make
2. Enter

a

sure
a

your

phone is powered

area

code.

S key to call.

4. When you want to

finish,

press the

call from the call

a

E key.

history list.

1. Press the

S key, and the most recent incoming,
outgoing and missed phone numbers will be
displayed.

2. Select the desired number

keys.
3. Press the

by using the navigation

0 key for the international

prefix. The ‘+’ character
international

access

2. Enter the country
number.
3. Press the

Ending
Making

can

be

replaced with the

code.

code,

area

code, and the phone

S key.

Call

a

When you have finished

You

S key.

International Calls

1. Press and hold the

on.

phone number including the

3. Press the

Making

Making

Call

a

a

call,

press the

E key.

Call From the Contact list

phone numbers dialled
frequently in the SIM card as well as the phone
can

store names and

memory known

You

can

dial

a

as

the Contact list.

number

in the contact list. For

by simply looking

more

feature, please refer to

details

on

up

|GENRALFUNCTIONS

a name

the Contacts

page 34.
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GENERAL FUNCTIONS

Answering

a

When you receive a call, the
flashing phone icon appears
caller

|

Vibrate Mode

Call
phone rings and the
on

the

screen.

If the

be identified, the caller’s phone number
(or name/photo, if stored in your Address Book) is
can

displayed.
1. Press the

GENRALFUCTIOS

S key or the left soft key to answer
incoming call. If the Any Key menu option
(Menu #-4-2), see p. 76, has been set, any key
press will answer a call except for the E key or
the right soft key.
an

2. End the call

by closing

the

phone

or

pressing

the

! Note
using the Address Book or
phone is connected with
PC via USB cable, incoming call will be rejected, but after
disconnecting phone from PC you can see Missed call
can answer a

other

menu

window.

(Quick)

can

be activated

by pressing and

holding the left navigation key.

Signal Strength
If you

are inside a building, being near a window
give you better reception. You can see the
)
strength of your signal by the signal indicator (
on your phone’s display screen.

may

Entering Text
You

can enter alphanumeric characters by using
phone’s keypad. For example, storing names
in the Address Book, writing a message, creating
scheduling events in the calendar all require
entering text. The following text input methods are
available in the phone.

the

E key.
You

Vibrate Mode

call while

features. In

case

! Note
Some fields may allow only one text input mode (e.g.
telephone number in address book fields).

22

T9 Mode

Changing the Text Input Mode

This mode allows you to enter words with only one
keystroke per letter. Each key on the keypad has

1. When you are in a field that allows characters
to be entered, you will notice the text input mode

more

than

one

compares your

letter. The T9 mode

keystrokes with

an

automatically
internal linguistic

dictionary to determine the correct word, thus
requiring far fewer keystrokes than the traditional

four times until the letter is

displayed.

(Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press #
key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode
This mode allows you to enter

predictive text input mode allows you to enter
easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on
a built-in dictionary. As new letters are added, the
word changes to reflect the most likely candidate
from the dictionary.
words

This mode allows you to enter letters by pressing
the key labeled with the required letter once, twice,

123 Mode

#.

The T9

ABC Mode

or

right corner of the display.

Using the T9 Mode

ABC mode.

three

indicator in the upper

2. If you want to change modes, press
The available modes are changed.

|GENRALFUNCTIONS

! Note
You

can select a different T9 language from the menu
option by holding down the * key. The default setting
the phone is T9 enabled.

on

special characters.
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GENERAL FUNCTIONS
1. When you
start

are

entering

9. Press
?

|
?

GENRALFUCTIOS

one

word

key

changes

what’s

the

on

predictive text input mode,
by pressing keys 2 to

as

screen

letters

are

typed ignore
typed

input mode without saving your input,
E. The phone returns to the idle screen.

Using the ABC

Mode

completely.

Use the 2 to 9

If the word is still incorrect after typing

1. Press the

Example: Press 4 6 6 3 to type Good.
Press4663[down
navigation key] to type Home.
If the desired word is
choices list, add it by

missing from the word
using the ABC mode.

2. Enter the whole word before

3.

To exit the text

?

until the word is

completely, press the down navigation key once
or more to cycle through the other word options.

?

! Note

per letter.

The word

any

editing

or

deleting

keystrokes.

Complete each word with

0orRkey.

24

in the T9
a

a

space

by pressing the

key

keys to enter your text.

labeled with the

?

Once for the first letter.

?

Twice for the second letter.

?

Andsoon.

2. To insert

a

space, press the

required letter:

0 key

once.

press

Using the

! Note
Refer to the table below for
characters available

more

information

1

Upper
.

Case

,/?!-:’ ”1

the

using the keys.

Characters in the order

Key

on

display

Lower Case
.

,/?!-:’ ”1

123

(Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in
message (a telephone number, for example).

a

text

Press the
before
text

keys corresponding to the required digits
manually switching back to the appropriate

entry mode.

2

ABC2

abc2

Using the Symbol

3

DEF3

def3

The

Mode

4

GHI4

ghi4

Symbol Mode enables you to enter various
symbols or special characters.

5

JKL5

jkl5

To enter

6

MNO6

mno6

numeric

7

PQRS7

pqrs7

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Space 0

Space 0

symbol, press the * key. Use the
keys to select the desired symbol and
the [OK] key.
a

press

|GENRALFUNCTIONS
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SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS
Your

phone offers a set of functions that allow you to
phone. These functions are arranged

customize the
in

menus

and sub-menus, accessed via the two soft
menu and sub-

keys marked < and >. Each
menu

allows you to view and alter the

Menu

Contacts

settings of a

particular function.
|

The roles of the soft

keys vary according to the

current context; the label on the bottom line of the

display just above each key indicates its
role.

SELCTINGFUOADP
26

current

Press the left soft

key

to access the available

Menu.

Press the

right soft key

to access the available

Contacts

menu.

IN-CALL MENU
Your

phone provides a number of control functions
can use during a call. To access these
functions during a call, press the left soft key <
[Options].
that you

During
The

menu

a

Call

displayed

on

the handset

screen

call is different than the default main

menu

when in idle screen, and the
below.

are

Making
You

can

a

Second Call

options

Swapping

a

described

(Network Dependent)

get a number you wish

Address Book to make

during a
displayed

to dial from the

second call.

an

Incoming

Call

call when the handset is

incoming
ringing, simply press the S key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while you
are already on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second call is
waiting.
answer an

This feature, known

as

Call

Waiting,

is

only available

if your network supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call Waiting (Menu

77)

#-4-4,

see

If Call

Waiting is

and

p.

answer

on, you can

the second,

put the first call

on

hold

by pressing the left soft key

<.

Between Two Calls

To switch between two calls, press S
left soft key, and then select Swap.

Answering
To

Rejecting
key or the

You

an

Incoming

|IN-CAL MENU

Call

reject an incoming call without answering
by simply pressing the E key.
can

During a call, you can reject an incoming call by
pressing the E key.
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IN-CALL MENU
Once

Muting the Microphone
You

mute the

call

microphone during
by
pressing the [Options] key then selecting [Mute]. The
handset can be unmuted by pressing the [Unmute].
can

a

When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.

|

DTMF tones while
To switch

IN-CALMEU

calling

DTMF tones while

calling (e.g. to use
phone with an automatic switchboard) press the
key [Options] followed by Send DTMF DTMF on.
on

the

?

Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones
are

normally on.

to have a simultaneous conversation with more than
one

caller, if your network service provider supports
can

when you have one active call and
both calls having been answered.

28

by the person who set up the conference call. These
options are all available from the In-Call menu. The
maximum callers in

a

conference call

are

five. Once

in control of the conference call,
and only you can add calls to the conference call.

started, you

Making
You

can

a

are

Second Call

make

a

second call while

currently on

a

call. Enter the second number and press the S.
When the second call is connected, the first call

automatically placed on hold. You can swap
by pressing the S key.

between calls,

provides you with the ability

this feature. A conference call

conference call is set up, calls may be
or separated (that is, removed

from the conference call but still connected to you)

is

Conference Calls
The conference service

a

added, disconnected

only be
one

set up

call

on

hold,

Setting Up

a

Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold
and while the active call is on, press the left soft key
and then select the Join

menu

of Conference call.

Activate the Conference Call

on

To activate

hold,

conference call

Hold

Ending

press the S
key. Alternatively press the left soft key [Options] and
select Join all/Hold all calls. Other users on hold will
a

stay connected. To
press the left soft

on

return to conference call

a

Conference Call

Currently displayed caller from a conference call
can be disconnected by pressing the E key.

mode,

key < [Options] followed by

Conference call.

Adding

Calls to the Conference Call

To add

call to

a

the left soft

an existing conference call, press
key, and then select the Join menu of

Conference call.

Private Call in
To have

a

a

Conference Call

private call with

one

caller from

|IN-CAL MENU

a

conference call, display the number of the caller you
wish to talk to on the screen, then press the left soft

key. Select the Private
put all the other callers

menu
on

of Conference call to

hold.
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MENU TREE
1 GAMES & APPS
1 Games &

Apps

2 Profiles

2 CONTACTS

3 ORGANISER

1 Search

1 Calendar

2 Add

2 Memo

new

3 Caller groups
4

Speed

dial

5 Own number

|

6
7

MENUTRE
4 MULTIMEDIA

card

5 MESSAGES
1

2 Video

2 Inbox

2 Photos

3 Voice recorder

3 Mailbox

3

4 MP3

4 Drafts

4 Music

camera

New message

6 MY STUFF

1 Camera

1 Videos

Images

5 Photo album

5 Outbox

5 Sounds

6 Video album

6 Listen to voice mail

6 Text

7 Info message

7 Games &

8

8 Others

9

30

My business
Settings

Templates
Settings

Apps

7 DISPLAY

8 PROFILES

9 TOOLS

1 General

1 Favourites

2 Menu colour

2 Silent

2 Alarm clock

3

3 Vibrate

1

4
5

Wallpaper
Standby text
Backlight timer
Brightness

6 Network

only

4 Loud
5 Headset

3 Bluetooth
4 Modem
5 Calculator
6 Unit converter

name

7 Home Screen Shortcut

7 World time

8 Dial font colour

8 SIM Services

(Dependent on SIM)
*

BROWSER

0 CALL REGISTER

# SETTINGS

1 Home

1 Missed calls

1 Date & Time

2 Bookmarks

2 Received calls

2 Power

3 GotoURL

3 Dialled calls

3

4

4 All calls

4 Call

Settings

saving
Language

5 Delete recent calls

5

6 Call

6 Network

charges

7 GPRS information

|MENU TRE

Security

7 GPRS Attach
8

Memory status
settings

9 Reset

31

GAMES & APPS
Games & Apps

[Menu 1-1]

Default Games: In this menu, you can manage the
applications installed in your phone. You can

Java

play or delete downloaded applications, or set the
connect option. The downloaded applications are
organised in folders.
Press the left soft
folder

|

After

or

GAMES&P

launch the selected midlet.

selecting

menus

key < [OK] to open the selected

a

folder,

You

Open:

?

New folder: Create

can see

the stored games.
a new

programs such

and

as

Java games

can

be downloaded

phone. Once downloaded, the Java
can be viewed in the Games & Apps menu

run on a

where you can select, execute, or delete.
The Java program files saved in the phone
.JAD

or

are

in

.JAR format.

! Note

folder.

?

The JAR file is

compressed format of the Java program
a description file that includes
all detailed information. From the network, prior to
download, you can view all detailed file descriptions from
a

and the JAD file is

Profiles
A

profiles

[Menu 1-2]

is the network information used to connect

to the Internet.

If you want to

see

the JAD file.
?

the details of

refer to [Menu *-4-1],
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a technology developed by Sun
Microsystems. Similar to the way you would
download the Java Applet using the standard
MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can
be downloaded using a WAP enabled phone.
Depending on the service provider, all Java based

program

[Options] and then sub
options are displayed.

press

available to several

?

Java™? is

see

p. 69.

a

profile, please

While

being based on a standard language (J2ME), not
applications are compatible with all handsets
on sale insofar as specific libraries may be used for a
telephone model.
all Java

The software may be blocked or switch itself on when
Java applications not specifically developed for the phone
this manual refers to

downloaded, making it necessary
point out that
these problems are caused by incompatible applications
and are not a product fault.
are

to “restart” the handset. We would like to

! Caution
Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs
run in a phone environment. The J2SE (Java 2
Standard Edition) based programs will only run in a PC

will

environment.

|GAMES & AP S
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CONTACTS
Search

?

[Menu 2-1]

1. Select Search
2. Enter the

the

searching

name or

is available

by inputting

edit, delete

or

copy

an

|

key < [Options]. The following
will be displayed.
?

CONTACS

Edit: You

can

menu

edit the name, number, group,
picture by using the navigation

character and

key.
?

Write messages: After you have found the
number you want, you can send a text/
multimedia message to the selected number.

?

Send via Bluetooth: You

can

send the data of

phone book to devices which is compatible with
bluetooth through Bluetooth.
?
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Copy to handset/SIM: You can copy an entry
from SIM to phone or from phone to SIM.

dial: You

assign the entry as

Assign speed
a speed dial.

?

View caller groups: For further details

can

see

[Menu 2-3].

entry, select

the left soft

out of

one

?

the initial letter of

number you want to search.

3. If you want to

select the

this.

that you want to search.

! Note
Instant

can

mobile, home, office that you often use. The
main number will be displayed first, if you set

menu.

name

Main number: You

?

Delete: You

Add
You

can

delete

an

entry.

new

can

add

a

[Menu 2-2]

phonebook entry by using

this

function. Phone memory capacity is 1000 entries.
SIM card memory capacity depends on the cellular
service

provider. You

can

also

save

40 characters of

in The Phone memory, and save characters
in the SIM card. The number of characters is a SIM
name

dependent feature.
! Note
Maximum stored
SIM-card type.

name

and number

length depends

on

1. Select Add

?

new menu.

2. Select the memory you want to save: SIM or
Handset. If you set to Phone, you need to select

which number you want
a.

Press left soft

b. Press left soft

as a

input a number.
c.

You

can

set a group for the

the group members’ call.
?

Group icon: Allows you to
dependent on Group.

?

Add member: You

main number.

key < [OK] to input a name.
key < [Save], then you can

?

can

set a

picture for the entry by pressing

L,R.

Caller groups
You
a
?

can

select the icon

can add group members. Each
group should not exceed 20 members.

Remove member: You

can remove

the member

from the

Group member list. But the name and the
number will be remained in phonebook.

entry by pressing

L,R.
d. You

Group ring tone: Allows you to specify ring tone for

?

Rename: You

?

Remove all: Allows you to delete all the members
in the group.

can

change

a

group

name.

[Menu 2-3]

add up to 20 members per group, with up to

maximum of 7 groups in total.
Member list: Shows the group members you have
selected.

Speed
Assign
You

dial

contacts to any of the

can

then call that contact

[Menu 2-4]

keys 2

to

|CONTACTS

9.

by pressing the

corresponding number key.
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CONTACTS
1. Scroll to

Speed dial, then

press the left soft

key

< [OK].

Settings
Scroll to

2. If you want to add speed dial, select (empty).
you can search the name in phonebook.

Then,

3. After

assigning the number as speed dial, you can
change and delete the entry. You can also make a
call or send a message by this number.

CONTACS

can save

and check your

[Menu 2-5]

-

If you select Always ask, when
phone will ask where to store.
If you select SIM
store an

own

number in SIM

card.

?

View

press

or

adding entry, the

Handset, the phone will

entry to SIM

or

phone.

options

Scroll to

highlight View options, and then
key < [OK].

press

the left soft

My business card

[Menu 2-6]

option allows you to create your own business
card featuring Name and an mobile phone number.

-

This

To create

business card, press the left soft
key < [Add] and enter the information into the
fields.
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highlight Default memory, and then
key < [OK].

the left soft

(Sim dependent)
You

key <

Default memory
Scroll to

-

Own number

press the left soft

[OK].
?

|

[Menu 2-7]

Settings, then

-

a new

-

Name only: Set the
the name only.

phonebook list by displaying

Name & number: Set the phonebook list
displaying the name and number.

by

With pictures: Set the phonebook list with the
information and picture of contact.

?

Copy/Move
You

can

3. Enter the

memory to Phone memory and vice

Scroll to
soft
-

key

security code and press the left soft
key < [OK] or the right soft key > [Back].

all

copy/move entries from SIM card
versa.

and then press the left
< [OK] to enter this menu.

Copy/Move all,

SIM to Handset: You

can

copy/move the entries

?

Service dial number
Use this function to

access a particular list of
provided by your network operator (if
supported by the SIM card).

services

from SIM Card to Phone memory.
-

Handset to SIM: You

can

copy/move the entries

from Phone memory to SIM Card.
?

Memory

in

use

This feature allows you to see how many entries
are in use, or free in your phonebook.
?

Clear contacts
You

can

delete all the entries in the SIM and

|CONTACTS

Phone. This function

requires the Security code.
highlight Clear contacts, and then
press the left soft key < [OK].

1. Scroll to

2.

Highlight the

memory you wish to erase, and

then press the left soft

key < [OK].
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ORGANISER
Calendar

[Menu 3-1]

When you enter this menu a calendar will be
displayed. The month and year are shown at the top
of the screen. Whenever you the change the date
under the

Settings
automatically.

menu, the calender will

update

The current date will be

highlighted in

any schedule

will be indicated with

or memos

green and

red triangle at the top left hand corner of the
corresponding square. An audible alarm can be

ORGANISER

for memo’s and reminders.
To

Key

Description
Yearly

*#

Monthly

Key
UD

LR

In the scheduler mode, press left soft

[Options]

as

follows;

Input the subject and then press left soft key <
[OK]. You enter the appropriate information in the
following section; Time, Repeat and Alarm.

set

memo

[Menu 3-1-2]
for the chosen

day.

Use U, D to browse through the note lists. If you
set alarm for the note, the alarm icon is displayed.
soft

Description

to

delete, edit the

Weekly

Delete past

Daily

You

key <

can

already

note you selected.

can

[Menu 3-1-3]

delete the past schedule that you have
been notified of.

Delete all
You

38

daily schedules

View all schedules and

If you want to view the note in detail, press the left
key < [OK]. Press left soft key < [Options]

change the day, month, and year.

13

[Menu 3-1-1]

new

View

a

|

Add

Allows you to add new schedule and memo for the
chosen day. You can store up to 20 notes.

delete all the notes.

[Menu 3-1-4]

Go to date
You

can

[Menu 3-1-5]

go the chosen date

directly.

Set alarm tone
You

can

[Menu 3-1-6]

set the alarm tone of each chosen date.

Memo

[Menu 3-2]

1. Select the Memo

by pressing

the left soft

key <

[OK].
2. If the entry is empty, press the left soft

key <

[Write].
3.

Input the memo and then
< [OK].

press the left soft

key

! Note
If you want to

change

the text

input

mode, press the

#

|ORGANISER

in order.
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MULTIMEDIA
You

can

enjoy your multimedia functions such

camera, voice

as

?

recorder, MP3 for your fun and

convenience.

!

-

When

a

low

battery indication is given, the Camera

or

-

Multimedia function may not operate.
?

-

battery level indication may appear lower when
using the Multimedia functions, due to high current
consumption.

Camera

?

?

key < [Menu], and then

navigate and select Multimedia. Select Camera
and the

screen

will

now

you want to reach this

become the viewfinder. If

menu

directly,

few seconds.

2. Focus

press

Q

Frame shot: 220x176

Effect [
]: 5 settings are available: Colour,
sepia, Black & white, Negative
Flash [
a

Night,

]: Allows you to set the flash when you
photo in dark surroundings.

Zoom [
]: Allows you to set the zooming value
from x1, x2, x3 and x4 depending on the resolution.

]: Use the right/left navigation keys
Brightness [
adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2,

to

-1,0,1,2.

the

save

?

for

subject to capture the image, and
then press the O key.
on

3. If you want to

40

Multi shot: 320x240, 640x480

take

[Menu 4-1]

1. Press the left soft

a

Still shot: 72x72, 220x176, 320x240,
640x480, 1280x960

The

?

MULTIEDA

]: Allows to take multishot photos
successively.

Note
?

|

Mode [

it,

press

O key.

?

Size [
]: Allows you to set the image size to one
of Hi (1280x960), Med (640x480), Low (320x240),

(220x176), (72x72) LCD screen. Frame shots are
only available with the 220x176 pixel resolution.

?

?

Timer [
]: Allows you to select the time delay
(Off, 3 Seconds, 5 Seconds or 10 seconds). Then

In Camera capture mode, you can adjust the
brightness by pressing the Up/Down navigation

the

keys.

phone takes

a

photo after the specified time.

]: Allows you to set the image quality
Super fine.

Quality [

from Normal, Fine and
?

White Balance [

]: Allows you to change the

settings according to the environment.
?

Frame Shot [
]: Allows you to take a picture
a frame. This menu is available in 220x176.

with
?

Shutter Sound [
]: Allows to set the shutter
sound when you take a picture.

?

Auto

?

[
]: If you set this menu, the picture is
saved automatically without asking to save it.
]: Allow you to

see

2. You

In

My album you

?

Exit [

may

?

Size [

mode to take

photos.

side

camera

key

few seconds.

capture mode directly.

[Menu 4-2]

camera menu.

]: You

]: Allows to adjust the value of
may select following resolution:

128x96, 176x144 and 208x160.
Timer [
]: Allows you to select the time delay
(Off, 3 Seconds, 5 Seconds or 10 seconds). Then
the
?

screen

a

camera

Brightness [
brightness.

only view pictures taken by the

]: Back to the

[Q]

for

enter to camera

?

?

camera.

picture with a

1. Select Video

! Note
handset’s

can

Video

photos saved in

phone.

a

1. Press and hold

save

Album [
your

To take

phone takes

a

|MULTIMEDIA

photo after the specified time.

]: Allows you to set the image quality
from Normal, Fine and Super fine.

Quality [
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MULTIMEDIA
?

?

|

MULTIEDA

White Balance [

]: Allows you to change the
settings according to the environment.

Record time [

]: You

may select

recording

Record
You

[Menu 4-3-1]
record

a

voice

1. Once

?

Exit [

photos.

2. If you want to finish

?

Effect [
]: 4 settings are available: Colour,
Black & White, Negative.

Sepia,

key < [Save].

?

Flash [
]: Allows you to set the flash when you
take a photo in dark surroundings.

?

Zoom [
]: Allows you to set the zooming value
from x1, x2, x3 and x4 depending on the resolution.

]: Back to the

2. To start

record

recording
a

now

O

mode to take

O. As soon
displayed.

press

timer will be

3. Press the

screen

to end the

as

it starts to

Voice recorder

3.

Key in Voice
< [OK].

memo

recording,
title,

press the left soft

press the left soft

View list
The list of voice

key

[Menu 4-3-2]
You

can
displayed.
playback and delete the recorded voice memo.
The following [Options] menus are available
?

recording and this will

memos are

Play: Allows you to listen to the

recorded voice

memo.

Multimedia/E-mail: Allows you

to send via

multimedia message and e-mail.

[Menu 4-3]

feature you can record up to
20 voice messages and each memo can be up to 20
seconds long.
memo

in the Voice recorder

recording has started, the message
Recording and the remaining time is displayed.

be saved.

With the voice

memo

menu.

time from the list: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min and
unlimited.

?
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can

?

Delete: Allows you to delete voice

?

Delete all: Allows you to delete all voice

memo.
memos.

MP3

?

MP4, M4A: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

?

WMA:

[Menu 4-4]

The KG320S has

an integrated MP3 player. You can
enjoy listening to MP3 music files on your phone
memory using a compatible headset or via the
internal loudspeaker.

! Note
KG320S doesn’t support the variable bit rate of all

! Note
speaker, in some
cases the audio could be distorted, especially at maximum
volume and when there are lots of bass sounds. Therefore,

mentioned file types. Therefore, you can’t
from MP3 format to AAC.

Because of the small dimension of the

recommend you to use the stereo headset in order to
appreciate the high quality of your music.

we

The music
?

?

player supports:

Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
AAC: ADIF, ADTS formats
AAC+: V1

You

can

change the file

transfer MP3 files from

to the memory in your

a compatible PC
phone using the MASS

STORAGE Function.

! Note

MPEG-1

?

?

(Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

MASS STORAGE function works in

|MULTIMEDIA

only IDLE mode.

You should copy MP3 files to only Music folder in My
media. If you copy them to another folder, you cannot
view MP3 files.

(Sampling frequency

from 8KHz to 48KHz)
?

Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz,
320Kbps, stereo.

Bit rate up to

?

Mass

Storage Function

can

be

operated in Windows

2000 and Windows XP.

:

?

Please do not

remove

the cable

during downloading the
safely remove

files. After that, you click "window HW
on

"

PC and then disconnect the cable.
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If you received

?

a

call

menu, the call will be

you

MP3
The

can

during activating the mass storage
rejected. If you remove the cable,

! Note
In

view the list of missed call.

player

following

is shown up.
File

1. Press MP3 menu, and then select MP3

player.

2. Press the left soft

access

following

name

Volume level

?

6 volume levels

including

screen.

[Menu 4-4-1]
screen

Player skin

mute

Equalizer
Options

MULTIEDA

Running time

Progressive bar

Repeat

one

A?B

select another MP3 file

Set

menu.
as ringtone: You
ringtone.

can

set an MP3 file as a

Settings: There are 4 settings under this menu,
are explained in more detail on the next

which
page.

Play all

can

?

music controller

Area repeat

playlist: You
play.

Area repeat: The special area part of the current
music is repeated when you select ON of the

Playmode
Status of the

the

menus.

?

?

Playmode
Repeat all
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Back

View

key < [Options] to

you wish to

Stereo
Shuffle

|

that any invalid file is included in the playlist, an
message will be popped up and go back to the prior

case

error

Playlist
This

[Menu 4-4-2]

?

You

can

the

navigation key. In addition,

once

menu allows you to change the visual
background of the main and sub LCD on the phone
whilst an MP3 is playing: Rainbow, Basic, Blue

you have

selected the track, you can delete the file
information via the options menu.

or

Visual effect
This

allows you to view the whole play list.
move through the tracks by pressing

menu

view its

! Note
Music is

copyright protected in international treaties and
copyright laws. It may be necessary to obtain
permission or a license to reproduce or copy music. In
some countries national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the national legislation
of the applicable country concerning the use of such
national

Settings
?

[Menu 4-4-3]

Equalizer
This

phone has

5 preset

you enter this menu, you

settings
?

equalizer settings. When
can view and change the

Photo album

Playmode
This

menu

allows you to set the

play mode: Play

all, Repeat all, Repeat one.
?

Set shuffle
If you select the On
will be

material.

desired.

as

played in

a

option, then your saved tracks
random order.

You

can

can

set the

[Menu 4-5]

view and send

picture

as a

picture.
wallpaper.

?

Full

?

Set

?

Send via multimedia message: You can send the
multimedia message with a picture.

screen

view: You

In addition, you

a

as wallpaper: You
wallpaper.

can
can

view the
set a

picture in full.

picture

|MULTIMEDIA

as a
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?

Send via email: You

?

Send via Bluetooth: You

can

send e-mail.
can

send

a

Delete: You

?

Rename: You

?

Delete all
same

?

can

delete

can

a

can

handsets

delete all

photos at the

can

only display pictures taken by the

camera.

[Menu 4-6]

view videos which have been saved in the

memory.
?

Play: You can play the video file when pressing
key or selecting Play menu of the Options

the OK
menu.
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and etc. And You can’t

change the extension of file.

?

Delete: Delete

?

Delete all: Delete all files in the list

?

Information: Show the file information.

Displays information about the saved

Video album

Change the file name of selected file. The
length of characters is 202. In filename

it’simpossibletousesymbolssuchas\/:*?“<>|

picture.

! Note

You

another device via Bluetooth

time.

Information:

The Photo Album will

MULTIEDA

Rename:

maximum

picture.
|

?

picture.

edit the title of

photos: You

Send via Bluetooth: Send the selected file to

picture by

Bluetooth.
?

?

a

file.

MESSAGES
New message

3. You

[Menu 5-1]

This

menu includes functions related to SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message
Service), Email, as well as the network’s service

You

can

[Menu 5-1-1]

write and edit text message,

checking the

left soft

2. If you want to write

menu

a new

?

-

-

message, select Write

use

T9.
-

Options
?

-

Send: Sends text messages.
1. Enter numbers of
2. Press D

-

recipient.

key to add

more

recipients.

entered,

press the

to send the message.

Images: You can insert the Default graphics or
graphics in My pictures that are available for
short messages.

by pressing the left

-

input easier,

key <

Insert

text message.

3. To make text

phone numbers in the address

All messages will automatically be saved in the
outbox folder, even after a sending failure.

number of message pages.
1. Enter the New message
soft key < [OK].

add

4. Once the numbers have been

messages.

Write text message

can

book.

Sounds: You can insert sounds that
for short messages.

are

available

Text templates: You can use Text templates
already set in the phone.
Contacts: You can add phone numbers
addresses in the address book.

Symbol: You
My

can

add

or

e-mail

special characters.

Business card: You

can

|MES AGES

add your Business

card to the message.
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MESSAGES
?

?

Save to drafts: Stores messages in the Drafts
folder.
Font &

Style
?

Alignment: You can select the Size and
Alignment of text.

of font, and the

Colour: You

can

(foreground)
?

Add T9

|
?

MESAG

and the

background.

dictionary: You can add your own words.
will only be shown when the edit mode

supported by your network operator or
provider. Only devices that offer compatible

service

multimedia message or e-mail features
and send multimedia messages.

T9

2. If you want to write

languages: Select the desired language for T9
input mode. You can also deactivate the T9 input
mode by selecting ‘T9 off’.

Exit: If you press Exit whilst writing a message, you
will be taken back to the message menu. Also the
written message will not have been saved.

! Note
This

phone supports EMS release 5, so is available to
send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other
parties handsets do not support such options, the pictures,
sounds or texts sent may not be displayed correctly on
their phones.
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if it is

1. Enter the New message
soft key < [OK].

menu

[Menu 5-1-2]

A multimedia message can contain text, images,
and/or sound clips. This feature can be used only

has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

This

?

also set the Colour of the text

Write multimedia message

menu

a new

can

receive

by pressing the left

message, select Write

multimedia message.
3. You

can

create a new message or choose one of

the multimedia message

templates already made.

Maximum available file size, that
MMS-message, is 100 kb.

can

be inserted to

Options
?

Send: You

can

send multimedia messages to
as well as save it to send at

multiple recipients,
later time.

a

?

Insert: You

add

photos, images, sounds,
contacts, symbol,
photo, new sound, text
templates and my business card.
can

?

new

Preview: You

preview

can

Save: You

?

Edit

or

multimedia messages To

Add slide: You

can

Move to slide: You

multimedia

add

a

slide before

or

Delete slide: You

can remove

Add T9

picture

or

sound

dictionary: You can add your own words.
will only be shown when the edit mode

menu

?

T9

?

Exit: Will take you back to the

after

can move

to

previous

or

slide.
?

Remove media: You

has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

template.

subject: Allows you to modify the

current slide.
?

Swap text and picture: You can switch the
position of picture and text of the message.

This

message you have chosen.
?

slide, text,

in the slide.
?

can save

As

?

multimedia messages

you have created.
?

set a timer for

can

picture and sound.
-

All messages will be automatically saved in the outbox
folder, even after a sending failure.

drafts

Set timer: You

-

! Note

?

Set slide format

next

languages: Select the desired language for T9
input mode. You can also deactivate T9 input mode
by selecting ‘T9 off’.
Message

menu.

! Note
When

can

delete current slides.

creating a multimedia message, if you upload a
picture (50K) you may find that whilst the picture is loading

|MES AGES

you will not be able to carry out any other actions until the

picture has competed loading.
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MESSAGES
Write email message

[Menu 5-1-3]

To send/receive an email, you should set up the
email account. Refer to Email on page 55 first.
1. You

can

input up to

12 email addresses in the To

and Cc field.

! Tip
To

2.

input “@”,

press the

* and select “@”.

Key in the subject of the mail and

Inbox

In the Inbox, you

can

icons. For detail,

see

Icon

|

MESAG

by

Icon directive

SIM message
Read multimedia message

than 30 messages, in Drafts and
5 messages, and in Sent folder up to 10

save not more

Outbox folders
messages. In

?

case

Drafts Outbox

or

Read text message

Sent folder is full,

and you try to save new message to one of this folders,
first saved message will be automatically deleted.
?

message

the icon directive.

Short message

For each e-mail account you may save up to 50
messages (totally 150 for three accounts). In Inbox folder
you may

identify each

a

Multimedia message

press OK.

! Note
?

[Menu 5-2]

You will be alerted when you have received
message. They will be stored in the Inbox.

Maximum size for

one sent

Push message
Notified multimedia message

message is 300 kb with

attachments, and maximum size for

one

received

message is 100 kb. In case you have received message
with more than 5 attachments, only 5 of them will be

received. Some attachment may

display incorrectly.

If the

phone shows ‘No space for SIM message’,
only have to delete the SIM messages from the
Inbox. If the phone displays ‘No space for message’,

you

you will then need to delete messages, media

applications to free
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up space.

or

?

SIM message
SIM message means that the message is
exceptionally stored in the SIM card. You can
move this message to the phone.

Mailbox
When you

When you are notified that you have received
a multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you

To read

a

message, select

one

can

email messages without

by

You

View: You

?

Reply: You

?

can

view the received messages.

reply to the sender.

can

Forward: You
to another

can

forward the selected message

party.

?

Delete: You

?

Return call: You

?

Information: You

can

Delete all: You

check the saved emails, drafts, outbox, and
Inbox, up to 30 emails are stored.

Drafts
Using this

[Menu 5-4]
menu, you can

preset up to five

multimedia messages that you use most frequently.
menu shows the preset multimedia message

This

delete the current message.

list.

call back the sender.

The

can
can

view information about

received messages; Sender’s address, Subject
(only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.
?

can

sent emails. In the

pressing the left soft key <.
?

logging in to the email

server.

view it.

of the messages

[Menu 5-3]

this menu, you can either connect
to your remote mailbox to retrieve your new email
messages, or you can view the previously retrieved
access

can

following options are available.

?

View: You

?

Edit: Allows you to

?

Delete: Deletes the message you choose.

?

Information: To view the information of the

delete all messages.

can see

the multimedia messages.

modify the chosen

|MES AGES

message.

message.
?

Delete all: Deletes all of the messages in the folder.
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MESSAGES
Outbox
This

[Menu 5-5]

allows you to view the messages which
you have sent, those that are currently sending or
messages that have failed sending previously.
menu

Icon

Listen to voice mail
Once this

the left soft

MMS

SMS

MESAG

?

View: You

can

Forward: You
to another

When you receive a voice mail, your phone will display
an icon and you will hear an alert. Please check with your

delivery confirmed

network

provider for details of their service in order to
configure the handset correctly.

delivery confirmed

view the message.

can

forward the selected message

party.

?

Delete: You

?

Information: You

can

delete the message.
can

check the information of

each message.
?

Delete all: You
outbox.
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key in standby mode to

! Note

SMS unsent

?

key

also hold down the 1
listen to voice mail.
can

[Menu 5-6]

has been selected, simply press
< [OK] to listen to voice mail. You

Icon directive
MMS Unsent

|

menu

can

Info message
[Menu 5-7]
to
network
and
(Dependent
subscription)
Info service messages are text messages delivered
by the network to your handset. They provide

general information such as weather reports, traffic
news, taxis, pharmacies, and stock prices. When
you receive

delete all the messages in the

a

an info service message, you will see
popup message show you that or the info service

message is

directly displayed.

To view the message
shown below;

again follow the

Read

sequence

[Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message
and select Read to view the message, it will be

the

displayed

on

message

by scrolling

screen.

[Next].

You

can

read another

L R or left soft key <
,

2. The message will be shown until another message
is selected.

[Menu 5-7-2]
Topics
(Dependent to network and subscription)
?

?

Add

add Info service message
numbers in the Phone memory with its nickname.
new:

You

View list: You

Info service message
numbers which you have added. If you press left
soft key < [Options], you can edit and delete
info message

?

can

can see

Templates
Text templates

select info service message
numbers in the active list. if you activate an info
can

service number, you

can

receive messages sent

[Menu 5-8-1]

You have 6 text templates

as

?

Please call

?

I’m late. I will be there at

?

Where

are

me

you now?

Iamontheway.

?

Top urgent.

?

I love you.

Multimedia

Please contact.

templates

After you have saved
the
?

below;

back.

?

a new

[Menu 5-8-2]

template, you

can use

following options.

View: You

can see

multimedia

templates.

?

Delete: You

?

Add

?

Write messages: You can write and send
multimedia messages.

categories which you have added.

Active list: You

[Menu 5-8]

new:

can

delete multimedia

Allows you to add

new

templates.

|MES AGES

multimedia

templates.

from the number.
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MESSAGES
?

Edit: You

?

Delete all: Allows you to delete all multimedia

can

edit multimedia

templates.

?

SMS centre: If you want to send the text message,
you can receive the address of SMS centre

through this

messages.

menu.

Multimedia message

Settings

[Menu 5-9]

Text message

?

Message types: Text, Voice, Fax,

Natl.

paging,

X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is
your service
function.

|

MESAG

?

provider for the

availability

?

?

Delivery report:

check

Reply charging: When a message is sent, it allows
recipients to reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill.

the

54

can

successfully.

Subject: You can enter multimedia
subject when this menu is on.
Delivery report:
can

messages

If it is set to Yes in this menu,

check whether your message is sent

successfully.
?

If you set to Yes, you

priority

of the message

Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at

you

Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at

whether your message is sent
?

?

of this

the message centre.

[Menu 5-9-2]

set the

the message centre.

set to Text. You can

convert your text into alternative formats. Contact

can

you choose.

[Menu 5-9-1]
?

?

Priority:

You

Auto retrieve: If you select On, you receive
multimedia messages automatically. If you select

Off, you receive only notification

message in the

inbox and then you can check this notification.
If you select Home network only, you receive
multimedia messages

depends on Home network.

?

Network

settings:

If you select multimedia

message server, you
message
?

can

Email address: Enter the email address

server.

Outgoing server:
Incoming server:

Personal: Personal message.

Leave msg

Necessary information.

Email

messages

[Menu 5-9-3]

menu

allows you to edit, delete

or

add

an

Access

Account: You

can

set up to 3 email accounts

selecting Add new.
Using the Edit menu, you

can

set the

-

Set

as

the

Select Yes to leave the

server.

point: Allow you to select the

access

point

from the list.

by

SMTP port number: Allow you to edit SMTP port
number.

following

values.
-

on server:
on

Insert signature: Select Yes to attach your
signature to your email messages.

email

account.
?

Enter the POP3 address and Port

number of the that receives your email.

Advertisements: Commercial message.

This

Enter the SMTP address and Port

number of computer that sends your email.

Permitted message types

Information:

given to you

by your service provider.

set URL for multimedia

POP3 port number: Allow you to edit POP3 port
number.

default

Outgoing server ID/PW:
sending your email.

Edit
Title: Account

Enter the ID and

password

|MES AGES

for
name.
-

User ID: Enter your email ID.
Password: Enter your email

password.

-

Delete: Deletes the selected account from the
list.
Add

new:

Allows to add

new

account.
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MESSAGES
Access

?

point: You

can

set APN number for E-mail

No: If you select this menu, your phone will not
receive Info service messages any more.

account.
?

Signature: You can
sending e-mail.

insert your

own

Voice mailbox number
You

signature

?

[Menu 5-9-4]

receive the voicemail if your network
service provider supports this feature. When a

new

service
to

MESAG

?

provider for details of their service in order
configure the phone accordingly.

Home: You

can

listen to voice mails

Roaming:

?

Languages
You

can select the language you want by pressing
[On/Off]. Then, the info service message will be
shown in the language that you selected.

Push messages
You

Even when you

listen to voice mails if

a

are

abroad, you

can

roaming service is

supported.
Info message
?

[Menu 5-9-5]

Receive
Yes: If you select this menu, your
receive Info service messages.
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by selecting

Home.
?

No: Your phone will not beep even though you
have received info service messages.

can

voicemail has arrived, the symbol will be displayed
on the screen. Please check with your network

|

Alert
Yes: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.

phone will

can

set the

message

or

not.

[Menu 5-9-6]

option whether you will receive the

MY STUFF
! Note

Photos

Do not

change the default folder
properly.

name,

or

it does not work

[Menu 6-1]

Show the list of 3GP, 3G2, MP4 (up to 208X160) files at
My media\Videos in Multimedia memory.
?

?

Play: You can play the video file by pressing the
key or selecting Play from the Option menu.

The maximum size of JPG file you

can see

is

460Kbytes.

Send via multimedia message: You
multimedia message with a photo.

?

Send via email: Send the selected file to another

can

300Kbytes.
?

Send via Bluetooth: Send the selected file to

?

Rename:

MY STUFF|

another device via Bluetooth.

Thefollowingcharacters,\/:*?"<>|cannotbeused.

Change the file name of selected file. The
length of characters is 202. And You can
not change the extension of file.

maximum

?

Delete: Delete

?

Delete all: Deletes all the files in the list

?

Delete: Delete

?

Information: Shows the file information.

?

Delete all: Deletes all the files in the list

?

Information: Shows the file information.

a

send the

device via email if the file size is less than

Rename:

! Warning

can see the JPG file by pressing the OK
key or selecting View from the Option menu.

?

Send via Bluetooth: Send the selected file to

change the file name of the selected file.
The maximum length of characters is 202. And You
can not change the extension of file.

View: You

! Note

OK

another device via Bluetooth.
?

My media\Photos in

Multimedia memory.
?

Videos

[Menu 6-2]

Shows the list of JPG files at

file.

a

file.
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MY STUFF

Images

[Menu 6-3]

After

selecting a image, press the left soft key <
[View] and then you can check the options as follow:

?

Set

as

wallpaper: Currently selected image
wallpaper.

can

be

Music

?

Play: You can play the MP3 file by pressing the
key or selecting Play from the Option menu.

?

Send via Bluetooth: Send the selected file to

?

Rename:

set as a
?

Write messages: The images downloaded from
the network can be sent by Multimedia or Email
service. Maximum message size is 100 kb for
MMS message and 300 kb for E-mail message.

MYSTUF

|

?

?

can

be sent

Rename:

by Bluetooth.

Change the file name of selected file.
The maximum length of characters is 202. And You
can not change the extension of file.
Delete: Delete

a

file.

change the file name of selected file. The
length of characters is 202. And You can
not change the extension of file.

maximum

?

Delete: Delete

?

Delete all: Deletes all files in the list

?

Information: Shows the file information.

Sounds
After

a

file.

[Menu 6-5]

selecting a sound, press the left soft key
[Options]. You can check the options as follow:
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OK

another device via Bluetooth.

Send via Bluetooth: The sound downloaded from
network

?

[Menu 6-4]

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A, WMA files
at My media\Music in Multimedia memory.

?

Set

as

ringtone: Currently selected
ringtone.

sound

can

be

! Note

set as a
?

The maximum size of TXT file you

Write messages: The sound downloaded from
network can be sent by MMS or Email service.
Maximum MMS message is 100 kb, and for e-mail
is 300 kb.

?

?

can

be sent

Delete: Delete

a

by Bluetooth.

Send via Bluetooth: Send the selected file to

Rename:

change the file name of selected file. The
length of characters is 202. And You can
not change the extension of file.

maximum

Change the file name of selected file.
length of characters is 202. And You
not change the extension of file.

?

Delete: Delete

?

Delete all: Delete all files in the list

?

Information: Show the file information.

a

file.

[Menu 6-6]

My media\Text in

Multimedia memory.
View: You

460Kbytes.

another device via Bluetooth.

Rename:

Show the list of TXT files at

?

?

file.

Text

is

device via email if the file size is less than

?

The maximum
can

can see

Send via email: Send the selected file to another

300Kbytes

Send via Bluetooth: The sound downloaded from
network

?

?

can see the TXT file by pressing the OK
key or selecting View from the Option menu.

Games & Apps

MY STUFF|

[Menu 6-7]

In this menu, you can manage the Java applications
installed on your phone. You can play or delete
downloaded
This

menu

applications,

or

set the connect

will connect to the [Menu 1-1],

option.

see

p. 32.
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MY STUFF
Others

[Menu 6-8]

Shows the list of files at Others in Multimedia
memory.
?

View: You

can see a

file if it is

one

of the

following

types; JPG, GIF, WBMP, PNG and TXT.
?

Send via Bluetooth: Send the selected file to
another device via Bluetooth.

MYSTUF

|
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DISPLAY
You

can

set functions

relating to the phone.

Backlight timer
You

Wallpaper
You

can

can

set the

[Menu 7-4]

light-up duration of the display.

[Menu 7-1]

select the

background pictures

in

standby

mode.

Brightness
You

Default

[Menu 7-1-1]

can select a picture or an animation of
wallpaperbypressingU ,D ,L,R.

control the

[Menu 7-5]
of display

brightness
by
selecting the value: 100%, 80%, 60%, 40%
can

You

My folder
You

can

select

[Menu 7-1-2]
a

picture

or an

animation

as

wallpaper.

Menu colour

name

Home Screen Shortcut
[Menu 7-2]

Your

phone provides you with 4 menu colour themes.
menu colour by scrolling and pressing the
left soft key < [OK].
Set the

Standby text

Network

If this function is activated, network
displayed on main LCD.

[Menu 7-3]

If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.

[Menu 7-6]
name

will be

[Menu 7-7]

If you select On, you can view the functions of four
navigation keys and menu key as pictures in the

DISPLAY|

middle of idle window.

Dial font colour
You

[Menu 7-8]

displayed number when
pressing the number keys in standby mode to
can

set the colour of

connect a call.
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PROFILES
In Profiles, you

can

adjust and customise the phone

tones for different events,

environments,

or

caller

groups.

There

personalised. Press the left soft key [Menu] and
using up/down navigation keys.

select Profiles

Activate
1. A list of

list, scroll

Then, select Activate.

|
[Menu 8-X-2]

?

Message tone:

messages.
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Select the alert tone for messages.

Keypad

tone: Select the desired

?

Keypad

volume: Set the volume of

?

Effect sound volume: Set the volume of effect

?

Power on/off volume: Set the volume of the
tone when switching the phone on/off.

?

Auto

?

keypad tone.
keypad tone.

incoming calls.

-

-

ringing

This function will be activated only
phone is connected to the handsfree

answer:

when your
kit.
-

profile in the Profile list. After
pressing the left soft key < or the OK key, select
Personalise. The profile setting option opens. Set the
option as required.
Call alert type: Set the alert type for

ringing tone.

alert type: Set the alert type for

Message

Scroll to the desired

?

ring tone from the list.

sound.

to the

Personalise

Select the desired

volume: Set the volume of the

?

profiles is displayed.

profile you want to
activate and press the left soft key < [OK] or
OK key.

3.

Ring

[Menu 8-X-1]

2. In the Profiles

PROFILES

Ring tone:

?

are

Vibrate
be

five preset profiles: General, Silent,
only, Loud and Headset. Each profile can

?

Off: The
After 5

phone will

secs:

not answer

automatically.

After 5 seconds, the

answer

automatically.

After 10

secs:

answer

automatically.

phone will

After 10 seconds, the

phone will

Rename
You

[Menu 8-X-3]

can rename a

profile

and

give

it any

name

you

choose to.

! Note
Vibrate

only, Silent and

Headset

profiles

cannot be

renamed.

1. To

change the name of a profile, scroll to the
profile in the profile list and after pressing the left
soft key < or the OK key, select Rename.

2.

Key in the desired name and
key < [OK].

press the OK

key or

the left soft

PROFILES|
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TOOLS
Favourites

[Menu 9-1]

This

option allows you to add your own favourites to
the list already provided. Once you create your own
menu, you can access the desired function quickly
in the idle screen by pressing the up navigation key.
! Note
The

menu

your

own

Bluetooth

already provided in

other without wires. This handset supports built-in
Bluetooth connectivity, which makes it possible to

|

Youcansetupto5alarmclockstogooffata
specified time.

?

If you

?

period: Once, Mon~Fri,

-

key <

-

[OK].

-

?

exchange the

copied in your phone.

Depending on the file type, it will be stored in the
following folders:

-

key < [OK].

can

When you receive data from another Bluetooth device,
the phone requests for a confirmation. After confirming

-

3. Select the alarm tone you want and press left soft

and press left soft

pcsync via Bluetooth, you
only the phonebook.

the transfer, the file will be

Mon~Sat,Everyday.

name

use a

data within

?

4. Edit the alarm

so on.

Note

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat

compatible Bluetooth headsets,

computer applications and

!
[Menu 9-2]

compatible mobile devices,

peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each

connect them with
of SMS, MMS and MP3 is
favourites.

Alarm clock

TO LS

[Menu 9-3]

Bluetooth enables

MP3

(.mp3, mp4, aac, m4a, wma):

Music folder.

Video (.3GP): video folder.
Phonebook contacts (.VCF): Phonebook.
Text (.txt): Text folder.
Other files (.*.*): File storage folder.

Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for
DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0
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Paired devices
You

can

[Menu 9-3-1]

view all devices which

Bluetooth

are

compatible

?

a

compatibility problem,

some

You

can

Delete: Allows you to delete the Bluetooth device.

?

Delete all: Allows you to delete all Bluetooth
devices.

view the list of handsfree devices which is

If you have entered Paired devices

devices, you will
?

unauthorised: Allows you

?

[Menu 9-3-2]

Settings

compatible with Bluetooth phone.

those

as

All service: Allows you to view all services which
are supported by a Bluetooth device.

devices may not

Handsfree devices

authorised/Set

?

! Note
Due to

as

Bluetooth devices.

phone.

support this function.

Set

to set the authorised connection between each

with

see

the

or

Handsfree

following options in both

menus.

Connect/Disconnect: Allows you

to connect to

You

Add

?

Assign

new:

Allows you to search for

new

Bluetooth

?

?

device.

change the name of
Bluetooth device and how its displayed on the
name:

handset.

[Menu 9-3-3]

register a

new

device which is

compatible

with Bluetooth. If you already have added the
device, you can search it after entering a password.

other Bluetooth devices.
?

can

Allows you to

Set Bluetooth
You

can

My

handset’s

You

can

on
?

activate

or

cancel Bluetooth function.

visibility

set the function that your

TOOLS|

phone is visible

the other Bluetooth devices.

My

handset’s

name

You can set the name of Bluetooth device. The
default name is LG KG320S.
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TOOLS
Supported

services

[Menu 9-3-4]

Modem

6. To end

can see

can access

[Menu 9-4]
the network services

Modem. If you want to

use

Internet Cube, you should

access

the

menu

[Menu 9-5]

This contains the standard functions such
+,

?,

x, ÷ :

and

plug in the USB cable.

Calculator

as

Addition, Subtraction, Multiplication,

Furthermore, you
1.

can use

as

the various function of

+/-, sin,

cos,

tan,

log, in, exp, sqrt.

Input the numbers by pressing numeric keys.

2. Use

a

navigation key to select a sign for

calculation.

O key to view the result.
input the decimal number, press * key.
If you press # key, you can input ( ).

5. To

Calculator,

press the

right soft key >

[Back].

Unit converter

[Menu 9-6]

This converts any measurement into a unit you want.
There are 9 types that can be converted into units:

Currency, Surface, Length, Weight, Temperature,
Volume, Velocity, Shoes and Clothes.
1. You

can

select

the left soft

and Division.

calculator such
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the

through
PCsync, Contents banks,

activate the modem and then

|

input the numbers.

4. Press

You

TO LS

3. Then

the Bluetooth service list, like a File
transfer, Image printing, PC sync and so on.

You

one

of nine unit types

by pressing

key < [OK].

2. Select the unit you want to convert by pressing
“?”
U and D. It’s impossible to input
symbol in

unit converter.
3. Select the standard value

by using

L R.
,

World time
You

can

[Menu 9-7]

view clocks of the world’s

1. Select the

major cities.

city belonged to the time

zone

by

pressingU,D,L,Rkey.
2. You

set the current time to the city time you
by pressing the left soft key < [Set].

can

select

SIM Service
This

menu

depends

[Menu 9-8]
on

SIM and the network

services.

! Note
?

In

case

the SIM card support SAT (i.e. SIM Application
menu will be the operator specific

Toolkit) services, this
service
?

In

menu

name

stored

on

the SIM card.

the SIM card does not support SAT services, this
will be Profiles.

case

TOOLS|
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BROWSER
You

can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.

Check the

availability of WAP services, pricing and

tariffs with your network operator and/or the service
provider whose service you wish to use. Service

providers will also give you instructions
use

on

how to

their services.

Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit the

BROWSER

|

browser at any time, press the
will return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser
can surf the Internet using either the phone keys

You
or

68

(E) key. The phone

the WAP browser

menu.

Using the phone keys
surfing the Internet, the phone keys function
differently to phone mode.

When

Key

Description
Scrolls each line of the content

UD

Selects

O

options

Using

the WAP browser

There

are

various

menu

area

and confirms actions

menu

options available when

surfing the Mobile Web.
! Note
The WAP browser

menus

may vary,

depending

on

your

browser version.

Home
Connects to

[Menu *-1]

homepage. The homepage will be the
site which is defined in the activated profile. It will
be defined by the service provider if you have not
defined it in the activated profile.
a

Bookmarks
This

[Menu *-2]

allows you to store the URL of favourite
web pages for easy access at a later time.
menu

To create

a

can

[Menu *-3]

directly to the site you want. After
specific URL, press the OK key.

connect

entering

a

bookmark

1. Press the left soft
2. Select Add

new

Settings

key < [Options].

and press the OK

You

key.

3. After

entering the desired URL and title,
OK key.

press the

After

selecting a desired bookmark, the following
options are available.

?

Connect: Connects to the selected bookmark.

?

Add

?

Edit: You

new:

Go to URL
You

Select this to create

can

a new

bookmark.

edit the URL and/or the title of the

can

set the

[Menu *-4]

profile, cache, cookie and security

related to internet service.

Profiles
A

[Menu *-4-1]

profile is the network information used to

connect

to the Internet.

There
in

are

phone
profiles.

default

profiles for some operators, stored
impossible to rename default

memory. It’s

selected bookmark.

Each

?

Delete: Deletes the selected bookmark.

?

Activate: Activates the selected

?

Delete all: Deletes all the bookmarks.

?

Settings:

profile has submenus as follows:
Use this to edit and

for the selected

profile.

BROWSER|
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profile.

69

BROWSER
-

Homepage: This setting

allows you to enter

the address (URL) of a site you want to use as
homepage. You do not need to type http:// at
the front of each URL as the WAP Browser will

-

-

GPRS

settings: The

service

settings

available when GPRS is chosen

Bearer: You

service.

can

set the bearer data service.

1 Data

APN:

2 GPRS

User ID: The

Data

settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
access

BROWSER

-

automatically add it.

users

-

server

you

password required by your dial-up
(and NOT the WAP gateway) to identify you.

Digital (ISDN).

:

Analogue

of the GPRS.

identify for your APN

of

-

cancels proxy.

Input the

IP address of the

Proxy server

access.

Port:

Input the Proxy

DNS

settings

Port.

Primary server: Input the
DNS

server

you

IP address of the

primary

access.

Secondary server: Input the IP address
secondary DNS server you access.
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server.

Proxy settings
IP address:

Password: The

Call type: Select the type of data call

only

bearer

password required by your APN

Proxy: Activates or

identity for your dial-up
(and NOT the WAP gateway).
server

users

Password: The

your WAP gateway.

User ID: The

Input the APN

are

as a

server.

Dial number: Enter the telephone number to dial to

|

Linger time: You need to enter timeout period. After
entering that, the WAP navigation service will be
unavailable if any data is not input or transferred.

of the

?

Rename: You

?

Add

?

Delete: Deletes the selected

new:

change the profile

can

You

can

add

a new

Security

name.

profile.

profile from the list.

Cache

[Menu *-4-2]

The information

or

services you have accessed

saved in the cache memory of the

are

phone.

Cookie

?

Authority: You

can see

the list of

authority

certificates that have been stored in your
?

Personal: You

can see

the list of

phone.

personal

certificates that have been stored in your

phone.

[Menu *-4-3]

The information

services you have accessed
saved in the cache memory of the phone.
or

Clear cache

are

[Menu *-4-4]

Removes all context saved in cache.

! Note
A cache is

[Menu *-4-6]

A list of the available certification is shown.

a

buffer memory, which is used to

save

data

temporarily.

Clear cookie

BROWSER|

[Menu *-4-5]

Removes all context saved in cookie.
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CALL REGISTER
You

check the record of missed, received, and
only if the network supports the Calling

can

dialled calls

Line Identification (CLI) within the service
The number and

name

(if available)

together with the date and time
was

made. You

can

are

area.

Received calls
This
You

displayed

?

at which the call

Missed calls

[Menu 0-1]

option lets you view the last 10 unanswered
calls. You can also:

CALREGIST

|

?

View the number if available and call it,
in the Address Book

?

Enter

for the number and

the Address Book

?

Send

a

View the number if available and call it

Enter

new name

for the number and

?

Send

?

Delete the call from the list

message to this number

or save

it in

save

both in

save

a

message to this number

it

Dialled calls
both in

[Menu 0-3]

This

option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted). You can also:

?

View the number if available and call it

or save

it in

the Address Book

Delete the call from the list
?

Enter

new name

for the number and

the Address Book
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or save

the Address Book

This

?

also:

can

the Address Book

also view call times.
?

a new name

[Menu 0-2]

option lets you view the last 10 incoming calls.

?

Send

?

Delete the call from the list

a

message to this number

save

both in

All calls
You

can

?

Dialled calls:

?

Reset all: Allows you to reset the timers of all calls
by pressing the left soft key < [Yes].

[Menu 0-4]

view all lists of

outgoing

or

Delete recent calls

incoming calls.
[Menu 0-5]

Length of the outgoing calls.

Call costs

[Menu 0-6-2]

Allows you to delete Missed calls and Received
calls lists. You can delete Dialled calls and All calls

Allows you to check the cost of your last call, all
calls, remaining and reset the cost. To reset the cost,

lists at

one

you need to know your PIN2 code.

Call

charges

time.

[Menu 0-6]

Settings
(SIM Dependent)
?

Call duration

[Menu 0-6-1]

following timers

?

Last call:

?

All calls: Total

are

available:

Length of the last call.
length of all calls made and

incoming calls since the timer was last reset.
?

Received calls:

Length of the incoming calls.

can

set the currency type and the

unit

price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit

Allows you to view the duration of your incoming
and outgoing calls. You can also reset the call times.
The

Set tariff: You

[Menu 0-6-3]

in this menu, you need the PIN2 code.
?

Set credit: This network allows you to limit the
cost of your calls by selected charging units. If
you select

Read, the number of remaining unit is

shown. If you select
change limit.

Change, you

can

change your

CAL REGISTER|
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CALL REGISTER
?

Auto
see

to

display: This network service allows you to
automatically the cost of your last calls. If set

On, you

can see

the last cost when the call is

released.

GPRS information
You

can

[Menu 0-7]

check the amount of data transferred

the network through the GPRS information
In addition, you
online.

can

over

option.

also view how much time you

are

Call duration

CALREGIST
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[Menu 0-7-1]

You

can

check the duration of Last call and All calls.

You

can

also reset the call timers.

Data volumes
You

check The Sent, Received
volumes and Reset all.
can

[Menu 0-7-2]
or

All data

SETTINGS
Date &Time
You

can

set functions

[Menu #-1]

relating to the date and time.

Date
?

can

enter the current date.

Call

Date format
You

can

You

set the Date format such as

Time

?

can

[Menu #-4]
set the menu relevant to a call

by pressing

DD/MM/

[OK] in the Setting

[Menu #-1-2]

The Call divert service allows you to divert incoming
voice calls, fax calls, and data calls to another

YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

?

[Menu #-3]

change the language for the display texts
in your phone. This change will also affect the
Language Input mode.
can

Set date
You

?

[Menu #-1-1]

Language
You

menu.

Call divert

[Menu #-4-1]

Set time

number. For details, contact your service

You

?

can

enter the current time.

Time format
Your

can

Diverts voice calls

set the time format between 24-hour and

12-hour.

Power

?

If

unconditionally.

busy

Diverts voice calls when the

saving

If you set On, you can
don’t use the phone.

provider.

All voice calls

phone is in

use.

SETTINGS|

[Menu #-2]
save

the power when you
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SETTINGS
?

If

no

To voice mail centre

reply

Diverts voice calls which you do not
?

shown at All data calls and All fax calls

If out of reach
Diverts voice calls when the
or

?

Forwards to message centre. This function is not

answer.

To other number

phone is switched off

out of coverage.

Inputs the number for diverting.

All data calls
Diverts to

a

To favourite number

number with

a

PC connection

You

unconditionally.
?

a

number with

a

|

View status

Deactivate the

Call divert

menus

?

have the submenus shown below.

[Menu #-4-2]

Any key
If you select this menu, you

pressing
corresponding service.

corresponding service.

Answer mode

Activate
Activate the

corresponding service.

View the status of the

The submenus

?

?

Cancel all
Cancels all call divert service.

SETINGS

check recent 5 diverted numbers.

Cancel

fax connection

unconditionally.
?

can

?

All fax calls
Diverts to

?

Send

any

can

receive

a

call

by

a

call

by

key except E [End] key.

key only

If you select this menu, you

can

only pressing S [Send] key.
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menus.

receive

Send my number
(network and subscription
?

Set

by

[Menu #-4-3]

dependent)

If you select Cancel, you cannot

?

Minute minder

You

can

send your

phone number to another

party. Your phone number will be shown
receiver’s phone.

on

the

Off
Your

waiting.
[Menu #-4-5]

If you select On, you can check the call duration
beep sound given every minute during a call.

Auto redial

by a

[Menu #-4-6]

?On

phone number will

not be shown.

waiting

When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure to
connect a call.

[Menu #-4-4]

(network dependent)
?
?

recognize the

View status
Shows the status of Call

as

?On

Call

Cancel

waiting (receiving) call.

network

If you select this, you can send your phone
number depending on two line service such
line 1 or line 2.

?

?

Activate
If you select Activate, you
(receiving) call.

can

accept a waiting

Off
Your

phone will not make any attempts to redial
original call has not connected.

when the

SETTINGS|
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SETTINGS

Security

[Menu #-5]

PIN code request

[Menu #-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the
PIN code of your SIM card when the phone is
switched

on.

you’ll be requested to

1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press the left soft key < [OK].
2. Set Enable/Disable
3. If you want to

change the setting, you need to
phone.

enter PIN code when you switch on the

SETINGS

4. If you enter wrong PIN code

more

than 3 times,

the

phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in PUK code.
5. You

can

enter your PUK code up to 10 times. If you

put wrong PUK code more than 10 times, you can
not unlock your phone. You will need to contact
your service

can use a

use

of the

security
phone. Whenever you switch on the
phone, the phone will request security code if you
set phone lock to When switch on.

provider.

phone lock to When SIM changed, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.
Auto

key lock timeout

When you enable Automatic
lock automatically on an idle

[Menu #-5-3]

key lock, keypad will be
depending on
the setting without any key requesting: Off, 10 secs,
15 secs, 30 secs, 45 secs, Backlight off
Call

barring

The Call

making

view the
?

All

screen

[Menu #-5-4]

barring service prevents your phone from
or receiving certain category of calls. This

function

The

78

[Menu #-5-2]
code to avoid unauthorized

If you set

If this function is activated,
enter the PIN code.

|

Handset lock
You

requires the call barring password. You
following submenus.

outgoing
barring

calls

service for all

outgoing calls.

can

?

Outgoing
The

international

Outgoing
The

All
The

?

international when

barring service for all incoming calls.
when

Incoming

View the status whether the calls

roaming

can

change

the

can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers. The numbers are protected by your

PIN2 code.
?

Enable

password

can

restrict your

outgoing calls to selected

phone numbers.
?

for Call

[Menu #-5-5]

You

barring services.

Change password
You can
Service.

or

(SIM dependent)

You

cancel all

barred

are

not.

Cancel all
You

Activate

Disable
You

Barring

The submenus:
?

Set the selected call restriction off.

Fixed dial number

incoming

barring service for all incoming calls when
roaming.

?

View status

roaming

The

?

?

barring service for all international outgoing

calls except home network.
?

Cancel

barring service for all outgoing international

calls.
?

?

?

can

cancel fixed

dialling function.

Number list
You can view the number list saved
number.

as

Fixed dial

SETTINGS|

Allows to request the network to set call
restriction on.
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SETTINGS
Change

codes

PIN is

abbreviation of Personal Identification

an

[Menu #-5-6]

Number to prevent
You

can

change the

use

by unauthorized

access

codes:

?

If you select Automatic mode, the phone will
automatically search for and select a network for

person.

you. Once you have selected

Security code,

phone will be

PIN code, PIN2 code.

change the Security code/PIN1/
input your original code, and then press
the left soft key < [OK].

?

PIN2 code

“Automatic”, the

set to “Automatic” even

power is off and

1. If you want to

2.

Automatic

though the

on.

Manual
The phone will find the list of available networks
and show you them. Then you can select the

Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify

network which you want to use if this network has
roaming agreement with your home network

them.

a

operator. The phone let you select another

Network
You

SETINGS
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select a network which will be registered
automatically or manually. Usually, the

can

either

network selection is set to Automatic.

Network selection
You

network if the
network.

[Menu #-6]

can

select

a

network type.

?

access

the selected

Preferred
You

can set a list of preferred networks and
phone attempts to register with first, before
attempting to register to any other networks. This
list is set from the phone’s predefined list of known

the

[Menu #-6-1]

phone fails to

networks.

Band selection
?

EGSM/DCS
According to depending
can

?

[Menu #-6-2]

on

Network situation, you

select EGSM/DCS.

PCS

only

According to depending
can select PCS only.

on

Network situation, you

can

depending

on

[Menu #-8]

If you select this menu, the phone is automatically
registered to a GPRS network when you switch the
phone on. Starting a WAP or PC dial-up application
created the connection between

can

memory. You

can

go to each

repository menu.

Reset settings
[Menu #-7-1]

on

and data transfer is

Memory status

various

situations.

Switch

closed when you end the WAP connection.

check free space and memory usage of
each repository, Internal memory, and Multimedia

[Menu #-7]

set GPRS service

[Menu #-7-2]

If you select this menu, the GPRS connection is
established when you connect a WAP service and

You

GPRS Attach
You

When needed

phone and network

possible. When you end the

application, GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network remains.

You

initialize all

[Menu #-9]
defaults. You need

factory
Security code to activate this function.

?

can

Restore default
default

?

settings: Allows you to

restore

settings.

Clear multimedia memory: Allows you to format
the multimedia memory and create a default

directory.
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ACCESSORIES
There

are

various accessories for your mobile

phone. You

can

select these

options according to your

personal communication requirements.
Standard

Hands free

Battery

ear-

microphone and music
player controller combo
Travel

Adapter

This

charger allows you to
charge the battery while away

from home

or

?

Stereo headset

?

Controller: Answer & End

button, music player control,
volume control, Hold button
and microphone.

your office.

After

Data cable/CD
You

ACESORI

|

can

to PC to

connect your phone
exchange the data

into the headset jack
left side of the

between them.

on

the

phone.

! Note
genuine LG accessories.

?

Always

?

Failure to do this may invalidate your warranty.

?

use

Accessories may be different in different

inquires.
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connecting the

headset and the controller,
plug the end of controller

regions; please check with

our

regional service

company

or

agent for further

TECHNICAL DATA
General
Product

System

name :
:

KG320S

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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MEMO

85

MEMO
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