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Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες.
WiFi
(WLAN)

WiFi
Πνευματικά δικαιώματα ©2010 LG Electronics, Inc. Με επιφύλαξη
κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG
είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών νομικών
προσώπων του.
Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities.
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(WLAN)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN
χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους
στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς
χώρους στη Γαλλία, τη Ρωσία και την
Ουκρανία.
This device uses non-harmonised frequency
and is intended for use in all European
countries.
The WLAN can be operated in the EU without
restriction indoors, but cannot be operated
outdoors in France.

Bluetooth QD ID B016767
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Οδηγός χρήσης
LG-E900 - Ελληνικά
• Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να εξοικειωθείτε
με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.lg.com.
• Ορισμένα από τα περιεχόμενα του οδηγού
ενδέχεται να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας,
ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της συσκευής
από άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του
πληκτρολογίου αφής που διαθέτει.
• Πνευματικά δικαιώματα ©2010 LG Electronics,
Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η
επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα
κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών
οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά
σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων
κατόχων τους.
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Συγχαρητήρια για την αγορά του προηγμένου
τηλεφώνου μικρών διαστάσεων LG-E900 της LG, το
οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με την πιο
πρόσφατη τεχνολογία ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΟΚ.
2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά
απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής
απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την
κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει
στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της
παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό
γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το
μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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Πνευματικά δικαιώματα και
εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα των τεχνολογιών και
των προϊόντων που περιλαμβάνονται
στην παρούσα συσκευή αποτελούν
ιδιοκτησία των
αντίστοιχων
κατόχων τους:
• Το προϊόν
περιλαμβάνει λογισμικό με άδεια
χρήσης από την MS, θυγατρική
εταιρεία της Microsoft Corporation.
Η Microsoft και οποιοδήποτε
λογισμικό φέρει την επωνυμία
Microsoft αποτελούν σήματα
κατατεθέντα της Microsoft
Corporation. Πριν χρησιμοποιήσετε
το προϊόν, ανατρέξτε στους όρους
της άδειας χρήσης λογισμικού
Microsoft που ισχύουν για την
άδεια χρήσης του λογισμικού
Windows Phone 7. στο τέλος του
παρόντος οδηγού, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα
δικαιώματα και τους περιορισμούς
χρήσης.
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• Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα
κατατεθέν της the Bluetooth SIG, Inc.
• © 2010 Microsoft Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι ονομασίες Microsoft, Internet
Explorer® Mobile, Windows® Phone,
Windows® Phone Marketplace,
Xbox LIVE®, Zune®, <η λίστα των
Windows και άλλες εμπορικές
ονομασίες και λογότυπα
που αναφέρονται στα υλικά
τεκμηρίωσης, σε αλφαβητική σειρά>
αποτελούν εμπορικά σήματα του
ομίλου εταιρειών Microsoft.
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή
παράνομη.
Έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ
ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ
Η κινητή συσκευή σας αποτελεί
πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων.
Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα
όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες
(RF) τα οποία συνιστώνται από τις
διεθνείς οδηγίες (ICNIRP). Τα όρια
αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών
οδηγιών και θέτουν επιτρεπτά όρια
για τον πληθυσμό. Ο οδηγίες έχουν
αναπτυχθεί από ανεξάρτητους
επιστημονικούς οργανισμούς μέσω
περιοδικών και εμπεριστατωμένων
αξιολογήσεων επιστημονικών
μελετών. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν
ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας
που έχει σχεδιαστεί για την ασφάλεια

όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από
την ηλικία και την κατάσταση της
υγείας τους.
Στο πρότυπο έκθεσης για τις κινητές
συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα
μέτρησης γνωστή ως Συντελεστής
Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο
ΣΕΑ που ορίζεται στις διεθνείς οδηγίες
είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ
διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές
μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει
στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο
ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων
που χρησιμοποιεί. Αν και ο ΣΕΑ
ορίζεται σύμφωνα με το ανώτερο
πιστοποιημένο επίπεδο λειτουργίας,
η πραγματική τιμή του ΣΕΑ της
συσκευής κατά τη λειτουργία ενδέχεται
να είναι κατά πολύ χαμηλότερη από
τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει
επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί
για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα
ισχύος έτσι ώστε να καταναλώνει
μόνο την ισχύ που απαιτείται για να
έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Γενικά,
όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό
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εκπομπής, τόσο πιο χαμηλή είναι η
εκπομπή ισχύος από τη συσκευή. Πριν
αρχίσει να διατίθεται προς πώληση
στο κοινό κάποιο μοντέλο τηλεφώνου,
θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πληροί
τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό
και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό
εξοπλισμό. Αυτή η οδηγία
περιλαμβάνει ως μία από τις βασικές
απαιτήσεις, την προστασία της υγείας
και την ασφάλεια του χρήστη και κάθε
άλλου ατόμου.
Όταν ελέγχεται η χρήση της συσκευής
στο αυτί, η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ είναι
0,935 W/kg.
Αυτή η συσκευή πληροί τις
προϋποθέσεις για την έκθεση
σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν
χρησιμοποιείται στην κανονική
θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε
όταν βρίσκεται τουλάχιστον 1,5
cm μακριά από το σώμα. Όταν
χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς,
κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο
σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει
μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να
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συγκρατεί το προϊόν τουλάχιστον
1,5 cm μακριά από το σώμα σας. Για
τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή
μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την
ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο
δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή
μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει
έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια
σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται
οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με
την απόσταση από το σώμα μέχρι
να ολοκληρωθεί η μετάδοση. Η
υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτή τη
συσκευή κατά τον έλεγχο για χρήση
στο σώμα είναι 1,47 W/kg.
* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές
που χρησιμοποιούνται από το κοινό
είναι 2,0 watt/κιλό (W/kg) κατά μέσο
όρο ανά δέκα γραμμάρια σωματικού
ιστού. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν
σημαντικό περιθώριο ασφαλείας
προκειμένου να παρέχουν
συμπληρωματική προστασία στο κοινό
και να υπολογίζονται τυχόν μεταβολές
στις μετρήσεις. Οι τιμές ΣΕΑ ενδέχεται
να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές
απαιτήσεις δήλωσης και τη ζώνη
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δικτύου.
Για πληροφορίες ΣΕΑ σε άλλες
περιοχές, δείτε τις πληροφορίες
προϊόντος στη διεύθυνση www.
lgmobile.com.
Πληροφορίες ΣΕΑ της FCC
Η φορητή συσκευή έχει σχεδιαστεί
ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις
έκθεσης σε ραδιοκύματα, οι οποίες
καθορίστηκαν από την Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ και
από το Υπουργείο Βιομηχανίας του
Καναδά.
Αυτές οι προϋποθέσεις θέτουν όριο
ΣΕΑ 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1
γραμμάριο ιστού. Η υψηλότερη τιμή
ΣΕΑ που έχει καταγραφεί στο πλαίσιο
αυτού του προτύπου στη διάρκεια
πιστοποίησης του προϊόντος για
χρήση στο αυτί είναι 0,59 W/kg και για
κατάλληλη χρήση στο σώμα 0,63W/kg.
Επιπλέον, αυτή η συσκευή
δοκιμάστηκε για τυπική χρήση στο
σώμα με το πίσω μέρος του τηλεφώνου
να βρίσκεται σε απόσταση 0,79 ιντσών
(2 cm) ανάμεσα στο σώμα του χρήστη
και το πίσω μέρος του τηλεφώνου.

* Σημείωση & προφύλαξη από την
FCC

Προσ
Αλλαγ
δεν έχ
τον κα
ακυρώ
εξοπλ
Φρον
προϊό

Προσοχή!
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το
άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η
χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο
προϋποθέσεις:
(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές
και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να
αποδέχεται οποιαδήποτε
παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων
παρεμβολών που μπορεί να
προκαλέσουν ανεπιθύμητη
λειτουργία.

• Μην

Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της
FCC, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη
απόσταση 0,79 ιντσών (2 cm) ανάμεσα
στο σώμα του χρήστη και το πίσω
μέρος του τηλεφώνου.

μον
επισ
εξει
• Σύμ
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Προσοχή!
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που
δεν έχουν εγκριθεί ρητά από
τον κατασκευαστή ενδέχεται να
ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του
εξοπλισμού.
Φροντίδα και συντήρηση του
προϊόντος

￼

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις
μπαταρίες, τους φορτιστές και
τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί
για χρήση με το συγκεκριμένο
μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση
διαφορετικών τύπων ενδέχεται να
καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση
ή εγγύηση που ισχύει για το
τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη.
• Μην αποσυναρμολογείτε τη

μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες
επισκευής, παραδώστε την σε
εξειδικευμένο τεχνικό.
• Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές
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•

•
•

•

που καλύπτονται από την εγγύηση
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση
ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε
καινούργιων είτε επισκευασμένων),
με την προϋπόθεση ότι η
λειτουργικότητά τους είναι όμοια με
τη λειτουργικότητα των μερών που
αντικαταστάθηκαν.
Κρατάτε τη συσκευή μακριά
από ηλεκτρικές συσκευές όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και
υπολογιστές.
Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται
μακριά από πηγές θερμότητας, όπως
καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
Προσέξτε να μην πέσει.
Η συσκευή δεν πρέπει να
υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή
κραδασμούς.
Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις
περιοχές όπου αυτό απαιτείται
από ειδικούς κανονισμούς. Για
παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το
τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς
η χρήση του μπορεί να επηρεάσει
ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
9
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• Μην πιάνετε το τηλέφωνο με

•

•

•

•
•
•

βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει.
Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο
τηλέφωνο.
Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά
σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται
να θερμανθεί και να δημιουργηθεί
κίνδυνος πυρκαγιάς.
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί
για τον καθαρισμό του εξωτερικού
της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε
διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό ή
οινόπνευμα).
Μη φορτίζετε το τηλέφωνο
όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά
υφάσματα.
Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε
καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους
με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα
σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια
μέσων μεταφοράς. Μπορεί να
επηρεάσει τις πληροφορίες που
περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.

• Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά

αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να
προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
• Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά
ή υγρασία.
• Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα
αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά.
Μην ακουμπάτε την κεραία άνευ
λόγου.
• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο
ή τα αξεσουάρ σε μέρη με υψηλή
υγρασία, όπως πισίνες, θερμοκήπια,
σολάριουμ ή τροπικά περιβάλλοντα,
καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
στο τηλέφωνο και ακύρωση της
εγγύησης.

Αποτελεσματική χρήση του
τηλεφώνου
Ηλεκτρονικές και ιατρικές συσκευές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να
δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν
την απόδοσή τους.
Μην χρησιμοποιείτε το κινητό
τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια.

Συμβο
διαπισ
τηλεφ
παρεμ
ιατρικ
Ορισμ
ενδέχε
από κι
Μικρέ
να επη
τηλεο
κ.λπ.

Βημα

Οι κατ
συνιστ
μεταξ
βηματ
πιθανέ
Για να
τηλέφ
στην π
το τοπ
στήθο
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Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να
διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του
τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές στη λειτουργία της
ιατρικής συσκευής που διαθέτετε.
Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα
ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές
από κινητά τηλέφωνα.
Μικρές παρεμβολές ενδέχεται
να επηρεάσουν συσκευές, όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές
κ.λπ.

Βηματοδότες
Οι κατασκευαστές βηματοδοτών
συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15 cm
μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του
βηματοδότη, ώστε να αποτρέπονται
πιθανές παρεμβολές στο βηματοδότη.
Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε το
τηλέφωνο στο αυτί που δεν βρίσκεται
στην πλευρά του βηματοδότη και μην
το τοποθετείτε σε τσέπη στο ύψος του
στήθους.

λισμό
α.
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Νοσοκομεία
Απενεργοποιήστε την ασύρματη
συσκευή σας όταν αυτό σας ζητείται σε
νοσοκομεία, κλινικές ή εγκαταστάσεις
υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η
παράκληση γίνεται για την αποφυγή
πιθανών παρεμβολών με ευαίσθητο
ιατρικό εξοπλισμό.

Οδική ασφάλεια
Ελέγξτε τους νόμους και τους
κανονισμούς για τη χρήση των κινητών
τηλεφώνων στις περιοχές όπου
οδηγείτε.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο
χειρός όταν οδηγείτε.
• Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην
οδήγηση.
• Σταματήστε στην άκρη του δρόμου
και σταθμεύστε το όχημά σας πριν
πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε
σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι
συνθήκες οδήγησης.
• Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα
ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά
σας, όπως το ραδιόφωνο του
11
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αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό
ασφαλείας.
• Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο
με έναν ή περισσότερους
αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην
τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό
σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η
λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία του
αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός
λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
• Εάν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε
εν κινήσει, φροντίστε να ρυθμίσετε
την ένταση σε λογικό επίπεδο
προκειμένου να έχετε επίγνωση
του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό
επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε
κοντά σε δρόμο.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας
Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην
ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Επομένως, σας συνιστούμε να μην
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας.
Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε

την ένταση της μουσικής και του ήχου
κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

Πεδία

Η υπερβολική ένταση ήχου και η
πίεση των ακουστικών ενδέχεται να
επιφέρουν απώλεια της ακοής.

περ
Ακο
τυχό

Γυάλινα εξαρτήματα
Ορισμένα εξαρτήματα της
κινητής συσκευής είναι από
γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται
να σπάσει σε περίπτωση πτώσης
της κινητής συσκευής σε σκληρή
επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος.
Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο
εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην
επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην
ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή
συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το
γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο
υπηρεσιών.

• Μην

Περιβ
κίνδυ

• Μην

σημ

• Μην

κοντ

• Μην

απο
ή εκ
αυτο
το κ
αξεσ

Χρήσ

Οι ασύ
να προ
συστή
• Πριν
αερ
κινη
• Μην
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Πεδία ανατινάξεων

• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε

περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις.
Ακολουθείτε τους περιορισμούς και
τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει
κίνδυνος εκρήξεων

• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε

σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.

• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο

κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
• Μην μεταφέρετε και μην
αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά
ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του
αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε
το κινητό σας τηλέφωνο και τα
αξεσουάρ του.

Χρήση σε αεροσκάφος

αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος
χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά
Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές
μέρος, μακριά από παιδιά.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού
μεγέθους που ενδέχεται να
αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό εάν
αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό,
δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά
σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες
κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον
τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να
ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν
να προκαλέσουν παρεμβολές στα
συστήματα αεροσκαφών.
• Πριν την επιβίβασή σας σε
αεροσκάφος, απενεργοποιείτε το
κινητό σας τηλέφωνο.
• Μην το χρησιμοποιείτε όσο το

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 13
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Πληροφορίες και φροντίδα
μπαταριών

• Εάν η μπαταρία δεν έχει

• Δεν είναι απαραίτητο να

•

•
•
•

αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για
να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση
με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν
εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης
που μπορεί να επηρεάσει την
απόδοση της μπαταρίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και
φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν
σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να
μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Μην αποσυναρμολογείτε και μην
βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της
μπαταρίας καθαρές.
Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν
μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η
μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί
εκατοντάδες φορές μέχρι να
χρειαστεί αντικατάσταση.

14 LG-E900 | Οδηγός χρήσης
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•

•
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χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό,
φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε
τη διάρκεια χρήσης της.
Μην αφήνετε εκτεθειμένο το
φορτιστή της μπαταρίας απευθείας
στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον
χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή
υγρασία, όπως το μπάνιο.
Μην αφήνετε την μπαταρία σε
θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς
μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία
με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε,
εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε
ως οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να
αντικαταστήσετε την μπαταρία,
επισκεφτείτε το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο σημείο
εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο
μεταπωλητή της LG Electronics για
βοήθεια.

• Για ν
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χει

• Για να μην αποφύγετε την άσκοπη

κατανάλωση ενέργειας από το
φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το
φορτιστή από την πρίζα μετά την
πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
• Η πραγματική διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από
τη διαμόρφωση του δικτύου,
τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις
συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και
τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ες
γίες
τε,
ίπτετε

ρο
για
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Παρουσίαση τηλεφώνου

Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου
Υποδοχή ακουστικού
Κουμπί Power/Lock
(Λειτουργία/Κλείδωμα)
• Πατήστε παρατεταμένα (τρία δευτερόλεπτα) για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.
• Σύντομο πάτημα για απενεργοποίηση της
οθόνης.
Ακουστικό
Αισθητήρας εγγύτητας
ALS (Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος)
Κουμπί Search (Αναζήτηση)
Άνοιγμα της λειτουργίας Quick Search (Γρήγορη
αναζήτηση)
Κουμπί Start (Έναρξη)
Επιστροφή στην αρχική οθόνη, εκκίνηση της
λειτουργίας Voice Recognition - Αναγνώριση
φωνής (πατώντας παρατεταμένα).
Κουμπί Back (Πίσω)
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Μικρόφωνο
16 LG-E900 | Οδηγός χρήσης
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￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στο
τηλέφωνο ή καθίσετε πάνω του, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD
και στη λειτουργία της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε την προστατευτική μεμβράνη
στον αισθητήρα προσέγγισης της οθόνης LCD διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη
στον αισθητήρα.

Πλήκτρα έντασης
•Ό
 ταν η οθόνη
βρίσκεται σε
αναμονή: ένταση
ήχου συστήματος &
ήχου κλήσης.
•Σ
 τη διάρκεια
κλήσεων: ένταση ήχου
ακουστικού.
•Κ
 ατά την
αναπαραγωγή
κομματιών: έλεγχος
της έντασης των
κομματιών.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 17

Φορτιστής, καλώδιο μεταφοράς
δεδομένων (καλώδιο USB)
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Περιμένετε να ενεργοποιηθεί
το τηλέφωνο και να συνδεθεί στο δίκτυο
πριν συνδέσετε το καλώδιο USB.

Πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής
• Πατήστε παρατεταμένη το πλήκτρο
φωτογραφικής μηχανής για απευθείας
μετάβαση στην προεπισκόπηση
φωτογραφικής μηχανής.

17
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Εμφάνιση με ανοικτό καπάκι

Τοπο
μπατ
Κάλυμμα μπαταρίας

Εξωτερικός
φακός
φωτογραφικής
μηχανής
Φλας
φωτογραφικής
μηχανής

1 Αφα
μπατα
Πατήσ
του κα
φαίνετ
Αναση
του (2

Μπαταρία

Υποδοχή κάρτας USIM

2 Αφα
Χρησι
κάτω μ
μπατα
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Τοποθέτηση κάρτας USIM και
μπαταρίας
1 Αφαίρεση του καλύμματος της
μπαταρίας
Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης
του καλύμματος της μπαταρίας, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (1).
Ανασηκώστε το κάλυμμα από τη θέση
του (2).

2 Αφαίρεση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε την εγκοπή στο
κάτω μέρος για να ανασηκώσετε την
μπαταρία από τη θέση της.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 19

￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αφαιρείτε τη μπαταρία όταν είναι
ενεργοποιημένο το τηλέφωνο, καθώς
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο
τηλέφωνο.

3 Τοποθέτηση της κάρτας USIM
Τοποθετήστε την κάρτα USIM στη
βάση συγκράτησης της κάρτας USIM.
Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της
κάρτας είναι στραμμένη προς την
πλευρά του τηλεφώνου. Σπρώξτε
την υποδοχή της κάρτας USIM στη
θέση της.
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5 Φόρτιση του τηλεφώνου
Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής
φορτιστή που βρίσκεται στην πλαϊνή
πλευρά του LG-E900. Τοποθετήστε το
βύσμα του φορτιστή στην αντίστοιχη
υποδοχή και συνδέστε το φορτιστή
στην πρίζα.

4 Τοποθέτηση μπαταρίας
Πρώτα τοποθετήστε το πάνω μέρος
της μπαταρίας στο πάνω άκρο της
θέσης μπαταρίας. Βεβαιωθείτε
ότι οι επαφές της μπαταρίας
ευθυγραμμίζονται με τους ακροδέκτες
του τηλεφώνου. Πιέστε το κάτω μέρος
της μπαταρίας προς τα κάτω έως ότου
ασφαλίσει στη θέση της.

χαμηλ
χαμηλ
χρήση
περισσ

ΣΗΜΕ
να φορ
προκε
ζωής τ

Το τηλέφωνο δεν είναι δυνατόν να
ενεργοποιηθεί, εάν η μπαταρία είναι
πλήρως αποφορτισμένη. Σε αυτήν την
περίπτωση απαιτούνται περίπου πέντε
λεπτά φόρτισης για να μπορέσετε να
ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο με
το φορτιστή TA συνδεδεμένο.
Εάν το τηλέφωνο φορτίζεται μέσω
σύνδεσης USB, απαιτούνται επιπλέον
14-15 λεπτά περίπου.
Αν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ
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χαμηλή, εμφανίζεται το εικονίδιο πολύ
χαμηλής μπαταρίας που ειδοποιεί το
χρήση να συνεχίσει τη φόρτιση για
περισσότερο χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπαταρία πρέπει
να φορτιστεί πλήρως στην αρχή,
προκειμένου να βελτιωθεί η διάρκεια
ζωής της.

￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
συνδέετε το φορτιστή στο τηλέφωνο
εάν δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία.
Πρέπει να ελέγχετε ότι η μπαταρία
έχει τοποθετηθεί, πριν από τη
φόρτιση.

￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αφαιρείτε την μπαταρία ή την κάρτα
USIM στη διάρκεια της φόρτισης.

￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν
αντικαταστήσετε την μπαταρία με
λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Απορρίψτε
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες
σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά
τη διάρκεια καταιγίδων, να
αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος και το τηλέφωνο,
προκειμένου να αποφεύγετε
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.

￼
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν
έρχεται σε επαφή με αιχμηρά
αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.

λύ
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Πλοήγηση στο Windows Phone
Χρήση της οθόνης αφής

Συμβουλές για την οθόνη αφής
Επιλέξτε στοιχεία ή εκτελέστε
λειτουργίες απλά και εύκολα, από
την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας.
Μάθετε τις βασικές λειτουργίες χρήσης
της οθόνης αφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά
αντικείμενα στην οθόνη αφής, καθώς
μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές.
• Φροντίστε ώστε η οθόνη αφής να μην
έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές
συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν
δυσλειτουργία της οθόνης αφής.
• Φροντίστε ώστε η οθόνη αφής να μην
έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η οθόνη
αφής εκτεθεί σε συνθήκες υγρασίας
ή σε υγρό, ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία.
• Για καλύτερη χρήση της οθόνης
αφής, αφαιρέστε την προστατευτική
μεμβράνη της οθόνης πριν
χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

• Η οθόνη αφής διαθέτει μια ειδική
επίστρωση που εντοπίζει τα πολύ μικρά
ηλεκτρικά φορτία τα οποία εκπέμπει το
ανθρώπινο σώμα.
• Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής,
αγγίζετε την οθόνη αφής με το δάχτυλό
σας. Η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται
στο άγγιγμα με αιχμηρά αντικείμενα,
όπως γραφίδες ή στυλό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Το τηλέφωνο απενεργοποιεί
αυτόματα την οθόνη αφής όταν
δεν τη χρησιμοποιείτε για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να
ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη αφής,
πατήστε το κουμπί [Power].
• Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε
ανάλογα τη διάρκεια φωτισμού της
οθόνης ή να αλλάξετε ταπετσαρία.
Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στη
λίστα εφαρμογών και επιλέξτε Settings
> lock & wallpaper (Ρυθμίσεις >
Κλείδωμα & ταπετσαρία).

Γενικ
αφής

Στις πε
τηλεφ
επιτρέ
διάφο
εντολέ
κείμεν
πληκτ
κανον
τηλεφ
Χρησι
κινήσε
διάφο
Windo
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Διπλό πάτημα
Το διπλό πάτημα
πραγματοποιείται με
ένα γρήγορο διπλό
άγγιγμα στο ίδιο σημείο
της οθόνης. Με το
διπλό πάτημα επιλέγετε
μεγέθυνση ή σμίκρυνση ￼
ενός στοιχείου.

y

Για να
αφής,

Στις περισσότερες εφαρμογές του
τηλεφώνου, οι γενικές κινήσεις σάς
επιτρέπουν να μετακινήστε στις
διάφορες επιλογές και να δίνετε
εντολές. Για να πληκτρολογήσετε
κείμενο, χρησιμοποιήστε το
πληκτρολόγιο της οθόνης ή το
κανονικό πληκτρολόγιο του
τηλεφώνου σας.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γενικές
κινήσεις για να πλοηγηθείτε στις
διάφορες επιλογές του τηλεφώνου σας
Windows Phone 7:

Πάτημα
Το πάτημα είναι ένα
μεμονωμένο, γρήγορο
άγγιγμα της οθόνης. Το
πάτημα χρησιμοποιείται
για την εκτέλεση
εντολών (όπως το
￼
πλήκτρο Enter του
υπολογιστή). Επίσης, με
το πάτημα μπορείτε να
διακόψετε οποιαδήποτε
κίνηση στην οθόνη.

t

μικρά
πει το

Γενικές κινήσεις στην οθόνη
αφής
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Παρατεταμένο πάτημα
Για παρατεταμένο
πάτημα, αγγίξτε με το
δάχτυλο ένα σημείο της
οθόνης και κρατήστε
το σε αυτή τη θέση για
μερικά δευτερόλεπτα.

￼

Κάθετη κύλιση
Με την κάθετη κύλιση
μπορείτε να μετακινήσετε
στοιχεία της οθόνης προς
τα επάνω ή προς τα κάτω.
Ακουμπήστε το δάχτυλό
σας στην οθόνη και
μετακινήστε το προς την
επιθυμητή κατεύθυνση.
Για να σταματήσετε
την κύλιση, απλώς
ανασηκώστε το δάχτυλό
σας. Με αυτόν τον τρόπο
μπορείτε να επιλέξετε
ένα συγκεκριμένο
περιεχόμενο (όπως
να μετακινήσετε ένα
χάρτη στο κέντρο της
οθόνης) ή να αλλάξετε
τη θέση των στοιχείων
που εμφανίζονται στην
οθόνη.

Οριζό
Χρησι
οριζόν
μετακ
οθόνη
ή προ
Ακουμ
σας στ
μετακ
επιθυμ
Για να
απλώς
το δάχ
αυτόν
μπορε
ένα συ
περιεχ
μετακ
στο κέ
ή να α
των στ
εμφαν
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Οριζόντια κύλιση
Χρησιμοποιήστε την
οριζόντια κύλιση για να
μετακινείτε στοιχεία της
οθόνης προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά.
Ακουμπήστε το δάχτυλό
σας στην οθόνη και
μετακινήστε το προς την
επιθυμητή κατεύθυνση.
Για να σταματήσετε,
απλώς ανασηκώστε
το δάχτυλό σας. Με
αυτόν τον τρόπο
μπορείτε να επιλέξετε
ένα συγκεκριμένο
περιεχόμενο (όπως να
μετακινήσετε ένα χάρτη
στο κέντρο της οθόνης)
ή να αλλάξετε τη θέση
των στοιχείων που
εμφανίζονται στην οθόνη.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 25

Κλείσιμο και άνοιγμα
των δαχτύλων
Το κλείσιμο και το
άνοιγμα των δαχτύλων
είναι δύο ακριβώς
αντίθετες διαδικασίες.
Αυτές οι κινήσεις
χρησιμοποιούνται
συνήθως με χάρτες, για
σμίκρυνση ή μεγέθυνση
των εικόνων.
Για το κλείσιμο,
ακουμπήστε και τα δύο
δάχτυλα πάνω στην
οθόνη και ενώστε τις
άκρες τους. Με αυτόν τον
τρόπο γίνεται μεγέθυνση
του περιεχομένου,
εμφανίζοντας στο
κέντρο της οθόνης
το σημείο όπου
ενώνονται οι άκρες
των δαχτύλων. Για το
άνοιγμα, τα δάχτυλα
απομακρύνονται το
ένα από το άλλο για
σμίκρυνση της εικόνας.
25
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Εξοικείωση με την αρχική
οθόνη

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να
έχετε πρόσβαση σε επιλογές μενού, να
πραγματοποιήσετε κλήσεις, να δείτε
την κατάσταση του τηλεφώνου και
πολλά άλλα.

￼

Γνωριμία με την οθόνη και
πλοήγηση

Η αρχική οθόνη είναι η πρώτη εμπειρία
που έχετε με το Windows Phone 7

μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται
οι διαθέσιμες εφαρμογές σε μορφή
παραθέσεων, τις οποίες μπορείτε να
καρφιτσώσετε και να τοποθετήσετε
στην επιθυμητή θέση για εύκολη
εκκίνηση. Οποιαδήποτε εφαρμογή
και αν εκτελείται, πατώντας το κουμπί
[Start] (Έναρξη)
του τηλεφώνου
σας επιστρέφετε πάντα στην αρχική
οθόνη.
1 Απλά σύρετε το δάκτυλό σας προς
τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω
για να προβάλετε όλα τα στοιχεία.
Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε
τις παραθέσεις της αρχικής οθόνης,
οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν
συντομεύσεις των αγαπημένων σας
μενού και εφαρμογών.

Παρα

Η παρ
και το
οποιο
Στις πα
ενημε
μετρη
τις πρ
παραθ
προβλ
Η αρχ

Εικον

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αφού ξεκλειδώσετε το
τηλέφωνό σας, μπορείτε να σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα επάνω για να
μεταβείτε από τη λειτουργία αναμονής
στην αρχική οθόνη και να δείτε τις
παραθέσεις των εφαρμογών.
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Παραθέσεις στην αρχική οθόνη
Η παράθεση είναι μια εύκολα αναγνωρίσιμη οπτική συντόμευση των εφαρμογών
και του περιεχομένου τους. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις παραθέσεις σε
οποιοδήποτε σημείο της αρχικής οθόνης.
Στις παραθέσεις που διαθέτουν λειτουργία ειδοποίησης μπορείτε να
ενημερώνετε τα γραφικά, το κείμενο ή να προσαυξήσετε τους διαθέσιμους
μετρητές για να εξατομικεύσετε αμέσως την αρχική οθόνη ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση
παραθέσεων εάν ήρθε η σειρά σας να παίξετε σε ένα παιχνίδι, για καιρικές
προβλέψεις ή για τον αριθμό των μηνυμάτων email που έχετε λάβει.
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται πάντα σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
Εικονίδιο Περιγραφή
Πραγματοποιήστε κλήσεις, με άμεση πρόσβαση στις πιο πρόσφατες
κλήσεις σας και σε όλες τις επαφές σας. Πληκτρολογήστε έναν
αριθμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πατήστε το
εικονίδιο τηλεφωνητή για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα,
με οποιαδήποτε σειρά θέλετε.
Πατήστε για πρόσβαση στο μενού People (Άτομα), μια
ενσωματωμένη εφαρμογή επικοινωνίας για email, μηνύματα, επαφές
και άλλες πληροφορίες.
Αποστείλετε και λάβετε μηνύματα κειμένου SMS. Οι συζητήσεις
αποθηκεύονται σε μορφή άμεσης συνομιλίας, επομένως μπορείτε
να δείτε το ιστορικό των μηνυμάτων που έχετε στείλει και λάβει.
Αποστείλετε μηνύματα MMS επισυνάπτοντας φωτογραφίες.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 27
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Εικονίδιο Περιγραφή

Εικον

Το τηλέφωνο Windows Phone υποστηρίζει τα Microsoft
Exchange, Microsoft Outlook Web App και πολλές ακόμη από τις
δημοφιλέστερες εφαρμογές email, συμπεριλαμβανομένων των
Hotmail, Yahoo! Mail, Google και άλλες. Αποθηκεύστε συνημμένες
φωτογραφίες και εικόνες στο φάκελο Saved Pictures (Αποθηκευμένες
εικόνες).
Πατήστε την επιλογή Play To (Αναπαραγωγή σε) για την
αναπαραγωγή βίντεο, αρχείων μουσικής και φωτογραφιών από το
κινητό σας τηλέφωνο σε οποιεσδήποτε συσκευές αναπαραγωγής
συμβατές με το πρότυπο Digital Living Network Alliance (DLNA).
Επιλέγοντας τη λειτουργία ScanSearch μπορείτε να πραγματοποιείτε
αναζήτηση προϊόντων και τοπικών πληροφοριών για οδούς, πόλεις
ή χώρες. Η λειτουργία ScanSearch σας επιτρέπει να προβάλετε
πληροφορίες για τοπικές επιχειρήσεις, όπως διευθύνσεις και στοιχεία
επικοινωνίας.
Καταχωρήστε συμβάντα στο νέο σας τηλέφωνο Windows Phone.
Εγγραφείτε σε ημερολόγια. Ρυθμίστε ειδοποιήσεις για συμβάντα,
συναντήσεις και προθεσμίες. Επιπλέον, μπορείτε να συγχρονίσετε
αυτά τα στοιχεία με το ημερολόγιό σας Windows Live και το
αντίστροφο.
Πατήστε για πρόσβαση στην εφαρμογή Internet Explorer.

ΣΗΜΕ
να δια
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Εικονίδιο Περιγραφή
Μεταβείτε στο Xbox LIVE και παίξτε μόνοι σας ή με φίλους.
Πραγματοποιήστε λήψη νέων παιχνιδιών στο τηλέφωνό σας.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει με το νέο σας
τηλέφωνο Windows Phone, που έχετε λάβει με email και MMS ή
που έχετε συγχρονίσει χρησιμοποιώντας το λογισμικό Zune από
τον υπολογιστή σας. (μόνο για το λειτουργικό σύστημα Windows).
Προβάλετε τα αρχεία με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
Πραγματοποιήστε μεγέθυνση των φωτογραφιών για να δείτε όλες τις
λεπτομέρειες. Αποστείλετε μηνύματα email ή MMS με συνημμένες
φωτογραφίες.
Επιλέξτε την αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο και podcast που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή σας, συνδέοντας τον υπολογιστή σας
για συγχρονισμό των αρχείων. Ακούστε ραδιοφωνικούς σταθμούς
FM. Μεταβείτε στο Marketplace.
Πραγματοποιήστε αγορές ή λήψεις εφαρμογών και μουσικής για
το τηλέφωνό σας Windows Phone από το Κατάστημα εφαρμογών,
χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση Wi-Fi ή τη σύνδεση που
σας παρέχει η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.
Διαβάστε κριτικές άλλων χρηστών ή γράψτε τη δική σας κριτική
για τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Πραγματοποιήστε λήψη και
εγκατάσταση εφαρμογών από την αρχική σας οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καθορισμένη θέση, το όνομα ή το σχέδιο των παραθέσεων ενδέχεται
να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση, την περιοχή, τον πάροχο, το
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πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και την
έκδοση του λογισμικού Windows Phone.
Η λειτουργία και η διαθεσιμότητα των
εφαρμογών ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή
αγοράς και χρήσης του Windows Phone.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
για περισσότερες πληροφορίες.

Προβολή της γραμμής
κατάστασης
Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί
διαφορετικά εικονίδια για την
εμφάνιση πληροφοριών τηλεφώνου,
όπως ισχύς του σήματος, νέα
μηνύματα, διάρκεια ζωής της
μπαταρίας και ενεργές συνδέσεις
Bluetooth και δεδομένων.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας
πίνακας, ο οποίος εξηγεί το νόημα
των εικονιδίων που ενδέχεται να
εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

[Γραμμή κατάστασης]

Εικονίδιο

Προσ

Περιγραφή
Ισχύς σήματος

H
3G

G
E

HSDPA
3G
2G-GPRS
2G-EDGE

￼

Σύνδεση
δεδομένων

Προώθηση κλήσεων
Περιαγωγή
Ισχύς σήματος
ασύρματου δικτύου
Κατάσταση Bluetooth
Λειτουργία ήχου
κλήσης

• Α
 νθ
οθό
μετα
• Για ν
παρ

Κατάσταση εισαγωγής
Επίπεδο ισχύος
μπαταρίας
Ρολόι συστήματος
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Προσαρμογή της αρχικής οθόνης
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Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη των παραθέσεων
στην αρχική σας οθόνη.
Καρφιτσώστε ό,τι θέλετε, όπως εφαρμογές, τοποθεσίες
web, θέσεις στο χάρτη, ακόμη και επαφές. Αν
καρφιτσώσετε μια επαφή στην αρχική οθόνη, θα
λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις τροφοδοσίας για τη
συγκεκριμένη επαφή απευθείας από την παράθεση.

Για να καρφιτσώσετε περισσότερα στοιχεία στην οθόνη,
πατήστε παρατεταμένα το επιθυμητό στοιχείο έως
ότου εμφανιστεί το σχετικό μενού ή ανοίξτε τη λίστα
εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Pin (Καρφίτσωμα).
• Αν θέλετε να μετακινήσετε μια παράθεση σε διαφορετική θέση στην αρχική
οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω στη συγκεκριμένη παράθεση και
μετακινήστε την στο επιθυμητό σημείο.
• Για να καταργήσετε μια παράθεση, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην
παράθεση και επιλέξτε Unpin (Ξεκαρφίτσωμα) .

γής
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Πλοήγηση και ρύθμιση
εφαρμογών
Πρόσβαση σε εφαρμογές

Για πρόσβαση στις εφαρμογές του
τηλεφώνου σας Windows Phone:
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να ανοίξετε τη λίστα
εφαρμογών.
2 Αν δεν εμφανίζεται η επιθυμητή
παράθεση, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα κάτω.
3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.
4 Πατήστε το κουμπί Back
(Πίσω)
για να μεταβείτε στην προηγούμενη
οθόνη ή το κουμπί Start
(Έναρξη) για να επιστρέψετε στην
αρχική οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Για να προσθέσετε μια συντόμευση σε
μία εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα
το εικονίδιο της εφαρμογής από
τη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε να
μετακινήσετε την εφαρμογή σε
οποιαδήποτε θέση στην αρχική οθόνη.
• Το τηλέφωνό σας Windows Phone
32 LG-E900 | Οδηγός χρήσης
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διαθέτει έναν ενσωματωμένο
αισθητήρα που εντοπίζει τον
προσανατολισμό του. Αν περιστρέψετε
το τηλέφωνο κατά τη χρήση ορισμένων
λειτουργιών, το περιβάλλον εργασίας
μεταβαίνει αυτόματα σε οριζόντια
προβολή.

Εξοικείωση με τη γραμμή
εφαρμογών

Για τη ρύθμιση εφαρμογών μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή και το
μενού εφαρμογών που βρίσκονται στο
κάτω μέρος της οθόνης.
Αν θέλετε, για παράδειγμα, να
ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να ανοίξετε τη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε το στοιχείο Alarms
(Αφυπνίσεις).
3 Πατήστε τη γραμμή εφαρμογών για
να προβάλετε το μενού εφαρμογών
ή τα κουμπιά εικονιδίων με τις
αντίστοιχες υποδείξεις.
4 Επιλέξτε το κουμπί εικονιδίου ή το
μενού που θέλετε να ρυθμίσετε.
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Μενού γραμμής εφαρμογών
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Γραμμή εφαρμογών
Αν πατήστε το εικονίδιο των
αποσιωπητικών ή πραγματοποιήσετε
οριζόντια κύλιση στη γραμμή
εφαρμογών, εμφανίζεται μια προβολή
η οποία περιλαμβάνει κουμπιά με
υποδείξεις και ένα προαιρετικό μενού
περιβάλλοντος. Για απόκρυψη της
συγκεκριμένης προβολής, πατήστε
σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της
περιοχής του μενού ή πάνω στα
αποσιωπητικά, πατήστε το κουμπί
επιστροφής, επιλέξτε ένα στοιχείο
μενού ή ένα εικονίδιο της γραμμής
εφαρμογών.
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Το μενού της γραμμής εφαρμογών
είναι ένας προαιρετικός τρόπος
πρόσβασης σε συγκεκριμένες εργασίες
από τη γραμμή εφαρμογών. Για
να ανοίξετε το μενού της γραμμής
εφαρμογών, πατήστε το εικονίδιο των
αποσιωπητικών ή πραγματοποιήστε
οριζόντια κύλιση στη γραμμή
εφαρμογών. Για απόκρυψη της
συγκεκριμένης προβολής, πατήστε
σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της
περιοχής του μενού ή πάνω στα
αποσιωπητικά, πατήστε το κουμπί
επιστροφής, επιλέξτε ένα στοιχείο
μενού ή ένα εικονίδιο της γραμμής
εφαρμογών.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Στην οθόνη προβάλλονται έως και
πέντε στοιχεία μενού.
• Αν δεν εμφανίζεται κανένα στοιχείο
μενού, προβάλλονται μόνο οι
υποδείξεις εικονιδίων.
• Το μενού της γραμμής εφαρμογών
εξακολουθεί να εμφανίζεται στην
οθόνη έως ότου εκτελέσετε μια
ενέργεια.
33
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Εικονίδια γραμμής εφαρμογών
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα εικονίδια ρύθμισης εφαρμογών που
χρησιμοποιούνται συχνότερα.
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προώθηση προς
τα μπροστά
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Προσαρμογή του Windows
Phone

Προσαρμόστε το νέο σας τηλέφωνο
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και
αξιοποιήστε όλα τα πλεονεκτήματα
που σας προσφέρει.

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και
ημερομηνίας

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε διαδοχικά τις επιλογές
Settings > System > date & time
(Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ημερομηνία
& ώρα).
3 Πραγματοποιήστε οριζόντια κύλιση
στη γραμμή Set automatically
(Αυτόματη ρύθμιση) και αλλάξτε
την ημερομηνία, την ώρα και άλλες
επιλογές.
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Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση ήχων και ήχων
κλήσης
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη
ρύθμιση Ringtone (Ήχος κλήσης) και
διάφορους ήχους ειδοποιήσεων, όπως
Ringtone (Ήχος κλήσης), New text
message (Νέο μήνυμα κειμένου), New
voicemail (Νέο μήνυμα τηλεφωνητή),
New email (Νέο email) κ.ο.κ.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε διαδοχικά τις επιλογές
Settings > System > ringtones &
sounds (Ρυθμίσεις > Σύστημα >
Ήχοι κλήσεις & ήχοι).
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Μετάβαση σε λειτουργία
σίγασης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
σίγασης πραγματοποιώντας οριζόντια
κύλιση στη γραμμή κατάστασης της
επιλογής Ringer (Κουδούνισμα) προς
τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προσαρμογή έντασης ήχων
κλήσης
Πιέστε το πλήκτρο έντασης ήχου
προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε την ένταση του ήχου
κλήσης.

Επιλογή ταπετσαρίας για την
αρχική οθόνη

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε διαδοχικά τις επιλογές
Settings > System > lock &
wallpaper > change wallpaper
(Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κλείδωμα &
ταπετσαρία > Αλλαγή ταπετσαρίας).

3 Επιλέξτε μια εικόνα και
αποθηκεύστε την επιλογή σας.
Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη
ρύθμιση χρονικού ορίου της οθόνης
και τον κωδικό πρόσβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η LG δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
χρήση των προεπιλεγμένων εικόνων
ή των εικόνων ταπετσαρίας που
παρέχονται με το τηλέφωνό σας.
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Προσαρμογή της φωτεινότητας
οθόνης
Ρυθμίστε εύκολα τη φωτεινότητα της
οθόνης πραγματοποιώντας κύλιση
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στη
γραμμή ενδείξεων της οθόνης.
Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα
από το μενού ρυθμίσεων,
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε διαδοχικά τις επιλογές
Settings > System > brightness
(Ρυθμίσεις > Σύστημα >
Φωτεινότητα).
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3 Σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής
Automatically adjust (Αυτόματη
προσαρμογή) στη θέση Off
(Απενεργοποίηση) και πατήστε το
επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο φωτεινότητας της
οθόνης επηρεάζει την κατανάλωση της
ισχύος της μπαταρίας.

Κλείδωμα της κάρτας SIM/USIM
Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό
σας ενεργοποιώντας το παρεχόμενο
PIN της κάρτας SIM.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε την επιλογή Settings
(Ρυθμίσεις) και σύρετε το δάχτυλό
σας για να επιλέξετε application >
phone (Εφαρμογή > Τηλέφωνο).
3 Σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής
SIM security (Ασφάλεια SIM) στη
θέση On (Ενεργοποίηση).
4 Εισαγάγετε το PIN και επιλέξτε
Enter.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του
τηλεφώνου με κωδικό PIN, πρέπει
να εισαγάγετε το PIN κάθε φορά που
ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
• Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο
PIN αρκετές φορές, η κάρτα SIM
θα μπλοκαριστεί. Σε αυτήν την
περίπτωση, πρέπει να εισαγάγετε ένα
κλειδί απεμπλοκής PIN (PUK) για να
ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM.
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Εισαγωγή κειμένου
Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο
επιλέγοντας χαρακτήρες από το
εικονικό πληκτρολόγιο της συσκευής.
Η λειτουργία εισαγωγής κειμένου δεν
υποστηρίζει όλες τις γλώσσες. Για
την εισαγωγή κειμένου, ελέγξτε τις
υποστηριζόμενες γλώσσες και επιλέξτε
μία από αυτές. (Settings > System >
keyboard - Ρυθμίσεις > Σύστημα >
Πληκτρολόγιο).

Εισαγωγή κειμένου από το
Phonepad

1 Πατήστε το εικονίδιο του πίνακα
εισαγωγής.
38 LG-E900 | Οδηγός χρήσης
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Λήψ
Mark

2 Πατήστε τους επιθυμητούς
χαρακτήρες για να εισαγάγετε το
κείμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Το τηλέφωνο περιλαμβάνει αρκετά
βοηθήματα πληκτρολόγησης, όπως
προτάσεις κειμένου που εμφανίζονται
πάνω από το πληκτρολόγιο, λειτουργία
αυτόματης διόρθωσης και διατάξεις
πληκτρολογίου ανάλογα με το κείμενο.
(Settings > System > keyboard Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληκτρολόγιο)
• Το Windows Phone 7 υποστηρίζει
μόνο συγκεκριμένες διατάξεις πλήρους
αλφαβήτου, όπως QWERTY, AZERTY
και QWERTZ.
• Πατήστε το πλήκτρο Shift για
κεφαλαίους χαρακτήρες. Το πλήκτρο
Shift περιλαμβάνει τρεις διαθέσιμες
επιλογές: On, Off και Caps Lock
(πατώντας παρατεταμένα).
• Επιλέγοντας το πλήκτρο emoticon
εμφανίζεται ο επιλογέας εικονιδίων
emoticon.
• Πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα
a, i, e, u, o στην οθόνη εμφανίζεται ο
επιλογέας τόνων.
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Λήψη εφαρμογών από το
Marketplace

Το Marketplace επιτρέπει την εύκολη
εύρεση και αγορά μουσικής και
εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων
παιχνιδιών) για να βελτιώσετε ακόμη
περισσότερο τις δυνατότητες του
τηλεφώνου σας.
Στον ιστότοπο έχουν προστεθεί
εξατομικευμένες σελίδες κατηγοριών
για την εύρεση εφαρμογών, παιχνιδιών
και μουσικής.
• Στην αρχική οθόνη, πατήστε ￼
για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών και, στη συνέχεια,
πατήστε την επιλογή Marketplace
.
Εναλλακτικά, πατήστε την παράθεση
Marketplace από την αρχική οθόνη.
• Πατήστε το κουμπί Search
(Αναζήτηση) για να
πραγματοποιήσετε την αναζήτηση
εφαρμογών και πατήστε ξανά τη
συμβολοσειρά αναζήτησης για
επεξεργασία και αναζήτηση.
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• Πληκτρολογήστε την επιθυμητή
συμβολοσειρά και πατήστε την
οθόνη για να εμφανιστούν τα
αποτελέσματα της αναζήτησης στο
κάτω μέρος της ίδιας σελίδας.
• Πατήστε ένα στοιχείο της λίστας
για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα
του Marketplace.
• Κατά την αναζήτηση εφαρμογών,
μπορείτε να πατήσετε σε μια
εφαρμογή ή ένα παιχνίδι για
να εμφανιστεί η σελίδα Details
(Λεπτομέρειες) με λεπτομερείς
πληροφορίες.
• Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να
αγοράσετε και πατήστε την επιλογή
download (Λήψη).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Στο Marketplace δεν διατίθενται
εικόνες, podcast και βίντεο.
• Η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την
περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Σύνδ

Mana
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Έναρξη χρήσης

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, εμφανίζονται οδηγίες για
τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα προτεινόμενα βήματα που πρέπει να
πραγματοποιήσετε.
Πατήστε διαδοχικά SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS >
TIME ZONE (Επιλογή γλώσσας > Ρυθμίσεις Windows Phone > Ζώνη ώρας) και
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Windows Live ID σας

Σύνδεση με το Windows Live ID
Συνδεθείτε με το Windows LIVE ID και πραγματοποιήστε
λήψη εφαρμογών, διασκεδάστε με παιχνίδια στο Xbox LIVE,
χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Zune Pass, επιλέξτε τον
αυτόματο συγχρονισμό των πληροφοριών του Windows Live
στο web και πολλές ακόμη δυνατότητες.
Το Windows Live ID είναι η διεύθυνση email που
χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε υπηρεσίες όπως Xbox
LIVE®, Zune®, Hotmail® κ.ο.κ. Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τη
διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε:
Για το Xbox LIVE: από την κονσόλα του Xbox 360®, συνδεθείτε
με την ετικέτα παίκτη σας και πατήστε το κουμπί Guide στο
χειριστήριο (είναι το μεσαίο κουμπί, με το λογότυπο Xbox).
Στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), επιλέξτε διαδοχικά Account
Management > Windows Live ID (Διαχείριση λογαριασμού > Windows Live ID).
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Για το Zune: συνδεθείτε στο λογισμικό Zune από τον υπολογιστή σας. Κάντε δεξί
κλικ στη φωτογραφία του προφίλ σας και επιλέξτε Switch user (Αλλαγή χρήστη)
για να δείτε το Windows Live ID σας. Για να ορίσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης ή
να λάβετε μια σχετική υπενθύμιση, μεταβείτε στη διεύθυνση http://account live.
com/ResetPassword.aspx.
Αν επιλέξετε να μη συνδεθείτε με το Windows Live ID ακόμη, ορισμένες επιλογές
του τηλεφώνου σας δεν θα είναι προς το παρόν διαθέσιμες (όπως η λήψη
εφαρμογών ή τα παιχνίδια στο Xbox LIVE).
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Εισαγωγή των επαφών σας
Μόλις ρυθμίσετε το email ή το λογαριασμό σας στο
Facebook, οι επαφές σας εισάγονται αυτόματα στο μενού
People (Άτομα). Μόλις προσθέσετε το λογαριασμό σας στο
Facebook, οι τροφοδοσίες των φίλων σας εμφανίζονται στο
μενού People (Άτομα), οι φωτογραφίες τους στο μενού
Pictures (Εικόνες) και οι δικές σας τροφοδοσίες στην
παράθεση Me (Εγώ).
Για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό Facebook (ή οποιονδήποτε
λογαριασμό email):
1 Πατήστε το βέλος από την αρχική οθόνη για να μεταβείτε
στη λίστα εφαρμογών.
2 Πατήστε διαδοχικά Settings > email & accounts (Ρυθμίσεις
> Email & λογαριασμοί).
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Ε πίσης, είναι εύκολο να λάβετε τις επαφές σας από το παλιό σας τηλέφωνο.
Εισαγάγετε την προηγούμενη κάρτα SIM στο νέο σας τηλέφωνο και μεταβείτε
στο μενού Settings (Ρυθμίσεις). Μεταβείτε με οριζόντια κύλιση στις εφαρμογές,
επιλέξτε τα επιθυμητά άτομα και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή εισαγωγής
των επαφών σας από την κάρτα SIM.

λογές

Απόλυτος συγχρονισμός

ού
στο
στο

ήποτε

βείτε

Για να συγχρονίσετε μουσική, βίντεο, εικόνες και ενημερώσεις
από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας (και αντίστροφα), θα
χρειαστείτε το λογισμικό Zune.
1 Μεταβείτε στην τοποθεσία windowsphone.com για να
εγκαταστήσετε το λογισμικό Zune.
2 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
3 Ανοίξτε το λογισμικό Zune και ακολουθήστε τις οδηγίες
για να προσθέσετε μουσική, βίντεο, εικόνες και ό,τι άλλο
θέλετε στη συλλογή σας.
4 Πατήστε την επιλογή Collection (Συλλογή) και σύρετε τα
στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε στο εικονίδιο του
τηλεφώνου που βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά
της οθόνης.

μίσεις
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Επικοινωνία
Τηλέφωνο

Τηλεφωνικές κλήσεις
1 Πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε .
3 Εισαγάγετε τον αριθμό στο
πληκτρολόγιο.
Για τη διαγραφή ψηφίων, πατήστε
.
4 Πατήστε κλήση για να
πραγματοποιήσετε μια κλήση.
5 Για να τερματίσετε μια κλήση,
πατήστε τερματισμός κλήσης .
Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιείτε
κλήσεις επιλέγοντας την παράθεση
Phone (Τηλέφωνο) από την
αρχική οθόνη. Τέλος, μπορείτε να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό κλήσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για την εισαγωγή του
συμβόλου “+” όταν πραγματοποιείτε
διεθνείς κλήσεις, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο [0+].

Απάν

Κλήση επαφών
1 Πατήστε την παράθεση People
(Άτομα) για να ανοίξετε το μενού
των επαφών σας.
2 Μεταβείτε στη λίστα επαφών ή
εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της
επαφής που θέλετε να καλέσετε
πατώντας .
3 Στη λίστα, πατήστε στην επαφή που
θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε τον
αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί, εάν
υπάρχουν περισσότεροι από ένας
για τη συγκεκριμένη επαφή.

Όταν λ
την κα
απαντ
Πατήσ
(Παρά
εισερχ

Λειτο
(απεν
επικο

Σε ορι
απαιτε
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ρύθμι
πτήση
Πατήσ
flight
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Απάντηση και απόρριψη κλήσης
Όταν λαμβάνετε μια κλήση, πατήστε
την καρτέλα answer (Απάντηση) για να
απαντήσετε.
Πατήστε την καρτέλα ignore
(Παράβλεψη) για να απορρίψετε την
εισερχόμενη κλήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν λαμβάνετε μια
κλήση, μειώστε την ένταση του
ήχου από το αντίστοιχο κουμπί στην
αριστερή πλευρά της οθόνης, εάν
θέλετε να μεταβείτε στη λειτουργία
σίγασης.

Λειτουργία πτήσης
(απενεργοποίηση ασύρματων
επικοινωνιών)
Σε ορισμένες τοποθεσίες ίσως
απαιτείται η απενεργοποίηση
των ασύρματων συνδέσεων του
τηλεφώνου σας, επιλέγοντας τη
ρύθμιση Flight mode (Λειτουργία
πτήσης).
Πατήστε διαδοχικά SETTINGS >
flight mode (Ρυθμίσεις > Λειτουργία
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πτήσης). Η συγκεκριμένη λειτουργία
πραγματοποιεί ταυτόχρονα εναλλαγή
μεταξύ των επικοινωνιών Wi-Fi και
Bluetooth του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση έντασης κλήσης
Για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου στη διάρκεια κλήσεων,
χρησιμοποιήστε το κουμπί αύξησης
και μείωσης της έντασης που βρίσκεται
στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης
1 Στη διάρκεια της αρχικής κλήσης,
πατήστε
και στη συνέχεια .
2 Καλέστε τον επιθυμητό αριθμό ή
πραγματοποιήστε αναζήτηση στις
επαφές σας πατώντας
ή .
3 Πατήστε το εικονίδιο κλήσης για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.
4 Στην οθόνη κλήσεων θα
εμφανιστούν και οι δύο κλήσεις. Η
αρχική σας κλήση θα κλειδωθεί και
θα τεθεί σε αναμονή.
5 Πατήστε την επιλογή PRESS TO
SWAP (Πιέστε για εναλλαγή)
στο πάνω μέρος της οθόνης για
45

11/30/10 2:23 PM

εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
6 Για να τερματίσετε τις ενεργές
κλήσεις, πατήστε την επιλογή end
call (Τερματισμός κλήσης).
Αν δεν υπάρχει καμία ενεργή κλήση,
με αυτή την επιλογή θα τερματιστεί
η κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε κλήση που
πραγματοποιείτε, ισχύουν οι σχετικές
χρεώσεις.

Προβολή ιστορικού κλήσεων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε την
επιλογή
για προβολή του Call log
(Αρχείο καταγραφής κλήσεων).
Εμφανίζεται μια πλήρης λίστα όλων
των εξερχόμενων, εισερχόμενων και
αναπάντητων κλήσεων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε οποιαδήποτε
καταχώρηση του αρχείου
καταγραφής για να δείτε την
ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια
της κλήσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατήστε την καρτέλα
της γραμμής εφαρμογών και,
στη συνέχεια, επιλέξτε delete all
(Διαγραφή όλων) για να διαγράψετε
όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

Ρυθμίσεις κλήσεων
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις κλήσεων, όπως την
προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές
δυνατότητες που σας προσφέρει
ο πάροχος υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε
.
2 Πατήστε τη γραμμή εφαρμογών στο
κάτω μέρος της οθόνης ιστορικού
κλήσεων για να ανοίξετε το μενού
Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων).
3 Πραγματοποιήστε κύλιση και
πατήστε τις ρυθμίσεις κλήσεων
και τις επιλογές που θέλετε να
προσαρμόσετε.

Voice
τηλεφ
αριθμ
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Voicemail number (Αριθμός
τηλεφωνητή) - Επεξεργασία του
αριθμού τηλεφωνητή
Show my caller ID to (Εμφάνιση
του αριθμού μου σε) - Επιλέξτε εάν
θέλετε να εμφανίζεται ο αριθμός
του τηλεφώνου σας σε εξερχόμενες
κλήσεις.
international assist (Βοήθεια
για διεθνείς κλήσεις) - Βοήθεια
για την αυτόματη διόρθωση
ορισμένων κοινών λαθών κατά την
πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων και
κλήσεων από το εξωτερικό.

Αναζήτηση επαφής
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή:
Στην αρχική οθόνη
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την
παράθεση του μενού People
(Άτομα) για να ανοίξετε το
αντίστοιχο μενού.
2 Πατήστε
και εισαγάγετε το
όνομα της επαφής χρησιμοποιώντας
το πληκτρολόγιο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για αναζήτηση με
το αρχικό γράμμα ενός ονόματος,
πατήστε την καρτέλα Contacts
(Επαφές) στο πάνω μέρος της οθόνης
και επιλέξτε Groups (Ομάδες). Θα
εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις
ομάδες.

Από το μενού εφαρμογών
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε ￼
για να μεταβείτε στο μενού
εφαρμογών.
2 Πατήστε την εφαρμογή People
(Άτομα) και επιλέξτε το επιθυμητό
προφίλ.
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Προσθήκη νέας επαφής

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την
εφαρμογή People (Άτομα).
2 Για να προσθέσετε φωτογραφία σε
μια νέα επαφή, πατήστε .
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
αποθηκευμένη ή να τραβήξετε μια
νέα φωτογραφία.
3 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο και
ένα πεδίο κειμένου για να ανοίξετε
το πληκτρολόγιο αφής.
4 Πατήστε το εικονίδιο Done
(Τέλος) για να αποθηκεύσετε τις
πληροφορίες που έχετε προσθέσει.
5 Πατήστε μια κατηγορία στις
πληροφορίες επαφών και
εισαγάγετε τα στοιχεία για την
επαφή σας.
6 Πατήστε το εικονίδιο αποθήκευσης
για να αποθηκεύσετε την επαφή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
• Πατήστε την καρτέλα της γραμμής
εφαρμογών και, στη συνέχεια,
πατήστε “delete” (Διαγραφή) για να
διαγράψετε την επαφή που μόλις
αποθηκεύσατε.
• Όταν πατάτε παρατεταμένα σε
μία επαφή από τη λίστα ατόμων,
εμφανίζεται ένα συνοπτικό μενού
όπου μπορείτε να επιλέξετε
καρφίτσωμα στην αρχική οθόνη,
επεξεργασία και διαγραφή.
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Αγαπημένες επαφές
Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες
τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.
Προσθήκη επαφής στο μενού
Favourites (Αγαπημένα)
(καρφίτσωμα στην αρχική οθόνη)
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για
να ανοίξετε τις επαφές του προφίλ
σας.
2 Πατήστε σε μια επαφή για να δείτε
περισσότερες λεπτομέρειες.
3 Πατήστε την επιλογή Pin to start
(Καρφίτσωμα στην έναρξη) από το
μενού εφαρμογών και η αγαπημένη
σας επαφή θα εμφανιστεί στην
αρχική οθόνη.
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Μηνύματα
Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε
διαδοχικά Messaging
> New
(Μηνύματα > Νέο).
2 Κάντε μία από τις ακόλουθες
ενέργειες:
• Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το
όνομα του παραλήπτη στο πλαίσιο
To: (Προς:) και, στη συνέχεια,
πατήστε το αντίστοιχο όνομα της
επαφής από τη λίστα. Επαναλάβετε
τη διαδικασία για να προσθέσετε
περισσότερους παραλήπτες, τα
ονόματα των οποίων προστίθενται
αυτόματα στο πλαίσιο To: (Προς:).
• Εισαγάγετε τους αριθμούς κινητού
τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις email
των παραληπτών στο πλαίσιο To:
(Προς:). Για την εισαγωγή επιπλέον
παραληπτών, πατήστε Enter μετά
από κάθε όνομα.
• Πατήστε Add (Προσθήκη) ,
μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε
49
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σε αυτή. Επαναλάβετε τη διαδικασία
για να προσθέσετε περισσότερους
παραλήπτες, τα ονόματα των οποίων
προστίθενται αυτόματα στο πλαίσιο
To: (Προς:).
3 Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος,
πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και,
στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή
Send
(Αποστολή).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν θέλετε να επισυνάψετε
δεδομένα στο μήνυμά σας, πατήστε την
στο κάτω μέρος της οθόνης
επιλογή
και επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο. Μην
ξεχνάτε ότι μπορείτε να επισυνάψετε
μόνο αρχεία εικόνων.

Απάντηση σε μήνυμα κειμένου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την
επιλογή Messaging (Μηνύματα) και,
στη συνέχεια, πατήστε το κείμενο
του μηνύματος που έχετε λάβει.
2 Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος,
πληκτρολογήστε την απάντησή
σας και, στη συνέχεια, πατήστε την
επιλογή Send
(Αποστολή).
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Προώθηση μηνύματος κειμένου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την
επιλογή Messaging
(Μηνύματα)
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κείμενο του μηνύματος που θέλετε
να προωθήσετε.
2 Πατήστε παρατεταμένα στο μήνυμα
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Forward
(Προώθηση).
3 Πληκτρολογήστε το όνομα, τον
αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη
διεύθυνση email του παραλήπτη
στο πλαίσιο To: (Προς:).
4 Πατήστε στο πλαίσιο μηνύματος,
πληκτρολογήστε το επιθυμητό
μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε
την επιλογή Send
(Αποστολή).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Για την αποστολή μηνυμάτων ενδέχεται
να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις ανάλογα
με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας, ενώ η συγκεκριμένη
υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο εάν
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που
διαθέτετε.
• Τα μηνύματα κειμένου ονομάζονται
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επίσης SMS (Short Message Service) και
μπορούν να περιλαμβάνουν έως και
160 χαρακτήρες.
• Εάν το μήνυμά σας υπερβαίνει τους 160
χαρακτήρες, αποστέλλεται σε ένα ή
περισσότερα επιπλέον μηνύματα.
• Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας αποστέλλουν ορισμένες
φορές μηνύματα χωρίς δυνατότητα
απάντησης ή προώθησης και, σε αυτή
την περίπτωση, το πλαίσιο κειμένου
αναφέρει ότι πρόκειται για μήνυμα
Read-only (Μόνο για ανάγνωση).

Αποθήκευση φωτογραφιών από
μήνυμα κειμένου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την
επιλογή Messaging
(Μηνύματα).
2 Πατήστε ένα κείμενο με
φωτογραφία και, στη συνέχεια,
πατήστε στη φωτογραφία.
3 Πατήστε παρατεταμένα στην
ανοιχτή φωτογραφία και στη
συνέχεια επιλέξτε Save to phone
(Αποθήκευση στο τηλέφωνο).
Η φωτογραφία αποθηκεύεται
στο άλμπουμ Saved Pictures
51
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(Αποθηκευμένες φωτογραφίες) του
τηλεφώνου σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Για την αποστολή μηνυμάτων ενδέχεται
να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις ανάλογα
με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας, ενώ η συγκεκριμένη
υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο εάν
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που
διαθέτετε.
• Τα μηνύματα κειμένου με συνημμένες
φωτογραφίες ονομάζονται επίσης MMS
(Multimedia Message Service).
• Ορισμένες φωτογραφίες που
λαμβάνετε, ενδέχεται να διαθέτουν
προστασία ψηφιακής διαχείρισης
δικαιωμάτων και να μην είναι δυνατή
η αποθήκευσή τους στη συσκευή σας.
Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
αυτές τις φωτογραφίες ως ταπετσαρία.

52 LG-E900 | Οδηγός χρήσης

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 52

Email

Ρύθμ
Live

Ρύθμιση λογαριασμού email
Είτε θέλετε ένα προσωπικό είτε ένα
επαγγελματικό email, το τηλέφωνό
σας Windows Phone διαθέτει
διαφορετικούς τύπους λογαριασμών
email για να επιλέξετε. Ανάλογα
με το λογαριασμό email που έχετε
ρυθμίσει στο τηλέφωνο, μπορούν να
ανακτηθούν και άλλα στοιχεία από
το λογαριασμό σας (όπως επαφές,
ημερολόγιο και πολλά ακόμη).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ρυθμίσετε ένα
λογαριασμό email στο τηλέφωνό σας,
πρέπει να διαθέτετε μια ενεργή σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi, ανατρέξτε
στην ενότητα Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.
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Ρύθμιση λογαριασμού Windows
Live
Κατά την αρχική ρύθμιση του
τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να
συνδεθείτε με το Windows Live ID
σας. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ακόμη
ή εάν διαθέτετε περισσότερα από
ένα Windows Live ID, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε τα παρακάτω
βήματα για να ρυθμίσετε το κύριο
Windows Live ID σας ή επιπλέον
Windows Live ID.
Στην αρχική οθόνη, πραγματοποιήστε
οριζόντια κύλιση προς τα αριστερά
στη λίστα εφαρμογών, πατήστε
Settings (Ρυθμίσεις) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Email &
accounts (Email & λογαριασμοί).
1 Πατήστε διαδοχικά Add an account
> Windows Live (Προσθήκη
λογαριασμού > Windows Live)
και ακολουθήστε τις οδηγίες της
οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Ο πρώτος λογαριασμός Windows Live
που θα ρυθμίσετε δεν είναι δυνατό να
διαγραφεί από το τηλέφωνό σας.
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• Εάν ρυθμίσετε επιπλέον Windows
Live ID στο τηλέφωνο, δεν θα γίνεται
συγχρονισμός των φωτογραφιών που
περιλαμβάνουν αυτοί οι λογαριασμοί
στο τηλέφωνό σας.
• Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό Hotmail εδώ, από τον
οποίο θα ανακτώνται όλα τα νέα
μηνύματα email στο φάκελο Inbox
(Εισερχόμενα). Κατά την είσοδο σε αυτή
την εφαρμογή Hotmail, στην παράθεση
email εμφανίζεται ο αριθμός των νέων
μηνυμάτων σας.

Ρύθμιση λογαριασμού email
Microsoft Exchange
Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να ρυθμίσετε ένα
λογαριασμό email στο Microsoft
Exchange Server. (Μπορείτε, για
παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε το
Microsoft Exchange Server για τον
επαγγελματικό σας λογαριασμό email).
Μπορείτε, επίσης, να ακολουθήσετε τα
βήματα που αναφέρονται παρακάτω
για να ρυθμίσετε άλλους λογαριασμούς
email με χρήση του πρωτοκόλλου
Exchange ActiveSync—όπως ένα
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φιλοξενούμενο λογαριασμό email
Microsoft Exchange ή ένα λογαριασμό
Outlook Web App.
1 Στην αρχική οθόνη,
πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών, πατήστε
Settings
(Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το στοιχείο Email &
accounts (Email & λογαριασμοί).
2 Πατήστε διαδοχικά Add an account
> Outlook (Προσθήκη λογαριασμού
> Outlook).

Ρύθμιση λογαριασμού email από
υπηρεσία παροχής Internet (ISP)
Όταν ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email,
το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει
αυτόματα να πραγματοποιήσει
τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το
συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο
λογαριασμός email μπορεί να
παρέχεται μέσω μιας υπηρεσίας
παροχής Internet (ISP) ή να πρόκειται
για οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό
IMAP ή POP άλλων παρόχων.
1 Στην αρχική οθόνη,
54 LG-E900 | Οδηγός χρήσης
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πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών, πατήστε
Settings
(Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το στοιχείο Email &
accounts (Email & λογαριασμοί).
2 Πατήστε διαδοχικά Add an account
> Other account (Προσθήκη
λογαριασμού > Άλλος λογαριασμός).
Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα
ρυθμίσεων τις οποίες πρέπει να
γνωρίζετε εκ των προτέρων εάν δεν
είναι δυνατή η αυτόματη εύρεση
των κατάλληλων ρυθμίσεων για το
λογαριασμό σας email. Συνήθως
οι συγκεκριμένες πληροφορίες
διατίθενται και στην τοποθεσία web
του παρόχου.
• Ο τύπος του λογαριασμού email
(POP ή IMAP)
• Η διεύθυνση του διακομιστή
εισερχομένων email
• Η διεύθυνση του διακομιστή
εξερχόμενων email (SMTP)
• Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
διακομιστή

• Απα
ema
• Απα

Αποσ

Μετά
email
αποστ
σε αυτ
1 Στη
λογ
ανο
Goo
2 Πατ
3 Κάν
• Στο
πατ
στη
• Πατ
και α
διεύ
εμφ
πλη
• Για ν
πατ

11/30/10 2:23 PM

λίστα
ngs

μοί).
count

σμός).

δεν

ο

eb

il

• Απαιτήσεις SSL για εισερχόμενα
email
• Απαιτήσεις SSL για εξερχόμενα email

Αποστολή μηνυμάτων email
Μετά τη ρύθμιση ενός λογαριασμού
email στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να
αποστέλλετε και να λαμβάνετε email
σε αυτόν το λογαριασμό.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
λογαριασμό email που θέλετε να
ανοίξετε (για παράδειγμα Outlook,
Google ή Windows Live).
2 Πατήστε την επιλογή New (Νέο).
3 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Στο πλαίσιο κειμένου To: (Προς:),
πατήστε Add (Προσθήκη) και,
στη συνέχεια, επιλέξτε μια επαφή.
• Πατήστε στο πλαίσιο To: (Προς:)
και αρχίστε να πληκτρολογείτε μια
διεύθυνση email. Το τηλέφωνο
εμφανίζει σχετικές προτάσεις καθώς
πληκτρολογείτε.
• Για να καταργήσετε έναν αποστολέα,
πατήστε το αντίστοιχο όνομα ή τη
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διεύθυνση email και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Remove (Κατάργηση).
4 Πατήστε στο πλαίσιο
κειμένου Subject: (Θέμα:) και
πληκτρολογήστε το θέμα του
μηνύματος.
5 Πατήστε κάτω από το πλαίσιο
κειμένου Subject: (Θέμα:),
πληκτρολογήστε το μήνυμα email
και, στη συνέχεια, πατήστε Send
(Αποστολή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επισυνάψετε
φωτογραφίες πατώντας την επιλογή
πριν αποστείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων email

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
λογαριασμό email που θέλετε να
ανοίξετε (για παράδειγμα Outlook,
Google ή Windows Live).
2 Επιλέξτε ένα μήνυμα email.
Στην προβολή του μηνύματος,
πραγματοποιήστε τις εξής επιλογές:
• Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε
το μήνυμα email, πατήστε Respond
(Απάντηση) και πραγματοποιήστε
55
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μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Για να διαγράψετε ένα μήνυμα email,
πατήστε το συγκεκριμένο μήνυμα
για να το ανοίξετε και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Delete (Διαγραφή).
• Για να διαγράψετε πολλαπλά
μηνύματα email, πατήστε στο
αριστερό άκρο του email που
θέλετε να διαγράψετε. Εμφανίζεται
ένα πλαίσιο επιλογής. Πατήστε
στο πλαίσιο επιλογής δίπλα στα
email που θέλετε να διαγράψετε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Delete
(Διαγραφή).

Ανάκτηση email
Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό
σας με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο
για νέα email.
Για μη αυτόματο έλεγχο:
1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και επιλέξτε την εφαρμογή Email.
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε
στην παράθεση Email από την
αρχική οθόνη και να επιλέξετε
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το λογαριασμό που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε, όπως Hotmail,
gmail κ.ο.κ.
2 Επιλέγοντας συγχρονισμό, το
τηλέφωνό σας Windows θα
συνδεθεί στο λογαριασμό σας
email και θα ανακτήσει όλα τα νέα
μηνύματα.
Για αυτόματο έλεγχο:
1 Το τηλέφωνο Windows ανακτά
αυτόματα τα μηνύματα email κατά
τη ρύθμιση του λογαριασμού.
2 Μπορείτε να αλλάξετε το
χρονικό διάστημα ανάκτησης
(συγχρονισμού) επιλέγοντας τη
ρύθμιση "download email from"
(Λήψη email από). (Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
επόμενη ενότητα "Αλλαγή των
ρυθμίσεων λογαριασμού email").
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Αλλαγή των ρυθμίσεων
λογαριασμού email
Μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον
λογαριασμούς, ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την
εφαρμογή Email. Εναλλακτικά,
μπορείτε να πατήσετε την παράθεση
Email από την αρχική οθόνη.
2 Πατήστε τη γραμμή εφαρμογών
στο κάτω μέρος της οθόνης για να
ανοίξετε το μενού επιλογών και, στη
συνέχεια, πατήστε στην επιλογή
add email account (Προσθήκη
λογαριασμού email).
3 Επιλέξτε το λογαριασμό email
που θέλετε να προσθέσετε. Οι
διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν
λογαριασμούς όπως Windows Live,
Outlook, Yahoo! Mail, Google και
άλλους.
4 Καταχωρήστε τη διεύθυνση email
και τον κωδικό πρόσβασης ώστε να
ξεκινήσει αυτόματα ο συγχρονισμός
με το νέο λογαριασμό email.
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Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
1 Πατήστε τη γραμμή εφαρμογών
στο κάτω μέρος της οθόνης για να
ανοίξετε το μενού επιλογών και,
στη συνέχεια, επιλέξτε settings
(Ρυθμίσεις).
2 Για να αλλάξετε συγκεκριμένες
επιλογές συγχρονισμού, πατήστε
την επιλογή "sync settings"
(Ρυθμίσεις συγχρονισμού) ή
επιλέξτε/αποεπιλέξτε τις ρυθμίσεις
"Always bcc myself" (Εισαγωγή της
διεύθυνσής μου στο πεδίο Ιδ.κοιν.
πάντα) και "Use an email signature"
(Χρήση υπογραφής email).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Στην επιλογή "sync settings"
(Ρυθμίσεις συγχρονισμού), μπορείτε
να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις
download new content (Λήψη νέου
περιεχομένου): το χρονικό διάστημα
ανάκτησης περιεχομένου
download email from content to sync
(email, contacts, calendar) (Λήψη email
από περιεχόμενο για συγχρονισμό
(email, επαφές, ημερολόγιο):
57
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ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
περιεχομένου και άλλων λεπτομερών
πληροφοριών λογαριασμού.

Διαγραφή λογαριασμού email

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών.
2 Πατήστε την επιλογή Settings
(Ρυθμίσεις) και μεταβείτε στη
ρύθμιση email & accounts (Email &
λογαριασμοί).
3 Πατήστε παρατεταμένα στο
λογαριασμό που θέλετε να
διαγράψετε και, στη συνέχεια,
επιλέξτε delete (Διαγραφή).

Facebook
Ρύθμιση λογαριασμού Facebook
Μετά τη ρύθμιση του λογαριασμού
Facebook, μπορείτε να έχετε
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
του Facebook μέσω του τηλεφώνου
σας. Επίσης, οι πληροφορίες του
Facebook εμφανίζονται στα μενού
People (Άτομα), Pictures (Εικόνες) και
στην κάρτα Me (Εγώ).

1 Στην αρχική οθόνη,
πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών και πατήστε διαδοχικά
Settings > Email & accounts
(Ρυθμίσεις > Email & λογαριασμοί).
2 Πατήστε διαδοχικά Add an
account > Facebook (Προσθήκη
λογαριασμού > Facebook).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό
Facebook στο τηλέφωνό σας πρέπει
να διαθέτετε μια ενεργή σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
• Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε
περισσότερους από έναν λογαριασμούς
Facebook στο τηλέφωνό σας. Εάν
θέλετε να προσθέσετε ένα διαφορετικό
λογαριασμό, πρέπει πρώτα να
διαγράψετε τον υπάρχοντα.
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Φωτογραφική μηχανή
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή θα ερωτηθείτε
εάν θέλετε να χρησιμοποιείται η
τοποθεσία σας. Επιτρέποντας αυτή την
επιλογή, οι πληροφορίες τοποθεσίας
προστίθενται αυτόματα στις
φωτογραφίες σας για να μπορείτε να
βλέπετε την τοποθεσία λήψης.

Λήψη φωτογραφίας

1 Στην αρχική οθόνη,
πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε
Camera (Φωτογραφική
μηχανή).
Εναλλακτικά, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο Camera
για εκκίνηση της λειτουργίας.
3 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη
λειτουργία φωτογραφικής μηχανής
. Κρατήστε το τηλέφωνο σε
σταθερή θέση, οριζόντια ή κάθετα.
Μπορείτε να επιλέξετε μεγέθυνση ή
σμίκρυνση του θέματος
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για πιο κοντινές ή πιο μακρινές
λήψεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Θέλετε να
διασκεδάσετε με τις ρυθμίσεις
της φωτογραφικής σας μηχανής;
Πατήστε για να προσαρμόσετε
διαφορετικές ρυθμίσεις, όπως το
φλας.

4 Πατήστε το πλήκτρο Camera για
λήψη της φωτογραφίας.
5 Η φωτογραφία αποθηκεύεται
αυτόματα στο άλμπουμ Camera Roll
(Κατάλογος φωτογραφικής μηχανής)
του τηλεφώνου σας.
Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε την
αποστολή φωτογραφιών στο Web,
ακόμη και την αυτόματη κοινή χρήση
των φωτογραφιών σας μέσω SkyDrive
ή Facebook.
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Μετά τη λήψη φωτογραφίας

1 Όταν πραγματοποιήσετε τη λήψη
της φωτογραφίας, πραγματοποιήστε
οριζόντια κύλιση προς τα δεξιά
για να δείτε τη φωτογραφία
με το πρόγραμμα προβολής
φωτογραφιών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Θέλετε να δείτε τα
βίντεο και τις φωτογραφίες σας
σε μορφή κινηματογραφικού
φιλμ; Μεταβείτε στη λειτουργία
φωτογραφικής μηχανής, πατήστε
μια φωτογραφία ή ένα βίντεο,
επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
ενώνοντας τα δύο δάχτυλα, όπως
ακριβώς όταν πραγματοποιείτε
σμίκρυνση, και πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα δεξιά ή προς
τα αριστερά για προβολή της
λωρίδας φιλμ. Η λωρίδα φιλμ
εμφανίζεται καλύτερα εάν
στρέψετε τη συσκευή στο πλάι και
χρησιμοποιήσετε την οριζόντια
προβολή.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια
φωτογραφία για προβολή των
διαθέσιμων επιλογών, όπως
προσθήκη στα αγαπημένα,
διαγραφή, χρήση ως ταπετσαρία
και αποστολή με τη λειτουργία
Messaging (Μηνύματα) ή Play To
(Αναπαραγωγή σε).
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Εγγραφή βίντεο

1 Στην αρχική οθόνη,
πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε
Camera (Φωτογραφική
μηχανή).
Εναλλακτικά, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο Camera
για εκκίνηση της λειτουργίας.
3 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη
λειτουργία βίντεο . Κρατήστε
το τηλέφωνο σε σταθερή θέση,
οριζόντια ή κάθετα.
4 Πατήστε το πλήκτρο Camera για
έναρξη ή διακοπή της εγγραφής.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα
στο άλμπουμ Camera Roll
(Κατάλογος φωτογραφικής μηχανής)
του τηλεφώνου σας.
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Μετά τη λήψη βίντεο

1 Όταν ολοκληρώσετε τη λήψη του
βίντεο, πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα δεξιά και πατήστε
το αρχείο για αναπαραγωγή με το
πρόγραμμα προβολής βίντεο.
Στην οθόνη εμφανίζεται μια
αντιπροσωπευτική εικόνα του βίντεο,
ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζεται η διάρκεια της εγγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το Windows Phone
διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 288
MB ή μεγαλύτερη και στο τηλέφωνό
σας έχει προστεθεί αυτή η επιλογή, τότε
μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφή
και αναπαραγωγή βίντεο σε ποιότητα
HD (ανάλυση υψηλής ευκρίνειας
1280x720). Εάν συνδέσετε το τηλέφωνο
με τον υπολογιστή σας και αντιγράψετε
το αρχείο, μπορείτε να δείτε το βίντεο
με ποιότητα HD και πλήρη ανάλυση
1280x720.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ!
• Για να δείτε ληφθέντα βίντεο από
μια τοποθεσία web, συνδέστε το
τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας
και συγχρονίστε τα δεδομένα στο
τηλέφωνό σας. Δεν είναι δυνατή η
αυτόματη λήψη βίντεο απευθείας
στο τηλέφωνο.
• Για να βρείτε ένα βίντεο που έχετε
δημιουργήσει με το τηλέφωνό
σας και έχει συγχρονιστεί με
τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το
λογισμικό Zune και κάντε κλικ
στις επιλογές Collection > Videos
(Συλλογή > Βίντεο).
• Εάν υπάρχουν πολλές
φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε
να διαγράψετε ή εάν θέλετε να
αποθηκεύσετε αυτά τα αρχεία
στον υπολογιστή σας, μπορείτε να
εξοικονομήσετε χρόνο συνδέοντας
το τηλέφωνο με τον υπολογιστή
σας και αφήνοντας το λογισμικό
Zune να εκτελέσει τις παραπάνω
εργασίες για εσάς.

Προσθήκη πληροφοριών
τοποθεσίας σε φωτογραφίες
Επιλέγοντας την προσθήκη
πληροφοριών τοποθεσίας (GPS) στις
φωτογραφίες σας, οι συγκεκριμένες
πληροφορίες θα εμφανίζονται σε
τρίτους μετά την αποστολή ή την
κοινή χρήση των φωτογραφιών
σας. Στη συνέχεια, εσείς και οι φίλοι
σας μπορείτε να διασκεδάσετε
προβάλλοντας τις φωτογραφίες
σε χάρτη με τη λειτουργία Bing και
Συλλογή φωτογραφιών του Windows
Live, ακόμη και να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση στο Web για άλλες
παρόμοιες φωτογραφίες, καθώς
η τοποθεσία ενσωματώνεται στις
φωτογραφίες σας, στο παρασκήνιο.
1 Στην αρχική οθόνη,
πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών και πατήστε διαδοχικά
Settings > Applications > Pictures +
Camera (Ρυθμίσεις > Εφαρμογές >
Εικόνες + Φωτογραφική μηχανή).

2 Ενε
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τοπ
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2 Ενεργοποιήστε την επιλογή
Include location (GPS) info (Να
περιλαμβάνονται πληροφορίες
τοποθεσίας (GPS) για τις
φωτογραφίες που λαμβάνετε με το
τηλέφωνό σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προτιμάτε να μην
εμφανίζονται οι συγκεκριμένες
πληροφορίες σε φωτογραφίες που
αποστέλλετε στο Facebook ή στο
SkyDrive, ενεργοποιήστε την επιλογή
Keep location info on upload pictures
(Αποκλεισμός των πληροφοριών
τοποθεσίας σε απεσταλμένες
φωτογραφίες).

Zoom (Ζουμ) - Πραγματοποιήστε
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Settings (Ρυθμίσεις) - Πατήστε
αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το
μενού των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε
στην ενότητα Using advanced
settings (Χρήση ρυθμίσεων για
προχωρημένους). Μπορείτε να
προσαρμόσετε ρυθμίσεις όπως
Intelligent Shot (Έξυπνη λήψη), Beauty
shot (Βελτιωμένη λήψη), ScanSearch,
Photo Resolution (Ανάλυση
φωτογραφίας) κ.ά.

Εξοικείωση με τη λειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής

Camera/Video Record mode
(Λειτουργία φωτογραφικής
μηχανής/εγγραφής βίντεο) - Πατήστε
αυτό το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ
της λειτουργίας φωτογραφικής
μηχανής και βίντεο
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Χρήση των έξυπνων ρυθμίσεων φωτογραφίας/βίντεο
Από την οθόνη σκοπεύτρου, πατήστε
για να ανοίξετε όλες τις επιλογές
έξυπνων ρυθμίσεων.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πραγματοποιώντας κύλιση της ροδέλας.
Αφού ρυθμίσετε την κατάλληλη επιλογή, πατήστε τη σχετική ρύθμιση για
εφαρμογή των αλλαγών σας.
Επιλογές
ρύθμισης
Intelligent Shot
(Έξυπνη λήψη)

Ε
ρ

Phot
(Ανάλ
φωτο

Λειτουργία
Το τηλέφωνό σας Windows Phone ρυθμίζει αυτόματα την
ταχύτητα του κλείστρου και το άνοιγμα του διαφράγματος,
ανάλογα με το θέμα και τη φωτεινότητα, για άριστα
αποτελέσματα.

Beauty Shot
(Βελτιωμένη
λήψη)

Το νέο σας Windows Phone ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση
και την ισορροπία των χρωμάτων αναδεικνύοντας το
φυσικό τόνο του δέρματος.

ScanSearch

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη λειτουργία της
εφαρμογής ScanSearch.

Brigh
(Φωτ

Whit
(Ισορ
λευκ

Colo
(Εφέ

Qual
(Ποιό
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Επιλογές
ρύθμισης

Λειτουργία

Photo resolution Όσο περισσότερα είναι τα pixel, τόσο μεγαλύτερο είναι
το αρχείο, που σημαίνει ότι τα αρχεία καταλαμβάνουν
(Ανάλυση
περισσότερο χώρο στη μνήμη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε
φωτογραφίας)
περισσότερες φωτογραφίες στο τηλέφωνο, μπορείτε
να μειώσετε τον αριθμό των megapixel μειώνοντας
ταυτόχρονα το μέγεθος των αρχείων.
Brightness
(Φωτεινότητα)

Η συγκεκριμένη ρύθμιση σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τη
φωτεινότητα εγγραφής ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

White Balance
(Ισορροπία
λευκού)

Προσαρμόζεται αυτόματα το χρώμα του θέματος. Μπορείτε
να πραγματοποιείτε εγγραφή με φυσικές αποχρώσεις,
ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες φωτισμού.

Colour effect
Προσαρμόστε τις επιθυμητές επιλογές ρυθμίσεων του
(Εφέ χρωμάτων) μενού: off (Απενεργοποίηση), sepia (Σέπια), mono
(Ασπρόμαυρο), negative (Αρνητικό) και solarise (Ακτίνες
ήλιου)
Quality
(Ποιότητα)
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Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Super fine (Πολύ καλή),
Fine (Καλή) και Normal (Κανονική). Όσο καλύτερη είναι
η ποιότητα τόσο καθαρότερη θα είναι η φωτογραφία.
Ωστόσο, το μέγεθος του αρχείου θα αυξηθεί, γεγονός
που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες
φωτογραφίες στη μνήμη του τηλεφώνου.
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Επιλογές
ρύθμισης

Εικόν

Λειτουργία

Anti-shake
(Μείωση των
κραδασμών)

Μείωση του θαμπώματος που προκαλείται από τις δονήσεις
ή την κίνηση του χεριού.

Flash (Φλας)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Flash (Φλας) μπορείτε να
επιλέξετε την ενεργοποίηση του ενσωματωμένου φλας σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Video
Resolution
(Ανάλυση
βίντεο)

Μάθετ
φωτογ
αποθη
τηλεφ
βίντεο
που έχ
τηλεφ

Μενο

Όσο περισσότερα είναι τα pixel, τόσο μεγαλύτερο είναι το
αρχείο, που σημαίνει ότι καταλαμβάνει περισσότερο χώρο
στη μνήμη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερα
βίντεο στο τηλέφωνο, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυσή
τους, για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων.

Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης στις αρχικές
Restore
τιμές τους.
to default
(Επαναφορά
προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων)

Το μεν
τηλεφ
αποτε
των φ
στο άλ
φωτογ
φωτογ
σας, φ
αποθη
κειμέν
ή τον

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφίας, μπορείτε να πατήσετε διαδοχικά
Settings > Applications > pictures & camera (Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Εικόνες
και φωτογραφική μηχανή) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις: GPS,
SkyDrive.
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Εικόνες
Μάθετε πώς μπορείτε να προβάλλετε
φωτογραφίες και βίντεο που έχετε
αποθηκεύσει στη μνήμη του
τηλεφώνου σας. Στην περίπτωση των
βίντεο, μπορείτε να δείτε μόνο αυτά
που έχουν εγγραφεί με την κάμερα του
τηλεφώνου σας.

Μενού Pictures (Εικόνες)
Το μενού Pictures (Εικόνες) του
τηλεφώνου Windows Phone
αποτελεί την ψηφιακή έκδοση
των φωτογραφιών που βρίσκονται
στο άλμπουμ σας. Απολαύστε τις
φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με τη
φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου
σας, φωτογραφίες που έχετε
αποθηκεύσει από email ή μηνύματα
κειμένου ή που έχετε λάβει από το Web
ή τον υπολογιστή σας.

χικά

,
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￼
• Times Square wall (Τοίχος Times
Square). Μια έκθεση των τοπικών
φωτογραφιών επιλέγοντας την
προβολή All (Όλα). Το μωσαϊκό
των πιο όμορφων στιγμών σας
αλλάζει την πέμπτη φορά που θα
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή
σας. Αν πραγματοποιήσετε
συγχρονισμό του τηλεφώνου σας
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Zune
πριν μεταβείτε στο μενού Pictures
(Εικόνες), μπορείτε να δείτε εδώ τις
φωτογραφίες σας.
• What's new? (Τι νέο υπάρχει;)
Πρόκειται για τις πιο πρόσφατες
67
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φωτογραφίες φίλων και συγγενών
που έχουν δημοσιοποιηθεί στο
Windows Live ή στο Facebook.
• Picture collection (Συλλογή εικόνων).
Μπορείτε να προβάλλετε τα βίντεο
και τις φωτογραφίες σας ανά
άλμπουμ, ημερομηνία ή σύμφωνα με
τα αγαπημένα σας. Όταν προσθέσετε
μια φωτογραφία στο άλμπουμ
Favourites (Αγαπημένα), μπορείτε
να καρφιτσώσετε το άλμπουμ στην
αρχική οθόνη.
• Hub background (Μενού φόντου).
Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του
μενού για να αλλάξετε το φόντο ή
επιλέξτε την αυτόματη αλλαγή του
φόντου από το τηλέφωνό σας με
τη χρήση των φωτογραφιών σας.
Οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή
σας, αλλάζοντας φόντο αλλάζει
ταυτόχρονα η παράθεση Pictures
(Εικόνες) στην αρχική οθόνη.

• Λογισμικό Zune. Συγχρονίστε αρχεία
χρησιμοποιώντας το λογαριασμό
My Phone (Το τηλέφωνό μου) για
να μετακινήσετε φωτογραφίες από
τον υπολογιστή σε άλμπουμ του
τηλεφώνου σας και αντίστροφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίγετε το μενού
Pictures (Εικόνες) για πρώτη φορά,
εμφανίζονται 8 φωτογραφίες από το
φάκελο 7 του Times Square wall. Για να
δείτε το μωσαϊκό των φωτογραφιών σας
εδώ, πρέπει να πατήσετε στο φάκελο 7 και
να τον διαγράψετε. Στη συνέχεια, το Times
Square wall επιλέγει τυχαία φωτογραφίες
από το άλμπουμ Camera Roll (Κατάλογος
φωτογραφικής μηχανής), αλλά και από
τα άλμπουμ που έχετε συγχρονίσει από
τον υπολογιστή σας ή από τοποθεσίες
κοινωνικής δικτύωσης στο web.

Υποσ
αρχεί

Τύπο

Εικό

Βίντε

ΣΗΜΕ
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Υποστηριζόμενες μορφές
αρχείων
Τύπος

Μορφή

Εικόνα

Επέκταση: bmp, gif, jpg,
png, tiff

Βίντεο

• Επέκταση: mp4
• Κωδικοποίηση: MPEG4

ύ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλέφωνο υποστηρίζει
αρχεία σε μορφή JPG μόνο κατά την
κοινή χρήση αρχείων φωτογραφιών
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Zune
PC client.

• Το λογισμικό του τηλεφώνου δεν
υποστηρίζει ορισμένες μορφές
αρχείων.
• Αν το μέγεθος ενός αρχείου
υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο
στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει
σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.
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Άλμπουμ
Τα άλμπουμ φωτογραφιών παίζουν
σημαντικό ρόλο στον τρόπο
οργάνωσης των βίντεο και των
φωτογραφιών σας στο τηλέφωνο,
στον υπολογιστή σας αλλά και στο
Web. Αν γνωρίζετε σε ποιο ακριβώς
σημείο είναι δυνατή η προσθήκη ή
η διαγραφή άλμπουμ, μπορείτε να
τηρείτε όλα τα αρχεία σας σε τάξη.
Το λογισμικό Zune μεταφέρει
φωτογραφίες από τα άλμπουμ
του τηλεφώνου σας-Camera Roll
(Κατάλογος φωτογραφικής μηχανής),
Saved Pictures (Αποθηκευμένες
εικόνες) και Received Pictures
(Ληφθέντες εικόνες)-στη βιβλιοθήκη
Pictures (Εικόνες) του υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από την προβολή
και τη διαγραφή άλμπουμ, όλες οι
υπόλοιπες εργασίες στα άλμπουμ πρέπει
να εκτελούνται χρησιμοποιώντας το
λογισμικό Zune από τον υπολογιστή σας.
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Προβολή φωτογραφιών

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Pictures (Εικόνες).
Εναλλακτικά, πατήστε την παράθεση
Pictures (Εικόνες) από την αρχική
οθόνη, εάν έχει καρφιτσωθεί ως
αγαπημένη παράθεση.
2 Στο μενού Pictures (Εικόνες),
πραγματοποιήστε κύλιση για
να μεταβείτε στα άλμπουμ
φωτογραφιών (all, date, favourites
- Όλα, Ημερομηνία, Αγαπημένα)
και πατήστε μια παράθεση
φωτογραφίας για άνοιγμα και
προβολή του αρχείου.
Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας,
είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:
• Για την προβολή περισσότερων
φωτογραφιών, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα αριστερά ή προς
τα δεξιά.
• Όταν πατάτε παρατεταμένα σε
μια φωτογραφία, εμφανίζεται
ένα σύντομο μενού από το οποίο

μπορείτε να επιλέξετε διαγραφή,
κοινή χρήση και προσθήκη στα
αγαπημένα.
• Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση,
ακουμπήστε και τα δύο δάχτυλα
στην οθόνη και απομακρύνετε το
ένα από το άλλο (ενώστε τα δάχτυλά
σας για μεγέθυνση της εικόνας).

Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στο μενού Pictures (Εικόνες),
πραγματοποιήστε κύλιση για
να μεταβείτε στα άλμπουμ
φωτογραφιών (all, date, favourites
- Όλα, Ημερομηνία, Αγαπημένα) και
πατήστε μια παράθεση βίντεο για
άνοιγμα και προβολή του αρχείου.
2 Πατήστε μια παράθεση βίντεο για
προβολή.
3 Περιστρέψτε το τηλέφωνο με
αριστερόστροφη φορά για
οριζόντια προβολή.
4 Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα
εικονικά πλήκτρα.

Κοινή
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Κοινή χρήση φωτογραφιών

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε
Pictures (Εικόνες).
2 Βρείτε τη φωτογραφία που θέλετε
να μοιραστείτε. Δεν είναι δυνατή
η αποστολή φωτογραφιών από
ηλεκτρονικά άλμπουμ.
3 Πατήστε παρατεταμένα στη
φωτογραφία και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Share (Κοινή χρήση).
4 Επιλέξτε τον τρόπο κοινής χρήσης
ή αποστολής της φωτογραφίας σας
στο web--μήνυμα κειμένου, email ή
κοινή χρήση μέσω SkyDrive.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SkyDrive αποτελεί τμήμα
του Windows Live και πρόκειται για μια
υπηρεσία στο Web (photos.live.com) με
προστασία κωδικού πρόσβασης, στην
οποία μπορείτε να αποθηκεύετε και
να μοιράζεστε με άλλους έγγραφα και
φωτογραφίες έως 25 GB εντελώς δωρεάν.
Συνδεθείτε με το Windows Live ID σας και
είστε έτοιμοι.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αφού αποστείλετε
τις φωτογραφίες από το τηλέφωνό
σας στο SkyDrive, μπορείτε να τις
βρείτε και να τις επεξεργαστείτε
χρησιμοποιώντας τη Συλλογή
φωτογραφιών του Windows Live
από τον υπολογιστή σας, χωρίς
να απαιτείται σύνδεση στο web. Ο
υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει
λειτουργικό σύστημα Windows
Vista ή Windows 7. Για να δείτε εάν
είναι εγκατεστημένη η Συλλογή
φωτογραφιών του Windows Live,
κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη του
. Στο πλαίσιο
υπολογιστή σας
αναζήτησης, πληκτρολογήστε
"συλλογή φωτογραφιών" και,
όταν εμφανιστεί η λίστα των
αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στο
στοιχείο Συλλογή φωτογραφιών του
Windows Live.
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Αγαπημένα στη συλλογή Εικόνες
Το άλμπουμ Favourites (Αγαπημένα)
στο μενού Pictures (Εικόνες) τοποθετεί
τις πιο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες
σας σε μία συγκεκριμένη θέση για
εύκολη προβολή. Οι φωτογραφίες
στο άλμπουμ Favourites (Αγαπημένες)
είναι οι μόνες που μπορείτε να
καρφιτσώσετε στην αρχική οθόνη
(ουσιαστικά πρόκειται για τις
φωτογραφίες που σας δίνουν χαρά
κάθε φορά που τις βλέπετε).
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε
Pictures (Εικόνες), βρείτε μια
φωτογραφία και πατήστε σε αυτή
για να ανοίξετε το αρχείο.
2 Στο πρόγραμμα προβολής
φωτογραφιών, πατήστε
παρατεταμένα τη φωτογραφία
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Add
to Favourites (Προσθήκη στα
αγαπημένα).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Θέλετε να
προσθέσετε μια φωτογραφία
από ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ
στα αγαπημένα σας; Ανοίξτε το
αρχείο, πατήστε τη συγκεκριμένη
φωτογραφία και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Save to phone (Αποθήκευση
στο τηλέφωνο). Η φωτογραφία
προστίθεται στο φάκελο Saved
Pictures (Αποθηκευμένες εικόνες) του
μενού Pictures (Εικόνες) (All > Saved
Pictures - Όλα > Αποθηκευμένες
εικόνες). Εντοπίστε τη φωτογραφία
και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε
τις ενέργειες που αναφέρονται στο
Βήμα 3 παραπάνω για να προσθέσετε
την αποθηκευμένη φωτογραφία στα
αγαπημένα σας.

Προσ
σε φω
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Προσθήκη ή διαγραφή λεζάντας
σε φωτογραφίες
Προσθήκη λεζάντας
Μπορείτε να προσθέτετε λεζάντες σε
φωτογραφίες που αποστέλλετε στο
Facebook ή στο Windows Live.
1 Πατήστε τη φωτογραφία και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Share (Κοινή
χρήση).
2 Επιλέξτε το λογαριασμό στον
οποίο θέλετε να αποστείλετε τη
φωτογραφία σας.
3 Πατήστε στο πλαίσιο κειμένου
για να πληκτρολογήσετε τη
λεζάντα. Έχετε στη διάθεσή
σας 4 δευτερόλεπτα για να
πληκτρολογήσετε το κείμενο,
διαφορετικά η φωτογραφία θα
αποσταλεί χωρίς λεζάντα.
4 Πατήστε Upload (Αποστολή).
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Διαγραφή λεζάντας
Μπορείτε να διαγράψετε λεζάντες
μόνο από τον υπολογιστή σας και
αποκλειστικά από φωτογραφίες με
λεζάντα που έχετε ήδη αποστείλει.
1 Βρείτε τη φωτογραφία σας.
2 Συνδεθείτε και ακολουθήστε
τα προτεινόμενα βήματα στο
Facebook ή στο Windows Live για να
διαγράψετε τη λεζάντα.
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Προσθήκη πληροφοριών
τοποθεσίας σε φωτογραφίες
Επιλέγοντας την προσθήκη
πληροφοριών τοποθεσίας (GPS) στις
φωτογραφίες σας, οι συγκεκριμένες
πληροφορίες θα εμφανίζονται σε
τρίτους μετά την αποστολή ή την
κοινή χρήση των φωτογραφιών
σας. Στη συνέχεια εσείς και οι φίλοι
σας μπορείτε να διασκεδάσετε
προβάλλοντας τις φωτογραφίες
σε χάρτη με τη λειτουργία Bing και
Συλλογή φωτογραφιών του Windows
Live, ακόμη και να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση στο Web για άλλες
παρόμοιες φωτογραφίες, καθώς
η τοποθεσία ενσωματώνεται στις
φωτογραφίες σας στο παρασκήνιο.
1 Στην αρχική οθόνη,
πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά στη λίστα
εφαρμογών και πατήστε διαδοχικά
Settings > Applications > Pictures
+ Camera (Ρυθμίσεις > Εφαρμογές >
Εικόνες + Φωτογραφική μηχανή).

2 Ενεργοποιήστε την επιλογή
Include location (GPS) info (Να
περιλαμβάνονται πληροφορίες
τοποθεσίας (GPS)) για τις
φωτογραφίες που λαμβάνετε με το
τηλέφωνό σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προτιμάτε να μην
εμφανίζονται οι συγκεκριμένες
πληροφορίες σε φωτογραφίες που
αποστέλλετε στο Facebook ή στο
SkyDrive, ενεργοποιήστε την επιλογή
Keep location info on upload pictures
(Αποκλεισμός των πληροφοριών
τοποθεσίας σε απεσταλμένες
φωτογραφίες).
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Μουσική & βίντεο
Λογισμικό Zune.
Συγχρονίστε αρχεία με το λογαριασμό
Μy phone (Το τηλέφωνό μου) για να
μεταφέρετε μουσική και βίντεο από
τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας και
αντίστροφα.

Λήψη μουσικής, βίντεο και
podcast από το Marketplace
Το Zune Marketplace είναι η ιδανική
επιλογή για τη λήψη των αγαπημένων
σας μουσικών κομματιών, podcast,
ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών
προγραμμάτων και πολλών ακόμη
επιλογών. Ορισμένα αρχεία ή
δείγματα αρχείων προσφέρονται
για αναπαραγωγή ή λήψη εντελώς
δωρεάν. Άλλα στοιχεία διατίθενται
προς αγορά ή ενοικίαση.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο
Zune Marketplace με δύο τρόπους:
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Λήψη ή μετάδοση μουσικής
απευθείας στο τηλέφωνό σας

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Music
& Videos (Μουσική & βίντεο).
2 Πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση στην επιλογή Zune και, στη
συνέχεια, πατήστε Marketplace.
3 Βρείτε ένα τραγούδι, άλμπουμ,
καλλιτέχνη ή μια λίστα
αναπαραγωγής πραγματοποιώντας
οποιαδήποτε από τις παρακάτω
ενέργειες:
• Πραγματοποιήστε οριζόντια κύλιση
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά,
πραγματοποιήστε αναζήτηση
ανάμεσα στις διαθέσιμες κατηγορίες
και πατήστε το επιθυμητό στοιχείο.
• Πατήστε το κουμπί Search
(Αναζήτηση), εισαγάγετε έναν τίτλο
τραγουδιού, άλμπουμ ή το όνομα
καλλιτέχνη και, στη συνέχεια,
πατήστε το επιθυμητό στοιχείο.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες για
τη λήψη μουσικής, βίντεο,
φωτογραφιών και οποιωνδήποτε
άλλων στοιχείων στη συλλογή σας.
75
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Λήψη μουσικής, podcast,
βίντεο, ταινιών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων στον υπολογιστή
σας
4
1 Μεταβείτε στην τοποθεσία
windowsphone.com για να
εγκαταστήσετε το λογισμικό Zune.
2 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας
το καλώδιο USB.
3 Ανοίξτε το λογισμικό Zune
και ακολουθήστε τις οδηγίες
για τη λήψη μουσικής, βίντεο,
φωτογραφιών και άλλων στοιχείων
στη συλλογή σας.
Αν δεν έχετε συνδεθεί ήδη, κάντε
κλικ στην επιλογή Sign In (Σύνδεση).
Εάν διαθέτετε πολλαπλούς
λογαριασμούς Windows LiveID,

καταχωρίστε τα στοιχεία του
λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε
κατά τη ρύθμιση του τηλεφώνου
σας.
Πατήστε την επιλογή collection
(Συλλογή) και σύρετε τα στοιχεία
που θέλετε να συγχρονίσετε στο
εικονίδιο του τηλεφώνου που
βρίσκεται στην κάτω αριστερή
πλευρά της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθενται όλα
τα στοιχεία για αγορά, ενοικίαση,
λήψη ή μετάδοση. Το Zune
Marketplace δεν είναι διαθέσιμο σε
όλες τις τοποθεσίες ή γλώσσες. Τα
περιεχόμενα του Zune Marketplace
διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση του Zune Marketplace,
μεταβείτε στην τοποθεσία Zune.net.
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Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Τύπος

Μορφή

Συγχρονισμός από το λογισμικό Zune

Ήχος

Επέκταση:
mp3, mp4, m4a, wma
Κωδικοποίηση:
MP3, AAC, WMA

Επέκταση:
mp3, mp4, m4a, wma
Κωδικοποίηση: MP3, AAC, WMA

Βίντεο

Επέκταση: 3gp, 3g2, mp4,
m4v, wmv
Κωδικοποίηση: MPEG4,
H263, H264, VC-1

Επέκταση: mp4, m4v, wmv
Κωδικοποίηση: MPEG4, H.264, VC-1

Αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο
και podcast
Το Windows Phone δεν είναι απλώς
ένα τηλέφωνο, αλλά και μια εξαιρετική
συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και
βίντεο με το λογισμικό Zune.
Ακούστε μουσική ενώ περιηγείστε
στο Internet ή ελέγχετε τα email σας,
ενημερωθείτε για τα αγαπημένα σας
podcast εν κινήσει και απολαύστε
ταινίες στα ταξίδια σας. Δεν χρειάζεται
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να έχετε καμία άλλη συσκευή μαζί σας.
Το Windows Phone έχει δημιουργηθεί
για να καλύπτει όλες τις ανάγκες
ψυχαγωγίας.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Music
& Videos (Μουσική & βίντεο).
2 Πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση στην επιλογή Zune και, στη
συνέχεια, πατήστε Music (Μουσική),
Videos (Βίντεο) ή Podcasts.
3 Βρείτε το στοιχείο προς
77
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αναπαραγωγή πραγματοποιώντας
μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Πραγματοποιήστε οριζόντια κύλιση
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά,
πατήστε μια κατηγορία (όπως Artists
(Καλλιτέχνες), Albums (Άλμπουμ)
ή Songs (Τραγούδια)) και, στη
συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση προς
τα επάνω ή προς τα κάτω ανάλογα.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
στο Zune Marketplace, πατήστε
το κουμπί Search (Αναζήτηση)
και εισαγάγετε κάποιον τίτλο
τραγουδιού, άλμπουμ ή το
όνομα ενός καλλιτέχνη. (Το Zune
Marketplace ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες ή
περιοχές).
4 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο
προς αναπαραγωγή.
Αν χρειάζεται να προσαρμόσετε την
ένταση του ήχου, πιέστε τα κουμπιά
αύξησης ή μείωσης της έντασης που
βρίσκονται στο πλάι της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
• Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να
επιλέξετε την αναπαραγωγή όλων
των αρχείων μουσικής σε τυχαία
σειρά. Μετακινήστε το δείκτη σας
στην επιλογή Zune και, στη συνέχεια,
πατήστε Play (Αναπαραγωγή). Το
συγκεκριμένο εικονίδιο βρίσκεται
δίπλα στο στοιχείο Music (Μουσική).
• Εάν υπάρχουν πολλά στοιχεία
σε μια κατηγορία (όπως Songs
(Τραγούδια) ή Albums (Άλμπουμ)),
μπορείτε εύκολα να μεταβείτε σε
ένα συγκεκριμένο σημείο της λίστας
χωρίς κύλιση. Για παράδειγμα, ας
υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στην
αρχή της λίστας Songs (Τραγούδια)
(στην ενότητα "a") και θέλετε να
επιλέξετε για αναπαραγωγή ένα
τραγούδι ο τίτλος του οποίου
ξεκινά με το γράμμα "s". Πατήστε το
χρωματιστό πλαίσιο που περιέχει
το γράμμα "a". Στο πλέγμα των
γραμμάτων που εμφανίζεται,
πατήστε το S.
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Προσαρμογή αναπαραγωγής

1 Κατά την αναπαραγωγή
αρχείων, χρησιμοποιήστε τα
παρακάτω στοιχεία ελέγχου για
να προσαρμόσετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής (ορισμένα στοιχεία
ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα για
όλους τους τύπους πολυμέσων,
όπως τα βίντεο).
Πατήστε
αυτό

Για να κάνετε αυτό
Μουσική: Πατήστε την
εικόνα του άλμπουμ και,
στη συνέχεια, πατήστε
Repeat (Επανάληψη)
για να επιλέξετε την
επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή της
τρέχουσας λίστας.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 79

Πατήστε
αυτό

Για να κάνετε αυτό
Μουσική: Πατήστε την
εικόνα του άλμπουμ
και, στη συνέχεια,
πατήστε Shuffle (Τυχαία
αναπαραγωγή) για
αναπαραγωγή των
στοιχείων της τρέχουσας
λίστας σε τυχαία σειρά.
Οι βαθμολογίες σας
βοηθούν να οργανώνετε
καλύτερα τη μουσική σας
συλλογή: βαθμολογώντας
τραγούδια, καλλιτέχνες
ή άλμπουμ μπορείτε
γρήγορα να δείτε ποια
στοιχεία θα διαγράψετε
σε περίπτωση που
χρειαστείτε περισσότερο
χώρο στη μνήμη.

79

11/30/10 2:23 PM

Πατήστε
αυτό

Για να κάνετε αυτό
Μουσική: Πατήστε αυτό
το στοιχείο ελέγχου για
να μετακινηθείτε στην
αρχή του τρέχοντος
κομματιού ή στο
προηγούμενο κομμάτι
της λίστας αναπαραγωγής
(η λειτουργία εξαρτάται
από το σημείο στο οποίο
βρίσκεται η αναπαραγωγή
του τρέχοντος κομματιού).
Βίντεο και podcast ήχου:
Πατήστε αυτό το στοιχείο
ελέγχου για επιστροφή
στα προηγούμενα επτά
δευτερόλεπτα του
αρχείου.
Όλα: Πατήστε αυτό
το στοιχείο ελέγχου
παρατεταμένα για
γρήγορη κύλιση προς τα
πίσω στο τρέχον στοιχείο.

Πατήστε
αυτό

Για να κάνετε αυτό
Μουσική: Πατήστε αυτό
το στοιχείο ελέγχου για
μετάβαση στο επόμενο
κομμάτι της λίστας
αναπαραγωγής.
Βίντεο και podcast
ήχου: Πατήστε αυτό το
στοιχείο ελέγχου για
γρήγορη μετακίνηση
προς τα εμπρός κατά 30
δευτερόλεπτα.
Όλα: Πατήστε αυτό
το στοιχείο ελέγχου
παρατεταμένα για
γρήγορη μετακίνηση προς
τα εμπρός στο τρέχον
στοιχείο.
Πατήστε αυτό το στοιχείο
ελέγχου για παύση της
αναπαραγωγής.
Πατήστε αυτό το στοιχείο
ελέγχου για έναρξη της
αναπαραγωγής.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
• Κατά την αναπαραγωγή
τραγουδιών ή podcast ήχου,
μπορείτε να μεταβείτε στα
επόμενα ή στα προηγούμενα
στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής
πραγματοποιώντας οριζόντια
κύλιση προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά.
• Κατά την αναπαραγωγή βίντεο,
πατήστε στην οθόνη για να
εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου
αναπαραγωγής. Πιέστε το κουμπί
Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στο
μενού Music & Videos (Μουσική
& βίντεο).
• Πιέστε τα κουμπιά αύξησης ή
μείωσης της έντασης του ήχου για
να εμφανίσετε το σύντομο μενού
των στοιχείων ελέγχου. Αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη ακόμη
και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

χείο
ς
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Εμφάνιση της τρέχουσας λίστας
αναπαραγωγής
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής,
μερικά από τα επόμενα στοιχεία της
λίστας εμφανίζονται κάτω από την
εικόνα του άλμπουμ. Για να δείτε όλα
τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής,
κάντε τα εξής:
1 Πατήστε το όνομα του τρέχοντος
τραγουδιού (κάτω από την εικόνα
του άλμπουμ).
2 Για απόκρυψη της λίστας
αναπαραγωγής, περιμένετε μερικά
δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί
Back (Πίσω).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να επιλέξετε
την αναπαραγωγή ενός
διαφορετικού τραγουδιού της
λίστας, πραγματοποιήστε κύλιση
προς τα επάνω ή προς τα κάτω και,
στη συνέχεια, πατήστε το όνομα
του επιθυμητού στοιχείου για
αναπαραγωγή.
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Εμφάνιση τρέχουσας
αναπαραγωγής

1 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Πιέστε τα κουμπιά αύξησης ή
μείωσης της έντασης του ήχου.
Επάνω από το σύντομο μενού των
στοιχείων ελέγχου αναπαραγωγής
εμφανίζεται το όνομα του τρέχοντος
κομματιού. Αυτή η λειτουργία
είναι διαθέσιμη ακόμη και όταν το
τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.
• Στο μενού Music & Videos (Μουσική
& βίντεο), πραγματοποιήστε κύλιση
στην επιλογή History (Ιστορικό).

Εμφάνιση πληροφοριών
τραγουδιού

1 Κατά την αναπαραγωγή ενός
τραγουδιού, πατήστε το όνομα
του καλλιτέχνη στο μενού Music &
Videos (Μουσική & βίντεο).
2 Πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά ή προς
τα δεξιά για να δείτε σχετικές
πληροφορίες (εάν υπάρχουν), όπως

άλλα άλμπουμ του συγκεκριμένου
καλλιτέχνη, κριτικές και βιογραφικά.

Παιχνίδια
Μενού Games (Παιχνίδια)
Από το μενού Games (Παιχνίδια)
μπορείτε να παίζετε παιχνίδια αλλά και
να συνδέεστε στον υπολογιστή σας ή
στην κονσόλα Xbox για μια ακόμη πιο
απολαυστική εμπειρία παιχνιδιού.
• Spotlight (Προβολέας).
Ενημερωθείτε για τα νέα παιχνίδια
του Xbox LIVE, μάθετε συμβουλές
και νέες τάσεις από την ομάδα του
Xbox LIVE.
• Xbox LIVE Gamer Profile (Προφίλ
παίκτη Xbox LIVE). Μεταβείτε
στο προφίλ σας για να δείτε όλα
τα παιχνίδια που έχετε παίξει
πρόσφατα, τη gamercard, να
αλλάξετε πληροφορίες λογαριασμού
ή να εξατομικεύσετε το εικονίδιο
avatar.
• Requests (Αιτήματα). Δείτε
προσκλήσεις για άμεση πρόσβαση
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σε παιχνίδια, ρυθμίστε ειδοποιήσεις
για να ενημερώνεστε όταν είναι
η σειρά σας να παίξετε ή δεχτείτε
δονήσεις από φίλους για να κάνετε
την επόμενή σας κίνηση.
• Collection (Συλλογή). Δείτε όλα τα
Xbox LIVE και άλλα παιχνίδια που
έχετε στο τηλέφωνό σας, σε μια
συγκεκριμένη θέση.

Αναπαραγωγή παιχνιδιού
Το Xbox LIVE ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμο στην περιοχή σας. Αν είναι
διαθέσιμο και θέλετε να παίξετε,
χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα ή
δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό για
να συνδεθείτε στο Xbox LIVE. Για να
παίξετε ένα παιχνίδι, πρέπει πρώτα να
το εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Games
(Παιχνίδια).
2 Πραγματοποιήστε οριζόντια κύλιση
προς τα αριστερά στο μενού
Collection (Συλλογή) και πατήστε
για να ανοίξετε ένα παιχνίδι που
έχετε ήδη αγοράσει. Για να παίξετε
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παιχνίδια στο Xbox LIVE, πρέπει να
συνδεθείτε ή να συμμετέχετε στο
Xbox LIVE.
3 Για να δείτε εάν έχετε λάβει
πρόσκληση συμμετοχής σε ένα
παιχνίδι ή ειδοποίηση για να
παίξετε, πραγματοποιήστε οριζόντια
κύλιση προς τα αριστερά, στην
επιλογή Requests (Αιτήματα). Αν
θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι μαζί
με ένα φίλο αλλά δεν διαθέτετε
στο τηλέφωνό σας παιχνίδια για
περισσότερους από έναν παίκτες,
πραγματοποιήστε κύλιση στο
κάτω μέρος της συλλογής και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Get more games
(Λήψη περισσότερων παιχνιδιών)
για να δείτε εάν μπορείτε να
δοκιμάσετε ή να αγοράσετε κάποιο
σχετικό παιχνίδι από το Marketplace.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Xbox LIVE ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή στην
περιοχή σας.
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Ραδιόφωνο FM
Μάθετε πώς μπορείτε να ακούσετε
μουσική και ειδήσεις από
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM. Για να
ακούσετε ραδιόφωνο FM πρέπει να
συνδέσετε τα παρεχόμενα ακουστικά,
τα οποία λειτουργούν σαν κεραία
ραδιοφώνου.

Ακρόαση σταθμών

1 Συνδέστε τα παρεχόμενα
ακουστικά στη συσκευή. (τα
οποία λειτουργούν ως κεραία).
2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Music
& Videos (Μουσική & βίντεο).
3 Μετακινήστε το δείκτη σας στην
επιλογή Zune και πατήστε Radio
(Ραδιόφωνο).
4 Για να επιλέξετε ένα σταθμό,
πραγματοποιήστε μία από τις
παρακάτω ενέργειες:
• Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα
αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω
στον επιλογέα σταθμών. (Εάν
μετακινήσετε το δάχτυλό σας
αντί να το σύρετε, θα μεταβείτε

στους σταθμούς με ισχυρό σήμα,
παραβλέποντας τους σταθμούς με
αδύναμο σήμα).
• Πατώντας παρατεταμένα τον
επιλογέα, εμφανίζεται ένα σύντομο
μενού με τις επιλογές pin to start
(Καρφίτσωμα στην έναρξη), settings
(Ρυθμίσεις) και radio mode:speaker
(Λειτουργία ραδιοφώνου: ηχείο).
• Πατήστε Favourites (Αγαπημένα)
για προβολή των αγαπημένων σας
σταθμών.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
• Πατήστε Play (Αναπαραγωγή)
για έναρξη ή
ή Pause (Παύση)
διακοπή της αναπαραγωγής.
• Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη,
πιέστε τα κουμπιά αύξησης ή
μείωσης της έντασης του ήχου
για να εμφανίσετε τα σύντομα
στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτά τα στοιχεία ελέγχου για
παύση, συνέχιση αναπαραγωγής
ή για να μεταβείτε στον επόμενο ή
στον προηγούμενο σταθμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως και στην περίπτωση
της εναλλαγής καναλιών, μπορείτε να
δείτε πληροφορίες για κάθε σταθμό,
όπως το είδος της μουσικής και το τρέχον
τραγούδι ή πρόγραμμα. Οι πληροφορίες
αυτές μεταδίδονται από τους σταθμούς,
επομένως ενδέχεται να μην εμφανίζονται
σε κάθε σταθμό.
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Προσθήκη ή κατάργηση
αγαπημένου σταθμού
Για πιο γρήγορο συντονισμό στους
σταθμούς, προσθέστε κάποιους από
αυτούς στα αγαπημένα σας.
1 Συντονιστείτε σε ένα σταθμό.
2 Κάντε μία από τις παρακάτω
ενέργειες:
• Για την προσθήκη του σταθμού στα
αγαπημένα, πατήστε Add Favourite
(Προσθήκη στα αγαπημένα).
• Για την κατάργηση του σταθμού από
τα αγαπημένα, πατήστε Remove
Favourite (Κατάργηση από τα
αγαπημένα).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για εμφάνιση των
αγαπημένων σταθμών, πατήστε
Favourites (Αγαπημένα). Μπορείτε,
επίσης, να καρφιτσώσετε τον
αγαπημένο σας σταθμό στην αρχική
οθόνη πατώντας παρατεταμένα τον
αριθμό του σταθμού.
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Εναλλαγή μεταξύ της
λειτουργίας ηχείου και
ακουστικών

1 Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου,
πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό
του σταθμού.
2 Πατήστε Radio mode: headset
(Λειτουργία ραδιοφώνου:
ακουστικά) ή Radio mode: speaker
(Λειτουργία ραδιοφώνου: ηχείο) για
εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών.

Εναλλαγή ραδιοφωνικών
περιοχών

Βοη

Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως
χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση
της περιοχής ραδιοφώνου για να
ακούτε ραδιόφωνο FM ενώ βρίσκεστε
σε μια άλλη χώρα. Σε περίπτωση
που αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση,
μην ξεχνάτε να επιστρέψετε στην
προηγούμενη, όταν γυρίσετε από το
ταξίδι σας.
1 Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου,
πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό
του σταθμού.
2 Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις).
3 Στην οθόνη Radio (Ραδιόφωνο),
πατήστε το πλαίσιο Region
(Περιοχή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε
το όνομα που αντιστοιχεί στην
επιθυμητή περιοχή ραδιοφώνου.
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Βοηθητικές εφαρμογές
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Ρύθμιση αφύπνισης

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, πατήστε την
επιλογή Alarms (Αφυπνίσεις) .
2 Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα
αφύπνιση, πατήστε
στη γραμμή
του μενού επιλογών που βρίσκεται
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Υπάρχουν και προκαθορισμένες
αφυπνίσεις, τις οποίες μπορείτε να
ενεργοποιήσετε.
3 Πατήστε Time (Ώρα) για να
ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης
της αφύπνισης.
4 Ρυθμίστε την επανάληψη της
αφύπνισης.
Τα εικονίδια υποδεικνύουν τις
ημέρες της εβδομάδας που
επιλέγετε.
5 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο και
όνομα. Όταν ολοκληρώσετε τη
ρύθμιση της αφύπνισης, πατήστε
στο κάτω μέρος της σελίδας.
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Χρήση αριθμομηχανής

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, επιλέξτε
την εφαρμογή Calculator
(Αριθμομηχανή).
2 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
να εισαγάγετε αριθμούς.
3 Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε
το σύμβολο της πράξης (+, –, x ή ÷)
και επιλέξτε =.
4 Για πιο περίπλοκες μαθηματικές
πράξεις, αλλάξτε τη λειτουργία
προβολής σε οριζόντια και, στη
συνέχεια, επιλέξτε μεταξύ των sin,
cos, tan, log κ.ο.κ.

87

11/30/10 2:23 PM

Προσθήκη συμβάντος στο
ημερολόγιο

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, επιλέξτε
την εφαρμογή Calendar
(Ημερολόγιο).
2 Πατήστε
για να ορίσετε μια νέα
συνάντηση.
3 Πατήστε Subject (Θέμα) για να
προσθέσετε ένα τίτλο σε αυτή τη
συνάντηση.
4 Πατήστε Location (Τοποθεσία) για
να εισαγάγετε την τοποθεσία της
συνάντησης.
5 Πατήστε When (Πότε) για να
επιλέξετε ημερομηνία και, στη
συνέχεια, επιλέξτε την ώρα έναρξης
της συνάντησης.
6 Πατήστε How long (Πόση ώρα)
για να επιλέξετε τη διάρκεια της
συνάντησης.
7 Αν θέλετε να εισαγάγετε μια
σχετική υπενθύμιση, πληροφορίες
διεξαγωγής και κατάσταση, πατήστε
More details (Περισσότερες

λεπτομέρειες) και επιλέξτε τις
επιθυμητές πληροφορίες.
8 Για να προσθέσετε τους
συμμετέχοντες, πατήστε Αdd
someone (Προσθήκη ατόμου)
και επιλέξτε ένα άτομο από τις
επαφές σας. Μπορείτε, επίσης,
να καθορίσετε εάν πρόκειται
για ιδιωτική συνάντηση και να
κρατήσετε σημειώσεις.
9 Πατήστε Save (Αποθήκευση) για
να αποθηκεύσετε τη συνάντηση
στο ημερολόγιο. Όλες οι ημέρες
με αποθηκευμένες συναντήσεις
επισημαίνονται στο ημερολόγιο
με ένα χρωματιστό τετράγωνο.
Την ώρα έναρξης της συνάντησης
ενεργοποιείται η σχετική
υπενθύμιση, για να μπορείτε να
οργανώνεστε καλύτερα.
10 Μπορείτε να αλλάξετε ή να
διαγράψετε τις λεπτομέρειες της
συνάντησης. Πατήστε
για να
τροποποιήσετε τα στοιχεία ή
για να τα καταργήσετε.
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Εργασία
Μπορείτε να διαχειριστείτε και να
προβάλετε αρχεία εγγράφων. Οι
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων είναι
doc, docx, txt, xls και xlsx.
1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, πατήστε την
εφαρμογή Office
(Εργασία).
2 Για να δημιουργήσετε μια σημείωση,
πατήστε new note (Νέα σημείωση)
και κρατήστε σημειώσεις για το
γραφείο, το σπίτι ή το σχολείο.
Για προβολή όλων των σημειώσεων,
πατήστε All (Όλες).
3 Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε
αρχεία Εxplore Excel, Explore Word
και Explore PowerPoint, μετακινήστε
το δείκτη στην επιλογή Documents
(Έγγραφα).
4 Πατήστε παρατεταμένα
οποιοδήποτε αρχείο για να
εμφανίσετε τις επιλογές αποστολή,
διαγραφή και ιδιότητες.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 89

89

11/30/10 2:23 PM

Εφαρμογές των Windows
1 Αρχικά δημιουργήστε ένα
λογαριασμό Windows. Εισαγάγετε
το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης.
2 Αφού συνδεθείτε, οι επαφές,
τα email και το ημερολόγιο
στο λογαριασμό σας Windows
συγχρονίζονται αυτόματα με το
τηλέφωνό σας Windows Phone 7.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αν αλλάξετε το
Windows Live ID μετά τη σύνδεση ή
το διαγράψετε, πατήστε διαδοχικά
τις εξής επιλογές: Applications
> Settings > system > email
& accounts > add an account
> (Εφαρμογές > Ρυθμίσεις >
Σύστημα > Email & λογαριασμοί
> Προσθήκη λογαριασμού)
και πατήστε παρατεταμένα το
Windows Live ID για συγχρονισμό
ή διαγραφή.

Χάρτες
Βρείτε την τρέχουσα θέση σας και
λάβετε οδηγίες για τον προορισμό σας.
Το τηλέφωνό σας Windows Phone 7
πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο
Wi-Fi ή 3G/GPRS.

Οδηγίες
Πατήστε
και εισαγάγετε μια
τοποθεσία εκκίνησης και μια
τοποθεσία προορισμού για να λάβετε
οδηγίες. Θα μάθετε πώς μπορείτε
να μεταβείτε στον προορισμό σας
καθώς και οδικές πληροφορίες, όπως
την απόσταση και τη διάρκεια της
διαδρομής. Μπορείτε, επίσης, να
επιλέξετε την προβολή πληροφοριών
για διαδρομές που πραγματοποιείτε με
τα πόδια
και με το αυτοκίνητο .
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Πατήστε
για να ξεκινήσει η
αναζήτηση της τρέχουσας θέσης σας.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη θέση
όπου βρίσκεται το τηλέφωνό σας.
Μπορείτε να δείτε την ακριβή θέση
πατώντας δύο φορές ή ενώνοντας
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και απομακρύνοντας τα δάχτυλά σας
στην οθόνη.
Μπορείτε, επίσης, να καρφιτσώσετε
αυτή τη θέση στην αρχική οθόνη
και να τη μοιραστείτε με φίλους
αποστέλλοντας μηνύματα ή email.

βετε

Πατήστε
και εισαγάγετε την
τοποθεσία που θέλετε να βρείτε.
Εμφανίζεται ένας χάρτης με την ακριβή
τοποθεσία.
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Αναζήτηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ενεργοποιήσετε την
προβολή αεροφωτογραφίας από το κάτω
μέρος της σελίδας μετακινώντας το δείκτη
σας προς τα επάνω και πατώντας την
επιλογή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση της τοποθεσίας σε
αεροφωτογραφίες. Σε αυτές εμφανίζονται
ακόμη και κοντινά κτήρια ή εικόνες από
το δρόμο.

Marketplace
Από το Marketplace μπορείτε να
πραγματοποιείτε λήψη χρήσιμων
εφαρμογών, μουσικής και παιχνιδιών.
Αν εγκαταστήσετε ληφθέντα στοιχεία
από το Marketplace, εμφανίζονται
αυτόματα στην App list (Λίστα
εφαρμογών).
1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, επιλέξτε
την εφαρμογή Marketplace.
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε
την παράθεση Marketplace από την
αρχική οθόνη.
2 Το Marketplace διαθέτει τρεις
κατηγορίες - εφαρμογές, παιχνίδια
και μουσική. Επιλέξτε το στοιχείο
προς εγκατάσταση ή λήψη.

σας.
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.
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ς
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Hotmail
Το Hotmail διαμορφώνεται
κατά την αρχική ρύθμιση του
τηλεφώνου. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις
συγχρονισμού που έχετε επιλέξει,
το Hotmail στο τηλέφωνό σας
συγχρονίζεται αυτόματα με το
λογαριασμό σας Windows στο web.
Ο κατάλογος συνομιλιών στα
Εισερχόμενα είναι η προεπιλεγμένη
σας προβολή για το Hotmail.
Για να στείλετε ή να λάβετε νέα email
και να συγχρονίσετε τα email σας
με τον προσωπικό σας λογαριασμό
Windows στο web, πατήστε το κουμπί
Menu και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Refresh (Ανανέωση).
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Το Web

Πρόγραμμα περιήγησης
Η εφαρμογή Browser (Πρόγραμμα
περιήγησης) σάς προσφέρει έναν
γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο
παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων,
αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών
άλλων, απευθείας στο κινητό σας
τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι
κι αν κάνετε.

Πρόσβαση στο Web

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη για
να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την
εφαρμογή Internet Explorer.
Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε την
παράθεση Internet Explorer στην
αρχική οθόνη.
2 Θα μεταβείτε στην τοποθεσία web.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση σε αυτές τις
υπηρεσίες και τη λήψη περιεχομένου,
ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών
σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων.

Χρήση της γραμμής εργαλείων

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 93

Web

1 Πατήστε
για ανανέωση της
σελίδας web.

Χρήση επιλογών
Πατήστε τη γραμμή επιλογών μενού
για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
forward (προώθηση) - Μετάβαση
στην επόμενη σελίδα της τοποθεσίας
που επισκεφτήκατε.
share Page (κοινή χρήση σελίδας) Αποστολή του συνδέσμου της σελίδας
μέσω Email ή μηνύματος.
find on page (εύρεση στη σελίδα) Επισημαίνετε το στοιχείο που θέλετε να
βρείτε στη σελίδα.
pin to start (καρφίτσωμα στην
έναρξη) - Καρφίτσωμα της σελίδας
στην αρχική οθόνη για εύκολη
πρόσβαση.
setting (ρύθμιση) - Μπορείτε να
ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές
Allow cookies on my phone (Να
επιτρέπονται cookies στο τηλέφωνό μου)
Let Bing suggest sites as I type (Να
93
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επιτρέπονται προτάσεις από το Bing κατά
την πληκτρολόγηση)

Website preference (Προτιμήσεις
τοποθεσίας web)
Mobile version (Έκδοση κινητού
τηλεφώνου)
Desktop version (Έκδοση υπολογιστή)

delete history (διαγραφή ιστορικού)
- Διαγράφονται όλα τα προσωρινά
αρχεία, το ιστορικό, τα cookies και οι
αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασης
από το Internet Explorer.
add (προσθήκη) - Προσθήκη της
σελίδας στα αγαπημένα
favourites (αγαπημένα) Πρόσβαση σε αγαπημένες
σελίδες και σελίδες ιστορικού και
επεξεργασία.
tabs (καρτέλες) - Χρησιμοποιήστε
καρτέλες για εναλλαγή μεταξύ
ομάδων σελίδων.
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Συνδεσιμότητα
Bluetooth

Ενεργοποίηση της ασύρματης
λειτουργίας Bluetooth

1
2
3

4

￼
Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
Πατήστε διαδοχικά Settings >
System > Bluetooth (Ρυθμίσεις >
Σύστημα > Bluetooth).
Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth, σύρετε το
ρυθμιστικό της κατάστασης στη
θέση On (Ενεργοποίηση).
Ξεκινήστε την αναζήτηση για
συσκευές Bluetooth.
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5 Πατήστε στη συσκευή με την οποία
θέλετε να γίνει σύζευξη.

Σύνδεση με ακουστικό Bluetooth
Μετά τη σύζευξη, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε την κατάλληλη
σύνδεση με τη συσκευή Bluetooth.
• Αν η λειτουργία Bluetooth είναι
απενεργοποιημένη, πατήστε την
επιλογή Bluetooth για να την
ενεργοποιήσετε. Στη λίστα των
συσκευών Bluetooth, πατήστε το
όνομα της συσκευής με την οποία
έχει γίνει σύζευξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth αργότερα,
μεταβείτε στην επιλογή Settings
(Ρυθμίσεις) και μεταφέρετε το
ρυθμιστικό προς τα αριστερά, στη θέση
Off (Απενεργοποίηση).
• Αφού ρυθμίσετε το Bluetooth, το
Windows Phone 7 αναγνωρίζει
τη συσκευή κάθε φορά που
ενεργοποιείται.
• Το Windows Phone 7 δεν υποστηρίζει
τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων
μέσω Bluetooth ανάμεσα σε κινητά
τηλέφωνα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία
Bluetooth, δείτε την ενότητα Συνήθεις
ερωτήσεις.
95
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Wi-Fi
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις
δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης
του τηλεφώνου σας για να
ενεργοποιείτε και να συνδέεστε σε
οποιοδήποτε τοπικό ασύρματο δίκτυο
(WLAN) συμβατό με τα πρότυπα IEEE
802.11 b/g/n. Μπορείτε να συνδεθείτε
στο Internet ή σε άλλες συσκευές
δικτύου όπου υπάρχει σημείο
πρόσβασης ή ασύρματο hotspot.
Η συσκευή σας δεν χρησιμοποιεί
αρμονική συχνότητα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές
χώρες. Η λειτουργία του WLAN είναι
δυνατή χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους εντός της ΕΕ,
αλλά είναι αδύνατη σε εξωτερικούς
χώρους στη Γαλλία.

￼￼￼
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Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών.
2 Πατήστε διαδοχικά Settings
> System > Wi-Fi (Ρυθμίσεις >
Σύστημα > Wi-Fi) για να συνδεθείτε
σε ένα ασύρματο δίκτυο.
3 Μετακινήστε το ρυθμιστικό στη
θέση On (Ενεργοποίηση) για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ασύρματης σύνδεσης. Στις
περισσότερες περιπτώσεις
εμφανίζονται ασφαλή και μη
ασφαλή δίκτυα.
4 Τώρα, πατήστε στο δίκτυο στο
οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
5 Στην επόμενη οθόνη, πατήστε στα
πεδία κειμένου. Πληκτρολογήστε
το όνομα χρήστη ή τον κωδικό
πρόσβασης.
6 Πατήστε done (Τέλος) για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται μια
προειδοποίηση για την αποφυγή
σύνδεσης σε λάθος δίκτυο με το ίδιο
όνομα. Πατήστε Connect (Σύνδεση) εάν
είστε βέβαιοι ότι πρόκειται για το σωστό
δίκτυο.

Επεξεργασία σύνδεσης Wi-Fi
Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ενός ασύρματου δικτύου ή
να μην εμφανίζεται το δίκτυό σας.
1 Επιστρέψτε στην οθόνη Settings
(Ρυθμίσεις) Wi-Fi για να επιλέξετε το
δίκτυο προς επεξεργασία και, στη
συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα
το δίκτυο.
2 Πατήστε edit (Επεξεργασία) για
να αλλάξετε τα στοιχεία που έχουν
συλλεχθεί από το νέο σας τηλέφωνο
Windows Phone.
3 Αν πρέπει να επεξεργαστείτε το
όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης, μεταβείτε στις
ρυθμίσεις δικτύου.
4 Εδώ μπορείτε να προσθέσετε και να
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του
διακομιστή μεσολάβησης. Πατήστε
97
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παρατεταμένα για λήψη των
επιλογών διακομιστή μεσολάβησης.
5 Για να επεξεργαστείτε τις
πληροφορίες δικτύου,
πληκτρολογήστε τα επιθυμητά
στοιχεία στα κατάλληλα πεδία.
Πρέπει να λάβετε τις νέες
πληροφορίες ρυθμίσεων από το
διαχειριστή συστήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω
για να δείτε άλλες επιλογές δικτύου.
Αυτές οι πληροφορίες καταχωρίζονται
αυτόματα από το Windows Phone 7
όταν αναγνωρίζει ένα δίκτυο.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ασύρματου δικτύου, επιστρέψτε στην
οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) και ρυθμίστε
τη λειτουργία Wi-Fi στη θέση Off
(Απενεργοποίηση).
• Την επόμενη φορά που θα
ενεργοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi, το
τηλέφωνό σας θα έχει αποθηκεύσει
τις ρυθμίσεις δικτύου για αυτόματη
σύνδεση.

Play To (Αναπαραγωγή σε)
Μάθετε πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Play
To (Αναπαραγωγή σε), ώστε να είναι
συμβατή με την υπηρεσία Συμμαχία
δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο
ζωής (DLNA), για την αναπαραγωγή
περιεχομένου από το τηλέφωνό σας σε
οικιακές συσκευές που υποστηρίζουν
τα πρωτόκολλα DLNA DMR μέσω
ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.
Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi
του τηλεφώνου σας και να προσθέσετε
ένα προφίλ Wi-Fi.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων σε
συσκευές συμβατές με τα πρωτόκολλα
DLNA-DMR, ανάλογα με τις συσκευές.
• Τα δεδομένα αναπαραγωγής μπορεί
να αποθηκεύονται προσωρινά σε
ενδιάμεση μνήμη, ανάλογα με τη
σύνδεση δικτύου και τις συνδεδεμένες
συσκευές DLNA DMR.
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Αναπαραγωγή αρχείων σε άλλη
συσκευή DLNA-DMR

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το
βέλος για να μεταβείτε στη λίστα
εφαρμογών και επιλέξτε Play To
(Αναπαραγωγή σε).
2 Πατήστε το εικονίδιο Device
(Συσκευή) στη γραμμή
ειδοποιήσεων και επιλέξτε
έναν προορισμό. Η συσκευή
σας πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση για συσκευές DLNA
DMR.
3 Επιλέξτε media category > a file
(Κατηγορία πολυμέσων > Αρχείο).
4 Η αναπαραγωγή ξεκινά
στην επιλεγμένη συσκευή
αναπαραγωγής.
5 Ρυθμίστε τη λειτουργία
αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τα
εικονίδια του τηλεφώνου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Τα δεδομένα αναπαραγωγής μπορεί
να αποθηκεύονται προσωρινά σε
ενδιάμεση μνήμη, ανάλογα με τη
σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο
διακομιστή.
• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση μόνο των συσκευών DLNA
DMR που είναι ενεργοποιημένες.

μένες
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Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του
τηλεφώνου σας ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας. Πατήστε από την
αρχική οθόνη για να μεταβείτε στη
λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια,
πατήστε settings (Ρυθμίσεις).

System (Σύστημα)
Ringtones & Sounds (Ήχοι
κλήσεων & ήχοι)
Ρυθμίστε τις επιλογές Ringer
(Κουδούνισμα) και Vibrate (Δόνηση)
και επιλέξτε Ringtone (Ήχος κλήσης),
New text message (Νέο μήνυμα
κειμένου), New voicemail (Νέο μήνυμα
τηλεφωνητή), New mail (Νέο mail).
Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχων για
Appointment reminders (Υπενθυμίσεις
συναντήσεων), Key press (Πάτημα
πλήκτρων), Lock and unlock (Κλείδωμα
και ξεκλείδωμα) και All other
notifications (Άλλες ειδοποιήσεις).

Wi-Fi

Theme (Θέμα)
Αλλάξτε το φόντο και τον τόνο
του χρώματος του τηλεφώνου σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας για
σήμερα, αυτήν την εβδομάδα ή όλο
το μήνα.
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Flight Mode (Λειτουργία πτήσης)

Bluet

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ
των συνδέσεων Wi-Fi και Bluetooth του
τηλεφώνου σας ταυτόχρονα. Μπορείτε,
επίσης, να πραγματοποιήσετε
εναλλαγή των συνδέσεων Wi-Fi και
Bluetooth και μεμονωμένα.
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Wi-Fi

Location (Τοποθεσία)

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για
να συνδεθείτε σε διαθέσιμα δίκτυα
Wi-Fi.
Wi-Fi settings (Ρυθμίσεις Wi-Fi) –
Ρυθμίστε τις ειδοποιήσεις δικτύου ή
προσθέστε ένα δίκτυο Wi-Fi

Οι εφαρμογές για τις οποίες έχετε
ενεργοποιήσει υπηρεσίες τοποθεσίας
μπορούν να έχουν πρόσβαση
στις πληροφορίες της τρέχουσας
τοποθεσίας σας.

Bluetooth
Πραγματοποιήστε αναζήτηση και
συνδεθείτε σε συσκευές Bluetooth.

Email & Accounts (Εmail &
λογαριασμοί)
Ρυθμίστε λογαριασμούς email, επαφές,
λογαριασμούς στο Facebook κ.ά.

Lock & Wallpaper (Κλείδωμα &
ταπετσαρία)
Ρυθμίστε την αλλαγή ταπετσαρίας και
το χρονικό όριο απενεργοποίησης της
οθόνης.
Επιλέξτε τη ρύθμιση κωδικού
πρόσβασης και δημιουργήστε έναν
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
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Mobile Network (Δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας)
Ρυθμίστε τις επιλογές Data connection
(Σύνδεση δεδομένων) και Data
roaming (Περιαγωγή δεδομένων).
Πραγματοποιήστε εναλλαγή για να
ρυθμίσετε την επιλογή 3G connection
(Σύνδεση 3G) και να επιλέξετε Network
(Δίκτυο).

Date & Time (Ημερομηνία & ώρα)
Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα και
τη ζώνη ώρας

Brightness (Φωτεινότητα)
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της
οθόνης.

Keybord (Πληκτρολόγιο)
Ρυθμίστε την επιλογή Keyboard
languages (Γλώσσες πληκτρολογίου).
101
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Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε
τις επιλογές Suggest text and
highlight misspelt words (Εμφάνιση
προτάσεων κειμένου και επισήμανση
ορθογραφικών λαθών), Correct
misspelt words (Διόρθωση
ορθογραφικών λαθών), Insert a
space after selecting a suggestion
(Εισαγωγή διαστήματος μετά την
επιλογή υποδείξεων), Insert a full-stop
after double-clicking the spacebar
(Εισαγωγή τελείας μετά το διπλό
κλικ στη γραμμή διαστήματος) και
Capitalise the first letter of a sentence
(Μετατροπή του πρώτου γράμματος
των προτάσεων σε κεφαλαίο).

Region & Language (Περιοχή &
γλώσσα)
Ρυθμίστε τις επιλογές Display language
(Γλώσσα οθόνης), Region format
(Τοπικές ρυθμίσεις μορφής), Short
date (Σύντομη ημερομηνία), Long date
(Πλήρης ημερομηνία), First day of week
(Πρώτη ημέρα εβδομάδας), System
locale (Τοπικές ρυθμίσεις συστήματος)
και Browser & search language
(Γλώσσα προγράμματος περιήγησης &

αναζήτησης).

Easy of access (Προσβασιμότητα)
Ρυθμίστε τη λειτουργία TTY/TDD

Speech (Ομιλία)
Ρυθμίστε την επιλογή Play audio
confirmations (Αναπαραγωγή ηχητικών
επιβεβαιώσεων) και Use Speech
(Χρήση ομιλίας) όταν το τηλέφωνο
είναι απενεργοποιημένο.

Find my phone (Εύρεση του
τηλεφώνου μου)
Εντοπίστε, καλέστε, κλειδώστε ή
διαγράψτε τα προσωπικά δεδομένα
του τηλεφώνου σας από την τοποθεσία
windowsphone.live.com
Αν έχετε χάσει τη συσκευή σας, οι
παραπάνω επιλογές θα σας βοηθήσουν
να την εντοπίσετε. Μεταβείτε στην
τοποθεσία windowsphone.live.com και
συνδεθείτε με το Windows live ID και
τον κωδικό πρόσβασης.

Phon
τηλεφ

Επιλέξ
νέες ε
τη σύν
τηλεφ

Abou

Προβά
ελέγξτ
και τη
Επανα
ρυθμί
αυτή τ
τα προ
και εφ
αγορα

Feed

Αποστ
συμβά
Windo
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Phone Update (Ενημέρωση
τηλεφώνου)
Επιλέξτε τη λήψη ειδοποιήσεων για
νέες ενημερώσεις. Χρησιμοποιήστε
τη σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας για να βρείτε ενημερώσεις.

About (Πληροφορίες)
Προβάλετε νομικές πληροφορίες και
ελέγξτε την κατάσταση του τηλεφώνου
και την έκδοση του λογισμικού του.
Επαναφέρετε τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Με
αυτή την ενέργεια διαγράφονται όλα
τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς
και εφαρμογές που έχουν ληφθεί ή
αγοραστεί.

Feedback (Σχόλια)
Αποστείλετε τα σχόλιά σας και
συμβάλλετε στη βελτίωση του
Windows Phone
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Applications (Εφαρμογές)
Games (Παιχνίδια)
Connect to Xbox LIVE On/Off (Σύνδεση
στο Xbox LIVE - Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση).

Internet Explorer
Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται η
χρήση cookies στο τηλέφωνό σας ή
όχι. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε
τη λειτουργία Bing ώστε να προτείνει
τοποθεσίες ενώ πληκτρολογείτε.
Επιλέξτε προτιμήσεις τοποθεσιών web.
'Εκδοση για κινητό τηλέφωνο ή
υπολογιστή
Delete history (Διαγραφή ιστορικού)
Διαγράφονται όλα τα προσωρινά
αρχεία, το ιστορικό, τα cookies και οι
αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασης
από το Internet Explorer.

Maps (Χάρτες)
Επιλέξτε Use my location On/
Off (Χρήση της τοποθεσίας μου Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Με αυτή τη ρύθμιση επιτρέπετε
103
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τη χρήση της τοποθεσίας σας
βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα
των τοπικών αναζητήσεων.
Delete hsitory (Διαγραφή ιστορικού)
Διαγράφονται όλες οι προηγούμενες
αναζητήσεις χαρτών, στοιχεία που
έχετε καρφιτσώσει και δεδομένα
εικόνων από τη συσκευή σας.

Messaging (Μηνύματα)
Set SMS delivery confirmation On/Off
(Ρύθμιση επιβεβαίωσης παράδοσης
SMS - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

Music & Videos (Μουσική &
βίντεο)
Connect with Zune On/Off
(Σύνδεση στο Zune - Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση).
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση για την
αυτόματη λήψη πληροφοριών που
βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την
εμπειρία Zune.

Office (Εργασία)
Username (Όνομα χρήστη)
Εισαγάγετε τα στοιχεία χρήστη για να
γίνεται αναγνώριση της ταυτότητάς
σας σε σχόλια και να λαμβάνετε
βοήθεια για συνεργασία και τον
εντοπισμό εγγράφων.
SharePoint
• data store (Αποθήκευση δεδομένων)
Μπορείτε να δημιουργήσετε
περισσότερο χώρο στη μνήμη
της συσκευής πραγματοποιώντας
εκκαθάριση των δεδομένων της
ενδιάμεσης μνήμης cache του
SharePoint. Με αυτή την ενέργεια
διαγράφονται όλα τα προσωρινά
αρχεία και το ιστορικό του
SharePoint.
• conflicts (Διενέξεις)
Το SharePoint σάς επιτρέπει να
διαχειρίζεστε τις διενέξεις μεταξύ
αρχείων στο τηλέφωνο και στο
διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε
τον τρόπο επίλυσης των διενέξεων.

- No
co
κα
αυ
- Au
ph
στ
• star
Ενερ
να α
Sha
• rese
Επα
ρυθ
OneN
Toggle
On/Off
Ενεργ
Ενεργ
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συγχρ
φορά
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- Notify me and I’ll resolve the
conflict manually (Να ειδοποιούμαι
και να επιλύω τις διενέξεις με μη
αυτόματο τρόπο).
- Automatically replace item on the
phone (Αυτόματη αντικατάσταση
στοιχείου τηλεφώνου).
• startup option (Επιλογή εκκίνησης)
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για
να ανοίγουν πάντα οι συνδέσεις του
SharePoint.
• reset (Επαναφορά)
Επαναφορά των προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων.
OneNote
Toggle Automatic synchronisation
On/Off (Αυτόματος συγχρονισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για
να πραγματοποιείται αυτόματος
συγχρονισμός των σημειώσεων κάθε
φορά που ανοίγετε, αποθηκεύετε μια
σελίδα ή ανοίγετε μια ενότητα.
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People (Άτομα)
Οι επαφές που εισάγετε στην
κάρτα SIM συγχρονίζονται με την
ηλεκτρονική λίστα των επαφών σας
στο Windows Live.
- Sort list by First name / Last name
(Ταξινόμηση λίστας κατά όνομα /
επίθετο).
- Display names by First Last / Last,
First (Εμφάνιση επαφών κατά όνομα,
επίθετο / επίθετο, όνομα).

Phone (Τηλέφωνο)
Ρυθμίστε την επιλογή Voicemail
number (Αριθμός τηλεφωνητή).
Show my caller ID to everyone / no one
/ my contacts (Εμφάνιση του αριθμού
μου σε όλους / σε κανένα / στις επαφές
μου)
Call forwarding On/Off (Προώθηση
κλήσεων - Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)
International assist On/Off (Βοήθεια
για διεθνείς κλήσεις - Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)
SIM security On/Off (Ασφάλεια SIM Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
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Pictures & Camera (Εικόνες &
φωτογραφική μηχανή)
Ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές.
Allow the camera button to wake up
the phone On/Off (Να επιτρέπεται η
ενεργοποίηση του τηλεφώνου από το
κουμπί της φωτογραφικής μηχανής Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Include location (GPS) information
in pictures you take On/Off (Να
περιλαμβάνονται πληροφορίες
τοποθεσίας (GPS) στις φωτογραφίες Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Auto upload to SkyDrive On/Off
(Αυτόματη αποστολή στο SkyDrive Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Keep location information
on uploaded pictures On/Off
(Αποκλεισμός των πληροφοριών
τοποθεσίας σε απεσταλμένες
φωτογραφίες - Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση).

Soft

Phone (Ραδιόφωνο)
Επιλέξτε τις κατάλληλες τοπικές
ρυθμίσεις.
North America / World / Japan (Βόρεια
Αμερική / Κόσμος / Ιαπωνία)

Search (Αναζήτηση)
Επιλέξτε Use my location On/
Off (Χρήση της τοποθεσίας μου Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Με αυτή τη ρύθμιση επιτρέπετε
τη χρήση της τοποθεσίας σας
βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα
των τοπικών αναζητήσεων.
Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε
προτάσεις από το Bing ενώ
πληκτρολογείτε.
Delete history (Διαγραφή ιστορικού)
Διαγράψτε προηγούμενα στοιχεία
αναζήτησης από το τηλέφωνό σας.

Ενημ
τηλε

Οι ενη
σάς επ
υλικολ
εγκαθ
εκδόσ
με τις
Phone
σας αυ
ενημε
Phone
πραγμ
λογισμ
σας υπ
ρυθμί
του λο
στοιχε
να ελέ
ενημε

106 LG-E900 | Οδηγός χρήσης

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 106

11/30/10 2:23 PM

όρεια

ατα

ε

ρικού)
α
ς.

Software update (Ενημέρωση λογισμικού)
Ενημέρωση λογισμικού
τηλεφώνου

Οι ενημερώσεις του Windows Phone
σάς επιτρέπουν να ενημερώνετε το
υλικολογισμικό του τηλεφώνου σας
εγκαθιστώντας τις πιο πρόσφατες
εκδόσεις. Οι ειδοποιήσεις σχετικά
με τις ενημερώσεις του Windows
Phone αποστέλλονται στο τηλέφωνό
σας αυτόματα από την υπηρεσία
ενημερώσεων του Windows
Phone, ενώ η εγκατάστασή τους
πραγματοποιείται εκτελώντας το
λογισμικό Zune από τον προσωπικό
σας υπολογιστή. Μεταβείτε στο μενού
ρυθμίσεων 'PHONE' (Τηλέφωνο)
του λογισμικού Zune και επιλέξτε το
στοιχείο 'UPDATE' (Ενημέρωση) για
να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες
ενημερώσεις.
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Αξεσουάρ

Διατίθενται ποικίλα αξεσουάρ για το κινητό τηλέφωνο, τα οποία ενδέχεται
να πωλούνται ξεχωριστά. Ενεργοποιήστε αυτές τις επιλογές, σύμφωνα με
τις προσωπικές σας ανάγκες επικοινωνίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της περιοχής σας. (Τα στοιχεία
που περιγράφονται παρακάτω ενδεχομένως είναι προαιρετικά).
Φορτιστής

Καλώδιο δεδομένων
Συνδέστε το LG-E900
με τον υπολογιστή
σας.

Μπαταρία

Οδηγός χρήσης
Μάθετε περισσότερα
για το LG-E900.

Στερεοφωνικά
ακουστικά

Microsoft SHG
(οδηγίες έναρξης)
Περιλαμβάνει οδηγίες
για τις διαθέσιμες
λειτουργίες του
Windows Phone.

Θερμο
Μέγ.:

Ελάχ.:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
• Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
• Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές.
108 LG-E900 | Οδηγός χρήσης

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 108

11/30/10 2:23 PM

ιχεία

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση),
+45°C (φόρτιση)
Ελάχ.: -10°C
Δήλωση συμμόρφωσης
Στοιχεία προμηθευτών

Όνομα
LG Electronics Inc
Διεύθυνση
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Λεπτομέρειες προϊόντος
Όνομα προϊόντος
Εξοπλισμός τερματικού GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 διπλής ζώνης και WCDMA
Όνομα μοντέλου
LG-E900
Εμπορική επωνυμία
LG
Στοιχεία ισχυόντων προτύπων
R&TTE Οδηγία 1999/5/ΕΚ
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1,1, EN 301 489-19 V1.2,1 , EN 301 489-24 V1.4,1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1: 2006
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον ακόλουθο κοινοποιημένο φορέα (BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Αριθμός αναγνώρισης κοινοποιημένου φορέα: 0168

Δήλωση
Με την παρούσα δηλώνεται ότι φέρουμε την αποκλειστική
ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου
προϊόντος με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση με τα
ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα και Οδηγίες

Όνομα

Ημερομηνία έκδοσης

Doo Haeng Lee / Διευθυντής

Σεπτ. 07, 2010

LG Electronics Inc. – Αντιπρόσωπος ΕΕ
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Ολλανδία
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FAQ(Συχνές ερωτήσεις)

Κατηγ

Πριν παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή ή καλέσετε κάποιον τεχνικό, δείτε
αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
Κατηγορία Υποκατηγορία

Bluetooth

Bluetooth

Ακουστικό
Bluetooth

Ακουστικό
Bluetooth

Ερώτηση

Δεν μπορείτε να ακούσετε
μουσική με απομακρυσμένο
ακουστικό Bluetooth

Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο
βίντεο με απομακρυσμένο
ακουστικό Bluetooth

Απάντηση
* Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδεδεμένα
ακουστικά στο τηλέφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στο στερεοφωνικό ακουστικό.
• Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό υποστηρίζει τη
μορφή του αρχείου μουσικής που προσπαθείτε
να ακούσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση του ακουστικού
από τη συσκευή δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα,
καθώς και ότι δεν υπάρχει ενδιάμεσος τοίχος
ή άλλο εμπόδιο.
Δεν υποστηρίζεται. Αν θέλετε να ακούσετε ήχο
βίντεο, χρησιμοποιήστε τα κανονικά ακουστικά,
αντί για το ακουστικό Bluetooth.

Bluetoot

Bluetoot

Bluetoot
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είτε
α.

Κατηγορία Υποκατηγορία

Bluetooth

Υποστηριζόμενο Ποια προφίλ υποστηρίζει το
προφίλ Bluetooth Windows Phone 7;

Bluetooth

Σύνδεση
Bluetooth

Ποιες λειτουργίες είναι
διαθέσιμες μέσω Bluetooth;

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω
στερεοφωνικών/μονοφωνικών ακουστικών και
κιτ αυτοκινήτου.

Σύνδεση
Bluetooth

Κατά τη διάρκεια του
συγχρονισμού μεταξύ
τηλεφώνου και υπολογιστή,
Δεν υποστηρίζεται.
είναι δυνατή η χρήση του
Internet; (Σε περίπτωση που ο
υπολογιστής είναι συνδεδεμένος
μέσω ενσύρματου δικτύου LAN).

ζει τη
παθείτε

στικού
ρα,
τοίχος

Απάντηση
HFP (Προφίλ HandsFree)
HSP (Προφίλ ακουστικού)
A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου)
AVRCP (Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου A/V)
- Μουσική: Υποστηρίζονται μόνο οι
δυνατότητες αναπαραγωγής, παύσης, καθώς
και μετάβασης στο προηγούμενο/επόμενο
τραγούδι
PBAP (Προφίλ πρόσβασης στο ευρετήριο
τηλεφώνων)

α

δεμένη

Ερώτηση

τε ήχο
υστικά,
Bluetooth

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 111

111

11/30/10 2:23 PM

Κατηγορία Υποκατηγορία

Ερώτηση

Απάντηση

Κατηγ

Bluetooth

Μεταφορά
επαφών

Υπάρχει τρόπος μεταφοράς των
δεδομένων των επαφών σε άλλο
τηλέφωνο μέσω Bluetooth; Π.χ.
Δεν υποστηρίζεται.
Οι επαφές άλλου τηλεφώνου
μετακινούνται στο τηλέφωνο
μέσω BT.

Bluetooth

Εκτύπωση

Είναι δυνατή η εκτύπωση
εγγράφων MS Office (MS Word,
Δεν υποστηρίζεται.
Excel, PDF κ.λπ.) μέσω BT ή
ασύρματης σύνδεσης;

Αντίγραφο
ασφαλείας

Με ποιο τρόπο γίνεται η
εισαγωγή επαφών από το
παλιό τηλέφωνο στο Windows
Phone 7;

• Τοποθετήστε την παλιά κάρτα SIM στο
νέο τηλέφωνο και μεταβείτε στην περιοχή
Settings. Σύρετε το δάχτυλο στην περιοχή
Applications και πατήστε People > Import
SIM contacts.
• Αυτή η ενέργεια δεν είναι δυνατή μέσω
του Zune.

Τι περιορισμούς έχει ο
συγχρονισμός δεδομένων
μεταξύ Windows Phone 7 και
υπολογιστή;

Το Windows Phone 7 χρησιμοποιεί την
εφαρμογή "Zune", αντί για την εφαρμογή
"Activesync". Λόγω κάποιου περιορισμού του
Zune, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων
(μουσικής, βίντεο και εικόνας) στο τηλέφωνο
κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού τους.

Δεδομένα

Δεδομένα

Συγχρονισμός

Δεδομέν

Δεδομέν

Διάφορα

Διάφορα

Διάφορα
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Κατηγορία Υποκατηγορία

Ερώτηση

Απάντηση

Δεδομένα

Συγχρονισμός

Με ποιο τρόπο γίνεται ο
Μέσω της εφαρμογής "Zune" της Microsoft, την
συγχρονισμός του τηλεφώνου
οποία μπορείτε να λάβετε από την τοποθεσία
με υπολογιστή με λειτουργικό
της MS στο web.
σύστημα Windows Vista ή Win7;

Δεδομένα

Αναβάθμιση
μέσω web

Μήπως υπάρχει δυνατότητα
αυτόματης δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας των
δεδομένων του χρήστη, κατά
τη διάρκεια της αναβάθμισης
μέσω web;

Το Zune υποστηρίζει τη δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία Flash, αλλά
δεν υποστηρίζει τη δημιουργία ξεχωριστών
αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα
του χρήστη.

Διάφορα

Χρόνος κλήσης

Ανάλογα με το μοντέλο,
υπολογίζεται διαφορετικά ο
χρόνος κλήσης (π.χ. 2G/3G,
CDMA...);

Μοντέλο CDMA: Ο χρόνος κλήσης υπολογίζεται
από τη στιγμή που πατάτε το κουμπί κλήσης
μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού.
Μοντέλο 2G/3G: Ο χρόνος κλήσης υπολογίζεται
από τη στιγμή σύνδεσης της κλήσης.

Διάφορα

Email

Από πού είναι δυνατή η
ενημέρωση για τις ρυθμίσεις
διακομιστή POP3 και SMTP;

Για βοήθεια, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του
συστήματος email σας.

Διάφορα

Active X

Υποστηρίζεται η τεχνολογία
Active X, όπως και στους
υπολογιστές;

Όχι, δεν υποστηρίζεται.
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Λειτουργία
τηλεφώνου

Λειτουργία
τηλεφώνου

Λειτουργία
τηλεφώνου

Ερώτηση

Απάντηση

Μπαταρία

Με ποιο τρόπο είναι δυνατός ο
έλεγχος πλήρους φόρτισης της
μπαταρίας;

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
εμφανίζεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.

Επιλογή W&P

Κατά την αποθήκευση ενός
αριθμού τηλεφώνου στις
επαφές, είναι δυνατή η χρήση
της επιλογής W [αναμονή
(wait)] & P [παύση (pause)];

Ναι, είναι. Όμως, υποστηρίζεται μόνο αν
χρησιμοποιήσετε το κανονικό πληκτρολόγιο.
Δεν υποστηρίζεται για το πληκτρολόγιο της
οθόνης.

Είναι δυνατή η επεξεργασία
αρχείων σε εφαρμογές Office
του κινητού;

Έχετε μόνο δυνατότητα ανάγνωσης.
• Λάβετε υπόψη ότι το Microsoft Office Mobile
δεν υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του
Microsoft Office 2010. Αν το περιεχόμενο
κάποιου εγγράφου δεν υποστηρίζεται από
το Office Mobile, θα μπορείτε να ανοίξετε
το έγγραφο στο τηλέφωνό σας, αλλά το
μη υποστηριζόμενο περιεχόμενο δεν θα
εμφανίζεται.

Πώς ρυθμίζω τον ήχο κλήσης;

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης, μεταβείτε
στη λίστα εφαρμογών και πατήστε διαδοχικά
Settings> Ringtone & sounds. Σε κάθε
άτομο μπορείτε να αντιστοιχίσετε διαφορετική
ειδοποίηση και διαφορετικό ήχο κλήσης.
Αρχικά, πατήστε People > την επαφή που
θέλετε να αλλάξετε > Edit > Ringtone.

Office Mobile

Ρύθμιση ήχου
κλήσης

Κατηγ

Λειτουρ
τηλεφώ

Λειτουρ
τηλεφώ

Λειτουρ
τηλεφώ

Τηλέφω
Λειτουρ
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Μπορείτε να βρείτε και να αποκτήσετε εύκολα
τον αγαπημένο σας ήχο κλήσης μέσω του
Marketplace. Μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω και πατήστε Marketplace > Music.
την αγαπημένη μου μουσική ως Αναζητήστε και επιλέξτε τον αγαπημένο σας
ήχο κλήσης;
ήχο κλήσης.
Το Marketplace ίσως να μην διατίθεται στη
χώρα ή την περιοχή σας.

Λειτουργία
τηλεφώνου

Ρύθμιση ήχου
κλήσης

Λειτουργία
τηλεφώνου

Το τηλέφωνο Windows Phone 7 υποστηρίζει
6 διαφορετικές γλώσσες (Γερμανικά, Αγγλικά
Υποστηριζόμενη
Η.Π.Α., Αγγλικά Η.Β., Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά).
Είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας;
γλώσσα
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο
μενού Settings> region & language >
Display language.

Λειτουργία
τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ήχου

Ποιος είναι ο τρόπος ρύθμισης
του ήχου του συστήματος και
του ήχου κλήσης;

Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μπορείτε να
ρυθμίσετε τη μουσική, τον ήχο κλήσης και τον
ήχο του συστήματος.
• Μεταβείτε στο μενού Settings > ringtone
& sounds

Τηλέφωνο
Λειτουργία

Ρύθμιση ώρας

Ποιος είναι ο τρόπος ρύθμισης
της ώρας του τηλεφώνου;

Λίστα εφαρμογών > Settings > Date &
time > Set automatically (μετακινήστε το
ρυθμιστικό στη θέση Off) > Ορίστε την ώρα

που
e.
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Ερώτηση

Απάντηση

Κατηγ

Λειτουργία
τηλεφώνου

Youtube

Ναι, είναι μέσω του Marketplace YouTube player.
Είναι δυνατή η προβολή βίντεο
Το Marketplace YouTube player ίσως να μην
κλιπ από το Youtube;
διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Λειτουργία
τηλεφώνου

Λειτουργία
τηλεφώνου

Ποιος είναι ο χρόνος ομιλίας του Κλήσεις: 360 λεπτά (βάσει 3G) Χρόνος
τηλεφώνου;
αναμονής: 350 ώρες

Λειτουργία
τηλεφώνου

φωτογραφική
μηχανή

Μετά τη λήψη μιας
φωτογραφίας, υπάρχει κάποια
επιλογή αποθήκευσης ή
διαγραφής;

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα. Για να
πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα προβολής εικόνων,
σύρετε το δάχτυλο προς τα δεξιά. Πατήστε
παρατεταμένα τη φωτογραφία που τραβήξατε.
Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. (π.χ. προσθήκη
στα αγαπημένα, διαγραφή κ.λπ.).

Λειτουργία
τηλεφώνου

E-mail

Είναι δυνατό το φιλτράρισμα
των e-mail;

Μπορείτε να φιλτράρετε τα e-mail με το
κουμπί "Search".

E-mail

Είναι δυνατός ο ορισμός
ηχητικών ειδοποιήσεων για τα
εισερχόμενα e-mail;

[Βήματα]
Settings > ringtones & sounds > New
email > Επιλέξτε στοιχείο

Ρυθμίσεις
browser

Πώς αλλάζω τις ρυθμίσεις
απορρήτου και τις υπόλοιπες
ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησης;

Για να διαγράψετε τα cookies, μεταβείτε
στο μενού Settings > applications >
Internet Explorer. Επίσης, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την κοινοποίηση της
τοποθεσίας σας, μέσω του μενού Settings >
system > location.

Λειτουργία
τηλεφώνου

Λειτουργία
τηλεφώνου

Λειτουρ
τηλεφώ

Λειτουρ
τηλεφώ

Λειτουρ
τηλεφώ

Λειτουρ
τηλεφώ
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Λειτουργία
τηλεφώνου

Λειτουργία
τηλεφώνου

Αισθητήρας
εγγύτητας

Απάντηση

Ο αισθητήρας εγγύτητας του τηλεφώνου έχει
Πώς μπορεί να μένει ενεργή η
σχεδιαστεί έτσι ώστε να απενεργοποιεί από
οθόνη LCD κατά τη διάρκεια των
προεπιλογή την οθόνη LCD όταν βρίσκεστε
τηλεφωνικών συνομιλιών;
σε κλήση.

Κλείδωμα SIM

Είναι δυνατή η χρήση κάρτας
SIM άλλης εταιρείας;

Επισκεφθείτε το κατάστημα από όπου
αγοράσατε το τηλέφωνο, για να μάθετε αν
υπάρχει ενεργό κλείδωμα της κάρτας SIM.
Αν δεν υπάρχει κλείδωμα SIM, ορισμένες
λειτουργίες ή υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες λόγω των ρυθμίσεων τηλεφώνου
ή δικτύου.

Κλείδωμα SIM

Το Windows Phone έχει
κλείδωμα κάρτας SIM.
Μπορεί να με βοηθήσει η LG σε
αυτήν την περίπτωση;

Το κλείδωμα της κάρτας SIM εξαρτάται από
τον πάροχο δικτύου που σας προμήθευσε
το Windows Phone. Επικοινωνήστε με τον
πάροχο δικτύου ή με το κατάστημα από όπου
αγοράσατε το Windows Phone.

New

>
α

Ερώτηση

Λειτουργία
τηλεφώνου

Υποστηρίζεται το Adobe Flash
(όπως και στο πρόγραμμα
Δεν υποστηρίζεται.
περιήγησης του υπολογιστή στο
Internet);

gs >
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Ερώτηση

Απάντηση

Κατηγ

Λειτουργία
τηλεφώνου

Υποστηρίζεται η υπηρεσία
μετάδοσης;

Ορισμένα πρωτόκολλα ροής (π.χ. RTSP) δεν
υποστηρίζονται. Τα HTTP-Progressive και IIS
SmoothStreaming υποστηρίζονται ανάλογα με
την τοποθεσία web που επισκέπτεστε και την
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Προδιαγραφές Ζώνη
τηλεφώνου
συχνοτήτων

Σε ποια ζώνη συχνοτήτων
ανήκει η τεχνολογία GSM;
Διπλή, τριπλή ή τετραπλή; (Για
παράδειγμα: 1900Mhz, 900,
1800, 850)

Υποστηρίζεται η τετραπλή ζώνη συχνοτήτων.

Προδιαγραφές Προδιαγραφές
τηλεφώνου
τηλεφώνου

Είναι δυνατή η χρήση
εξωτερικής συσκευής GPS;

Όχι. Το Windows Phone 7 διαθέτει
ενσωματωμένη μονάδα GPS.
Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ή σε
άλλες συσκευές δικτύου όπου υπάρχει σημείο
πρόσβασης ή ασύρματο hotspot.

Wi-Fi

Απλή ερώτηση
για το Wi-Fi

Τι μπορώ να κάνω με τη
λειτουργία Wi-Fi (ασύρματη
δικτύωση);

Wi-Fi

Απλή ερώτηση
για το Wi-Fi

Η υπηρεσία Wi-Fi προσφέρεται Όχι. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Internet
από πάροχο;
μέσω AP(Access Point - Σημείο πρόσβασης).

Λύση
αποκατά

Τι μπορείτε να κάνετε σε
περίπτωση που ξεχάσετε τον
κωδικό πρόσβασης; Με ποιο
Λύση
Ο κωδικός
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
αποκατάστασης πρόσβασης λείπει τρόπο γίνεται η επαναφορά του
κωδικού πρόσβασης, αν τον
ξεχάσετε;
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Πώς επαναφέρω τις ρυθμίσεις
του τηλεφώνου μου για να
βελτιώσω την απόδοση της
συσκευής; Πώς ενημερώνω το
λογισμικό του τηλεφώνου μου
για να βελτιώσω την απόδοση
της συσκευής;

Απάντηση
1. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Πατήστε διαδοχικά τη λίστα εφαρμογών >
Settings > about > reset your phone.
Η επαναφορά του τηλεφώνου διαγράφει όλο το
προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως εφαρμογές
που έχετε αγοράσει ή που έχετε λάβει μέσω
Internet και επαναφέρει τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
2. Ενημέρωση της πιο πρόσφατης έκδοσης
λογισμικού μέσω του Web. Το τηλέφωνο
ειδοποιείται αυτόματα για ενημερώσεις
του Windows Phone μέσω της υπηρεσίας
ενημερώσεων του Windows Phone. Οι
ενημερώσεις εγκαθίστανται στο τηλέφωνο με
το λογισμικό Zune, το οποίο εκτελείται στον
υπολογιστή σας όταν συνδέετε το τηλέφωνο.
Αν δεν εγκαταστήσατε ακόμη το λογισμικό
Zune, μεταβείτε στη διεύθυνση www.
windowsphone.com και εγκαταστήστε το.
Προειδοποίηση!
Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
έχει ως αποτέλεσμα τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ όλων των
δεδομένων του χρήστη. Πριν προχωρήσετε
σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
και ενημέρωση μέσω web, ΠΡΕΠΕΙ να
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των
δεδομένων σας.
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Επαναφορά
Λύση
εργοστασιακών
αποκατάστασης
ρυθμίσεων

Ερώτηση

Απάντηση

1. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Πατήστε διαδοχικά τη λίστα εφαρμογών >
Settings > about > reset your phone.
Η επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του
τηλεφώνου διαγράφει όλο το προσωπικό
σας περιεχόμενο (όπως είναι οι εφαρμογές
που έχετε αγοράσει ή που έχετε λάβει μέσω
Internet) και επαναφέρει τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
2. Ενημερώστε το λογισμικό με την πιο
πρόσφατη έκδοσή του μέσω web. Το τηλέφωνο
ειδοποιείται αυτόματα για ενημερώσεις
Πώς επαναφέρω τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν η του Windows Phone μέσω της υπηρεσίας
απόδοση είναι πολύ χαμηλότερη ενημερώσεων του Windows Phone. Οι
ενημερώσεις εγκαθίστανται στο τηλέφωνο με το
από πριν;
λογισμικό Zune που εκτελείται στον προσωπικό
υπολογιστή όταν συνδέετε το τηλέφωνο.
Αν δεν εγκαταστήσατε ακόμη το λογισμικό
Zune, μεταβείτε στη διεύθυνση www.
windowsphone.com και εγκαταστήστε το.
*Προσοχή
Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
και η ενημέρωση μέσω web έχουν ως
αποτέλεσμα τη διαγραφή όλων των δεδομένων
του χρήστη. Πριν προχωρήσετε σε αυτές
τις ενέργειες, θα πρέπει να δημιουργήσετε
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.
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LG-E900 User Guide - English

• This guide helps you to start using
your phone. If you need more
information, please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual
may not apply to your phone,
depending on your phone’s software or
your service provider.
• This handset is not recommended for
the visually impaired because of its
touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All
rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and
its related entities. All other trademarks
are the property of their respective
owners.
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Congratulations on your purchase of the advanced
and compact LG-E900 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communications
technology.
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 stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Copyrights and trademarks
Rights to all technologies and
products that comprise this device
are the property of their respective
owners:
• This product
includes software
licensed from MS,
an affiliate of the
Microsoft Corporation. Microsoft
and software bearing the Microsoft
name are registered trademarks of
the Microsoft Corporation. Before
using this product, refer to the
Microsoft software license terms
for Windows Phone 7 software
agreement. at the back of this guide
for information about rights and
restrictions.
• Bluetooth® is a registered trademark
of the Bluetooth SIG, Inc.
• © 2010 Microsoft Corporation. All
rights reserved. Microsoft, Internet
Explorer® Mobile, Windows® Phone,
Windows® Phone Marketplace, Xbox
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LIVE®, Zune®, <list Windows and
all other trademarked names and
logos that are referenced in the
materials, in alphabetical order> are
trademarks of the Microsoft group
of companies.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-E900
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as 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.

• Do n

• While there may be differences

between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP)
is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at
the ear is 0.935 W/kg (10g) and when
worn on the body is 1.47 W/Kg(10g).
• The SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of
any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the
phone, and may be dangerous.

•

•

•
•
•

•

•
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• Do not disassemble this unit. Take it

• Use a dry cloth to clean the exterior

•

•

•

•
•
•

•

•

to a qualified service technician when
repair work is required.
Keep away from electrical appliances
such as TVs, radios, and personal
computers.
The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 7

•
•
•

•
•
•

of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
The phone should be charged in a
well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic
strips.
Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid,
moisture or humidity.
Do not use the phone or accessories
in places with high humidity such
as pools, greenhouses, solariums or
tropical environments; it may cause
damage to the phone and void the
warranty.

7

11/30/10 2:23 PM

Efficient phone operation

• RF energy may affect some electronic

Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please consult
your doctor to determine if operation
of your phone may interfere with the
operation of your medical device.
• Mobile phones may interfere with
some hearing aids.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• If your vehicle is equipped with an
airbag, ensure it is not obstructed by
your mobile device or accessories. It
may fail or cause a serious injury if
obstructed when deployed.
• If you are listening to music while
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Road safety

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

Check the laws and regulations on the
use of mobile phones in the area when
you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.

Avoid damage to your hearing

Excessive sound and pressure from
earphones can causing hearing loss.
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Glass Parts

In aircraft

Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised
service centre.

Wireless devices can cause interference
in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without
permission from the crew.

Blasting area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions, and
follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling

point.

• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable

gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 9

Children
Keep the phone in a safe place out of
the reach of small children. It includes
small parts which may cause a choking
hazard if detached.

Emergency calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on the
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 memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
9
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• Use only LG batteries and chargers.

•
•
•

•

•

•

•

LG chargers are designed to
maximise the battery life.
Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of times
until it needs replacing.
Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise usability.
Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.

• Dispose of used batteries according

to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not
dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.
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Assembling

Getting to know your phone
Headset jack
Power/Lock key
• Long press (three seconds)
to the power on/off.
• Short press to turn the
screen off.
Earpiece
Proximity sensor
ALS(Ambient Light Sensor)
Search button
Open Quick Search
Start button
Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).
Back button
Return to the previous screen.
Mouthpiece

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 11

WARNING:
Placing a heavy
object on the phone
or sitting on it can
damage its LCD
and touch screen
functionality. Do not
cover the protective
film on the proximity
sensor of the LCD,
as this can cause the
sensor to malfunction.
11
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Volume keys
• When the screen
is idle: volume
of system tone &
ring tone.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: controls
track volume.

Charger, data cable (USB cable port)
TIP! Before connecting a USB cable, wait
until the phone has powered up and been
registered on the network.

Camera key
• Go directly to camera preview by
pressing the camera key.

Open view

2 Rem
Using
the ba
Battery

Camera
flash
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Installing the USIM and
battery

1 Remove the battery cover
Press the battery cover release button
as shown in the image below (1). Lift
the cover away from the phone (2).

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.

3 I nstall the USIM card
Put the USIM card into the USIM card
holder. Make sure the gold-coloured
contact area on the card is facing into
the phone. Push the USIM card holder
back.

2 Remove the battery
Using the cut-out at the bottom, lift
the battery out of its compartment.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 13
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the battery
contacts align with the phone’s
terminals. Press the bottom of the
battery down until it clips into place.

5 Charging your phone
Open the charger port cover on the
side of your LG-E900. Insert the charger
connector into the port and plug the
charger into a mains electricity outlet.

You cannot switch on the phone if
the battery is fully discharged It takes
approximately four to five minutes
to reach a charge state sufficient for
booting by TA charger.
It takes approximately 14-15 minutes
longer to charge using a USB
connection.
If the battery is critically low, the image
for the critically low battery will appear
to notify you to charge for longer.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery life.

14 LG-E900 | User Guide
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WARNING: Do not connect the
charger to the phone without the
battery being installed. You must
check the battery is inserted before
charging.

WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact with
the battery. This could pose a fire risk.

WARNING: Do not remove the
battery or USIM card while charging
the phone.

WARNING: There is a risk of
explosion if the battery is replaced
by an incorrect type. Dispose of used
batteries in accordance with the
manufacturer's instructions.

rged
WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone during
lightning storms to avoid electric
shock or fire.
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Navigating your Windows Phone
Using the touch screen
Touch screen tips
Your phone's touch screen lets
you easily select items or perform
functions. Learn basic actions to use
the touch screen.
NOTE:
• To avoid scratching the touch screen,
do not use sharp objects.
• Do not allow the touch screen to
come into contact with other electrical
devices. Electrostatic discharges can
cause the touch screen to malfunction.
• Do not allow the touch screen to come
into contact with water. The touch
screen may malfunction in humid
conditions or if exposed to water.
• For optimal use of the touch screen,
remove the screen protection film
before using your phone.
• Your touch screen has a layer that
detects small electrical charges emitted
by the human body.

• For best performance, tap the touch
screen with your fingertip. The touch
screen will not react to touches by
sharp objects, such as a stylus or pen.
NOTE:
• Your phone turns off the touch screen
when you do not use it for a specified
period. To turn on the screen, press the
[Power] button.
• You can also adjust the backlight time
or change the wallpaper. On the Start
screen, go to the application list and
select Settings > lock & wallpaper.
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For most applications, natural gestures
can be used to move about and give
commands. To type text, use the
onscreen or the hardware keyboard.
The following gestures are used
to move around for your Windows
Phone 7:
Tap
A tap is a single, quick
downward touch on
the screen. Tap is used
to execute commands
(like pressing Enter on a
PC). Tapping also stops
any movement on the
screen.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 17

finger is pressed down
and held there for a few
seconds.

Scroll
Scrolling is for moving
objects upwards and
downwards.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the scrolling, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.

y

Double tap
A double tap is two
quick downward
touches on the screen
in the same place. The
double tap commands
the phone to zoom in or
out, as appropriate.

t

time
Start
nd
er.

Universal gestures on your touch Touch and hold
To touch and hold, the
screen
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Flick
Flicking is for moving
objects sideways.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the gesture, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.

Pinch and stretch
Pinch and stretch are
opposites of each other.
These gestures are often
used with maps to zoom
in and out.
Pinching is achieved
by pressing two fingers
down on the screen
and bringing them
together. This zooms
in on content, while
centering the image
between the finger
tips. For stretching, the
fingers are moved apart
from each other to zoom
out on an image.
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Getting to know your Start
screen

From this screen you can access menu
options, make a call, view the status of
your phone and much more.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 19

Knowing and navigating the
screen

Start screen is the beginning of the
Windows Phone 7 experience for you
after you power on your phone. The
Start screen displays application tiles
that you have pinned and placed in
a position of your choice for quick
launch. Pressing the [Start] Button
on the phone always returns you
to the Start screen, no matter what
application is running.
1 Simply swipe your finger to the
left, right, up or down to view
them.
You can also customise tiles on the
Start screen, which are shortcuts to
your favourite menus and applications.
NOTES: When you are in a standby display
after unlocking the phone, swipe your
finger upwards to see the Start screen
displaying application tiles.

19
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Tiles on the Start screen
A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content.
You can place tiles anywhere on the phone Start experience.
Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text,
or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start
experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather,
or how many email messages you have received.
The Start screen is always presented in portrait view.
Icon

Icon

Description
Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all
your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the
voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you
like.
Touch to access People hub, the integrated communication
application for emails, messages, contacts and other information.
Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an
instant chat style, so you can see a history of messages you’ve sent and
received. Send MMS messages with a picture you've taken.
Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook Web App and many of the most popular email systems,
including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached
photos and graphics to your Saved Pictures.

20 LG-E900 | User Guide
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Icon

Description
Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone
to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
With ScanSearch, you can search product and local information
for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local
business information, including locations and contact information.
Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set
alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they
get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.

he
ou

Touch to access the Internet Explorer.

an
t and

View photos and videos you’ve taken with your new Windows Phone,
received in Email or MMS messages, or synced from your computer’s
Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape
format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS
messages with attached photos.

Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with
you. Download new games onto your phone.

Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting
to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to
marketplace.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 21
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Icon

View

Description
Search the Application Store for your Windows Phone applications
and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular
data network connection. Read reviews or write your own reviews for
your favourite apps. Download and install the applications on your
Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status,
area, service provider, plan, and version of Windows Phone software.
Application functionality and availability may vary depending on the country or region
where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for
more information.
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Viewing the status bar
The status bar uses different icons to
display phone information, such as
signal strength, new messages, battery
life, and active Bluetooth and data
connections.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to see in
the status bar.

egion
for

Icon

[Status bar]
Description

Icon

Description
Wireless network signal
strength
Bluetooth status
Ringer mode
Input status
Battery power level
System clock

Signal strength
H
3G

G
E

HSDPA
3G
Data connection
2G-GPRS
2G-EDGE
Call forwarding
Roaming

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 23
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Customising the Start screen
You can customise the layout of Tiles on the Start screen.
You can pin all sorts of things to the screen, including apps,
websites, map locations, and even contacts. If you pin a
contact to the Start screen, you’ll get all of that person’s feed
updates-right from the tile.
To pin more applications to Start open the application list,
touch and hold the item then tap pin to start.
• If you’d like to move a tile somewhere else on the Start
screen, tap and hold the tile, and then move it wherever
you want.
• To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin .
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Navigating and setting
applications
Accessing applications

To access your Windows Phone’s
applications:
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
2 Scroll down to the tile if it isn’t
already visible.
3 Select an application.
4 Press the Back button
to return
to the previous screen; Press the
Start
button to return to the
Start screen.

Getting to know the
application bar

To set an application, you can use the
below application bar and application
bar menu at the bottom of the screen.
For example, to set the Alarms
1 On the Start screen, tap the arrow
to access the application list.
.
2 Tap Alarms
3 Tap the application bar to see the
application menu or to display icon
buttons with the text hints.
4 Select the icon button or menu that
you want to set.

NOTES:
• You can add a shortcut to an
application by tapping and holding the
application icon from the application
list. You can move the application to the
location you want on the Start screen.
• Your Windows Phone has a built-in
motion sensor that detects its
orientation. If you rotate the phone while
using some features, the interface will
automatically switch to landscape view.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 25
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Application bar
The Application bar provides a view
that displays icon buttons with text
hints and an optional context menu if
you tap the visual row of dots or flicks
up the Application bar. This view can
be hidden again by tapping outside
of the menu area or on the dots, using
the back button, or selecting a menu
item or Application bar icon.

Application bar menu

Appli

The Application bar menu is an
optional way to access specific
tasks from the Application bar. The
Application bar menu can be accessed
by tapping the visual row of dots in
the Application bar or by flicking the
Application bar up. This view can be
hidden again by tapping outside of the
menu area or on the dots, using the
back button, or selecting a menu item
or Application bar Icon.

The fo

NOTES:
• A maximum of five menu items can be
displayed.
• If no menu items are displayed, only the
icon text hints are displayed.
• The Application bar menu will remain
on the screen until you perform an
action.

26 LG-E900 | User Guide
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Application bar icons
The following are some of the application setting icons that are frequently used.
new

add

minus

check

close

cancel

sync

refresh

question mark

exclamation

back

next

search

delete

save

folder

video

camera

e-mail

settings

favourites

add to favourites

download

upload

share

edit

overflow dots

play

pause

previous/rewind

nly the

main
n
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Customising your Windows
Phone
Get more from your phone by
customising it to match your
preferences.

Setting the current time and
date

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > date &
time.
3 Flick the Set automatically bar and
change the date and time and other
options.

Turning on or off the ringtone
and sounds
You can adjust the Ringtone and sound
like Ringtone, New text message, New
voicemail, New email, and so on.
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > ringtones
& sounds.

Switching to silent mode

Adjus
displ

You can switch the silent mode on or
off by flicking the Ringer status bar
left or right.

You ca
bright
the in
To adj
menu
1 On

Adjusting the volume of
ringtones
Press the Volume key up or down to
adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the
Start screen

2 Tap
brig
3 Dra
adj
brig

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > lock &
wallpaper > change wallpaper.
3 Select an image and save.
You can also change the Screen
time-out and password.

NOTE:
display
consum

NOTE:
• LG is not responsible for any use of
default images or wallpapers provided
on your phone.
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Adjusting the brightness of the
display
You can quickly adjust the display
brightness by scrolling left or right on
the indicator line of the screen.
To adjust the brightness in the setting
menu,
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System >
brightness.
3 Drag the slider for Automatically
adjust to Off and tap the desired
brightness level.
NOTE: The brightness level of the
display will affect how quickly the phone
consumes battery power.

Locking your SIM card
You can lock your phone by activating
the PIN supplied with your SIM card.
1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings and drag to select
application > phone.
3 Drag the SIM security Slider to On.
4 Enter your PIN and select enter.
NOTE:
• Once the PIN lock is enabled, you must
enter the PIN each time you turn on
the phone.
• If you enter an incorrect PIN too many
times, your SIM card will be blocked.
You must then enter a PIN unlock key
(PUK) to unblock the SIM card.

of
vided
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Entering text
You can enter text by selecting
characters on the virtual keypad.
You cannot enter text in some
languages. To enter text, please check
out and select from the supported
languages for writing. (Settings >
System > keyboard)

Entering text with the Phonepad
1 Tap the input panel icon.
2 Tap characters to enter your text.

NOTES:
• The phone features several typing aids,
such as text suggestions that appear
above the keyboard, auto-correction,
and context-specific keyboard layouts.
(Settings > System > keyboard)
• Windows Phone 7 supports only full
alphabet layouts, such as QWERTY,
AZERTY, and QWERTZ.
• The shift key allows you to type capital
letters. There are three shift modes: On,
Off and Caps Lock (tap and hold).
• The emoticon key brings up the
emoticons picker.
• Tapping and holding a, i, e, u, o on the
screen displays an accent picker.

Dow
from

Marke
and ac
(includ
Windo
Individ
added
music
• On t
you
.
Or, t
the
• Pres
app
to e
• Typ
and
on t
• Tap
Mar

30 LG-E900 | User Guide

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 30

11/30/10 2:23 PM

g aids,
ear
ion,
outs.

ull
Y,

apital
s: On,

n the

Downloading applications
from Marketplace

Marketplace lets you easily find
and acquire music and applications
(including games) to enhance your
Windows phone.
Individual category pages have been
added to the site for apps, games and
music.
• On the Start screen, tap to go to
your App list and tap Marketplace
.
Or, tap the Marketplace tile from
the Start screen.
• Press the Search button to search for
apps and tap the search string again
to edit and search.
• Type in the desired string and tap
and the results are displayed below
on the same page.
• Tap a list item to go to the correct
Marketplace page.

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 31

• While browsing or searching for an
app, you can tap on an application
or game and the Details page for the
app will appear.
• Select the item you want to buy and
tap download.

NOTE:
• Pictures, podcasts, and videos are not
available on Marketplace.
• This feature may not be available
depending on your region.
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Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential
settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.
The following are the recommended steps.
SELECT LANGUAGE > WINDOWS PNONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in
with your Windows Live ID

Impo

Signing in with a Windows Live ID
To get applications, play Xbox LIVE games, user a Zune Pass,
automatically synchronise Windows Live information to the
web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.
Your Windows Live ID is the email address you use to sign in
to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you
can’t remember the email address you use:
For Xbox LIVE: On your Xbox 360® console, sign in with your
gamer tag, then press the Guide button on your controller
(the one in the middle that looks like the Xbox logo). In
Settings, click Account Management > Windows Live ID.
For Zune: Sign in to the Zune software on your PC. Rightclick your profile picture and click Switch user to see your
Windows Live ID. To reset your password or get a reminder,
go to http://account live.com/ResetPassword.aspx.
If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you
won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox
LIVE games).

Stay
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Importing your contacts
When you set up your email or Facebook account, your
contacts are imported automatically into your People hub.
And when you add Facebook, your friends’ feeds appear in
your People hub, their photos show up in your Pictures hub,
and your own feeds pop up in your Me tile.

gn in

To set up a Facebook (or any kind of email) account:
1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
2 Tap Settings > email & accounts.
Getting your contacts from your old phone is also easy.
Put your old SIM card into your new phone, and then go
to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap
import SIM contacts.
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Staying in Sync
To sync your music, videos, pictures, and updates from your
computer to your phone (or vice versa), you’ll need the Zune
software.
1 Go to windowsphone.com to install the Zune software.
2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
3 Open the Zune software, and then follow the instructions
to get your music, videos, pictures, and so on into your
collection.
4 Click collection, and then drag everything you want to
sync to the phone icon in the lower left.
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Communicating
Phone

Making phone calls
1 Touch .
2 Tap .
3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch
.
to make a call.
4 Touch
call
end call
.
5 To end a call, touch
You can also place calls using the
Phone tile on the Start screen. You can
dial calls.
TIP! To enter “+” to make international
calls, touch and hold down [0+] .

Calling your contacts
1 Touch People to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or
enter the first letter(s) of the contact
you want to call by touching .
3 In the list, touch the contact you
want to call, and then select the
number to use if there is more than
one for that contact.

Makin

Answering and rejecting a call

1 Dur

When your phone rings, tap the
answer tab to answer.
Tap the ignore tab to reject an
incoming call.
TIP! When the phone rings, Turn down
the volume button on the left if you
want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless
communications)
Some locations may require you
to turn off your phone’s wireless
connections by placing your phone in
Flight mode.
Tap SETTINGS > flight mode. This
features toggles your phone’s mobile,
Wi-Fi, and Bluetooth communications
simultaneously.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call, use
the volume up & down button on the
left side of the phone.
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Making a second call
1 During your initial call, touch the
then tap add call .
2 Call the number, or search your
contacts using the
or .
3 Touch the call icon to connect
the call.
4 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and put on hold.
5 Touch PRESS TO SWAP on the top of
the screen to toggle between calls.
6 To end active calls, touch end call.
If there is no active call, it will end
the Hold call.
NOTE: You will be charged for each call
you make.

Viewing your call history
On the Start screen, press the
to
view the Call log.
View a complete list of all dialled,
received, and missed voice calls.
TIP! Touch any single call log entry to
view the date, and time of the call.
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TIP! Tap the Application bar tab, then
touch delete all to delete all the
recorded items.

Call settings
You can configure phone call settings,
such as call forwarding, and other
special features offered by your service
provider.
1 On the Start screen, touch
.
2 Tap the Applications bar at the
bottom of the call history screen
and open the Call Settings menu.
3 Scroll and tap call settings and
choose options that you want to
adjust.
Voicemail number - Edits the
voicemail number
Show my caller ID to - Choose
whether to display your number on an
outgoing call.
international assist- Helps to
automatically correct some common
mistakes while dialling internationally
or dialling while abroad.
35
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Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
On the Start screen
1 On the Start screen, touch the
People hub tile to open your
contacts (People hub).
2 Touch
and enter the contact
name using the keypad.
TIP! To search for the initial of a name,
touch the Contacts tab at the top of
the screen and select Groups. This will
display a list of all your groups.

From the application menu
1 On the Start screen, touch to go
to the applications menu.
2 Touch the People application and
select the desired profile.

Adding a new contact

1 On the Start screen, touch the
People application.

2 If you want to add a picture to the
new contact, touch .
You can use a saved picture or take
a new one.
3 Touch the desired item and tap
a text field to open the touch
keyboard.
4 Touch the Done icon to save the
current added information.
5 Touch a category of contact
information and enter the details
about your contact.
6 Touch the save icon to save the
Contact

Favou

TIP!
• Tap the Application bar tab, and
then touch “delete” to delete the
contact you just saved.
• When you long tab a contact in a
people list, a short menu that you
can choose to pin to start, edit and
delete appears.
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Favourite Contacts
You can classify frequently called
contacts as favourites.
Adding a contact to your Favourites
(Pin to the Start screen)
1 On the Starts screen, touch
to
open your profile contacts.
2 Touch a contact to view the details.
3 Touch Pin to start on the
application menu, and then your
favourite contact pins to Start
screen.

Messaging
Sending a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
> New .
2 Do one of the following:
• Begin typing a person's name in the
To: box, and then tap a matching
contact name in the list. Repeat
to add more recipients, and their
names will be added automatically
in the To: box.
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• Enter the person's mobile phone
number or their email address in
the To: box. To enter additional
recipients, tap Enter after each one.
• Tap Add , flick to a contact, and
then tap it. Repeat to add more
recipients, and their names will be
added automatically in the To: box.
3 Tap the message box, type your
message, and then tap Send .
NOTES: If you want to attach data on your
at the bottom of
messaging, touch
the screen and choose the desired file.
Remember that you are able to attach
pictures only.

Replying to a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
, and then tap the conversation that
has the text message you received.
2 Tap the message box, type your
response, and then tap Send .

37

11/30/10 2:23 PM

Forwarding a text message

1 On the Start screen, tap Messaging
, and then tap the conversation
that has the text message you want
to forward.
2 Tap and hold a message, and then
tap Forward.
3 Type the person's name, mobile
phone number, or email address in
the To: box.
4 Tap the message box, type a
message if you'd like, and then tap
Send .
NOTES:
• Your mobile operator might charge
you extra for text messaging, and this
service must be available with your
current phone plan.
• Text messages are also called SMS
(Short Message Service) messages and
can be up to 160 characters long.
• If your text message is longer than 160
characters, it will be sent in one or more
additional messages.
• Sometimes mobile operators will send
a text message that you can't reply to

Ema

or forward, and the message box says
Read-only message.

Settin

Saving a picture from a text
message

1 On the Start screen, tap Messaging
.
2 Tap a conversation that has a
picture, and then tap the picture.
3 Tap and hold the opened picture,
and then tap Save to phone.
The picture is saved in the Saved
Pictures album on your phone.
NOTES:
• Your mobile operator might charge you
extra for text messaging, and this service
must be available with your current
phone plan.
• Text messages that have a picture
attached are also called MMS
(Multimedia Message Service) messages.
• Some pictures you receive might
be protected using digital rights
management and can't be saved to your
phone. However, the picture can still be
set as the wallpaper on your phone.
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Email
Setting up an email account
Whether it's personal or work-related
email, you can use it on your Windows
Phone by setting up different types
of email accounts. Depending on the
email account you set up on your
phone, other items from your account
(such as contacts, calendar, and more)
can be retrieved as well.
NOTE: To set up an email account on
your phone, you must have a working
cellular data or Wi-Fi connection. For more
information about connecting to a Wi-Fi
network, see Connect to a Wi-Fi network.

Setting up a Windows Live
account
When you're first setting up your
phone, you're asked to sign in with
your Windows Live ID. If you didn't sign
in with it at that time or if you have
more than one Windows Live ID, you
can use the steps below to set up your
primary Windows Live ID or additional
Windows Live IDs.
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On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap
Settings, and then
tap Email & accounts.
1 Tap Add an account > Windows
Live and follow the instruction on
the screen.
NOTES:
• The first Windows Live account that
you set up can't be deleted from your
phone.
• If you set up additional Windows Live
IDs on your phone, photos in those
additional accounts won't be synced to
your phone.
• You can create a Hotmail account
here and retrieve new email messages
from Hotmail to your Inbox. When you
access this Hotmail application, the
number of new emails is displayed on
the email tile.
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Setting up a Microsoft Exchange
email account
You can use the following steps to
set up an email account that is on
a Microsoft Exchange Server. (For
example, your email account at work
might be on a Microsoft Exchange
Server.) You can also use the steps
in the following procedure to set
up other email accounts that use
Exchange ActiveSync—including a
hosted Microsoft Exchange email
account or an Outlook Web App
account.
1 On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap
Settings, and then
tap Email & accounts.
2 Tap Add an account > Outlook.

Setting up an email account
from an Internet Service Provider
(ISP)
When you set up an email account,
your phone will try to automatically
find correct settings for your email
account. The email account might
be one that's through your Internet
Service Provider (ISP), or it might be
another IMAP or POP email account
from another provider.
1 On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap
Settings, and then
tap Email & accounts.
2 Tap Add an account > Other
account.
The following is a list of settings that
you'll need to know beforehand when
the correct email account settings can't
be found automatically. Generally,
you can find this information on the
provider's website.
• The email account type (POP or
IMAP)
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• The incoming email server address
• The outgoing (SMTP) email server
address
• Server authentication settings
• SSL requirements for incoming email
• SSL requirements for outgoing email

Sending an email message
After you set up an email account on
your phone, you can send or receive
emails on that account.
1 On the Start screen, tap the email
account that you want to access
(for example, Outlook, Google, or
Windows Live).
2 Tap New .
3 Do one of the following:
• In the To: text box, tap Add , and
then choose a contact.
• Tap in the To: text box, and then start
typing an email address. Your phone
will offer suggestions as you type.
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• To remove a recipient, tap their
name or email address, and then tap
Remove.
4 Tap in the Subject: text box and type
a subject.
5 Tap below the Subject: text box,
type your email, and then tap
Send .
NOTE: You can attach pictures by tapping
before sending it.

Viewing email messages

1 On the Start screen, tap the email
account that you want to access
(for example, Outlook, Google, or
Windows Live).
2 Select an email message.
From the message view, use the
following options:
• To reply to or forward an email, tap
Respond , and do one of the
following:
• To delete one email, tap on the email
to open it, and then tap Delete .
41
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• To delete multiple emails, tap on
the far left of an email you want to
delete. A check box will appear. Tap
the check box next to each email you
want to delete, and then tap Delete.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new email.
To check manually:
1 Tap on the Start screen to go
to your App list and tap Email
application.
Or, you can also tap the Email
tile on Start screen, and which is
the account you want to use, like
Hotmail, gmail, and so on.
2 Choose synchronise and your
Windows phone will then connect
to your email account and retrieve
your new messages.
To check automatically :
1 Windows phone retrieves emails
automatically as the setting of the
account.
2 You can change the period of

retrieving(syncing) by changing
"download email from" setting.
(Please refer to the next category
"Changing your email account's
setting" for details.)

Changing your email account’s
settings
You can set up additional accounts
based on your own preferences.
1 Tap on the Start screen to go
to your App list and tap Email
application. Or, you can also tap the
Email tile on Start screen.
2 Touch the Application bar at the
bottom of the screen to open the
options menu, and tap add email
account.
3 Choose the email you want to add.
There are options such as Windows
Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google
and other account.
4 Enter your email address and
password, then it will automatically
synchronise with your new email
account.
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You can change settings based on your
own preferences.
1 Touch the Application bar at the
bottom of the screen to open the
options menu, and tap settings.
2 You can change detail sync options
by tapping "sync settings" or
checking/dischecking "Always
bcc myself" and "Use an email
signature".
NOTES:
• In "sync settings" you can change the
settings below
download new content : the period of
retrieving contents
download email from content to sync
(email, contacts, calendar) : enable/
disable the contents and other detailed
account information.

Deleting your email account

1 Tap on the Start screen to go to
your App list.
2 Tap Settings and go to email &
accounts.
3 Touch and hold the account you
want to delete and tap delete.
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Facebook
Setting up a Facebook account
When you set up your Facebook
account on your phone, Facebook info
is available throughout your phone.
You can then access Facebook info in
the People hub, Pictures hub, and the
Me card.
1 On the Start screen, flick left to the
Apps list, tap Settings > Email &
accounts.
2 Tap Add an account > Facebook.
NOTES:
• To set up your Facebook account on
your phone, you must have a working
cellular data or Wi-Fi connection.
• You can only have one Facebook
account set up on your phone at a time.
If you want to add a different account,
you'll need to delete the existing one
on your phone first.

43

11/30/10 2:23 PM

Entertainment
Camera

Before using the camera, you will be
asked whether you want to allow it to
use your location. Allowing this option
will add location info to your pictures,
so you can see where they were taken.

Taking a picture

1 On the Start screen, flick left to the
Apps list.
2 Tap
Camera.
Or press and hold the Camera key to
start the camera.
3 Make sure the camera mode
is
selected. Hold the phone steady,
either vertically or horizontally. You
can zoom in or out
to get
closer or further away from your
subject.
TIP! Want to play with camera
settings? Tap to adjust various
settings, including flash.

4 Press the Camera key to take a
picture.
5 The picture is automatically saved
in the Camera Roll album on your
phone.
You can also choose to upload pictures
to the Web, including automatically
sharing your pictures to SkyDrive or
Facebook.

Once you’ve taken the photo

1 After you take a picture, flick right to
see it in the picture viewer.
TIP! Want to see your pictures and

videos in filmstrip view? Go to the
camera, tap a picture or video,
pinch it as if to shrink it and then
flick left or right to see the filmstrip.
The filmstrip works best when you
turn your phone sideways and use
a in landscape view.
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2 Tap and hold the picture to view
picture options, such as adding
it as a favourite, deleting it, using
it as wallpaper, or uploading it to
Messaging or Play To.

Recording a video

1 On the Start screen, flick left to the
Apps list.
2 Tap
Camera.
Or press and hold the Camera key to
start the camera.
3 Make sure the video mode
is
selected. Hold the phone steady,
either vertically or horizontally.
4 Press the Camera key to start or stop
recording.
The video is automatically saved
in the Camera Roll album on your
phone.
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After shooting a video

1 After you record a video, flick right,
and then tap it to play it in the video
viewer.
A still image representing your video
will appear on the screen and the
duration will be shown on the bottom
of the screen.
NOTE: If your Windows Phone has 288
MB RAM or higher, and your phone
has added the option, you can record
and play HD video (1280x720 high-def
resolution). If you connect your phone to
your computer and copy the video to it,
you can play HD video in its full 1280x720
resolution.
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TIPS!
• If you want to watch videos
downloaded from a website on your
phone, connect your phone to your
PC and sync them to your phone.
You can't automatically download
videos to your phone.
• To find a video you took on your
phone that you synced to your
computer, open the Zune software,
then click Collection > Videos.
• If you have a lot of pictures or
videos that you want to delete, or
if you want to save them to your
computer, you can save time by
connecting your phone to your
computer and using the Zune
software to do the work for you.

Adding location info to my pictures
If you include location (GPS)
information in the pictures you take,
the information can be seen by others
after you upload and share them. Once
you do, you and your friends can have
fun viewing these pictures on a map

Using
Settin

using Bing and Windows Live Photo
Gallery, and even searching the Web
for other pictures just like it because
the location is embedded in your
picture behind the scenes.
1 On the Start screen, flick left to
the Apps list, and tap Settings >
Applications > Pictures + Camera.
2 Turn on Include location (GPS) info
in pictures you take.

From t
all sm

Sett

Intell

NOTE: If you want this information to stay
with your pictures when you upload them
to Facebook or SkyDrive, turn on Keep
location info on upload pictures.

Beau

Getting to know the Camera mode

Scan

Camera/Video Record mode - Tap this
icon to switch between Camera/Video
Record modes
Zoom - Zoom in or zoom out.
Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using
advanced settings. Allows you to
set up Intelligent Shot, Beauty shot,
ScanSearch, Photo Resolution, and
so on.
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Using Photo/Video Smart
Settings
From the viewfinder, touch
all smart settings options.
Setting Options

to open

You can change the settings by
scrolling the wheel.
After selecting the appropriate option,
tap and set the related setting.
Function

Intelligent Shot

Your Windows Phone automatically sets the shutter speed
and aperture according to the subject and brightness for
the optimum photograph.

Beauty Shot

Your new Windows Phone automatically sets the focus and
colour balance to express the natural skin tone.

mode

ScanSearch

You can directly to the ScanSearch application mode.

ap this
Video

Photo resolution

The more pixels, the larger the file, which means that files
take up more memory space. If you want to store more
pictures on your phone, you can reduce the number of
megapixels to make the files smaller.

Brightness

Brightness enables you to set the recording brightness
according the lighting conditions.

White Balance

Automatically adjusts the colour of the subject. You can
record in natural colours depending on the subject and
lighting conditions.
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Setting Options

Pictu

Function

Colour effect

Select the desired setting options on the menu: off, sepia,
mono, negative, solarise

Quality

Choose between Super fine, Fine, and Normal. The finer
the quality, the sharper the photo. However, the file size
will increase as a result, which means you’ll be able to store
fewer photos in the phone’s memory.

Anti-shake

Reduce blur caused by vibration or movement.

Flash

Using the Flash function, you can set the built-in flash to
fire under low light conditions.

Learn
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Pictu
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Video Resolution The more pixels, the larger the file size, which means that
files take up more memory space. If you want to store more
videos on your phone, you can alter their resolution to
make the files smaller.
Restore to
default

Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap Settings > Applications > pictures &
camera to access the following settings: GPS, SkyDrive.

• Tim
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Pictures
Learn to view photos and play videos
saved in your phone's memory. In case
of videos, you are able to view the only
video recorded in a camera.

Pictures hub

•

The Pictures hub is your Windows
Phone's digital version of those
pictures in your wallet. Show off all the
pictures you took with the camera on
your phone, saved from emails or text
messages, or downloaded from the
Web or from your PC.

•

hat
more
•

•
• Times Square wall. A showcase of
local pictures from your All view. The
mosaic of picture-perfect moments
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changes every fifth time you turn on
your phone. If you sync your phone
using the Zune software before you
visit the Pictures hub, you'll see your
pictures here when you arrive.
What's new? These are the latest
pictures your friends and family
uploaded to Windows Live or
Facebook.
Picture collection. You can view
your pictures and videos by album,
date, or favourites. When you add a
picture as a favourite as part of your
Favourites album, you can then pin
that album to the Start screen.
Hub background. Tap anywhere in
the hub to change the background,
or let us do it for you using any of
your pictures. Either way, changing
the background will also change the
Pictures tile on the Start screen.
Zune software. Sync files using My
Phone to move pictures from your
PC into albums on your phone and
vice versa.
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NOTE: When you go to the Pictures hub
for the first time, you'll see 8 pictures from
the 7 folder in the Times Square wall. To
see a mosaic of your own pictures here,
you need to tap the 7 folder to delete it.
The Times Square wall will now randomly
take pictures from your Camera Roll, as
well as albums you sync from your PC or
your social networking sites.

Supported file formats
Type

Format

Image

Extension: bmp, gif, jpg,
png, tiff

Video

• Extension: mp4
• Codec: MPEG4

NOTE: Phone only Supports JPG file
format when sharing picture files using
Zune PC client.

• Some file formats are not supported
depending on the software of the
phone.
• If the file size exceeds the available
50 LG-E900 | User Guide
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memory, an error can occur when
you open files.

Albums
Picture albums are a big part of how
you organise your pictures and videos
on your phone, on your computer, and
on the Web. Knowing where albums
can be added to and deleted from will
help keep everything in working order.
The Zune software puts pictures from
your phone albums-Camera Roll, Saved
Pictures, and Received Pictures-into
the Pictures library on your computer.
NOTE: With the exception of viewing
and deleting albums, all other album
tasks must be completed using the Zune
software on your computer.

Viewing a picture

1 On the Start screen, tap the arrow to
go to your App list and tap Pictures.
Or, tap the Pictures tile from the
Start screen if it’s pinned as a
favourite tile on the screen.
2 In Pictures, scroll and go to picture
albums (all, date, favourites) and tap
a photo tile to open and view.
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While viewing a photo, use the
following options:
• To view more photos, scroll left or
right.
• When you long tab a picture, a short
menu that you can choose to delete,
share, and add to favourites appears.
• To zoom in or out, tap the screen
with two fingers and move them
apart (move your fingers closer
together to zoom it).

Playing a video

1 In Pictures, scroll and go to picture
albums (all, date, favourites) and tap
a video tile to open and view.
2 Tap a video tile to view.
3 Rotate the phone anti-clockwise to
landscape view.
4 Control playback with the virtual
keys.

Sharing pictures

1 On the Start screen, tap Pictures.
2 Find a picture you want to share.
Pictures from online albums can't be
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uploaded.
3 Tap and hold the picture, then tap
Share.
4 Choose how you want to share or
upload your picture to the web--text
or email message, or sharing to
SkyDrive.
NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a
password-protected service on the Web
(photos.live.com), where you can store
and share documents and pictures up to
25 GB for free. Sign in with your Windows
Live ID and you're all set.
TIP! After you upload your pictures to
SkyDrive from your phone, you can
find and edit them within Windows
Live Photo Gallery on your computer
without having to connect to the web.
You must have a computer running
Windows Vista or Windows 7. To see if
you have Windows Live Photo Gallery
installed, from your computer, click
. In the search
the Start button
box, type photo gallery, and in the list
of results, click Windows Live Photo
Gallery.
51
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Favourites in the Pictures gallery
Using the Favourites album on your
Pictures hub has the advantage of
putting your most interesting pictures
in one place for easy viewing. Pictures
in Favourites are also the only ones you
can pin to the Start screen (if you have
certain pictures that make you happy
every time you see them).
1 On the Start screen, tap Pictures,
and find a picture and tap to open it.
2 In the picture viewer, tap and hold
the picture, and then tap Add to
Favourites.
TIP! Want to add a picture from an
online album as a favourite? Open
a picture, tap it, and then tap Save
to phone. The picture will be added
to the Saved Pictures folder (in
the Pictures hub, go to All > Saved
Pictures). Find the picture, and then
follow Step 3 above to add a saved
picture as a favourite.

Adding or deleting a caption
from a picture

Addin
pictu

Adding a caption
You can add captions to pictures that
you upload to Facebook or Windows
Live.
1 Tap the picture, and then tap Share.
2 Choose an account to upload your
picture to.
3 Tap the text box to type a caption.
You have 4 seconds to start typing
or the picture will be uploaded
without a caption.
4 Tap Upload .
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Deleting a caption
You must be on your computer to
delete a caption, and you can only
delete a caption from a picture that
you've uploaded.
1 Find your picture.
2 Sign in and follow the steps
provided by Facebook or Windows
Live to delete a caption.
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Adding location info to my
pictures
When you include location (GPS)
information in the pictures you take,
the information can be seen by others
after you upload and share them. Once
you do, you and your friends can have
fun viewing these pictures on a map
using Bing and Windows Live Photo
Gallery, and even searching the Web
for other similar pictures, because the
location is embedded in your picture
behind the scene.
1 On the Start screen, flick left to
the Apps list, and tap Settings >
Applications > Pictures + Camera.
2 Turn on Include location (GPS) info
in pictures you take.
NOTE: If you want this information to stay
with your pictures when you upload them
to Facebook or SkyDrive, turn on Keep
location info on upload pictures.

ows
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Music & Videos
Zune software
Sync files with my phone to move
music & videos from your PC into your
phone and vice versa.

Getting music, videos, and
podcasts from Marketplace
Zune Marketplace is your one-stop
shop for great music, podcasts, movies,
videos, TV shows and more. Some
things are free to play, download or
sample. Other items are available to
buy or rent.
There are two ways to access Zune
Marketplace:

Downloading or streaming
music directly to your phone

1 On the Start screen, tap Music &
Videos.
2 Flick to Zune, and then tap
Marketplace.
3 Find a song, album, artist or playlist
by doing one of the following:
• Flick left or right, browse through
53
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the available categories, then tap the
desired item.
• Press the Search button , enter a
song title, album title or artist name,
then tap the desired item.
4 Follow the instructions to get your
music, videos, pictures, and so on
into your collection.

Downloading music, podcasts,
videos, movies, and TV shows on
your PC
1 Go to windowsphone.com to
install the Zune software.
2 Connect your phone to your
computer using the USB cable.
3 Open the Zune software, then
follow the instructions to get your
music, videos, pictures, and so on
into your collection.
If you're not signed in, click Sign In.
If you have multiple Windows Live
ID accounts, enter the one you used
when you set up your phone.
4 Click collection, and then drag
everything you want to sync to the
phone icon in the lower left.

NOTE: Not all items are available for
purchase, rental, download or streaming.
Zune Marketplace is not available in all
locations or languages. Zune Marketplace
content varies by market. To learn more
about using Zune Marketplace, go to
Zune.net.

Supported file formats
Type

Format

Sync from
Zune SW

Audio

Extension:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA

Extension:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA

Video

Extension:
3gp, 3g2,
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H263, H264,
VC-1

Extention:
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H.264, VC-1
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Playing music, videos and
podcasts
Your Windows Phone isn't just a phone,
it's also a great Zune music and video
player.
Listen to music while you surf the Web
or check your email, catch up on your
favourite podcasts while commuting,
or enjoy a movie on your next flight.
There's no need carry another device
with you. Windows Phone has all your
entertainment needs covered.
1 On the Start screen, tap Music &
Videos.
2 Flick to Zune, and then tap Music,
Videos or Podcasts.
3 Find the item you want to play by
doing one of the following:
• Flick left or right, tap a category
(such as Artists, Albums, or Songs),
and flick up or down as necessary.
• To search Zune Marketplace, press
the Search button, and then enter
a song title, album title or artist
name. (Zune Marketplace may not
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be available in some countries or
regions.)
4 Tap the item you want to play.
If you need to adjust the volume,
press the Volume Up or Volume
Down buttons on the side of your
phone.
TIP!
• There's a quick way to play all your
music in random order. Flick to
Zune, and then tap Play. This icon is
next to Music.
• If you have a lot of items in a
category (such as Songs or Albums),
there's a quick way to jump to a
particular point in the list without
a lot of scrolling. For example, let's
say you're at the top of the Songs
list (in the "a" section) and you want
to play a song that starts with the
letter "s". Tap the coloured box with
the letter "a" in it. In the grid of
letters that appears, tap S.
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Adjusting playback

1 When playing an item, use the
following controls to adjust
playback (some controls aren't
available for all media types, such
as videos).
Tap
this

To do this
Music: Tap the album image,
and then tap Repeat to
play the current playlist
repeatedly.
Music: Tap the album image,
and then tap Shuffle to play
the items in the current
playlist in random order.
Ratings can help you
organize your music
collection: Sorting songs,
artists, or albums by rating
gives you a quick look at
which ones to get rid of if
you need more space.

Tap
this

To do this
Music: Tap to skip to the
beginning of the current
song or to skip to the
previous song in the playlist
(the function depends on
how much of the song
you've played so far).
Videos and audio podcasts:
Tap to skip backward seven
seconds.
All: Tap and hold to rewind
the current item.
Music: Tap to skip to the next
song in the playlist.
Videos and audio podcasts:
Tap to skip forward 30
seconds.
All: Tap and hold to fast
forward the current item.
Tap to pause playback.
Tap to play.
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TIP!
• When playing songs or audio
podcasts, you can also skip to the
next and previous items in the
playlist by flicking right or left.
• When playing videos, tap the screen
to display the playback controls.
Press the Back button to return to
Music & Videos.
• Press the Volume Up or Volume
Down buttons to show the mini
playback controls. This works even
when the screen is locked.

Showing the current playlist
When you're playing music, the next
few items in the playlist are displayed
beneath the album image. To see all
items in the playlist, do the following:
1 Tap the name of the current song
(beneath the album image).
2 To hide the playlist, wait a few
seconds or press the Back
button.
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TIP! To play a different song in the
playlist, flick up or down as necessary,
and then tap the name of the item
you want to play.

Showing what's playing now

1 Do one of the following:
• Press the Volume Up or Volume
Down buttons. The name of the
current song is shown above the
mini playback controls. This works
even if your phone is locked.
• In Music & Videos, flick to History.

Showing related info about a
song

1 In Music & Videos, when playing a
song, tap the artist name.
2 Flick left or right to see information
(when available), such as other
albums by this artist, album reviews
and artist biographies.
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Games
Games hub
From the Games hub, you can play
games not just on the phone; you
can also connect to and extend your
gaming experience to your computer
and your Xbox console.
• Spotlight. Read up on Xbox LIVE
game news, tips and trends from the
Xbox LIVE team.
• Xbox LIVE Gamer Profile. Look at
your profile to view recently played
games, see your gamercard, change
account information and even
personalise your avatar.
• Requests. View invitations to quickly
jump into game play, keep up with
turn notifications in a turn-based
game or accept a nudge from your
buddy to make the next move.
• Collection. View all Xbox LIVE and
other games that you have on your
phone in one place.

Playing a game
Xbox LIVE might not be available in
your area. If it is available and you want
to play games, use an existing Xbox
LIVE account or set one up. You'll need
to install the game on your phone
before you can play it.
1 On the Start screen, tap Games.
2 Flick left to Collection and tap
to open a game you've already
purchased. If you want to play an
Xbox LIVE game, you'll need to sign
in to (or join) Xbox LIVE.
3 If you want to see whether you
have a game invitation or a turn
notification, flick left to Requests.
If you want to play a game with a
friend, but don't have any games on
your phone that allow more than
one player, flick to the bottom of
your collection, then tap Get more
games to see what you can try or
buy from Marketplace.
NOTE: Xbox LIVE may not be available in
your country or region.
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FM Radio
Learn to listen to music and news on
FM radio. To listen to the FM radio, you
must connect the supplied headset,
which acts as the radio antenna.

Listening to a station

1 Plug the supplied headset into
the device. (this doubles as an
antenna).
2 On the Start screen, tap Music &
Videos.
3 Flick to Zune, and then tap Radio.
4 To choose a station, do one of the
following:
• Swipe left or right to go up or down
the dial. (If you flick instead of swipe,
you'll jump to strong stations and
skip over weak stations).
• When you long tab a dial on radio,
a short menu that you can choose
to pin to start, settings, radio
mode:speaker appears.
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• Tap Favourites
to show your
favourite stations.
TIP!
or Pause
to start
• Tap Play
or stop play.
• When the screen is locked, press
the Volume Up or Volume Down
buttons to show the mini playback
controls. You can use the controls to
pause or resume the radio or to skip
to the next or previous station.
NOTE: As you switch channels, you
might see info about each station, such
as its genre and what song or program is
currently playing. It's up to each station to
choose what they broadcast, so you might
not see info for every station.
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Adding or remove a favourite
station
To tune into stations more quickly, try
adding a few as favourites.
1 Tune in to a station.
2 Do one of the following:
• To add the station as a favourite, tap
Add Favourite .
• To remove the station as a favourite,
tap Remove Favourite .
TIP! To show your favourite stations,
tap Favourites . You can also pin your
favourite station to the Start screen
by pressing and holding the station
number.

Switching between speaker and
headset modes

1 While playing a station, tap and hold
the station number.
2 Tap Radio mode: headset or Radio
mode: speaker, to switch between
the two options.

Switching radio regions
If you travel internationally, you might
need to switch the radio region setting
to listen to FM radio when you're
abroad. If you do change this setting,
don't forget to switch it back to the
original setting when you get home.
1 While playing a station, tap and hold
the station number.
2 Tap Settings.
3 On the Radio screen, tap the Region
box, and then tap the name that
corresponds to your desired radio
region.
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1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Alarms
application.
2 If you want to add a new alarm, tap
on the bottom option menu
bar. There are preset alarms you can
activate.
3 Touch Time to set the time you want
the alarm to sound.
4 Set the repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Choose the sound you like and
name on it. When the alarm setting
is done, touch
at the bottom of
the page.
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Setting an alarm

Using your calculator

1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Calculator
application.
2 Touch the number buttons to enter
numbers.
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3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x, or ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
change the display mode to
landscape then choose sin, cos, tan,
log, and so on.

Adding an event to your
calendar

1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Calendar
application.
to make a new
2 Touch
appointment.
3 Tap Subject to make a title for the
appointment.
4 Tap Location to enter where it's
happening.
5 Tap When to choose a date, and
then choose the time you want the
appointment to begin.
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6 Tap How long to choose the time
the appointment lasts.
7 If you would like to set reminder,
occurs and status, touch more
details and select the options you
want.
8 If you want attendees to add the
appointment, tap add someone
to choose a contact. you can also
check if it is private and make some
notes.
9 Touch Save to save the
appointment in the calendar. A
coloured square in the calendar
will mark all days that have saved
appointments. An alarm will sound
at the time it starts to help you stay
organised.
10 You might want to change the
appointment details or delete
them. Touch
to modify them or
touch
to remove them.

Win

Office
You can manage and view document
files. Supported file types are doc,
docx, txt, xls and xlsx.
1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Office
application.
2 To create one note, tap new note
and keep track of stuff at home,
school, or work.
To view all your notes, tap All.
3 To view or edit explore Excel,
Explore Word, Explore PowerPoint
files, flick to Documents.
4 Touch and hold any file, and the
options send, delete, properties will
appear.
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Windows applications

1 First, set up a Windows account.
Enter your user name and password.
2 After signing in, the contacts,
email, and calendar in your
Windows account will automatically
synchronise with your Windows
Phone 7.
TIP! If you change your Windows
Live ID account after signing in or
delete it, follow the steps below:
Applications > Settings > system >
email & accounts > add an account
> Touch and hold Window Live ID to
synchronise or delete.

Maps
Check your current location and
receive directions to your destination.
Your Windows Phone 7 must be
connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.
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me
Tap
to search for your location. This
is actually where your phone is. You
can see your location more accurately
by double tapping or pinching and
stretching the screen.
You can also pin it to the Start screen,
or share it by messaging or hotmail.

search
Tap
and enter the location you
want to find out. It will move the map
to the place.
NOTE: If you turn aerial view on at the
bottom of the page by flicking upward
and tapping it, you can search for the
aerial location. It even describes nearby
buildings and views.
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The

Marketplace

Hotmail

Marketplace lets you download useful
applications, and music and games.
If you install these from Marketplace,
they appear in your App list.
1 Tap on the Start screen to
go to your App list and tap the
Marketplace application. You can
also tap the Marketplace tile on the
Start screen.
2 Marketplace has three categories apps, games and music. Select the
one you want to install or download.

Hotmail is configured when you first
set up your phone. Depending on
your synchronisation settings, Hotmail
on your phone is automatically
synchronised with your Windows
account on the Web.
The inbox conversations list is your
default Hotmail view.
Touch the Menu button, then touch
Refresh to send or receive new emails
and to synchronise your emails with
your Windows account on the Web.
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The Web

first
n
tmail

Browser

ur

Accessing the Web
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Browser gives you a fast, full colour
world of games, music, news, sports,
entertainment, and much more- right
on your mobile phone. Wherever you
are and whatever you’re into.
1 Tap on the Start screen to go to
your App list and tap the Internet
Explorer application. Your can also
tap the Internet Explorer tile on
the Start screen.
2 You will move to the website.
NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data charges
with your service provider.

Using the Web tool bar
1 Touch

to refresh the web page.

Using options
Touch the Menu options bar to find
more options.
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forward - Go forward to the visited
page.
share Page - Send the page link by
Email or Messaging.
find on page - Highlight the thing you
want to find on a page.
pin to start - Pin the page to the Start
screen for quick launch.
setting - Set the options below
Allow cookies on my phone
Let Bing suggest sites as I type

Website preference
Mobile version
Desktop version

delete history - Delete all temporary
files, history, cookies and saved
passwords from Internet Explorer.
add - Add the page to favourite
favourites - Access a / Edit
favourite pages and history pages.
tabs - Use tabs as a navigator for
switching between sets of pages.

65

11/30/10 2:24 PM

Connectivity
Bluetooth

Turning on the Bluetooth
wireless feature

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System >
Bluetooth.
3 To turn on Bluetooth, drag the
slider of the status to On.
4 Starts to search for Bluetooth
devices.
5 Tap a device which you want to
pair with.

Wi-F

Connecting to a Bluetooth
headset
Once paired, you can connect to a
Bluetooth device as needed.
• If Bluetooth is off, touch Bluetooth
to turn it on. In the list of Bluetooth
devices, touch the name for the
paired device on the list.
NOTE:
• If you want to turn off your Bluetooth
later, go to Settings, then tap Bluetooth
and slide the toggle left to the Off
position.
• Once Bluetooth has been set up, the
Windows Phone 7 recognises it when it
is turned on.
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• Windows Phone 7 does not support
the Bluetooth file transfer function
between cell phones. For more
information about Bluetooth, see FAQ.
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Wi-Fi
Learn to use your phone's wireless
networking capabilities to activate
and connect to any wireless local area
network (WLAN) compatible with
the IEEE 802.11 b/g/n standards. You
can connect to the internet or other
network devices anywhere an access
point or wireless hotspot is available.
Your device uses a non-harmonised
frequency and is intended for use in
all European countries. WLAN can be
operated in the EU without restriction
indoors, but cannot be operated
outdoors in France.
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Connecting to a wireless
network

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list.
2 Tap Settings > System > Wi-Fi to
connect to a wireless network.
3 Move the slider to On to turn on
wireless connections. In most
cases you’ll see both secure and
unsecured networks.
4 Now tap the network you want to
connect to.
5 On the next screen, tap the text
fields. Then type your user name or
password.
6 Tap done to finish.
NOTE: To guard against accidentally
connecting to an incorrect network with
the same name, this warning will appear.
Tap connect if you’re confident it is the
correct network.

FAQ.
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Editing your Wi-Fi connection
Suppose you need to change the
settings for a wireless network, or the
network doesn’t appear.
1 Go back to the Wi-Fi Settings screen
to select the network to edit, and
then tap and hold the network you
want to edit.
2 Tap edit to change the collected by
your new Windows Phone.
3 If you need to edit your user name
and password, go through the
network settings.
4 If you need to add or edit proxy
information, do it here. Tap and hold
to get proxy options.
5 If you need to edit the network
information, type in the appropriate
fields. You’ll need to get the new
settings information from your
network administrator.

NOTE:
• Scroll down to see other network
options. This information should be
automatically entered by Windows
Phone 7 when it identifies your
network.
• To turn off a wireless network, go back
to the Settings screen, and set Wi-Fi
to Off.
• When you turn Wi-Fi back on, your
phone will remember the network
settings and automatically connect.
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Play To
Learn to use Play To compatible with
the Digital Living Network Alliance
(DLNA) service that enables you to
have contents in your phone play with
DLNA DMR-enabled devices in your
home over a Wi-Fi.
Before you start, you must first activate
the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi
profile.
NOTES:
• Some files may not play on devices
compatible with DLNA-DMR depending
on the devices.
• Playback may be buffered, depending
on the network connection and the
connected DLNA DMR-enabled players.
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Playing your files on another
DLNA-DMR enabled device

1 On the Start screen, tap the arrow
to go to your App list and select
Play To.
2 Tap Device icon on the notification
bar and choose a target. Your device
automatically searches for DLNA
DMR-enabled devices.
3 Select a media category > a file.
4 Playback begins at the selected
player.
5 Control playback using icons of your
phone.
NOTES:
• Playback may be buffered, depending
on the network connection and the
connected server.
• You can search DLNA DMR-enabled
devices only if they are turned on.
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Settings

In this menu, you can personalise the
settings on your phone. Touch on
the Start screen to go to app list and
tap settings.

system
ringtones & sounds
Set Ringer and Vibrate and choose
Ringtone, New text message, New
voicemail, New mail.
Set to play a sound for Appointment
reminders, Key press, Lock and unlock,
All other notifications.

theme
Change your phone’s background and
accent colour to suit your mood today,
this week or all month.

flight mode
Toggle your phone’s mobile, Wi-Fi,
and Bluetooth communications
simultaneously. You’ll still be able to
toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.

mobi

Wi-Fi

Set Da
roami
Toggle
Netwo

Turn on Wi-Fi to connect to available
Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Set network
notification, or add a Wi-Fi network

date

Bluetooth

Set da

Search and connect Bluetooth devices.

email & accounts
Set up email, contacts, Facebook and
others.

lock & wallpaper
Set to change wallpaper and screen
time-out.
Toggle to set password and create a
4-digit password.

location
Applications for which you’ve
previously enabled location services
can now access your current location.

brigh

Adjust

keyb

Set Ke
to Sug
words
a spac
Insert
the sp
letter

regio

Set Di
Short
week,
search

ease
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ble

rk

vices.

and

en

ea

ces
tion.

mobile network

speech

Set Data connection and Data
roaming.
Toggle to set 3G connection and select
Network.

Set to Play audio confirmations and
Use Speech when the phone is locked.

find my phone

Adjust the brightness of the screen.

Map, ring, lock or erase your phone at
windowsphone.live.com
If you’ve lost your phone, this will help
you find it. Go to windowsphone.live.
com and sign in your Windows live ID
and password.

keyboard

phone update

date & time
Set date, time, and time zone

brightness

Set Keyboard languages. You can check
to Suggest text and highlight misspelt
words, Correct misspelt words, Insert
a space after selecting a suggestion,
Insert a full-stop after double-clicking
the spacebar and Capitalise the first
letter of a sentence.

Notify you when new updates
are found. Use your mobile data
connection to check for updates.

about
View legal information, and check the
phone status and software version.

region & language

reset your phone

Set Display language, Region format,
Short date, Long date, First day of
week, System locale and Browser &
search language.

Resetting your phone will erase all
your personal content,including
applications that you purchased and
downloaded,and will restore the
factory settings.

ease of access
Set TTY/TDD mode
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feedback

messaging

Send feedback to help improve
Windows Phone

Set SMS delivery confirmation On/Off.

applications

Connect with Zune On/Off.
Turn on to automatically download
information that enhances your Zune
experience.

games
Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer
Check whether you allow cookies on
your phone or not. Also you can set if
you let Bing suggest sites as you type.
Choose website preference.
Mobile version or Desktop version
delete history
Delete all temporary files, history,
cookies and saved passwords from
Internet Explorer.

maps
Toggle Use my location On/Off.
It uses your location to provide you
with better local search results.
delete history
Delete previous map searches, pins
and image data from your phone.

music & videos

Office
username
Enter your user information to identify
yourself in comments and to help with
collaboration and document tracking.
SharePoint
• data store
You can create space on your
phone by clearing the SharePoint
cache. This will delete all temporary
SharePoint files and history.
• conflicts
SharePoint lets you choose how to
manage conflicts between files on
your phone and the server. You can
choose the way you want to resolve
conflicts.

- No
co
- Au
ph
• star
Che
link
• rese
Rest
OneN
Toggle
On/Off
Turn o
notes
page o

peop

Impor
with y
list.
- Sort
- Disp
First.
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/Off.

ad
une

entify
p with
king.

nt
orary

w to
on
can
solve

- Notify me and I’ll resolve the
conflict manually.
- Automatically replace item on the
phone.
• startup option
Check to always open SharePoint
links.
• reset
Restore default settings.
OneNote
Toggle Automatic synchronisation
On/Off.
Turn on to automatically synchronise
notes when you open a page, save a
page or open a section.

people
Import SIM contacts will be synced
with your online Windows Live contact
list.
- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last,
First.
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phone
Set Voicemail number.
Show my caller ID to everyone / no one
/ my contacts
Call forwarding On/Off
International assist On/Off
SIM security On/Off

pictures & camera
Set options below.
Allow the camera button to wake up
the phone On/Off.
Include location (GPS) information in
pictures you take On/Off.
Auto upload to SkyDrive On/Off.
Keep location information on
uploaded pictures On/Off.

radio
Set regional options.
North America / World / Japan
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search
Toggle Use my location On/Off.
It uses your location to provide you
with better local search results.
Check to get suggestions from Bing
as you type.
delete history
Delete previously entered search terms
from your phone.

Soft

Phon

Windo
to upd
to the
alerte
autom
Updat
install
Zune s
person
'PHON
Zune s
check
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Software update

Phone software update
Windows Phone Update enables you
to update the firmware of your phone
to the latest version. Your phone are
alerted to Windows Phone Updates
automatically by the Windows Phone
Update service, and the updates are
installed on the phone by using the
Zune software running on the user's
personal computer. Please go to
'PHONE' menu of settings from the
Zune software and click 'UPDATE' to
check for updates available.
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Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold
separately. Select these options according to your personal communication needs.
Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
LG-E900 and PC.

Battery

User guide
Learn more about
your LG-E900.

Stereo headset

Microsoft SHG
(start here guide)
Help you get
started with your
Windows Phone.

Ambi
Max: +
+
Min: -

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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e sold
eds.
al.)

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E900
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Doo Haeng Lee / Director

Issued Date
Sep. 07, 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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FAQ

Catego

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are
described in this section before taking the phone in for a service or calling a
service engineer.
Category Sub-Category

Question

Bluetoo

Answer

* Check you do not have headphones connected
to the phone.
• Ensure that your device is connected to the
Stereo headset.
Bluetooth
You cannot listen to music on a
Bluetooth
• Ensure that the music format you are trying to
Headset
remote Bluetooth headset
listen to is supported by the headset.
• Ensure that the distance between the headset and
device is not more than 10 metres and that they
are not separated by walls or other obstacles.
You cannot listen to video
It's not supported. If you want to listen to video
Bluetooth
Bluetooth
sound on a remote Bluetooth sound, please use the ear-jack instead of Bluetooth
Headset
headset
headset.
HFP (HandsFreeProfile)
HSP (HeadSet Profile)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth
Which profiles are supported
Bluetooth
AVRCP(A/V Remote Control Profile)
supported Profile for Windows Phone 7?
- Music : only support Play/Pause/Previous Song/
Next Song
PBAP(Phone Book Access Profile)

Bluetoo

Bluetoo

Bluetoo

Data

Data
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Category Sub-Category
Bluetooth
Bluetooth
Connection

Bluetooth

Bluetooth
Connection

Bluetooth

Contact
transmission

Bluetooth Print

Data

Backup

Data

Synchronization

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 79

Question
What are the functions
available via Bluetooth?

Answer
Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit is
possible.

Is it possible to use internet
when synchronising between
phone and pc?
It's not supported.
(In such case, where pc is
connected with wired LAN).
Is there any way to transfer the
contacts data to other phone
thru bluetooth?
It's not supported.
Ex) Contacts of other phone
move to phone via BT.
Can you print MS office
document (MS word, excel,
It's not supported.
PDF, etc.) using BT or wireless?
• Put your old SIM card into your new phone,
How do you import contacts
then go to Settings. Flick to applications, tap
from your old phone to your
people > import SIM contacts.
Window Phone 7?
• You cannot do this through Zune.
In Window Phone 7, "Zune" application is used
What are some limitations,
instead of "Activesync".
when data synchronising
The limitation of Zune is, while syncronizing,
between windows phone
(music, video and picture) files can not be played
7 and pc?
on the phone.
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Category Sub-Category

Question
How do you synchronise
between phone and pc under
Windows Vista & Win7?
Is it possible to backup the
user data automatically when
upgrading thru Web.

Answer
By using microsoft application "Zune" which can
be downloaded from MS website.

Data

Synchronization

Data

Web-Upgrade

Misc.

Call Time

Misc.

E-Mail

Misc.

Active X

Phone
Function

Battery

How do you check if battery is Battery charge status is displayed on top of
fully charged?
the screen.

Phone
Function

W&P option

Is it possible to use W(Wait) & Yes, it’s possible. But it's supported using the
P(Pause) option, when saving hardware keyboard only. it's not supported for the
phone number to contacts?
on-screen keyboard.

Is the Calling time calculated
differently according to the
model(Ex. 2G/3G, CDMA ...)
Where do you get POP3 &
SMTP Server settings?
Is the Activie X supported
like PC?

Catego

Phone
Function

Zune supports whole flash backup, but does not
support backup of user data seperately.
CDMA Model : Calling time is calculated from when
you press "call" after dialling the number.
2G/3G Model : Calling time is calculated from
when the call is connected.
Please consult email system administrator for
assistance.

Phone
Function

No, it’s not supported.

Phone
Function
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Category Sub-Category

Question

h can
not

Phone
Function

Office Mobile

Phone
Function

Ring Tone Setting How do I set the Ring Tone?

Phone
Function

Ring Tone Setting

Is it possible to edit files in
office applications of mobile?

m when

m

or

e
or the
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How can I use my favourite
music as a ringtone?

Answer
It's only possible to read.
• Please note that Microsoft Office Mobile doesn't
support all the features that are found in Microsoft
Office 2010.
If a document has content that's not supported in
Office Mobile, you can still open the document on
your phone, but the unsupported content won't
be displayed.
Go to Application list and tap Settings>
ringtone & sounds to set up the Ring Tone.
there are different kinds of alerts and different
ringtones you can asign to different people.
On start, tap People > the contact you want to
change > Edit > Rigntone.
Marketplace enables users to easily find & acquire
your favourite ringtone
Go to Application list and tap Marketplace >
Music. And browse and choose your favourite
ringtone.
Please note that Marketplace may not be available
in your country or region.
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Category Sub-Category

Question

Answer

Your Windows Phone 7 supports 6 different
languages (Deutsch, English (United Kingdom/
United States), Español, Français, Italiano).
Is it possible to change the
language?
If you want to change the settings, go to tap
Settings> region & language > Display
language.
You can adjust the music, rigntone and system
How to setup the system sound sound with volume keys.
and Ring sound?
• Go to "Settings > ringtone & sounds"
How do you set the time on
Applications list > Settings > date & time >
the phone?
Set automatically slider to Off > Set the Time

Phone
Function

Supported
Language

Phone
Function

Sound Settings

Phone
Function

Time Setting

Phone
Function

Youtube

This is possible via use of Marketplace YouTube
Is it possible to view video clips player.
from Youtube?
Please note that Marketplace YouTube player may
not be available in your country or region.

Phone
Function

Battery Life Time

What is the talk time of this
phone?

Calling : 360 min. (based on 3G)
Standby time : 350 hours

camera

Is there any option to save
or erase a picture, right after
it's taken?

Picture is saved automatically.
Navigate to Picture Viewer by flicking to the right.
Touch and hold the picture taken. View available
options.
(eg. Adding to favourites, deleting etc).

Phone
Function

Catego

Phone
Function

Phone
Function

Phone
Function

Phone
Function

Phone
Function

Phone
Function

Phone
Function
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m/

p
ay

Category Sub-Category

be

E-mail

Phone
Function

E-mail

[Steps]
Is it possible to set the alert
Settings > ringtones & sounds >
sound when receiving e-mail?
New email > Choose an item

Phone
Function
Phone
Function

r may

right.
able

Answer

Is it possible to set e-mail
filtering?

em

me >
Time

Question

Phone
Function

Phone
Function

Phone
Function
Phone
Function

E-Mail filtering is possible via use of "Search"
button.

Go to Settings > applications > Internet
How can I change privacy and Explorer to delete cookies.
other browser settings?
Also, you can turn off sharing your location using
Settings > system > location.
How do you keep the LCD
Proximity sensor on the phone is designed to
Proximity Sensor screen on, during phone
switch the LCD off by default whilst on a call.
conversation?
Please contact the store that sold you the phone to
Is it possible to use SIM Card check if a SIM lock is active or not.
that's provided by different
SIM Lock
If there is no SIM Lock, certain features or services
operator?
might not be available due to phone or network
settings.
SIM lock depends on the network operator that
My Windows Phone has a
sold you the Windows Phone. Please contact the
SIM lock, can LG help me in
SIM Lock
network operator or the store that sold you the
this case?
Windows Phone.
Is Adobe Flash supported
It’s not supported.
(similar to PC browser)?
browser settings
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Category Sub-Category

Question

Answer

Catego

Phone
Function

Some streaming protocols are not supported (e.g.
RTSP). HTTP-Progressive and IIS SmoothStreaming
Is Streaming service supported.
is supported depending on the website you are
visiting and the application you are using.

Phone Spec Band

Is GSM technology Quadra
band, tri band or dual band?
(For example: 1900Mhz, 900,
1800, 850)

Quad band is supported.

Phone Spec Phone Spec

Is it possilbe to use external
GPS device?

No. There is a built-in GPS unit in your Windows
Phone 7 device.

Wi-Fi

Wi-Fi Simple
Inquiry

What can I do with Wi-Fi
(wireless networking)?

You can connect to the internet or other network
devices anywhere an access point or wireless
hotspot is available.

Wi-Fi

Wi-Fi Simple
Inquiry

Is Wi-Fi serviced by Operator?

No, it isn’t. Users can access the internet thru
AP(Access Point).

Recovery
Solution

Password missing

What do you do, when you've
forgotten your password?
Contact your service provider.
How do you obtain your
password, if forgotten?

Recover
Solution
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Category Sub-Category

Question

d (e.g.
eaming
are

ows

work
s

Recovery
Solution

Factory Rest
Web update

u
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I want to reset my phone to
improve performance, how
do I do this?
I want to update the software
running on my phone to
improve performance, how
do I do this?

Answer
1. Factory Reset.
Go to tap Applications list > Settings > about
> reset your phone.
Resetting your phone will erase all your personal
content, including applications that you purchased
and downloaded, and wil restore the factory
settings.
2. Try to update latest SW version via Web.Your
phone are alerted to Windows Phone Updates
automatically by the Windows Phone Update
service, and the updates are installed on the
phone by using the Zune software running on
your personal computer, when you connect your
phone with it.
If you didn't install the Zune software yet, go to
www.windowsphone.com to install.
Warning!
By performing "Factory Reset", all user data will
be ERASED.
Customer MUST backup PRIOR to running factory
reset & Web update.
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Category Sub-Category

Recovery
Solution

Factory Reset

Question

How to do when the
performance is much lower
than before?

Answer
1. Factory Reset.
Go to tap Applications list > Settings > about
> reset your phone.
Resetting your phone will erase all your personal
content, including applications that you purchased
and downloaded, and wil restore the factory
settings.
2. Try to update latest SW version via Web.Your
phone are alerted to Windows Phone Updates
automatically by the Windows Phone Update
service, and the updates are installed on the
phone by using the Zune software running on
your personal computer, when you connect your
phone with it.
If you didn't install the Zune software yet, go to
www.windowsphone.com to install.
*Attention
In case of Factory Reset and Web update, all user
data will be erased.
hence, customer should have to back up them
before.

86 LG-E900 | User Guide

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 86

11/30/10 2:24 PM

bout

sonal
chased
y

our
es
e

on
your

o to
user

m

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 87

11/30/10 2:24 PM

G-E900_OPEN_Greek_1.2.indb 88

11/30/10 2:24 PM

