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Σημαντικές πληροφορίες
Διαβάστε το φυλλάδιο Σημαντικές πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό
σας τηλέφωνο.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται σ' αυτόν τον Οδηγό χρήστη
δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες/περιοχές ή από όλα τα δίκτυα και/ή τους παροχείς
υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές. Χωρίς περιορισμούς, αυτό ισχύει και για το Διεθνή Αριθμό
Έκτακτης Ανάγκης GSM 112. Επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου τηλεφωνίας που
χρησιμοποιείτε ή τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να πληροφορηθείτε για τη διαθεσιμότητα μιας
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και για το εάν ισχύουν επιπλέον χρεώσεις
πρόσβασης ή χρήσης.
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Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε
πώς.
Επισκεφτείτε το website www.sonyericsson.com/support για να μάθετε περισσότερα για το τηλέφωνό σας.
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Οδηγός έναρξης
Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM

1

2

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.
2 Περάστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης
Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης ξεχωριστά από το τηλέφωνό σας.

1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
2 Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε την άκρη της κάρτας μνήμης προς τα μέσα και

απελευθερώστε την αμέσως.
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Για να τοποθετήσετε την μπαταρία

1

2

1 Εισαγάγετε τη μπαταρία με τους ακροδέκτες τοποθετημένους αντικριστά.
2 Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο
1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  στο επάνω μέρος του τηλεφώνου.
2 Εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM, αν σας ζητηθεί, και επιλέξτε Έτοιμο.
3 Στην πρώτη εκκίνηση, ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης που εμφανίζονται.

Ο κωδικός PIN σας παρέχεται από το λειτουργό του δικτύου σας. Αν θέλετε να διορθώσετε κάποιο
λάθος κατά την εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM, πιέστε .

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο
• Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  στο επάνω μέρος του τηλεφώνου μέχρι να

απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Για να κλειδώσετε την οθόνη
• Όταν η οθόνη είναι ενεργή, πιέστε ελαφρά το πλήκτρο .

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη
• Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πιέστε ελαφρά το πλήκτρο .

Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά
Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το τηλέφωνό σας, ένας οδηγός ρυθμίσεων σας βοηθά να
εισάγετε ουσιαστικές ρυθμίσεις στο τηλέφωνο. Ακολουθήστε τα βήματα για να επιλέξετε τη γλώσσα σας,
να εισαγάγετε στις επαφές σας στην κάρτα SIM και να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, αντίστοιχα.
Εάν προτιμάτε, μπορείτε να παραλείψετε ορισμένα βήματα και να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό
ρυθμίσεων αργότερα από το μενού του τηλεφώνου σας.

Για να ορίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου
1 Όταν θέτετε σε λειτουργία το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια λίστα με γλώσσες.

Μεταβείτε στη λίστα και επιλέξτε τη γλώσσα σας.
2 Χτυπήστε Έτοιμο.

Για να εισαγάγετε επαφές από κάρτα SIM
• Όταν θέσετε σε λειτουργία το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά έχοντας εισάγει μια κάρτα SIM, ο

οδηγός ρυθμίσεων σας προτρέπει να εισαγάγετε τις επαφές της κάρτας SIM. Χτυπήστε Εισαγ.
επαφών.
Κατά την αντιγραφή επαφών ανάμεσα σε δύο τηλέφωνα χρησιμοποιώντας την κάρτα SIM, ο
όγκος και ο τύπος πληροφοριών που μπορείτε να μεταφέρετε για κάθε επαφή είναι
περιορισμένος. Για να λάβετε περισσότερη βοήθεια στον τρόπο αντιγραφής επαφών ανάμεσα
σε δύο τηλέφωνα, μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.
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Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία
1 Όταν θέσετε σε λειτουργία το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, ο οδηγός ρυθμίσεων σας προτρέπει

να εισαγάγετε την ώρα και ημερομηνία. Χτυπήστε Ώρα & ημερομηνία.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ώρα.
3 Χτυπήστε τα πεδία ώρα και λεπτά για να ρυθμίσετε την ώρα.
4 Χτυπήστε Αποθ..
5 Βρείτε και χτυπήστε το Ημερομηνία.
6 Χτυπήστε τα πεδία ημέρα, μήνας και έτος για να ρυθμίσετε την ώρα.
7 Χτυπήστε Αποθ..

Κατά τη ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις μορφές εμφάνισης
της ώρας και ημερομηνίας που επιθυμείτε. Χτυπήστε Μορφή ώρας ή Μορφή δεδομένων για
να επιλέξετε τη μορφή που επιθυμείτε.
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Γνωριμία με το τηλέφωνο
Επισκόπηση τηλεφώνου

1 Βύσμα 3,5 mm Audio Video Plus

5
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2 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλείδωμα οθόνης

3 Ακουστικό

4 Τρύπα για λουράκι

5 Υποδοχή σύνδεσης φορτιστή/καλωδίου USB

6 Οθόνης αφής

7 Πλήκτρο αρχικής οθόνης

8 Μικρόφωνο

  

  

  

9 Πλήκτρο έντασης ήχου

9

10

11

10 Φακός κάμερας

11 Ακουστικό

  

  

  

Φόρτιση της μπαταρίας
Η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι εν μέρει φορτισμένη, όταν αγοράζετε το τηλέφωνο. Μπορεί να
χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο μπαταρίας  όταν συνδέετε το
καλώδιο του φορτιστή του τηλεφώνου σε πηγή ρεύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ενώ
φορτίζει.

Η μπαταρία θα αρχίσει να αποφορτίζεται λίγο μετά από την πλήρη φόρτιση και, στη συνέχεια,
φορτίζει ξανά μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό συμβαίνει για να παραταθεί η διάρκεια ζωής
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της μπαταρίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση φόρτισης να εμφανίζεται κάτω από
το 100%.

1

2

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο με τη χρήση του τροφοδοτικού
• Συνδέστε το τηλέφωνο σε μια πρίζα με τη χρήση του καλωδίου USB και του τροφοδοτικού.

Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης

Για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη
• Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Αρχική οθόνη
Η Αρχική οθόνη είναι η πύλη σας στις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να το
προσαρμόσετε με διαφορετικά εικονίδια εφαρμογών, συντομεύσεις, φόντο και πολλά άλλα. Η Αρχική
οθόνη επεκτείνεται πέρα από το κανονικό πλάτος της οθόνης, προσφέροντάς σας περισσότερο χώρο
για αναπαραγωγή.

Κλείστε τις εφαρμογές που έχετε ανοικτές πριν μεταβείτε στην Αρχική οθόνη. Διαφορετικά, αυτές
οι εφαρμογές ίσως συνεχίζουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο και να καθυστερήσουν το
τηλέφωνό σας.
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Οθόνες εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε τις οθόνες εφαρμογών για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές του
τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις οθόνες σας. Να θυμάστε ότι οι οθόνες εφαρμογών
εκτείνονται πέρα από τις κανονικές διαστάσεις των οθονών, έτσι ώστε μπορεί να αγγίξετε απαλά αριστερά
ή δεξιά για να δείτε τα πάντα.

Μία ένδειξη στην κορυφή της οθόνης σας εμφανίζει σε ποιες οθόνες εφαρμογών βρίσκεστε. Για
παράδειγμα,  υποδεικνύει ότι βρίσκεστε στη μέση της οθόνης εφαρμογών.

Για να ανοίξετε τις οθόνες εφαρμογών
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανοίξετε τις οθόνες εφαρμογών:

• Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
• Αγγίξτε απαλά προς τα πάνω από οποιαδήποτε τοποθεσία στην Αρχική οθόνη.

Για να περιηγηθείτε στις οθόνες εφαρμογών
• Από τις οθόνες εφαρμογών, αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για μετακίνηση μιας εφαρμογής
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο μέχρι τα εικονίδια της εφαρμογής να εμφανιστούν στις τέσσερις

γωνίες της οθόνης.
3 Σύρετε το στοιχείο σε μία από τις γωνίες ή σε κάποια άλλη οθόνη εφαρμογών.

Τα αντικείμενα στις οθόνες εφαρμογών είναι πραγματικές εφαρμογές, και όχι οι συντομεύσεις.
Επομένως, εάν μετακινήσετε ένα στοιχείο από μία οθόνη εφαρμογών σε μια άλλη τοποθεσία,
μετακινείτε την πραγματική εφαρμογή και δεν δημιουργείτε συντόμευση.
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Χρήση της οθόνης αφής

Για να ανοίξετε ή να επισημάνετε ένα στοιχείο
• Πατήστε το στοιχείο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε επιλογές
• Χτυπήστε το σχετικό πλαίσιο ελέγχου ή σε ορισμένες περιπτώσεις χτυπήστε την εναλλαγή δίπλα

από το όνομα επιλογής.

Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου

Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου

Ενεργοποιημένο

Απενεργοποιημένο

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
• Χτυπήστε το εικονίδιο , όταν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη.

Κύλιση
Μεταβείτε μετακινώντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή κάτω στην οθόνη. Σε ορισμένες ιστοσελίδες
μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις πλευρές.

Το σύρσιμο ή το ελαφρύ κτύπημα της οθόνης με το δάχτυλο δεν θα ενεργοποιήσει τίποτα στην
οθόνη.

Ρυθμίσεις Internet και μηνυμάτων
Για τα περισσότερα δίκτυα και χειριστές κινητών τηλεφώνων, οι ρυθμίσεις μηνυμάτων και Internet έρχονται
προεγκατεστημένα στο τηλέφωνό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις λαμβάνονται όταν
ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο όταν εισάγετε την κάρτα SIM σας.
Μπορείτε χειροκίνητα να προσθέσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας οποιαδήποτε στιγμή
ή να λάβετε αυτόματα τις ρυθμίσεις που έχουν σταλεί στο τηλέφωνό σας. Επικοινωνήστε με τον χειριστή
του δικτύου σας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της συνδρομής σας.

Επισκόπηση ρυθμίσεων τηλεφώνου
Μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Ώρα και ημερομηνία και
Γλώσσα τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα τηλεφώνου
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις > Γλώσσα και γραπτό > Γλώσσα τηλεφώνου.
3 Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Αν επιλέξετε τη λάθος γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα του μενού, επισκεφθείτε
το website www.sonyericsson.com/support για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το Flight mode
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις >Γενικά.
3 Επιλέξτε Λειτουργία πτήσης.
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Εισαγωγή κειμένου
Υπάρχουν δύο μέθοδοι εισαγωγής κειμένου: η μέθοδος εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων
(multitap) και η μέθοδος εισαγωγής σύντομου κειμένου . Η εισαγωγή σύντομου κειμένου χρησιμοποιεί
το ενσωματωμένο λεξικό του τηλεφώνου σας για να σας βοηθήσει να γράψετε τις λέξεις.

Για να προβάλλετε το πληκτρολόγιο και να εισαγάγετε κείμενο
• Χτυπήστε το πεδίο κειμένου για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια, εισαγάγετε το

κείμενό σας.

Για να αλλάξετε τα κεφαλαία γράμματα σε πεζά και αντίστροφα
• Πριν πληκτρολογήσετε ένα γράμμα, χτυπήστε .

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κεφαλαίων
• Πριν πληκτρολογήσετε μια λέξη, χτυπήστε το  μέχρι να εμφανιστεί το .

Για να εισαγάγετε αριθμούς με τη χρήση του πληκτρολογίου
• Καθώς εισαγάγετε κείμενο, χτυπήστε . Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο με αριθμούς.

Για να εισαγάγετε σύμβολα
• Καθώς εισαγάγετε κείμενο, χτυπήστε . Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο με σύμβολα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής
1 Κατά την εισαγωγή κειμένου, χτυπήστε το εικονίδιο γλώσσας για παράδειγμα, .
2 Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να εισαγάγετε κείμενο με τη χρήση μεθόδου εισαγωγής κειμένου
1 Κατά την εισαγωγή κειμένου, χτυπήστε το εικονίδιο γλώσσας για παράδειγμα, .
2 Χτυπήστε Πολλ. πίεση πλ. για να αλλάξετε στην εισαγωγή κειμένου με πολλαπλή πίεση

πλήκτρων.
3 Για να γράψετε μια λέξη, χτυπήστε το πλήκτρο του χαρακτήρα όσες φορές χρειάζεστε για να

εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε.

Για να εισαγάγετε κείμενο με τη χρήση γρήγορης εισαγωγής κειμένου
1 Κατά την εισαγωγή κειμένου, χτυπήστε το εικονίδιο γλώσσας για παράδειγμα, .
2 Χτυπήστε Γρήγορο κείμενο για να αλλάξετε στη γρήγορη εισαγωγή κειμένου.
3 Για να γράψετε μια λέξη, χτυπήστε κάθε πλήκτρο χαρακτήρα μόνο μία φορά, ακόμα και αν το γράμμα

που θέλετε δεν είναι το πρώτο γράμμα στο πλήκτρο.
4 Χτυπήστε τη λέξη που εμφανίζεται ή χτυπήστε  για να επιλέξετε μια λέξη από τη λίστα.
5 Αν η λέξη που θέλετε δεν βρίσκεται στη λίστα, χτυπήστε Προσθήκη, πραγματοποιήστε τις

απαραίτητες αλλαγές και χτυπήστε Αποθ..
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Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Επαφές για να αποθηκεύσετε πληροφορίες για τους γνωστούς σας.
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, τα γενέθλια και άλλες λεπτομέρειες των γνωστών
σας. Μπορείτε να καταγράψετε όλη την επικοινωνία με μια συγκεκριμένη επαφή.

Για να καλέσετε μια επαφή
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Χτυπήστε την επαφή.
3 Χτυπήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου για την επαφή.

Για να προσθέσετε μια επαφή
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Χτυπήστε Προσθ. επαφής.
3 Χτυπήστε το Όνομα, εισαγάγετε το όνομα και χτυπήστε το Έτοιμο.
4 Χτυπήστε τον Αριθ. τηλεφ., εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και χτυπήστε το Έτοιμο.
5 Εισαγάγετε ή επιλέξτε τις επιθυμητές επιπλέον πληροφορίες για την επαφή, στη συνέχεια

μετακινηθείτε προς επάνω και χτυπήστε Αποθ.. Για να προσθέσετε επιπλέον πεδία
πληροφοριών, χτυπήστε Προσθ. περισσότ..

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές από αριθμούς που υπάρχουν στο αρχείο κλήσεων.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σε μια κάρτα μνήμης
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Επαφές > Δημ αντ ασφ στην καρ μν.

Για να επαναφέρετε επαφές από την κάρτα μνήμης
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Επαφές > Ανακτ από κάρτα μνημ.
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Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και χτυπήστε . Για να διαγράψετε έναν αριθμό,

χτυπήστε .

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις SOS χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Αν εμφανιστεί το αρχείο κλήσεων, χτυπήστε  για εισαγωγή στην προβολή του πληκτρολογίου.
3 Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και χτυπήστε . Για να διαγράψετε έναν αριθμό,

χτυπήστε .

Για να απαντήσετε σε μια κλήση

• Σύρετε το εικονίδιο  προς τα αριστερά μέχρι να αγγίξει το εικονίδιο .

Για να απορρίψετε μια κλήση
• Σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά μέχρι να αγγίξει το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση
• Χτυπήστε .
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Μουσική
Μάθετε τα περισσότερα για το Walkman™ player. Ακούστε μουσική, ακουστικά βιβλία and podcast.
Διαχειριστείτε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής και στείλτε τους αγαπημένους σας ήχους σε φίλους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Media Go™ στον υπολογιστή σας και μεταφέρετε περιεχόμενο
προς και από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του
Media Go™ από την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Επισκόπηση Walkman™ player

02:53

Jason Dgrewer

Talent

1

2

3

4

7

6

8

5

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μουσική από την κάρτα μνήμης σας

2 Γραφικά εξωφύλλου (αν διατίθενται)

3 Μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι της τρέχουσας σειράς αναπαραγωγής ή πραγματοποιήστε επαναφορά

4 Πλήκτρο αναπαραγωγής/ παύσης

5 Ένδειξη προόδου: για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά σύρετε ή χτυπήστε

6 Υπολειπόμενος χρόνος τρέχοντος κομματιού

7 Μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι της τρέχουσας σειράς αναπαραγωγής ή πραγματοποιήστε γρήγορη προώθηση

8 Πραγματοποιήστε προβολή της τρέχουσας σειράς αναπαραγωγής

Για να αναπαραγάγετε περιεχόμενο ήχου
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Χτυπήστε .
3 Χτυπήστε  για αναζήτηση μουσικής κατά καλλιτέχνη. Χτυπήστε  για αναζήτηση μουσικής

κατά playlist. Χτυπήστε  για αναζήτηση μουσικής κατά κομμάτι.
4 Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για μετάβαση στο κομμάτι.
5 Χτυπήστε ένα κομμάτι για να το αναπαραγάγετε.

Για να κάνετε παύση ενός κομματιού
• Στο Walkman™ player, χτυπήστε .

Για να κάνετε γρήγορη αναπαραγωγή της μουσικής προς τα εμπρός και προς τα πίσω
• Στο Walkman™ player, αγγίξτε παρατεταμένα  ή .

Μπορείτε επίσης να σύρετε την ένδειξη προόδου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
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Για να στείλετε ή να διαγράψετε ένα κομμάτι
1 Στο Walkman™ player, χτυπήστε το καλλιτεχνικό εξώφυλλο ενός συγκεκριμένου κομματιού.
2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή.

Για να αναπαραγάγετε έξυπνες playlist
1 Στο Walkman™ player, χτυπήστε .
2 Χτυπήστε .
3 Στην περιοχή Έξυπνες λίστες αναπαρ., χτυπήστε μια playlist.
4 Χτυπήστε ένα κομμάτι για να το αναπαραγάγετε.

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου
• Πιέστε το πλήκτρο της έντασης.

widget Walkman™ player
To widget Walkman™ player εμφανίζεται στην Αρχική οθόνη σας όταν ελαχιστοποιείτε το Walkman™
player, αλλά πρέπει να αγγίξετε απαλά αριστερά ή δεξιά για να το βρείτε.

Μίνι πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Walkman™
Χρησιμοποιήσετε το μίνι πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Walkman™ για να ελέγχετε τις λειτουργίες
αναπαραγωγής μουσικής όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Για να χρησιμοποιήσετε το μίνι πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής όταν η οθόνη είναι
κλειδωμένη

1 Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε το μίνι πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής.

2 Χτυπήστε ,  ή  για να χειριστείτε την αναπαραγωγή.
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Σύνδεση του τηλεφώνου σας με
υπολογιστή
Συνδέστε το τηλέφωνό σας με υπολογιστή και ξεκινήστε τη μεταφορά εικόνων, μουσικής και άλλων τύπων
αρχείων.

Η μεταφορά υλικού ανάμεσα στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας με προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων (copyright), ίσως, να μην είναι δυνατή.

Μεταφορά και χειρισμός περιεχομένου με χρήση ενός
καλωδίου USB
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μεταφοράς αρχείων ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και έναν υπολογιστή είναι
να χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB. Μόλις το τηλέφωνο και ο υπολογιστής συνδεθούν, μπορείτε να σύρετε
και να εναποθέσετε το περιεχόμενο από τη μία συσκευή στην άλλη χρησιμοποιώντας την εξερεύνηση
αρχείων του υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τα αρχεία στους αντίστοιχους τύπους φακέλων. Για παράδειγμα,
τοποθετήστε τα μουσικά αρχεία στον φάκελο Μουσική. Εξαιρούνται τα αρχεία της εφαρμογής
Java. Πρέπει να τα τοποθετήσετε στον φάκελο Άλλο.

Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση ανάμεσα στο τηλέφωνο σας και τον
υπολογιστή

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή.
2 Τηλέφωνο: Επιλέξτε Μαζική αποθήκευση.
3 Υπολογιστής: Περιμένετε μέχρι η μνήμη του τηλεφώνου και η κάρτα μνήμης να εμφανιστούν

ως εξωτερικοί δίσκοι στο πρόγραμμα εξερεύνησης αρχείων.
4 Υπολογιστής: Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο

Υπολογιστής μου.
5 Υπολογιστής: Για να προβάλετε τους φακέλους μνήμης τηλεφώνου και κάρτας μνήμης, κάντε

διπλό κλικ στο εικονίδιο που αναπαριστά το τηλέφωνό σας.
6 Υπολογιστής: Μεταφέρετε τα αρχεία σας, με "αντιγραφή και επικόλληση" (copy-paste) ή

"σύρισμο και απόθεση" (drag and drop), σε έναν αντίστοιχο φάκελο στον υπολογιστή, τη μνήμη
τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας κατά τη μεταφορά αρχείων.

Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB με ασφάλεια
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη μεταφορά περιεχομένου καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να
καταστρέψει το περιεχόμενο.

1 Υπολογιστής: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού για να
επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε από την πρίζα, κάντε κλικ στο κουμπί
Διακοπή.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Οι οδηγίες του υπολογιστή μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας για περισσότερες
πληροφορίες.
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Κάμερα
Τραβήξτε φωτογραφίες, εγγράψτε βίντεο, δείτε άλμπουμ και κάντε κοινή χρήση των αγαπημένων σας κλιπ
και εικόνων με φίλους – όλα με την εφαρμογή της κάμεράς σας.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Κάμερα.

Για να βγάλετε μια φωτογραφία
1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
2 Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει επιλεγεί, χτυπήστε .
3 Εστιάστε την κάμερα στο αντικείμενο και χτυπήστε . Η φωτογραφία βγαίνει και εμφανίζεται σε

λειτουργία αναθεώρησης.
4 Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της κάμερας, χτυπήστε .

Εικονοσκόπιο και στοιχεία ελέγχου της κάμερας
1 2

10

7

8

9

3

4

5

6

1 Μεγέθυνση (zoom in) ή σμίκρυνση (zoom out), (διατίθεται μόνο σε λειτουργία βίντεο)

2 Λήψη φωτογραφιών

3 Έξοδος από κάμερα

4 Εναλλάξτε ανάμεσα σε φωτογραφική μηχανή και λειτουργία video

5 Εγγραφή κλιπ βίντεο

6 Εναλλάξτε ανάμεσα σε απλή κάμερα και λειτουργία βίντεο

7 Προβολή φωτογραφιών και video clip

8 Επιλέξτε διάρκεια βίντεο

9 Προβολή φωτογραφιών και video clip

10 Αριθμός υπολειπόμενων φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε
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τεχνολογία TrackID™
Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αναγνώρισης μουσικής TrackID™ για να αναγνωρίσετε το μουσικό κομμάτι
που ακούτε να αναπαράγεται γύρω σας. Απλώς εγγράψτε ένα μικρό δείγμα του τραγουδιού και θα μάθετε
τον καλλιτέχνη, τίτλο και άλμπουμ μέσα σε δευτερόλεπτα. Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε κομμάτια που
αναγνωρίζετε με την υπηρεσία TrackID™. Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,
χρησιμοποιείτε την τεχνολογία TrackID™ σε ήσυχο περιβάλλον. Εάν έχετε προβλήματα στη χρήση αυτής
της εφαρμογής, δείτε Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω υπηρεσίες που βασίζονται στο
Internet στη σελίδα 29.

Η εφαρμογή TrackID™ και η υπηρεσία TrackID™ δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες/περιοχές
ή από όλα τα δίκτυα ή/και τους παροχείς υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή TrackID™
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το TrackIDTM .

Για να κάνετε αναζήτηση για πληροφορίες κομματιών
1 Ανοίξτε την εφαρμογή TrackIDTM και χτυπήστε Εγγραφή.
2 Κρατήστε το τηλέφωνο σας προς την πηγή μουσικής. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη

των αποτελεσμάτων.
3 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλλετε προηγούμενα αποτελέσματα

αναζήτησης.
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PlayNow™
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή PlayNow™ στο τηλέφωνό σας για να περιηγηθείτε, να αγοράσετε και να
πραγματοποιήσετε λήψη της πιο πρόσφατης μουσικής, παιχνιδιών, ήχων κλήσης, εφαρμογών, θεμάτων
και φόντων.

Η υπηρεσία PlayNow™ δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Για να ξεκινήσετε το PlayNow™
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το .
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Μηνύματα πολυμέσων και SMS

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Χτυπήστε Νέο μήνυμα > Δημιουρ. μην.. Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος και χτυπήστε

.
3 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε μια επαφή που εμφανίζεται στη λίστα. Μπορείτε

επίσης να χτυπήσετε το πεδίο κειμένου, να εισαγάγετε έναν αριθμό μη αυτόματα και, στη συνέχεια,
να χτυπήσετε Έτοιμο.

4 Αν θέλετε να προσθέσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, χτυπήστε  και κάντε μια επιλογή.
5 Αφού τελειώσετε, χτυπήστε Αποστολή.

Για διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα
1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε το .
2 Χτυπήστε ένα νήμα μηνυμάτων.
3 Για να λάβετε ένα μήνυμα που δεν έχει ληφθεί ακόμη, χτυπήστε το μήνυμα.
4 Αν το εισερχόμενο μήνυμα περιέχει μουσική ή video, χτυπήστε ένα αντικείμενο και, στη συνέχεια,

χτυπήστε Προβολή βίντεο ή Αναπαραγ. ήχου.
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Email
Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να στείλετε και να λάβετε email μέσω του συνηθισμένου σας
λογαριασμού email. Πριν αρχίσετε, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις Internet στο τηλέφωνό
σας. Δείτε Ρυθμίσεις Internet και μηνυμάτων στη σελίδα 12.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό email στο τηλέφωνό σας
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Email.
3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό email. Αν ο λογαριασμός που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι στη

λίστα, χτυπήστε Άλλος.
4 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό και χτυπήστε Συνέχεια.
5 Αν το τηλέφωνο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη λήψη των ρυθμίσεων του

λογαριασμού email σας, εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο.

Αν θέλετε να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επικοινωνήστε με τον παροχέα της
υπηρεσίας email για τις σωστές ρυθμίσεις λογαριασμού email. Για παράδειγμα, χρειάζεται να
ξέρετε αν το είδος του λογαριασμού είναι POP3 ή IMAP.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα email
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Email.
3 Χτυπήστε Δημιουργ. νέου.
4 Χτυπήστε Προς: και εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη, στη συνέχεια χτυπήστε

Έτοιμο. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες με τον ίδιο τρόπο ή να διαγράψετε
έναν παραλήπτη χτυπώντας .

5 Χτυπήστε Θέμα και εισαγάγετε το θέμα του email.
6 Χτυπήστε Δημιουργία email, και στη συνέχεια, εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
7 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, χτυπήστε Επισύναψη, επιλέξτε τον τύπο του αρχείου και στη

συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
8 Χτυπήστε Αποστολή.

Για να λαμβάνετε και να ανοίγετε μηνύματα email
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Email.
3 Χτυπήστε Εισερχόμενα.
4 Για να ενημερώσετε τα εισερχόμενα με νέα μηνύματα, χτυπήστε .
5 Για να ανοίξετε και να διαβάσετε ένα μήνυμα, χτυπήστε το μήνυμα.
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Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth™
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth™ στο τηλέφωνό σας και δημιουργήστε ασύρματες συνδέσεις σε
άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth™ όπως υπολογιστές, αξεσουάρ handsfree και τηλέφωνα. Οι
συνδέσεις Bluetooth™ λειτουργούν καλύτερα όταν η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι 10 m
(33 πόδια), χωρίς να παρεμβάλλονται στερεά αντικείμενα ανάμεσά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει
να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές Bluetooth™. Θυμηθείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό
σας σε ορατό, εάν θέλετε να εντοπίσετε άλλες συσκευές Bluetooth™.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth™ και να κάνετε ορατό το τηλέφωνο
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις >Συνδεσιμότητα >Bluetooth.
3 Χτυπήστε Bluetooth και χτυπήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να

ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Το  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.
4 Χτυπήστε Ανίχνευση και χτυπήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να κάνετε

ορατό το τηλέφωνό σας.

Όνομα τηλεφώνου
Μπορείτε να ονομάσετε το τηλέφωνό σας. Αυτό το όνομα φαίνεται σε άλλες συσκευές μετά την
ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth™ και το τηλέφωνό σας ρυθμίζεται σε ορατό.

Για να ονομάσετε το τηλέφωνό σας
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις >Συνδεσιμότητα >Bluetooth >Όνομα συσκευής.
3 Εισαγάγετε το όνομα τηλεφώνου που επιθυμείτε.
4 Χτυπήστε OK.

Για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth™
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις >Συνδεσιμότητα >Bluetooth.
3 Χτυπήστε Προσθ. νέας συσκ.. Οι συσκευές Bluetooth™ που θα βρεθούν, θα καταχωρηθούν

σε μια λίστα.
4 Χτυπήστε τη συσκευή Bluetooth™ που θέλετε να αντιστοιχίσετε με το τηλέφωνό σας.
5 Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν σας ζητηθεί.
6 Το τηλέφωνο και η συσκευή Bluetooth™ έχουν αντιστοιχηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως

χρειαστεί να δημιουργήσετε χειροκίνητα σύνδεση μετά την αντιστοίχιση. Η κατάσταση της
αντιστοίχισης και της σύνδεσης εμφανίζεται κάτω από το όνομα της συσκευής Bluetooth™ στη
λίστα Οι συσκευές μου.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth™ είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία θέλετε
να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας και ότι η ορατότητα Bluetooth™ της συσκευής είναι επίσης
ενεργοποιημένη.
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Web browser

Περιήγηση στο web
Δείτε και πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες, δημιουργήστε σελιδοδείκτες για τα αγαπημένα σας, δημιουργήστε
συντομεύσεις και περιηγηθείτε με αρκετά παράθυρα ανοικτά ταυτόχρονα - όλα με τον δικό σας web browser.

Για να ανοίξετε τον web browser
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Browser .

Για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα
1 Χτυπήστε .
2 Χτυπήστε το πεδίο κειμένου για να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο.
3 Εισαγάγετε μια διεύθυνση web.
4 Χτυπήστε Μετάβαση.
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Άλλες λειτουργίες
Ξυπνητήρια
Προσαρμόστε το ξυπνητήρι σας και ξυπνήστε με τον ήχο αφύπνισης ή τον ραδιοφωνικό σταθμό που
προτιμάτε. Το ενεργοποιημένο ξυπνητήρι ηχεί ακόμη κι όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

Για να ρυθμίσετε ένα νέο ξυπνητήρι
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ξυπνητήρι.
3 Χτυπήστε Προσθήκη νέου.
4 Ρυθμίστε ένα ξυπνητήρι και εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες στα πεδία Κείμενο

ξυπνητηριού, Περιοδικότητα και Ήχος ξυπνητηριού, και στη συνέχεια, χτυπήστε
Ολοκλ..

Για να διαγράψετε ένα ξυπνητήρι
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ξυπνητήρι.
3 Μεταβείτε στο ξυπνητήρι που έχετε ρυθμίσει και θέλετε να διαγράψετε και χτυπήστε το.
4 Μετακινηθείτε προς τα κάτω και χτυπήστε Διαγρ..

Για να κάνετε σίγαση του ξυπνητηριού
1 Όταν ηχεί το ξυπνητήρι, σύρετε το Σύρετε για απενεργ. προς τα δεξιά για να

απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
2 Εάν θέλετε το ξυπνητήρι να ηχήσει ξανά αργότερα, επιλέξτε Αναβολή.

Ημερολόγιο
Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο του τηλεφώνου για να διαχειριστείτε το πρόγραμμα και τις συναντήσεις
σας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολογίου
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ημερολογ.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολογ για την πρώτη φορά, ανοίγει σε προβολή μηνών. Αν
είχατε χρησιμοποιήσει προηγουμένως την εφαρμογή, ανοίγει στην προβολή που
χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.

Για να συνδεθείτε στο Facebook
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Facebook.
3 Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες εισόδου.

Για να συνδεθείτε στο Twitter
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Twitter.
3 Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες εισόδου.

Τηλεφωνητής
Εάν η συνδρομή σας περιλαμβάνει υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή, οι καλούντες έχουν τη δυνατότητα
να σας αφήνουν μηνύματα, όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις. Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή
σας κανονικά αποθηκεύεται στην κάρτα SIM. Εάν όχι, πληκτρολογήστε χειροκίνητα τον αριθμό που έχετε
λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
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Για να εισαγάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Τηλεφωνητ.
3 Εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας και χτυπήστε Έτοιμο.

Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Χτυπήστε Τηλεφωνητ.
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Κλείδωμα και προστασία του
τηλεφώνου σας

Αριθμός IMEI
Κάθε τηλέφωνο έχει έναν μοναδικό αριθμό IMEI (Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Ταυτότητας Συσκευής).
Πρέπει να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτού του αριθμού. Εάν το τηλέφωνό σας κλαπεί, ο πάροχος του
δικτύου σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό σας αριθμό IMEI για να διακόψει την απόκτηση
πρόσβασης δικτύου του τηλεφώνου στη χώρα σας.

Για να προβάλετε τον αριθμό ΙΜΕΙ στο τηλέφωνο
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις >Γενικά >Πληροφ για το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε το PIN της κάρτας SIM
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Ασφάλεια > Αλλαγή PIN, και στη συνέχεια,

ακολουθήστε τις οδηγίες.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνήθεις ερωτήσεις

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί όπως ήταν αναμενόμενο
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε σε αυτές τις συμβουλές πριν δοκιμάσετε
κάτι άλλο:

• Επανεκκινήστε το τηλέφωνο.
• Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και την κάρτα SIM. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το

τηλέφωνο.
• Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Ακόμα και αν έχετε το τελευταίο λογισμικό, η ενημέρωση

του τηλεφώνου μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα του λογισμικού και να λύσει προβλήματα. Η εκτέλεση
των τελευταίων ενημερώσεων στο τηλέφωνό σας, εξασφαλίζει επίσης βέλτιστη απόδοση και παρέχει τις
πιο πρόσφατες βελτιώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες,

• Επαναφέρετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Περιμένετε για όσο το τηλέφωνο πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση του τηλεφώνου
κατά τη διαδικασία επαναφοράς μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο τηλέφωνο.

Επαναφορά του τηλεφώνου
Όταν μηδενίζετε το τηλέφωνό σας, διαγράφετε όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών
που έχετε κάνει λήψη. Βασικά επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στην κατάσταση που ήταν πριν το
ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά. Επομένως, πριν εκτελέσετε επαναφορά, βεβαιωθείτε να δημιουργήσετε
αντίγραφο ασφαλείας (backup) κάθε σημαντικού δεδομένου που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας.

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο
1 Από την Αρχική οθόνη, σύρετε το  προς τα επάνω.
2 Βρείτε και χτυπήστε το Ρυθμίσεις >Γενικά >Ολική επαναφορά >Επαναφορά

όλων.
3 Χτυπήστε Επαναφ.

Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας κατά την
εκκίνηση της φόρτισης
Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο μπαταρίας.

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet
Βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας καλύπτει λήψεις δεδομένων και ότι οι ρυθμίσεις Internet του τηλεφώνου
σας είναι σωστές. Επικοινωνήστε με τον λειτουργό δικτύου για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις της συνδρομής σας.

Μηνύματα σφάλματος

Δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου
• Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο σε flight mode. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία flight mode είναι

απενεργοποιημένη.
• Το τηλέφωνό σας δεν λαμβάνει κανένα σήμα δικτύου ή το λαμβανόμενο σήμα είναι πολύ ασθενές.

Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου και βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει κάλυψη στην περιοχή όπου
βρίσκεστε.

• Η κάρτα SIM δεν λειτουργεί σωστά. Εισαγάγετε την κάρτα SIM σε άλλο τηλέφωνο. Αν λειτουργεί, τότε
μάλλον το τηλέφωνό σας ευθύνεται για το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Sony Ericsson.
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Μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου δικτύου, αλλά δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσετε. Παρόλα
αυτά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάποιοι φορείς δικτύου τηλεφωνίας σας επιτρέπουν να καλέσετε
τον διεθνή αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

SIM κλειδωμένη
Έχετε εισαγάγει λανθασμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, θα
χρειαστείτε το PUK (Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώματος) από τον χειριστή σας.

PUK μπλοκαρισμένος. Επικοινωνήστε με το λειτουργό του δικτύου σας.
Έχετε εισαγάγει λανθασμένα τον κωδικό PIN 10 φορές διαδοχικά. Επικοινωνήστε με τον παροχέα
υπηρεσίας.
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Νομικές πληροφορίες

Αυτός ο οδηγός χρήστη δημοσιεύτηκε από τη Sony Ericsson Mobile Communications AB ή από την κατά τόπο προσκείμενη σε αυτή
εταιρεία, χωρίς καμία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτόν τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των
τρεχόντων στοιχείων, ή βελτιώσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού, μπορούν να γίνουν από την Sony Ericsson Mobile Communications
AB, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του
Oδηγού χρήστη.
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Αριθμός δημοσίευσης: 1239-1831.1
Προσοχή: Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται σ' αυτόν τον Οδηγό
χρήστη δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα και/ή τους παροχείς υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές. Όλως
ενδεικτικά, αυτό ισχύει για το Διεθνή Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης GSM 112. Παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το λειτουργό του δικτύου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να πληροφορηθείτε για τη
διαθεσιμότητα μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και για το εάν ισχύουν επιπλέον
χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.
Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. ήχων κλήσης. Η χρήση
τέτοιου περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου όλως ενδεικτικά του
περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Εσείς, και όχι η
Sony Ericsson, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόσθετο περιεχόμενο που "κατεβάζετε" στο κινητό σας τηλέφωνο ή
προωθείτε από αυτό. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή
οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την
ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση,
η Sony Ericsson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για μη ενδεδειγμένη χρήση εκ μέρους σας πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που
παρέχεται από τρίτους.
Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Sony Ericsson και η ονομασία TrackID είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Αυτός ο Οδηγός χρήστη μπορεί να κάνει αναφορά σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτα μέρη. Η χρήση αυτών των
προγραμμάτων ή των υπηρεσιών μπορεί να χρειάζεται ξεχωριστή εγγραφή με τον τρίτο παροχέα και μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους
όρους χρήσης. Για εφαρμογές στις οποίες γίνεται πρόσβαση σε ή μέσω website τρίτου μέρους, εξετάστε εκ των προτέρων τους όρους
χρήσης αυτών των website και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση website
τρίτων μερών ή προσφερόμενων υπηρεσιών.
Η ονομασία WALKMAN και το λογότυπο WALKMAN, καθώς και οι ονομασίες Sony, Memory Stick Micro™ και M2™, είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Το χαρακτηριστικό λογότυπο Liquid και  Yendo  είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications
AB.
Οι ονομασίες Sony και "make.believe" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. και κάθε χρήση αυτού του σήματος από τη
Sony Ericsson γίνεται κατόπιν αδείας.
Η ονομασία Media Go είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Electronics Inc.
Η ονομασία Ericsson είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Η ονομασία Facebook και το λογότυπο F είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Facebook, Inc.
Η ονομασία Twitter και Twitter T είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Twitter, Inc.
Το TrackID™ παρέχεται με τη δύναμη της Gracenote Mobile MusicID™. Οι ονομασίες Gracenote και Gracenote Mobile MusicID είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Gracenote, Inc.
Το χαρακτηριστικό λογότυπο Liquid, καθώς και οι ονομασίες PlayNow και TrackID, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Η ονομασία WALKMAN και το λογότυπο WALKMAN είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανομή της εν λόγω
τεχνολογίας εκτός του πλαισίου του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται χωρίς σχετική άδεια από τη Microsoft.
Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Δικαιώματα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν, θεωρείται ότι διατηρούνται. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Όλες οι εικόνες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παρουσίαση του τηλεφώνου και ίσως να μην απεικονίζουν με ακρίβεια
το τηλέφωνο όπως είναι στην πράξη.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Outlook και Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
"Κανονισμοί Εξαγωγών: Το παρόν προϊόν, συμπεριλαμβανομένου τυχόν λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων που περιέχονται στο προϊόν
ή που το συνοδεύουν, ενδέχεται να υπόκειται στις διατάξεις ελέγχου εισαγωγών και εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων
Πολιτειών και άλλων χωρών. Ο χρήστης και οποιοσδήποτε κάτοχος του προϊόντος συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται αυστηρά με όλους
τους εν λόγω κανονισμούς και αναγνωρίζει ότι είναι δική του ευθύνη η απόκτηση κάθε απαιτούμενης άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή
ή εισαγωγή του παρόντος προϊόντος. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, και ως παράδειγμα, ο χρήστης και οποιοσδήποτε κάτοχος
του προϊόντος: (1) απαγορεύεται να εξαγάγει ή να επανεξαγάγει εν γνώσει του Προϊόντα στους προορισμούς που καθορίζονται με βάση
τα Άρθρα του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης (EC) 428/2009, (2) οφείλει να συμμορφώνεται προς τους
Κανονισμούς περί Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) που επιβάλλει το Γραφείο
Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) του Υπουργείου Εμπορίου (Department of Commerce) και (3) οφείλει να
συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς περί οικονομικών κυρώσεων (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/) που επιβάλλει το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών στοιχείων (Office of Foreign Assets Control) του
Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (U.S. Department of Treasury). Ο χρήστης και οποιοσδήποτε κάτοχος του προϊόντος δεν επιτρέπεται
να μεταφέρει ή να διανείμει το προϊόν, τα αξεσουάρ ή ξεχωριστά το λογισμικό αυτού σε οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, φορέα ή πρόσωπο
που απαγορεύουν οι εν λόγω κανονισμοί".
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