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Κατασκευάζεται από την Hisense Communications Co., 

Ltd.  

 
 

Έ τοιμο για 4G  LT E  

* Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας, εάν 

είναι διαθέσιμο στην κάρτα SIM σας το 4G LTE.  
 
 

 
 
• Τζάμι Corning Gorilla 4, 

υψηλής ποιότητ ας αντοχή 
στις πτώσεις, αντοχή στη 
σκόνη, αδιάβροχο.  

• Οι εικόνες και η οθόνη 
μπορεί να διαφέρουν από 
αυτές που βλέπετε στο 
τηλέφωνο αυτό καθεαυτό.  
Ορισμένα από τα 
περιεχόμενα αυτού του 
οδηγού μπορεί να μην 
ισχύουν για το τηλέφωνό 
σας. Εξαρτάται από το 
λογισ μικό και τον πάροχο 
υπηρεσιών σας. Όλες οι 
πληροφορίες που 
περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο υπόκεινται σε 
αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.  
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Προφυλάξεις ασφαλείας  
Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να 
κάνετε ορθή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου.  
1. Μη συνθλίβετε, πετάτε ή τρυπάτε το κινητό σας τηλέφωνο. 

Αποφύγετε τις πτώσεις, τη συμπίεσ η και το λύγισμα του 
κινητού σας τηλεφώνου.  

2. Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε υγρό 
περιβάλλον, όπως π.χ., το μπάνιο. Αποφύγετε να 
μουλιάσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή να το πλύνετε σε 
υγρό.  

3. Μην ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, στις 
περιπτώσει ς που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν το 
τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.  

4. Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής σας έχουν 
κατασκευαστεί από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει εάν 
η κινητή σας συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή εάν 
δεχτεί ισχυρούς κραδασμούς. Εάν σπάσει το γυαλί, μην 
το αγγίζετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. 
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την κινητή σας συσκευή 
μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο 
πάροχο υπηρεσιών.  

5. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τη λέφωνο πάνω σε 
αεροσκάφος. Το τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές στα όργανα ελέγχου του αεροσκάφους.  

6. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά σε 
ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας. Το τηλέφωνο 
μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των συσκευών αυτώ ν.  

7. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το κινητό σας 
τηλέφωνο ή τα διάφορα αξεσουάρ του. Μόνο ειδικευμένο 
προσωπικό επιτρέπεται να κάνει σέρβις ή επισκευή στο 
τηλέφωνο.  

8. Πρέπει να υπάρχει πρίζα κοντά στον εξοπλισμό και να 
είναι εύκολα προσβάσιμη.  

9. Μην τοπ οθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά 
του σε δοχεία με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.  

10. Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο 
κινητό σας τηλέφωνο. Η ακτινοβολία από το τηλέφωνο 
μπορεί να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι 
αποθηκευμέ νες σε αυτά.  

11. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μη 
βάζετε το κινητό σας τηλέφωνο σε χώρο με υψηλή 
θερμοκρασία και μην το χρησιμοποιείτε σε χώρο με 
εύφλεκτα αέρια, όπως π.χ. σε βενζινάδικο.  
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12. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και 
φορτιστές για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.  

13. Να τηρείτε τους νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τη 
χρήση ασύρματων συσκευών. Να σέβεστε την ιδιωτική 
ζωή και τα νομικά δικαιώματα των άλλων κατά τη χρήση 
της ασύρματης συσκευής σας.  

14. Να τηρείτε αυστηρά τις σχετικές  οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου, όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB. 
Διαφορετικά, το κινητό σας τηλέφωνο ή ο υπολογιστής 
σας μπορεί να πάθουν ζημιά.  

15. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να 
καθαρίσετε το προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε νερό, 
οινόπνευμα, απ ορρυπαντικά ή χημικά.  

16. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας σε σημαντικά 
δεδομένα. Από επισκευές ή άλλους λόγους μπορεί να 
χάσετε δεδομένα.  

17. Μην αποσυνδέετε το προϊόν κατά τη διάρκεια εργασιών 
διαμόρφωσης της μνήμης ή εργασιών μεταφοράς 
αρχείων. Διαφορετικά, μπο ρεί να προκληθεί βλάβη στο 
πρόγραμμα ή σε αρχεία.  

18. Κρατήστε το τηλέφωνο και το φορτιστή μακριά από τα 
παιδιά. Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν το 
τηλέφωνο, τη μπαταρία ή το φορτιστή χωρίς επιτήρηση.  

19. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από μικρά εξαρτήματα του 
τηλεφώνου για την αποφυγή ασφυξίας ή απόφραξης του 
οισοφάγου, σε περίπτωση κατάποσης.  

20. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το κινητό σας 
τηλέφωνο χωρίς καθοδήγηση.  

21. Μην τροποποιείτε και μην ανακατασκευάζετε το προϊόν, 
το βυθίζετε σε νερό ή το εκθέτετε σε νερ ό ή άλλα υγρά, ή 
εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.  

22. Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί μόνο με μια διεπαφή USB 
έκδοσης USB2.0.  

23. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -20� ~+60� . 

Ιατρική συσκευή  
1. Ακολουθήστε τους κανόνες ή κανονισμούς που 

υπάρχουν σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης.  

2. Το προϊόν αυτό ενδεχομένως επηρεάζει εμφυτευμένες 
ιατρικές συσκευές όπως οι βηματοδότες.  

3. Να αποφεύγετε πιθανές παρεμβολές τις οποίες εκπέμπει 
το προϊόν αυτό, με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, 
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κρατώντα ς το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 20 
εκατοστών από την ιατρική συσκευή.  

4. Μη μεταφέρετε το προϊόν στο τσεπάκι στήθους.  
5. Απενεργοποιήστε το προϊόν αμέσως εάν υποψιάζεστε 

κάποια παρεμβολή.  

Οδική ασφάλεια  
Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη 
χρήση των κινητών τηλεφώνων στην περιοχή, όταν οδηγείτε.  
1. Μη μιλάτε με το τηλέφωνο στο χέρι όταν οδηγείτε.  
2. Για λόγους οδικής ασφάλειας, μόνο ένας επιβάτης θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή όταν βρίσκεται σε 
κίνηση το αυτοκίνητο, και όχι ο οδηγός. Οι νόμο ι που 
διέπουν τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από οδηγούς, 
μπορεί να ισχύουν και στη χώρα ή/και στην περιοχή σας.  

3. Δώστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.  
4. Βγείτε από το δρόμο και παρκάρετε στην άκρη πριν 

τηλεφωνήσετε ή απαντήσετε σε κλήση, εάν το απαιτούν οι  
συνθήκες οδήγησης.  

5. Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει 
ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το 
στερεοφωνικό του αυτοκινήτου και ο εξοπλισμός ασφαλείας.  

6. Εάν το όχημά σας φέρει αερόσακους, μην τοποθετείτε 
εμπόδια μπροστά τους από  εγκατεστημένο ή φορητό 
ασύρματο εξοπλισμό. Ο ασύρματος εξοπλισμός μπορεί να 
διακόψει τη λειτουργία του αερόσακου ή να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό λόγω ακατάλληλης λειτουργίας.  

7. Εάν ακούτε μουσική όσο βρίσκεστε έξω, φροντίστε να έχετε 
την ένταση σε λογικό  επίπεδο, για να έχετε επίγνωση όσων 
συμβαίνουν γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν 
βρίσκεστε κοντά σε δρόμους.  

Τροφοδοτικό & Φόρτιση  
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΑΠΟΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙ ΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.  
 
1. Ο αντάπτορας πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό 

και να είναι εύκολα προσβάσιμος.  
2. Το βύσμα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης του 

αντάπτορα.  
3. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται 

μαζί με το τη λέφωνο. Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ 
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μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και να βλάψει μόνιμα 
το τηλέφωνό σας.  

4. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αντάπτορα που παρέχεται 
μαζί με το τηλέφωνο.  

5. Αυτός ο αντάπτορας προορίζεται μόνο για εσωτερική 
χρήση.  

6. Το καλώδιο τροφοδοσ ίας χρησιμοποιείται ως συσκευή 
σύνδεσης. Η πρίζα θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη 
και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πρόσβαση στην πρίζα 
κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

7. Για να αποσυνδέσετε πλήρως το τηλέφωνο από την 
πρίζα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος απ ό την πρίζα.  

8. Δεν πρέπει να δημιουργείται απόφραξη στον αερισμό 
καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως 
εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ., για να 
αποφεύγεται η υπερθέρμανση και η δυσλειτουργία.  

9. Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστ ών 
γύρω από το τηλέφωνο.  

10. Το τηλέφωνο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέτριο 
κλίμα.  

11. Το τηλέφωνο είναι φτιαγμένο με εσωτερική 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία: μην εκθέτετε το προϊόν σε 
υπερβολική θερμότητα όπως σε ήλιο, φωτιά και 
παρόμοια.  

12. Η μπαταρία πρέπει να αφα ιρεθεί από το τηλέφωνο πριν 
το πετάξετε.  

13. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.  
14. Η μπαταρία περιέχει υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα και 

επιβλαβή για το περιβάλλον.  
15. Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη θύρα USB με βρεγμένα 

χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπλη ξίας.  

Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR)  
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για 
ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται σε απόσταση 10 mm 
από το σώμα σας.  
Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί τις ισχύουσες 
απαιτήσεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊ κής Ένωσης, 
για την έκθε ση του ανθρώπου σε ραδιοκύματα.  
Ο Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση ραδιοκυμάτων που απορροφούνται από το σώμα. 
Αυτή η κινητή συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται εντός 20 
εκατοστών από το σώμα του χρήστη.  Το όριο ρυθμού ειδικής 
απορρόφησης είναι 2,0 W/kg που αντιστοιχεί σε 10 γραμμάρια 
ιστού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  



 

6 
 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί, και η μέγιστη τιμή ρυθμού 
ειδικής απορρόφησης που έχει καταγραφεί ήταν 1,234W/kg.  
Το πραγματικό επίπεδο ρυθμού ε ιδικής απορρόφησης θα είναι 
πολύ χαμηλότερο από την παραπάνω τιμή, εφόσον το προϊόν 
έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί ελάχιστη ενέργεια για 
την απαραίτητη επικοινωνία με το σταθμό βάσης.  

Ωτοασπίδες  
1. Αυτό το τηλέφωνο σέβεται τις 

ισχύουσες διατάξεις για τ ον 
περιορισμό της μέγιστης έντασης. 
Η παρατεταμένη ακρόαση μέσα 
από τα ακουστικά σε υψηλή ένταση 
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες της 
ακοής!  

2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν ή μειώστε την 
ένταση του ήχου εάν αισθάνεστε τα αυτιά σας να 
βουίζουν.  

3. Μην ανεβά ζετε την ένταση του ήχου πολύ ψηλά. Οι 
γιατροί μας προειδοποιούν για τους κινδύνους της 
παρατεταμένης έκθεσης σε ήχους υψηλής έντασης.  

4. Να είστε προσεκτικοί με το ακουστικό. Η δυνατή ηχητική 
πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια 
ακοής.  

5. Για την  αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ακοή, μην ακούτε 
σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

6. Να χρησιμοποιείτε μόνο συγκεκριμένα ακουστικά με το 
τηλέφωνό σας.  
 

Προστασία του περιβάλλοντος  
Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
σχετικά με τη συσκευασία του τηλ εφώνου, 
τις μπαταρίες και την απόρριψη του 
τηλεφώνου. Προσκομίστε τις συσκευές σε 
σημείο συλλογής για σωστή ανακύκλωση. 
Μην πετάτε χρησιμοποιημένα τηλέφωνα ή 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον οικιακό κάδο σκουπιδιών.  
Προσκομίστε χρησιμοποιημένες μπαταρίες λι θίου στο 
συγκεκριμένο χώρο περισυλλογής. Μην τις πετάτε σε κάδο 
σκουπιδιών.  
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Καθαρισμός και συντήρηση  
1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν τον καθαρισμό και 

τη συντήρηση. Ο φορτιστής θα πρέπει να αποσυνδέεται 
από την πρίζα και το τηλέφωνο και ο φορτιστής να είν αι 
αποσυνδεδεμένα για να αποφευχθεί πιθανή 
ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα της μπαταρίας ή του 
φορτιστή.  

2. Μη σκουπίζετε το τηλέφωνο ή το φορτιστή με χημικές 
ουσίες (βενζίνη, οινόπνευμα), χημικές ουσίες ή λειαντικά 
καθαριστικά, για να αποφύγετε ζημιά σε διάφορα  μέρη 
του, ή δυσλειτουργία. Μπορείτε να καθαρίσετε με ένα 
ελαφρώς βρεγμένο και αντιστατικό μαλακό πανί.  

3. Μην ξύνετε και μην τροποποιείτε τη θήκη του τηλεφώνου 
γιατί τα υλικά βαφής μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική 
αντίδραση. Εάν συμβεί μια τέτοια αντίδραση, σ ταματήστε 
αμέσως να χρησιμοποιείτε το τηλέφων ο και ζητήστε 
ιατρική βοήθεια.  

4. Σκουπίστε τη σκόνη από το βύσμα τροφοδοσίας και 
κρατήστε το στεγνό, για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς.  

5. Εάν το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ δεν λειτουργούν σωστά, 
επικοινωνήστε με το ν τοπικό σας προμηθευτή.  

6. Μην αποσυναρμολογείτε ο ίδιος το τηλέφωνο ή τα 
εξαρτήματά του.  

Κλήση έκτακτης ανάγκης  
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εάν το τηλέφωνο είναι 
ενεργοποιημένο και είστε μέσα στο εύρος του δικτύου, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για κλήση έκτα κτης ανάγκης. Ωστόσο, οι 
αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα. Δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε στο 
κινητό σας τηλέφωνο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.  

Πνευματικά δικαιώματα  
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτι κή χρήση. Η 
αντιγραφή CD ή το κατέβασμα μουσικής, βίντεο ή αρχείων 
εικόνας προς πώληση ή άλλους επαγγελματικούς σκοπούς 
μπορεί να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Τα κατοχυρωμένα υλικά, έργα τέχνης ή/και 
παρουσιάσεις μπορεί να απα ιτούν άδεια για πλήρη ή μερική 
αντιγραφή, ή για καταγραφή. Να λάβετε υπ’ όψη όλους αυτούς 
τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την καταγραφή και χρήση 
τέτοιου περιεχομένου στη χώρα σας ή/και στην περιοχή σας.  
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Γνωριμία με το τηλέφωνό σας  

Επισκόπηση του τηλεφώνο υ 
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1. Μπροστινή κάμερα  10. Ηχείο  
2. Αισθητήρες  11. Βύσμα Micro -USB 
3. Δέκτης  12. Πλήκτρο αύξησης της 

έντασης  
4. Οθόνη αφής  13. Πλήκτρο μείωσης της 

έντασης  
5. Πλήκτρο Recent  14. Πλήκτρο τροφοδοσίας  
6. Πλήκτρο Home  15. Πλήκτρο λειτουργίας  
7. Πλήκτρ ο πίσω  16. Υποδοχή ακουστικών  
8. Κάμερα  17. Μικρόφωνο  
9. Φακός   
 
Λειτουργία του πλήκτρου  
•  Πλήκτρο τροφοδοσίας:  Πατήστε για να φωτίσετε την 

οθόνη ή να την κλείσετε, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού και 
να επιλέξετε Λειτο υργία απενεργοποίησης  / 
Επανεκκίνηση  / Λειτουργία πτήσης. Πατήστε το 
πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερο από 10 
δευτερόλεπτα για να κάνετε επανεκκίνηση. Πατήστε το 
πλήκτρο τροφοδοσίας και το πλήκτρο μείωσης της 
έντασης για να τραβήξετε στιγμιότυπο της οθόν ης.  

•  Πλήκτρο Home:  Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, 
πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.  

•  Πλήκτρο Recent:  Αγγίξτε για να ανοίξετε μια λίστα 
μικρογραφιών των εφαρμογών τις οποίες δουλέψατε 
πρόσφατα.  

•  Πλήκτρο πίσω: Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην 
προη γούμενη οθόνη, ή για να κλείσετε ένα παράθυρο 
διαλόγου, το μενού επιλογών, τον πίνακα 
ειδοποιήσεων, κ.λπ.  

•  Πλήκτρα έντασης:  Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζει 
την ένταση ήχου στα ακουστικά, μικρά ή μεγάλα. Σε 
λειτουργία μουσικής/βίντεο/ροής, ρυθμίζει την έντασ η 
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των μέσων. Στη γενική λειτουργία ρυθμίζει την ένταση 
του ήχου εισερχόμενης κλήσης.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας  
Σε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, ο αισθητήρας 
εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό 
όταν ανιχνεύει ότι το τηλέφωνο β ρίσκεται κοντά στο αυτί 
σας. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
σας και αποτρέπει από ακούσια ενεργοποίηση της 
οθόνης αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
Εάν τοποθετήσετε βαρύ αντικείμενο στο τηλέφωνο ή 
καθίσετε πάνω του μπορεί να βλάψει τις λειτουργίες LCD 
και της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα 
εγγύτητας LCD με προστατευτική μεμβράνη. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα.  

Τοποθέτ ηση της κάρτας SIM  
Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου 
σας τηλεφώνου, πρέπει πρώτα να το ρυθμίσετε.  
Εισαγωγή της κάρτας SIM  
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με μη αποσπώμενη 
μπαταρία και πίσω κάλυμμα. Πρώτα θα πρέπει να 
αφαιρέσετε από το τ ηλέφωνο τη θήκη της κάρτας SIM, με 
το εργαλείο που παρέχεται για εγκατάσταση της κάρτας 
SIM. Στη συνέχεια, σπρώξτε την κάρτα SIM στην 
αντίστοιχη υποδοχή. Οι επαφές θα πρέπει να είναι 
στραμμένες προς τα κάτω.  
Στο τέλος σπρώξτε την κάρτα και τη θήκη της κάρτ ας SIM 
στο τηλέφωνο.  

 
Σημειωση:  
1. Mην αφαιρείτε την κάρτα SIM, όσο η κάρτα βρίσκεται 

σε χρήση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει 
απώλεια δεδομένων ή βλάβη. Η Hisense δεν ευθύνεται 
για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
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απώλειας δεδομένων, λόγω κακ ής χρήσης της κάρτας 
SIM. 

2. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο πριν 
αντικαταστήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM του.  

 

Φόρτιση της μπαταρίας  
Φόρτιση της μπαταρίας  
1. Τοποθετήστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB στο 

φορτιστή του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστ ε το 
μικρό άκρο στην υποδοχή USB του κινητού τηλεφώνου, 
με προσοχή στην κατεύθυνση.  

2. Τοποθετήστε το φορτιστή σε πρίζα 100~240V 50/60Hz 
για να ξεκινήσει η φόρτιση.  

3. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το USB από 
το κινητό σας τηλέφωνο και, στη συνέχεια, 
απο συνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.  

Χρόνος φόρτισης  
1. Εάν η τροφοδοσία ρεύματος έχει χαμηλότερη τάση, 

τότε μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος 
φόρτισης.  

2. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την υπάρχουσα 
κατάσταση χωρητικότητας της μπαταρίας.  

3. Εάν δεν χρησιμοπο ιούνται σωστοί φορτιστές για τη 
φόρτιση, όπως π.χ., φορτιστές υπολογιστών, τότε 
μπορεί να χρειαστε ί περισσότερος χρόνος φόρτισης.  

4. Εάν χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κατά τη 
φόρτιση θα παραταθεί ο χρόνος φόρτισης.  

Σημειωση:  
1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία π ριν από την πρώτη 

χρήση του τηλεφώνου και αποσυνδέστε το φορτιστή 
αμέσως αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φόρτιση.  

2. Αφαιρέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα όταν 
δεν φορτίζετε το τηλέφωνο.  

3. Το τηλέφωνο δεν μπορεί να κάνει άμεση εκκίνηση, εάν 
γίνεται φόρτιση κι έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Μετά 
από μια περίοδο φόρτισης, το τηλέφωνο θα ξεκινήσει 
κανονικά.  

4. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί με ασφάλεια 
μέσα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0 �  έως 
40� . Εάν γίνεται φόρτιση σε θερμοκρασίες κάτω από 
0�  ή πάνω από 40� , θα βλάψει την απόδοση της 
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μπαταρίας και θα συντομεύσει τη διάρκεια ζωής του. Η 
μακροχρόνια φόρτιση σε ακραίες θερμοκρασίες 
σημαίνει ότι η μπαταρία είναι μόνιμα υποφορτισμένη ή 
ότι έχει υποστεί ζημιά.  

5. Ο φορτιστής παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια, γι ’ 
αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ειδικό φορτιστή για 
το προϊόν αυτό και να δώσετε προσοχή στις οδηγίες 
ασφάλειας κατά τη λειτουργία.  

 

Βασικές λειτουργίες  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
συσκευής σας  
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου:  Πατήστε το πλήκτρο 
ενεργοπ οίησης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του 
τηλεφώνου και περιμένετε μερικά δευτερ όλεπτα μέχρι να 
ανάψει η οθόνη.  
Σημειωση:  Εάν η μπαταρία είναι άδεια, φροντίστε να τη 
φορτίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά.  
Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Πατήστε και 
κρατήστε πατ ημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για να 
εμφανιστεί το μενού επιλογών, και επιλέξτε 
«Απενεργοποίηση».  

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας κατά 
την εκκίνηση  
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, θα 
δείτε μια οθόνη  Καλώς ήρθατε . 
� Για να επιλέξετε διαφορετική γλώσ σα, αγγίξτε το 

μενού.  
� Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ακολουθήστε τις 

οδηγίες.  
� Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε με ενεργό δίκτυο ή με 

Wi-Fi για να προχωρήσετε.  
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Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό Google 
για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητ ες και 
υπηρεσίες του κινητού σας τηλεφώνου Android, όπως 
π.χ., πρόσβαση στο Google Play™, συγχρονισμό των 
επαφών ή του ημερολογίου σας. Εάν δεν έχετε Gmail ή 
κάποιο άλλο λογαριασμό Google, δημιουργήστε 
λογαριασμό.  
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Ξεκλείδωμα της οθόνης  
Πατήστε την οθόνη τ ου τηλεφώνου και σύρετε το δάχτυλό 
σας προς τα πάνω μέχρι να ξεκλειδώσετε την οθόνη.  
 

 
 

Κατανόηση της οθόνης  
Αρχική οθόνη  
Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για πολλές 
εφαρμογές και λειτουργίες.  
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Εκτεταμένη οθόνη  
Το λειτουργικό σύστημα παρέ χει καμβάδες πολλαπλών 
οθονών για να έχετε περισσότερο χώρο για προσθήκη 
εικονιδίων, γραφικού στοιχείο  κ.ά.  
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην 
αρχική οθόνη.  

Πίνακας  ειδοποιήσεων  
Οι ειδοποιήσεις σάς ενημερώνουν για την άφιξη νέων 
μηνυμάτων, συμβάντα ημερολογίου και 
αφυπνίσεις/ειδοποιήσεις, καθώς και γεγονότα σε εξέλιξη, 
όπως π.χ., όταν κάνετε κλήση.  
Όταν φτάνει μια ειδοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιό της 
στο πάνω μέρος της οθόνης. Εικονίδια για εκκρεμείς 
ειδοποιήσεις εμφανίζονται στα αρι στερά, και τα εικονίδια 
συστήματος, όπως το Wi -Fi ή η στάθμη μπαταρίας 
φαίνονται στα δεξιά.  

Γραμμή κατάστασης: Εμφανίζει 
πληροφορίες για την κατάσταση του 
τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένης 
της ώρας, της ισχύος του σήματος, 
της κατάστασης της μπαταρίας, και 
των εικονιδίων ειδοποίησης. 
Γραφικού στοιχείο: Τα γραφικού 
στοιχείο είναι αυτόνομες εφαρμογές 
που τους γίνεται πρόσβαση από την 
Αρχική οθόνη ή από εκτεταμένη 
αρχική οθόνη. Σε αντίθεση με τις 
συντομεύσεις, το Γραφικού στοιχείο 
εμφανίζεται στην οθόνη ως 
εφαρμογή. 
Εικονίδια εφαρμογών: Αγγίξτε ένα 
εικονίδιο (εφαρμογή, φάκελο κ.λπ.) 
για να το ανοίξετε και να το 
χρησιμοποιήσετε. 
Δείκτης τοποθεσίας: Δείχνει ποιον 
καμβά αρχικής οθόνης βλέπετε. 

Περιοχή γρήγορων πλήκτρων: 
Παρέχει πρόσβαση με ένα άγγιγμα 
σε κάποια λειτουργία, σε κάθε 
καμβά αρχικής οθόνης. 
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Άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων  
Κρατήστε τις γραμμές κατάστασης με το δάχτυλό σας και 
σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα 
ειδοποιήσεων.  
 

 
 
Επιλέξ τε Διακόπτες, και μπορείτε γρήγορα να έχετε 
πρόσβαση σε Bluetooth, Wi -Fi, Δεδομένα κινητής 
τηλεφωνίας, κ.λπ.  

Εκκρεμείς 
ειδοποιήσεις 

Η ισχύς του Wi-Fi και 
η κατάσταση της 

μπαταρίας 
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Προσαρμογή της οθόνης σας  
Πατήστε παρατεταμένα το κενό της διεπαφής αναμονής, 
και επιλέξτε «Επεξεργασία εκκίνησης».  
Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθ μίσετε το « Γραφικο ύ 
στοιχείο /Ταπετσαρία ή Εφέ».  
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Πλέγματα  
Τα πλέγματα είναι προκαθορισμένα γραφικού στοιχείο . 
Εάν θέλετε να τροποποιήσετε το προκαθορισμένο 
γραφικού στοιχείο , μπορείτε να κάνετε τα εξής:  
1. Πατήστε παρατεταμένο τα πλέγματα, και κάντε κλικ 

εδώ  για να επεξεργαστείτε τα πλέγματα.  
2. Επιλέξτε γραφικού στοιχείο  στο ίδιο μέγεθος με το 
γραφικού στοιχείο  που επιθυμείτε να αλλάξετε και σύρετέ 
το στη θέση όπου βρίσκεται το αρχικό γραφικού στοιχείο . 
3. Μπορείτε να δείτε ότι η νέα εφαρμογή συγκαταλέγ εται 
στα πλέγματα αντί της αρχικής.  

 
 

Κύρια λειτουργία  
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης  

Αγγίξτε εδώ  για να μπείτε σε λειτουργία κλήσης, 
στην οθόνη αναμονής.  
Με την εισαγωγή μέρους του αριθμού τηλεφώνου μπορεί 
και αναζητά αυτόματα έναν αποθηκευμένο αριθμό 
τηλεφώνου. Στη συνέχεια, επιλέξτε το σωστό αριθμό, και 

κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης  ή στο   για να 
πραγματοποιήσετε μια κλήση.  
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Εάν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε και σύρετε το 

κουμπί  στο  για να απαντήσετε στην κλήση.  

 

Προσθήκη επαφών  

Πατήστε το εικονίδιο επαφής . 
Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέας επαφής», για να 
προσθέσετε μια νέα επαφή στο τηλέφωνο ή την κάρτα.  
Κάντε κλικ στο κουμπί «Εύρεση επαφών» στη γραμμή 
αναζήτησης, στο πάνω μέρος της οθόνης, και 
πληκτρολογήστε τμήμα του αριθμού τηλε φώνου ή του 
ονόματος και εμφανίζονται όλες οι επαφές με τις 
πληροφορίες τους.  
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Αποστολή μηνύματος  

Πατήστε το εικονίδιο του μηνύματος . 
Κάντε κλικ στο «Νέα  μηνύματα » για να δημιουργήσετε 
νέο μήνυμα. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του 
αποδέκτη ή το όν ομα για αναζήτηση στις επαφές.  
Κάντε κλικ στο κουμπί «Πληκτρολογήστε  το μήνυμά σας » 
για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.  
Όταν είστε έτοιμος να στείλετε το μήνυμα, κάντε κλικ στην 
κάρτα 1 ή στην κάρτα 2, και στη συνέχεια επιλέξτε 
«Αποστολή».  
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Μουσική  

Αγγίξτε τ ο εικονίδιο της εφαρμογής μουσικής  για 
αναπαραγωγή μουσικής.  

 

Κάμερα  
Η εφαρμογή της κάμερας είναι συνδυασμός 
φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας που στην 
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πραγματικότητα αποτελείται από δύο κάμερες: 
μπροστινή κάμερα (προς το μέρος σας) και κύρια κάμερ α 
πίσω από το τηλέφωνο.  
 

 
Λήψη φωτογραφιών  
1. Καδράρετε το θέμα σας στην οθόνη.  
2. Ένα πράσινο τετράγωνο γύρω από το θέμα δείχνει ότι 

η φωτογραφική μηχανή έχει εστιάσει.  

3. Πατήστε   για να τραβήξετε φωτογραφία. Η εικόνα 
σας θα αποθηκευτεί αυτόματα στη Συλλογή.  

Εγ γραφή βίντεο  
1. Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά και καδράρετε το 

θέμα σας στην οθόνη.  

2. Πατήστε   για να ξεκινήσει η εγγραφή του βίντεο.  
3. Η διάρκεια εγγραφής εμφανίζεται στο πάνω μέρος της 

οθόνης.  

4. Κάντε κλικ εδώ  για να διακόψετε την εγγραφή, 

όταν κάνετε εγγρ αφή βίντεο, κάντε κλικ εδώ  για 

να βγάλετε φωτογραφίες και κάντε κλικ εδώ  για 
να διακόψετε την εγγραφή βίντεο.  
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Τραβήξτε χειρονομίες οθόνης  
Αγγίξτε τις «Ρυθμίσεις -> Κινήσεις και χειρονομίες -> 
Απενεργοποίηση χειρονομιών οθόνης» και κάντε κλικ 
στο κουμπί γ ια να ενεργοποιήσετε τις χειρονομίες οθόνης.  
Όταν η οθόνη είναι μαύρη, διαγράφοντας ένα «s» μπορεί 
να φωτογραφίσει.  

Βοηθητικές χειρονομίες  
1. Από την αρχική σας οθόνη πατήστε «Ρυθμίσεις -> 

Κινήσεις και χειρονομίες».  
2. Επιλέξτε «Κινήσεις». Μπορείτε να ελέγχετε τη  

συσκευή σας με φυσικές κινήσεις, ως καθοδηγητής της 
συσκευής.  

3. Επιλέξτε «Απενεργοποίηση χειρονομιών οθόνης». Η 
χειρονομία που γίνεται μπορεί να λειτουργήσει 
απευθείας το τηλέφωνο όταν η οθόνη είναι μαύρη.  

Chrome 
Συνδέστε την ιστοσελίδα με το δίκτυο κινητής  
τηλεφωνίας.  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  , και μπορείτε να ανοίξετε 
το πρόγραμμα περιήγησης στο web.  
Μέσα από τη διεύθυνση αναζήτησης/μπάρα αναζήτησης 
του Chrome, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, 
σελιδοδείκτες, εναλλαγή ανάμεσα σε πολλαπλά 
παράθυρα  και άλλες λειτουργίες. Όταν έχετε πρόσβαση 
στο δίκτυο, μπορείτε να έχετε επιπλέον χρεώσεις. 
Συμβουλευτείτε τους τοπικούς παρόχους για τις 
αναλυτικές χρεώσεις.  
 

Για να συνδεθείτε (σύνδεση με δίκτυο 
Wi-Fi) 
1. Πατήστε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις».  
2. Πατήστε «Wi -Fi» κ αι επιλέξτε «Ενεργοποίηση».  
3. Αγγίξτε το επιθυμητό δίκτυο με το οποίο θέλετε να 

συνδεθείτε.  
4. Εάν το δίκτυο είναι προστατευμένο, πληκτρολογήστε 

τον κωδικό πρόσβασης.  
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Σημαντικές πληροφορίες  
Για βέλτιστη εμπειρία, το τηλέφωνο συνδέεται τακτικά με 
διακομιστές ηλ εκτρονικού ταχυδρομείου και διακομιστές 
του Διαδικτύου.  
Αυτό αυτόματα και αναπόφευκτα δημιουργεί ανταλλαγές 
δεδομένων που μπορεί να χρεωθούν επιπλέον στο 
πακέτο που έχετε, ή μπορεί να αφαιρεθούν από την 
προπληρωμένη πιστωτική κάρτα ή σύστημα 
προπληρωμής.  
Για να αποφύγετε προβλήματα χρέωσης που σχετίζονται 
με υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, 
συνιστάται να κάνετε επιλογή που να περιλαμβάνει 
απεριόριστο Internet και email. Έτσι αποφεύγεται και η 
αλλαγή των ρυθμίσεων που έχουν προδιαμορφωθεί από 
προεπι λογή.  
Εάν επιθυμείτε, συνδεθείτε με Wi -Fi για ταχύτερη και πιο 
βελτιωμένη εμπειρία. Συνιστάται ιδιαίτερα να 
χρησιμοποιήσετε Wi -Fi για streaming ή για κατέβασμα 
παιχνιδιών, βίντεο ή μεγάλων ταινιών.  
 

Dolby 
Το Dolby® Digital Plus βασίζεται στις βασικές τεχνο λογίες 
Dolby Digital. Έχει σχεδιαστεί για καλύτερη ποιότητα 
ήχου και ενισχυμένη εμπειρία ήχου με προχωρημένο 
κινηματογραφικό ήχο surround.  
Τραβήξτε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης.  Ανοίξτε 
τους διακόπτες και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το 
Dolby. Όταν  είναι ανοικτό το σύστημα Dolby, υπάρχουν 
αρκετές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαθέσιμες, όπως: 
Ταινία, Μουσική, Παιχνίδια, Φωνή και προσαρμοσμένες 
εφαρμογές.  
Δήλωση της Dolby: 
Σημείωση για την Άδεια και Αναγνώριση Σημάτων  
Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας από τη ν Dolby 
Laboratories. Η Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι 
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.  
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Αποποίηση ευθύνης  
� Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ όπως ακουστικά, 

φορτιστές κ.λπ., δημιουργεί ασυμβατότητα μεταξύ του 
κινητού τηλεφώνου και των αξεσουάρ, μ πορεί να 
προκαλέσει μειωμένη απόδοση και δυσλειτουργία, και 
εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που 
μπορεί να προκύψουν.  

� Οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες του κινητού σας 
τηλεφώνου μπορεί να διαφέρουν από αυτές που 
περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδ ιο χρήστη, γιατί το 
εγχειρίδιο χρήστη περιέχει μόνο μια γενική 
επισκόπηση.  

� Οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες του κινητού σας 
τηλεφώνου έχει επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν σωστά, 
από τη στιγμή παραγωγής στο εργοστάσιο. Εάν 
υπάρχει βλάβη ή ελάττωμα λόγω κατασ κευής και όχι 
χρήσης, τηρούνται οι όροι και συνθήκες της κάρτας 
εγγύησης.  

� Εάν πρόκειται για λειτουργίες του κινητού σας 
τηλεφώνου που σχετίζονται με τις λειτουργίες και τις 
υπηρεσίες του παρόχου τότε αυτές οι λειτουργίες 
ακολουθούν τους όρους και τις προϋπ οθέσεις που 
ισχύουν από τον πάροχο.  

� Πρέπει να λάβετε υπ’ όψη σας ότι το κινητό σας 
τηλέφωνο εξακολουθεί να έχει όρια, σε σχέση με τις 
προδιαγραφές και τις λειτουργίες. Αυτά τα όρια δεν 
μπορούν να θεωρούν ως βλάβη ή ελάττωμα και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ως βλάβη από τον 
κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε το κινητό σας 
τηλέφωνο σύμφωνα με τους σκοπούς και τις 
λειτουργίες του.  

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων  
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται κάποια από τα 
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη 
χρήση του τηλεφώνου  σας. Για κάποια προβλήματα 
πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών σας, αλλά τα 
περισσότερα είναι εύκολο να τα διορθώσετε μόνος σας.  
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Μήνυμα  Πιθανές αιτίες  Πιθανά 
διορθωτικά μέτρα  

Σφάλμα κάρτας 
SIM 

Δεν υπάρχει 
κάρτα SIM στο 
τηλέφωνο ή δεν 
έχει τοποθετηθε ί 
σωστά.  

Βεβαιωθείτε ότι η 
κάρτα SIM έχει 
τοποθετηθεί 
σωστά.  

Δεν υπάρχει 
σύνδεση 
δικτύου/Διακοπ
ή δικτύου  

Το σήμα είναι 
αδύναμο ή 
βρίσκεστε εκτός 
δικτύου του 
παρόχου.  

Πλησιάστε 
κάποιο 
παράθυρο ή 
ανοιχτή περιοχή. 
Ελέγξτε το χάρτη 
κάλυψης του 
παρόχου δικτύου . 

Ο χειριστής 
εφάρμοσε νέες 
υπηρεσίες.  

Ελέγξτε εάν η 
κάρτα SIM είναι 
πολύ παλιά. Εάν 
ναι, αλλάξτε την 
κάρτα SIM σας 
στο πλησιέστερο 
κατάστημα του 
παρόχου δικτύου 
σας. 
Επικοινωνήστε 
με τον πάροχο 
υπηρεσιών σας.  

Οι κωδικοί δεν 
ταιριάζουν  

Για να αλλάξετε 
έναν κωδικό 
ασφαλείας θα 
πρέπει να 
επιβεβαιώσετε το 
νέο κωδικό 
πληκτρολογώντα
ς τον ξανά.  

Εάν ξεχάσατε 
τον κωδικό, 
επικοινωνήστ
ε με τον 
πάροχο 
υπηρεσιών 
σας.  

 

Οι δύο κωδικοί 
που έχετε 
πληκτρολογήσει 
διαφέρουν.  

Δεν είναι 
διαθέσιμη η 
λειτουργία 

Σφάλμα κλήσης.  
Νέο δίκτυο, δεν 
είναι 
εξουσιοδοτημένο.  
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κλήσεων  
Νέα κάρτα SIM.  Ελέγξτε για νέους 

περιορισμούς.  
Φτάσατε στο όριο 
της 
προπληρωμένης 
χρέωσης.  

Επικοινωνήστε 
με τον πάροχο 
υπηρεσιών.  

Το τηλέφωνο 
δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί  

Το πλήκτρο 
τροφοδοσίας 
πιέστη κε πάρα 
πολύ σύντομα.  

Πατήστε το 
πλήκτρο 
τροφοδοσίας για 
τουλάχιστον δύο 
δευτερόλεπτα.  

Η μπαταρία δεν 
είναι φορτισμένη.  

Φορτίστε την 
μπαταρία. 
Ελέγξτε τη 
στάθμη φόρτισης 
στην οθόνη.  

Σφάλμα 
φόρτισης  

Η εξωτερική 
θερμοκρασία 
είναι πολύ υψηλή 
ή χαμηλή.  

Φορτίστε την 
μπαταρία.  

Η εξωτερική 
θερμοκρασία 
είναι πολύ υψηλή 
ή χαμηλή.  

Φροντίστε να 
φορτίζετε το 
τηλέφωνο σε 
κανονική 
θερμοκρασία.  

Πρόβλημα 
επαφής  

Ελέγξτε το 
φορτιστή και τη 
σύνδεσή του με 
το τηλέφωνο.  

Δεν υπάρχει 
ηλεκτρική τάση.  

Συνδέστε το 
φορτιστή με 
διαφορετική 
πρίζα.  

Ελαττωματικός 
φορτιστής.  

Αντικαταστήστε 
το φορτιστή.  

Λάθος 
φορτιστής.  

Να 
χρησιμοποιείτε 
μόνο γνήσια 
αξεσουάρ.  

Είναι αδύνατο 
να 

Η μνήμη είναι 
πλήρης.  

Διαγράψτε 
κάποια μηνύματα 
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λάβετε/στείλετε 
SMS και 
φωτογραφίες  

από το τηλέφωνό 
σας.  

Τα αρχεία δεν 
ανοίγουν  

Μη 
υποστηριζόμενη 
μορφή αρχείου.  

Ελέγξτε τις 
υποστηριζόμενες 
μορφές αρχείων.  

Η οθόνη δεν 
ενεργοποιείται 
όταν λαμβάνω 
μια κλήση.  

Πρόβλημα στον 
αισθητήρα 
εγγύτητας.  

Εάν 
χρησιμοποιείτε 
προστατευτική 
ταινία ή θήκη, 
φροντίστε να μην 
έχει καλύψει την 
περιοχή γύρω 
από τον 
αισθητήρα 
εγγύτητας. 
Φροντίστε η 
περιοχή γύρω 
από τον 
αισθητήρα 
εγγύτητας να 
είναι καθαρή.  

Δεν ακούγεται 
ήχος  

Υπάρχει 
λειτουργία 
δόνησης ή 
αθόρυβη 
λειτουργία.  

Ελέγξτε την 
κατάσταση 
ρυθμίσεων στο 
μενού ήχου για 
να βεβα ιωθείτε 
ότι δεν έχετε τη 
λειτουργία 
δόνησης ή την 
αθόρυβη 
λειτουργία.  

Κλείνει η 
γραμμή ή 
κολλάει  

Περιστασιακά 
πρόβλημα 
λογισμικού.  

Προσπαθήστε να 
εκτελέσετε 
ενημέρωση 
λογισμικού μέσω 
της ιστοσελίδας.  

Οι επαφές 
εμφανίζονται 
διπλές  

Οι επαφές είναι 
αποθηκευ μένες 
τόσο στο 
τηλέφωνο όσο 

Ελέγξτε τις 
αποθηκευμένες 
επαφές.  
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και στην κάρτα 
SIM. 

Η εφαρμογή 
δεν 
εγκαταστάθηκε  

Δεν 
υποστηρίζεται 
από τον πάροχο 
υπηρεσιών ή 
απαιτείται 
εγγραφή.  

Επικοινωνήστε 
με τον πάροχο 
υπηρεσιών σας.  

Το κινητό σας 
τηλέφωνο έχει 
ανεπαρ κή μνήμη.  

Διαγράψτε 
κάποια μηνύματα 
από το τηλέφωνό 
σας.  

Δεν είναι 
δυνατή η 
σύνδεση με 
υπολογιστή  

Το καλώδιο 
δεδομένων είναι 
ελαττωματικό.  

Αλλάξτε το 
καλώδιο 
δεδομένων.  

Ελαττωματική 
θύρα του 
υπολογιστή.  

Αλλάξτε τη θύρα 
του υπολογιστή.  

Τα αρχεία 
καταγρα φής 
κλήσεων δεν 
αποθηκεύονται  

Έχει οριστεί 
λάθος ώρα.  

Ελέγξτε τη 
ρύθμιση της 
ώρας.  

 
 
 
Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις βασικές 
προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ.  
 

 


