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Εισαγωγή
Το nüvifone™ M10 είναι ένα κινητό τηλέφωνο 
πολυμέσων, με ενσωματωμένη δυνατότητα 
πλοήγησης και ενσωματωμένες υπηρεσίες.

Υποστήριξη
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garminasus 
.com για πληροφορίες υποστήριξης στη χώρα 
σας και σε άλλες περιοχές.

Δήλωση προϊόντος
Δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση  
www.garminasus.com για να μας βοηθήσετε 
να σας παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη. 
Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη πώλησης  
ή μια φωτοτυπία σε ασφαλές μέρος.

ΣημειωΣη: Αν έχετε εγγραφεί στο 
Ciao! (ανατρέξτε στη σελ. 55), είστε ήδη 
εγγεγραμμένοι στο http://my.garmin.com.

0700

Ενημέρωση του λογισμικού
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.garminasus.com/M10 για λήψη της  
πιο πρόσφατης ενημέρωσης λογισμικού.

ΣΥμΒΟΥΛη: Δημιουργήστε ένα αντίγραφο 
ασφαλείας (σελ. 82) πριν από την ενημέρωση 
του λογισμικού του nüvifone.

nüMaps Guarantee™ 
Για να λάβετε μια δωρεάν ενημέρωση χάρτη 
(εφόσον διατίθεται), δηλώστε το nüvifone στη 
διεύθυνση www.garminasus.com εντός  
60 ημερών από τη λήψη δορυφορικών 
σημάτων κατά την έναρξη χρήσης του 
nüvifone στην οδήγηση. Δεν δικαιούστε 
δωρεάν ενημέρωση χαρτών εάν δηλώσετε τη 
συσκευή μέσω τηλεφώνου ή εάν έχει παρέλθει 
διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από  την 
αρχική λήψη δορυφορικού σήματος κατά τη 
χρήση του nüvifone στην οδήγηση.

Πρόσθετοι χάρτες
Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετους χάρτες 
για το nüvifone. Για να δείτε μια λίστα 
χαρτών που είναι συμβατοί με το nüvifone 
σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
(www.garminasus.com/M10).

www.garminasus.com
www.garminasus.com
www.garminasus.com
http://my.garmin.com
www.garminasus.com/M10
www.garminasus.com
www.garminasus.com/M10
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Πρώτα βήματα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στην ενότητα “Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προϊόντος” στη σελίδα 110 
για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες. 
Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου εγχειριδίου κατόχου στη διεύθυνση  
www.garminasus.com/M10.

Χαρακτηριστικά της συσκευής nüvifone

Πλήκτρα 
έντασης 

ήχου

Γραφίδα

Υποδοχή 
micro-USB για 
τροφοδοσία 
και σύνδεση 
με υπολογιστή

Φακός κάμερας 
(στην πίσω 

πλευρά)

Πλήκτρο 
τερματισμούΠλήκτρο 

μενού 
Έναρξη

Πλήκτρο 
αποστολής

Υποδοχή για 
ακουστικά

Πλήκτρο 
λειτουργίας

Υποδοχή 
τροφοδοσίας 
για βάση 
πλοήγησης

www.garminasus.com/M10
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Ρύθμιση της συσκευής

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία 
ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο 
τραυματισμό ή ζημία του προϊόντος που 
προκαλείται από την έκθεση της μπαταρίας 
σε υπερβολική θερμότητα, αφαιρείτε τη 
συσκευή από το αυτοκίνητο όταν εξέρχεστε 
ή φυλάσσετέ την μακριά από άμεσο ηλιακό 
φως.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
3. Τοποθετήστε την κάρτα microSD 

(προαιρετικά). Ανατρέξτε στη σελίδα 9.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία. Ανατρέξτε  

στη σελίδα 9.
5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της 

μπαταρίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 10.
6. Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε  

στη σελίδα 10.

Αφαίρεση του καλύμματος της 
μπαταρίας
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας από  
την πίσω πλευρά του nüvifone για να  
το αφαιρέσετε.

Κάλυμμα μπαταρίας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM
1. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας SIM προς 

την εξωτερική πλευρά της συσκευής και 
ανασηκώστε την, όπως υποδεικνύεται. 

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη συσκευή 
με τις μεταλλικές επαφές στραμμένες προς 
τα κάτω και την εγκοπή στη γωνία κοντά 
στο κέντρο της συσκευής. 

Κουμπί επαναφοράς Υποδοχή κάρτας SIM

Υποδοχή κάρτας microSD
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3. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας. 
4. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς 

το κέντρο της συσκευής για να την 
ασφαλίσετε. 

Τοποθέτηση της κάρτας microSD
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 
προαιρετική κάρτα microSD για την 
αποθήκευση περισσότερων δεδομένων. 
1. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας microSD 

προς την επάνω πλευρά της συσκευής και 
ανασηκώστε την. 

2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στη 
συσκευή με τις μεταλλικές επαφές 
στραμμένες προς τα κάτω. 

3. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας. 
4. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς 

το κέντρο της συσκευής για να την 
ασφαλίσετε. 

Τοποθέτηση της μπαταρίας
1. Βρείτε την μπαταρία που συμπεριλαμ‑

βάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.
2. Βρείτε τις μεταλλικές επαφές στο άκρο της 

μπαταρίας και στη θήκη μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε το μεγάλο λογότυπο Garmin‑
Asus να είναι στραμμένο προς τα κάτω και 
οι μεταλλικές επαφές στην μπαταρία να 
είναι ευθυγραμμισμένες με τις επαφές στο 
εσωτερικό της θήκης μπαταρίας.

Μπαταρία

ΣημειωΣη: Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την μπαταρία, ανατρέξτε στη 
σελίδα 105.
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Επανατοποθέτηση του καλύμματος 
της μπαταρίας
Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας 
σύροντάς το προς τα επάνω στην πίσω  
πλευρά της συσκευής μέχρι να ακουστεί  
ένα χαρακτηριστικό κλικ.

Φόρτιση της μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το nüvifone δεν φορτίζεται σε περίπτωση 
που έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία 
φόρτισης, τους 122°F (50°C). Εάν το 
nüvifone είναι τοποθετημένο στο παρμπρίζ, 
αφαιρέστε το από τη βάση και τοποθετήστε 
το κάπου που να μην είναι εκτεθειμένο στο 
ηλιακό φως.
Φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν την πρώτη χρήση του 
nüvifone. 
1. Τοποθετήστε το βύσμα στον προσαρμογέα 

AC, εάν χρειάζεται.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον 

προσαρμογέα AC.
3. Συνδέστε το άκρο micro‑USB του καλωδίου 

USB στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι 
της συσκευής.

4. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια 
πρίζα.

Εάν αποφορτίσετε τελείως την μπαταρία, 
φορτίστε την ξανά για τουλάχιστον 20 λεπτά 
πριν ενεργοποιήσετε το nüvifone. 

Εναλλακτικές μέθοδοι φόρτισης
(Προτιμώμενη και πιο γρήγορη μέθοδος) 
Τοποθετήστε το nüvifone στη βάση 
και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
αυτοκινήτου στη βάση. 
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
αυτοκινήτου στο nüvifone.
Συνδέστε το nüvifone σε έναν υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που 
συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.
Τοποθετήστε την μπαταρία στο 
φορτιστή (αξεσουάρ). Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.garminasus.com.

•

•

•

•

www.garminasus.com
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Ενεργοποίηση του nüvifone
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το 
nüvifone. 

Τοποθέτηση του nüvifone στο 
αυτοκίνητό σας
Η βάση στήριξης και το καλώδιο τροφοδοσίας 
αυτοκινήτου είναι διαθέσιμα σε ορισμένα 
πακέτα nüvifone. Για να αγοράσετε  
αξεσουάρ, μεταβείτε στη διεύθυνση  
www.garminasus.com/M10.
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 

αυτοκινήτου στην υποδοχή τροφοδοσίας, 
στο πλάι της βάσης. 

2. Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη 
βεντούζα. 

3. Καθαρίστε και στεγνώστε το παρμπρίζ και 
τη βεντούζα με ένα πανί που δεν αφήνει 
χνούδι. 

4. Τοποθετήστε τη βεντούζα στο παρμπρίζ.

Βάση

Καλώδιο τροφοδοσίας 
αυτοκινήτου

Βεντούζα

5. Χαμηλώστε το μοχλό προς τα πίσω, προς 
το μέρος του παρμπρίζ.

6. Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα της 
βεντούζας.

7. Προσαρμόστε τις μεταλλικές επαφές που 
βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του 
nüvifone στη βάση.

8. Γείρετε το nüvifone προς τα πίσω έως ότου 
ασφαλίσει στη βάση.

9. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου 
τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια διαθέσιμη 
έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου. 

ΣΥμΒΟΥΛη: Όταν αφαιρείτε το nüvifone 
από τη βάση στήριξης, η τρέχουσα θέση σας 
αποθηκεύεται, ώστε να μπορείτε εύκολα 
να εντοπίσετε το σημείο στο οποίο έχετε 
σταθμεύσει.

www.garminasus.com/M10
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Γνωριμία με το nüvifone
Χρήση της Αρχικής οθόνης

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

➊	Γραμμή κατάστασης. Πατήστε για 
να προβάλετε την κατάσταση και τις 
ειδοποιήσεις της συσκευής και για να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση θέσεων. 

➋ Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, με 
βάση το δίκτυό σας. Πατήστε για να 
προβάλετε τις ειδοποιήσεις και τα διεθνή 
ρολόγια.

➌ Εικονίδια συντομεύσεων εφαρμογών. 
Πατήστε σε ένα εικονίδιο για να 
ανοίξετε την εφαρμογή. Σύρετε το 
δάχτυλό σας οριζόντια, κατά μήκος 
των εικονιδίων της Αρχικής οθόνης, για 
να προβάλετε περισσότερα εικονίδια. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα 
εικονίδιο για να επεξεργαστείτε τις 
εφαρμογές της Αρχικής οθόνης.

➍ Πατήστε για να πραγματοποιήσετε  
μια κλήση και να έχετε πρόσβαση  
στις επαφές. 

➎ Πατήστε για να βρείτε μια θέση και να 
πλοηγηθείτε σε αυτήν.

➏	Πατήστε για να προβάλετε το χάρτη.
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Χρήση των πλήκτρων
Πλήκτρο Χρήση

Πατήστε για να ανοίξετε το 
τηλέφωνο.
Πατήστε για να πραγματοποι‑
ήσετε μια κλήση.

Πατήστε για να ανοίξετε το 
μενού Έναρξη.

Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο για 
να κλείσετε εφαρμογές ή να 
πραγματοποιήσετε εναλλαγή 
μεταξύ εφαρμογών.
Πατήστε για να τερματίσετε μια 
κλήση. 
Όταν δεν πραγματοποιείτε 
κλήση, πατήστε για να ανοίξετε 
την Αρχική οθόνη.

Αύξηση 
και μείωση 

έντασης

Πατήστε για να αυξήσετε ή για 
να μειώσετε το επίπεδο ήχου.

Κύλιση στην οθόνη
Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας για 
αργή κύλιση στην οθόνη. 
Πατήστε, σύρετε και απομακρύνετε 
γρήγορα το δάχτυλό σας για να 
συνεχιστεί η κύλιση αφού απομακρύνετε 
το δάχτυλό σας.
Πατήστε στην οθόνη για να διακοπεί η 
κύλιση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην 
οθόνη είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια. 

Χρήση των κουμπιών της 
οθόνης

Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού 
μιας συγκεκριμένης σελίδας.
Πατήστε  για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη σελίδα.
Πατήστε  για να ελαχιστοποιήστε την 
εφαρμογή.

•

•

•

•

•

•
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Χρήση του πληκτρολογίου 
της οθόνης
1. Όταν είναι διαθέσιμο, πατήστε  για να 

ανοίξετε το πληκτρολόγιο. 
2. Πατήστε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε 

δεδομένα.
3. Πατήστε  για να κλείσετε το 

πληκτρολόγιο. 

Χρήση της γραφίδας
Η γραφίδα είναι μια συσκευή που μοιάζει 
με στυλό. Για να αφαιρέσετε τη γραφίδα, 
τραβήξτε την από την κάτω δεξιά γωνία του 
nüvifone. 

Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να 
γράψετε, να σχεδιάσετε, να επιλέξετε  
ή να σύρετε ένα στοιχείο στην οθόνη. 
Πατήστε μία φορά ένα στοιχείο για να το 
επιλέξετε ή για να το ανοίξετε.
Πατήστε και σύρετε ένα στοιχείο για να 
δείτε το μενού.
Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να 
πατήσετε το κουμπί επαναφοράς κάτω 
από το κάλυμμα μπαταρίας.

•

•

•

•

Περιστροφή του nüvifone
Περιστρέψτε το nüvifone προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά για οριζόντια προβολή.

Από την οριζόντια προβολή, περιστρέψτε το 
nüvifone προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά 
για κατακόρυφη προβολή (πορτραίτο).

Η προβολή ορισμένων εφαρμογών είναι 
δυνατή μόνο σε έναν προσανατολισμό. Για 
παράδειγμα, η κάμερα είναι διαθέσιμη μόνο 
σε οριζόντια προβολή. 

Περισσότερες πληροφορίες
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Έναρξη > Garmin-Asus.
3. Επιλέξτε ένα θέμα.
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Προβολή της κατάστασης
1. Πατήστε στη γραμμή κατάστασης κατά 

μήκος της επάνω πλευράς της οθόνης.

2. Από το μενού ρυθμιστικού στην επάνω 
πλευρά της οθόνης, επιλέξτε Κατάσταση, 
Αναζήτηση ή Ειδοποίηση.

3. Πατήστε σε ένα στοιχείο για να το 
ενημερώσετε ή για να προβάλετε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με αυτό.

Προσαρμογή της έντασης
1. Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα 

επάνω ή προς τα κάτω.
2. Προσαρμογή της έντασης:

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς 
τα επάνω ή προς τα κάτω για να 
προσαρμόσετε την ένταση. 
Πατήστε  για να θέσετε τη συσκευή 
σε λειτουργία δόνησης. 
Πατήστε  για σίγαση της συσκευής. 

ΣημειωΣη: Για να προσαρμόσετε 
τις ρυθμίσεις έντασης του συστήματος, 
ανατρέξτε στη σελίδα 93.

•

•

•

Κλείδωμα του nüvifone
Κλειδώσετε την οθόνη αφής του nüvifone για 
να εμποδίσετε κάποιο ακούσιο άγγιγμα.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε .
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις 
κλειδώματος, ανατρέξτε στη σελίδα 97. 

Ξεκλείδωμα του nüvifone
1. Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας, 

εάν είναι απαραίτητο. 
2. Σύρετε το εικονίδιο . Εάν υπάρχουν 

πολλά εικονίδια ξεκλειδώματος, πατήστε 
και σύρετε το εικονίδιο του στοιχείου που 
θέλετε να ανοίξετε. 
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Λήψη δορυφορικών σημάτων 
GPS
Το nüvifone σας πρέπει να λάβει δορυφορικά 
σήματα GPS (Global Positioning System) για 
να έχει δυνατότητα πλοήγησης. Το nüvifone 
επιχειρεί αυτόματα να λάβει δορυφορικά 
σήματα. 

Για ταχύτερη λήψη σημάτων δορυφόρων, 
μετακινήστε το nüvifone σε εξωτερικό χώρο, 
σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν ψηλά εμπόδια.

Μη αυτόματη ενημέρωση δεδομένων 
GPS
Μπορείτε, επίσης, να αυξήσετε την ταχύτητα 
λήψης θέσης GPS με τακτική ενημέρωση των 
δεδομένων GPS.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > GPS > 

Ενημέρωση δεδομένων GPS. 
3. Πατήστε Ενημέρωση.

Κλείσιμο εφαρμογών
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο .
2. Πατήστε την οθόνη και σύρετε διαγώνια για 

να πραγματοποιήσετε κύλιση σε όλες τις 
ανοιχτές εφαρμογές. 

3. Πατήστε  για να ελαχιστοποιήσετε την 
εφαρμογή ή πατήστε Τερμ. εργασιών για 
να κλείσετε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο .
2. Πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε. 
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Εικονίδια της γραμμής κατάστασης
Τα εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύουν την κατάσταση διάφορων στοιχείων του 
συστήματος. Μπορείτε να πατήσετε ορισμένα εικονίδια για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες 
πληροφορίες. 

Τύπος Εικονίδιο Περιγραφή

Κατάσταση κλήσης

Κλήση σε εξέλιξη

Η κλήση προωθήθηκε

Κλήση σε αναμονή

Αναπάντητη κλήση

Κατάσταση σύνδεσης 
GPRS (General Packet 
Radio Service)*

* Αυτό το εικονίδιο 
εξαρτάται από τη θέση 
σας και την υπηρεσία 
κινητής τηλεφωνίας που 
χρησιμοποιείτε.

GPRS διαθέσιμο

Σύνδεση μέσω GPRS

Συνδέθηκε μέσω GPRS

Διαθέσιμη υπηρεσία 3G (3ης γενιάς)

HSPA διαθέσιμο

EDGE διαθέσιμο
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Κατάσταση μηνυμάτων
Νέα μηνύματα

Πολλά μηνύματα. Πατήστε το εικονίδιο για να προβάλετε 
όλα τα μηνύματα.

Κατάσταση μπαταρίας

Η μπαταρία φορτίστηκε πλήρως

Η μπαταρία δεν φορτίστηκε πλήρως

Φόρτιση μπαταρίας

Η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή

Κατάσταση σήματος

Δεν υπάρχει υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας

Δεν υπάρχει σήμα

Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την ισχύ του 
σήματος

Απενεργοποίηση τηλεφώνου

Κατάσταση σύνδεσης 
ActiveSync® 

Συγχρονισμός ActiveSync σε εξέλιξη

Σύνδεση με ActiveSync

Η σύνδεση ActiveSync δεν είναι ενεργή

Σφάλμα συγχρονισμού
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Κατάσταση ήχου
Ο ήχος είναι ενεργοποιημένος

Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος

Κατάσταση Wi‑Fi®
Το Wi‑Fi είναι διαθέσιμο

Σύνδεση Wi‑Fi

Σύνδεση ακουστικών 
τεχνολογίας Bluetooth Τα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth συνδέθηκαν

Υπηρεσία περιαγωγής Υπηρεσία περιαγωγής. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται εάν 
διαθέτετε τη δυνατότητα διεθνούς περιαγωγής.

Κατάσταση λειτουργίας Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Δόνηση ή Σύσκεψη

Κατάσταση μεγαφώνου Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο

Κατάσταση ειδοποίησης Ορίστηκε ειδοποίηση

Κατάσταση χρονομέτρου Το χρονόμετρο λειτουργεί

Κατάσταση κάρτας SIM Δεν υπάρχει κάρτα SIM

Αναζήτηση θέσης Πατήστε για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη θέση.

Κατάσταση GPS
Αναζήτηση GPS

Απενεργοποίηση GPS
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Χρήση του τηλεφώνου
Άνοιγμα της εφαρμογής 
τηλεφώνου
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω 
μεθόδους για να ανοίξετε την εφαρμογή 
τηλεφώνου:

Πατήστε το πλήκτρο .
Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Κλήση.

Κλήση αριθμού
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε  για να ανοίξετε το 

πληκτρολόγιο. 
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Καθώς 

πληκτρολογείτε τον αριθμό, εμφανίζεται 
μια λίστα με παρόμοιους αριθμούς τους 
οποίους έχετε καλέσει, καθώς και οι επαφές 
που περιλαμβάνουν αντίστοιχους αριθμούς 
ή γράμματα. 

•
•

4. Πατήστε σε έναν αριθμό στη λίστα για  
να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το 
πλήκτρο .
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Χρήση επιλογών κατά τη 
διάρκεια της κλήσης
Όσο μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, 
εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

μεγάφωνο — ενεργοποίηση του 
μεγαφώνου. 
Σίγαση —  
σίγαση της 
εισόδου ήχου. 
Αναμονή —  
η τρέχουσα 
κλήση τίθεται  
σε αναμονή. 
Προσθήκη — 
πραγματοποίηση 
νέας κλήσης.  
Η πρώτη κλήση 
τίθεται σε 
αναμονή. 
εναλλαγή — πραγματοποίηση εναλλαγής 
μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της 
κλήσης σε αναμονή, εάν βρίσκεστε σε 
κλήση σε αναμονή. 
επαφές — προβολή των επαφών σας. 

•

•

•

•

•

•

Σημείωση — δημιουργία μιας σημείωσης 
που σχετίζεται με αυτήν την κλήση. 
Μπορείτε να προβάλετε τη σημείωση 
πατώντας επάνω στην κλήση στο ιστορικό 
κλήσεων. 
  — προβάλετε τις ακόλουθες 
επιλογές:

Απενεργοποίηση λειτουργίας 
ανοικτής συνομιλίας — 
απενεργοποίηση της λειτουργίας 
ανοικτής συνομιλίας, εάν είναι 
διαθέσιμη. 
εγγραφή — εγγραφή της κλήσης 
σας. 
ημερολόγιο — προβολή του 
ημερολογίου.
ιστορικό — προβολή του ιστορικού 
κλήσεών σας.
Συνδιάσκεψη — έναρξη κλήσης 
συνδιάσκεψης, εάν έχετε μια κλήση 
σε αναμονή και μια άλλη κλήση σε 
εξέλιξη. 

Το τηλέφωνο αποκρύπτει αυτές τις επιλογές 
εάν βρίσκεστε σε κλήση και δεν κάνετε 
κάποια ενέργεια για 4 δευτερόλεπτα. Για να 
προβάλλετε ξανά τις επιλογές, πατήστε το 
πλήκτρο λειτουργίας. 

•

•

◦

◦

◦

◦

◦
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Λήψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, 
εμφανίζεται η σελίδα Εισερχόμενης κλήσης. 
Ορίστε μια επιλογή:

Πατήστε Απάντηση για να απαντήσετε 
στην κλήση. 
Πατήστε Παράβλεψη για να απορρίψετε 
την κλήση ή για να στείλετε την κλήση 
στο φωνητικό ταχυδρομείο, εάν υπάρχει 
ρυθμισμένο φωνητικό ταχυδρομείο.
Πατήστε Παράβλεψη με SMS για να 
στείλετε ένα μήνυμα SMS/κειμένου 
στον καλούντα. Με αυτήν την επιλογή, 
η κλήση αποστέλλεται και στο φωνητικό 
ταχυδρομείο, εάν έχετε ρυθμίσει αυτήν τη 
λειτουργία.

Εάν απαντήσετε σε μια κλήση όσο μια άλλη 
βρίσκεται σε εξέλιξη, η αρχική κλήση τίθεται 
σε αναμονή.

•

•

•

Εγγραφή κλήσης
1. Ενώ πραγματοποιείτε μια κλήση, πατήστε 

 > Εγγραφή.
2. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε 

 > Διακοπή εγγραφής.
Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε το 
πλήκτρο  και, στη συνέχεια, πατήστε 
Σημειώσεις.

Τερματισμός κλήσης
Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το 

πλήκτρο .

Ρύθμιση του φωνητικού 
ταχυδρομείου
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσωπικές > 

Τηλέφωνο. 
3. Από το μενού ρυθμιστικού στην επάνω 

πλευρά της οθόνης, επιλέξτε Υπηρεσίες.
4. Πατήστε Φωνητικό ταχυδρομείο και 

μηνύματα κειμένου > Λήψη ρυθμίσεων.
5. Επιβεβαιώστε ότι o αριθμός του φωνητικού 

ταχυδρομείου σας είναι σωστός και 
πατήστε OK.
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Κλήση φωνητικού 
ταχυδρομείου
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε .
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1.

Πραγματοποίηση κλήσης 
συνδιάσκεψης
ΣημειωΣη: Η κλήση συνδιάσκεψης δεν 
υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε 
με τον πάροχο υπηρεσιών που διαθέτετε.
1. Καλέστε τον πρώτο αριθμό. 
2. Πατήστε Προσθήκη. 
3. Καλέστε το δεύτερο αριθμό. 
4. Πατήστε Συνδιάσκεψη. 

Για να προβάλετε τα άλλα μέλη της κλήσης 
συνδιάσκεψης, πατήστε Περισσότερα. 

Εάν λάβετε κλήση ενώ βρίσκεστε ήδη 
σε άλλη κλήση, μπορείτε να ξεκινήσετε 
μια κλήση συνδιάσκεψης πατώντας 
Συνδιάσκεψη. 

Ιδιωτική συνομιλία κατά τη διάρκεια 
μιας κλήσης συνδιάσκεψης
Μπορείτε να συνομιλήσετε ιδιωτικά με ένα 
άλλο μέλος της κλήσης συνδιάσκεψης. 
1. Κατά τη διάρκεια της κλήσης 

συνδιάσκεψης, πατήστε Περισσότερα. 
2. Επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε 

να συνομιλήσετε ιδιωτικά και πατήστε 
Ιδιωτική. Τα άλλα μέλη της κλήσης 
συνδιάσκεψης μπορούν να συνεχίσουν  
να συνομιλούν μεταξύ τους. 

3. Για να τερματίσετε την ιδιωτική συνομιλία, 
πατήστε Συνδιάσκεψη. 
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Προβολή ιστορικού κλήσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε , εάν είναι απαραίτητο. 
3. Πατήστε σε έναν αριθμό ή μια επαφή 

της λίστας για να προβάλετε το ιστορικό 
κλήσεων για το συγκεκριμένο αριθμό ή  
την επαφή. 

4. Εάν μια κλήση της λίστας έχει επισημανθεί 
με , επιλέξτε την κλήση για να προβάλετε 
τις σημειώσεις που σχετίζονται με τη 
συγκεκριμένη κλήση. 

5. Ορίστε μια επιλογή:
Πατήστε Κλήση ή πατήστε το πλήκτρο 

 για να πραγματοποιήσετε μια 
κλήση.
Πατήστε Κείμενο για να στείλετε ένα 
μήνυμα κειμένου.
Πατήστε Περισσότερα για να 
προβάλετε τις πληροφορίες επαφών, 
αν είναι διαθέσιμες.
Πατήστε  για περισσότερες 
επιλογές: Αποθήκευση στις Επαφές, 
Διαγραφή και Αποστολή της θέσης 
μου.

•

•

•

•

Απαλοιφή του ιστορικού κλήσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε . 
3. Πατήστε  > Απαλοιφή όλων.

Απενεργοποίηση του 
τηλεφώνου
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση της 
λειτουργίας πτήσης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Λειτουργία 
πτήσης. 

Όταν η Λειτουργία πτήσης είναι 
ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο, το δίκτυο 
και οι λειτουργίες Bluetooth και GPS 
είναι απενεργοποιημένα. Δεν μπορείτε να 
στείλετε ή να λάβετε νέα email ή μηνύματα 
SMS/MMS. 
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Διαχείριση των  
επαφών σας

Προσθήκη επαφής 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε  >  > Νέα επαφή. 
3. Πατήστε σε μια επιλογή.
4. Πατήστε σε ένα στοιχείο για να εισαγάγετε 

πληροφορίες. Πατήστε Ολοκληρώθηκε 
όταν τελειώσετε.

5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε την 
επαφή. 

Κλήση επαφής 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε . 
3. Επιλέξτε μια επαφή. 
4. Πατήστε Τηλέφωνο.

Αναζήτηση επαφής
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε  > . 
3. Εισαγάγετε το όνομα της επαφής. 

Πληροφορίες για τον εταιρικό 
κατάλογο
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση 
στον εταιρικό σας κατάλογο, εάν υπάρχει. 
Πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη συσκευή για 
χρήση του διακομιστή Microsoft® Exchange 
της εταιρείας σας. Απαιτείται ενεργή σύνδεση 
στο Internet. 

Πληροφορίες του ονομαστικού 
καταλόγου
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση 
στον ονομαστικό κατάλογο της περιοχής σας. 
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων.

Αναζήτηση σε κατάλογο
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε  > . 
3. Πατήστε Περισσότερα.
4. Επιλέξτε έναν κατάλογο. 
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Πλοήγηση σε μια επαφή
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
 ΣΥΜβΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να 

πατήσετε Αναζήτηση > Επαφές.
2. Πατήστε . 
3. Επιλέξτε μια επαφή. 
4. Πατήστε Μετάβαση!. 

Προσθήκη επαφής στα 
Αγαπημένα
Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και  
18 επαφές στα αγαπημένα. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε  > .
3. Πατήστε την επαφή που θέλετε να 

προσθέσετε. 

Αντιγραφή από τις Επαφές 
στην κάρτα SIM
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > 

Τηλέφωνο και επαφές > Διαχείριση SIM.
3. Πατήστε Μενού > Ανάκτηση από τις 

Επαφές.
4. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να 

αντιγράψετε στην κάρτα SIM ή πατήστε 
Μενού > Επιλογή όλων.

5. Πατήστε Ανάκτηση.
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Αντιγραφή στοιχείων από την 
κάρτα SIM στις Επαφές
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > 

Τηλέφωνο και επαφές > Διαχείριση SIM.
3. Επιλέξτε τις επαφές της κάρτας SIM που 

θέλετε να αντιγράψετε στις επαφές σας ή 
πατήστε Μενού > Επιλογή όλων.

4. Πατήστε Μενού > Αντιγραφή στις 
Επαφές.

5. Πατήστε Αντιγραφή.

Προσθήκη στοιχείων στην 
κάρτα SIM
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > 

Τηλέφωνο και επαφές > Διαχείριση SIM.
3. Πατήστε Δημιουργία.
4. Εισαγάγετε ένα όνομα και έναν αριθμό 

τηλεφώνου.
5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε.

Επεξεργασία στοιχείων στην κάρτα 
SIM
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > 

Τηλέφωνο και επαφές > Διαχείριση SIM.
3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να 

επεξεργαστείτε και πατήστε Μενού > 
Επεξεργασία.

4. Επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό 
τηλεφώνου.

5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε.
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Αναζήτηση θέσεων
Το μενού Αναζήτηση παρέχει αρκετές 
διαφορετικές κατηγορίες, τις οποίες  
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν  
αναζητάτε τοποθεσίες.

ΣημειωΣη: Ανάλογα με την έκδοση 
των ενσωματωμένων δεδομένων χάρτη που 
διαθέτει η συσκευή σας, τα ονόματα των 
κουμπιών και η σειρά των βημάτων μπορεί 
να είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με τις 
παρακάτω διαδικασίες.

Ορισμός της θέσης οικίας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια αγαπημένη 
θέση που ονομάζεται “Οικία” και να 
δημιουργήσετε γρήγορα μια πορεία προς 
αυτήν. 
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Οικία. 
2. Πατήστε Εισαγωγή διεύθυνσής μου, 

Χρήση τρέχουσας θέσης ή Χρήση 
πρόσφατων ανακαλύψεων.

Μετάβαση σε οικία
Μετά την αποθήκευση της θέσης οικίας σας, 
μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς 
αυτή. 
Πατήστε Αναζήτηση > Οικία. 

Εύρεση διεύθυνσης
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Διευθύνσεις.
2. Εάν χρειάζεται, πατήστε  για να 

αλλάξετε την πολιτεία, τη χώρα ή την 
επαρχία.

3. Για αναζήτηση σε όλες τις πόλεις, πατήστε 
Αναζήτηση σε όλες τις πόλεις. Μπορείτε, 
επίσης, να πατήσετε Συλλαβισμός πόλης, 
να εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του 
ονόματος και κατόπιν να επιλέξετε την 
πόλη από τη λίστα. 

4. Εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του 
ονόματος ή του αριθμού της οδού και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε. Πατήστε την  
οδό στη λίστα. 

5. Εισαγάγετε τον αριθμό οικίας και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε. 

6. Επιλέξτε τη σωστή διεύθυνση από τη λίστα. 
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Επιλογές της σελίδας 
Μετάβαση!
Αφού βρείτε μια θέση, εμφανίζεται μια 
σελίδα πληροφοριών με τη διεύθυνση και τον 
αριθμό τηλεφώνου (εάν είναι γνωστός) που 
αντιστοιχούν στη θέση.

➋
➍➊

➌

➊ Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό 
τηλεφώνου της θέσης, εάν υπάρχει.

➋ Πατήστε για να προβάλετε τη θέση στο 
χάρτη.

➌ Πατήστε για να δημιουργήσετε μια 
πορεία προς τη θέση.

➍ Πατήστε για περισσότερες επιλογές.

Εύρεση κοντινής θέσης
1. Εντοπίστε μια θέση. 
2. Στη σελίδα πληροφοριών, πατήστε  > 

Εύρεση κοντινών σημείων.
3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να 

αναζητήσετε μια θέση.

Πληροφορίες σχετικά με τις 
θέσεις
Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται σύνδεση 
δεδομένων. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 
μόνο σε ορισμένες περιοχές. 
1. Εντοπίστε μια θέση. 
2. Στη σελίδα πληροφοριών, πατήστε 

 > Εύρεση κοντινών σημείων > 
Συνδεδεμένες υπηρεσίες > WiKiKnow. 

Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει σε μια 
ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με την επιλεγμένη θέση.
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Αποστολή εντοπισμένης 
θέσης 
Μπορείτε να βρείτε μια θέση και να τη 
στείλετε σε άλλους με μήνυμα ή email. 
1. Εντοπίστε μια θέση. 
2. Στη σελίδα πληροφοριών, πατήστε  > 

Αποστολή θέσης. 
3. Πατήστε επάνω σε ένα λογαριασμό. 
4. Για να επισυνάψετε ένα χάρτη της θέσης 

σας, πατήστε Ναι. 
5. Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα,  

πατήστε . 
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Πατήστε Αποστολή.

Αλλαγή της περιοχής 
αναζήτησης
Από προεπιλογή, το nüvifone βρίσκει 
τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. 

Εύρεση θέσης κοντά στην πορεία 
σας
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση.
2. Πατήστε  > Κοντά.
3. Πατήστε την κατάλληλη επιλογή, και έπειτα 

πατήστε Ολοκληρώθηκε. 

Εύρεση θέσης κοντά σε διαφορετική 
πόλη
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση.
2. Πατήστε  > Κοντά.
3. Πατήστε Κοντά σε άλλο. 
4. Πατήστε Συλλαβισμός πόλης ή 

Αναζήτηση στο χάρτη. 
5. Βρείτε τη θέση και κατόπιν πατήστε 

Ολοκληρώθηκε. 

Εύρεση σημείου 
ενδιαφέροντος
Οι λεπτομερείς χάρτες που είναι φορτωμένοι 
στο nüvifone περιέχουν εκατομμύρια σημεία 
ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία 
και υπηρεσίες αυτοκινήτων.
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Εύρεση κατά κατηγορία
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Σημεία ενδιαφέροντος.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία. 
3. Επιλέξτε μια υποκατηγορία ή πατήστε 

Όλες οι κατηγορίες. Εμφανίζεται μια λίστα 
στοιχείων κοντά στην τρέχουσα θέση σας. 

4. Για περιορισμό της αναζήτησης, πατήστε 
το πεδίο εισαγωγής δεδομένων στο επάνω 
μέρος της οθόνης, εισαγάγετε το κείμενο 
και πατήστε Ολοκληρώθηκε. 

5. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε. 

Εύρεση με συλλαβισμό του 
ονόματος
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Σημεία ενδιαφέροντος.
2. Πατήστε Συλλαβισμός ονόματος, 

εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος 
και κατόπιν πατήστε Ολοκληρώθηκε.

3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε. 

Εύρεση θέσης με χρήση της 
τοπικής αναζήτησης
Η Τοπική αναζήτηση σάς επιτρέπει 
να αναζητήσετε τις πλέον πρόσφατες 
πληροφορίες θέσης. Εκτός από την  
αναζήτηση με συλλαβισμό ονόματος, 
μπορείτε να συλλαβίσετε τα ονόματα 
κατηγοριών, όπως “κομμωτήριο” ή “καφέ”.

Η Τοπική αναζήτηση δεν διατίθεται σε 
όλες τις περιοχές. Για αυτήν τη λειτουργία 
απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Τοπική αναζήτηση. 
2. Εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης και 

πατήστε Ολοκληρώθηκε.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε. 
ΣΥμΒΟΥΛη: Μπορείτε, επίσης, να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση με χρήση της 
τοπικής αναζήτησης. Πατήστε Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες > Τοπική αναζήτηση. 
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Εύρεση Αγαπημένων
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Αγαπημένα. 
2. Για αναζήτηση βάσει ονόματος, πατήστε 

το πλαίσιο στο επάνω μέρος, εισαγάγετε 
ολόκληρο ή μέρος του ονόματος και 
πατήστε Ολοκληρώθηκε. 

3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε. 

Αποθήκευση εντοπισμένης θέσης
1. Αναζητήστε ένα στοιχείο. 
2. Πατήστε το στοιχείο για να ανοίξετε τη 

σελίδα πληροφοριών. 
3. Πατήστε  > Αποθήκευση στα 

Αγαπημένα. 

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Προβολή 

χάρτη. 
2. Πατήστε το εικονίδιο αυτοκινήτου.
3. Πατήστε  > Αποθήκευση στα 

Αγαπημένα. 

Εντοπισμός πρόσφατα 
εντοπισμένων θέσεων
Το nüvifone αποθηκεύει τις τελευταίες  
40 εντοπισμένες θέσεις. 
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Πρόσφατες ανακαλύψεις. 
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε. 

Εύρεση θέσης με χρήση του 
χάρτη
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω 
μεθόδους για να ανοίξετε το χάρτη ώστε να 
βρείτε μια θέση:

Πατήστε Αναζήτηση > Αναζήτηση στο 
χάρτη 
Πατήστε Προβολή χάρτη και πατήστε 
οπουδήποτε στο χάρτη. 

•

•
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Αναζήτηση στο χάρτη
Πατήστε και σύρετε το χάρτη για να 
προβάλετε διαφορετικά τμήματα. 
Πατήστε  και  για μεγέθυνση και 
σμίκρυνση. 
Πατήστε οπουδήποτε στο χάρτη. Ένα 
βέλος υποδεικνύει τη θέση. 
Πατήστε  για περισσότερες επιλογές. 
Καθώς πραγματοποιείτε σμίκρυνση, ο 
χάρτης αλλάζει σε ψηφιακό υψομετρικό 
χάρτη που εμφανίζει τις υψομετρικές 
καμπύλες της περιοχής. 
Επιλέξτε μέγιστη σμίκρυνση για να 
προβάλετε την υδρόγειο. Πατήστε και 
σύρετε για να περιστρέψετε την υδρόγειο. 

ΣημειωΣη: Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς 
πληροφορίες χάρτη μόνο για περιοχές για τις 
οποίες έχετε φορτώσει χάρτες στο nüvifone.

•

•

•

•
•

•

Εύρεση πόλεων
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Πόλεις. Εμφανίζεται  
μια λίστα πόλεων κοντά στην τρέχουσα 
θέση σας. 

2. Για αναζήτηση βάσει ονόματος, πατήστε 
στο πλαίσιο επεξεργασίας στην επάνω 
πλευρά της οθόνης, πληκτρολογήστε το 
όνομα και έπειτα πατήστε Ολοκληρώθηκε. 

3. Επιλέξτε μια πόλη. 
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Εύρεση κόμβων
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Κόμβος.
2. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε πολιτεία, 

χώρα ή επαρχία.
3. Για αναζήτηση σε όλες τις πόλεις, πατήστε 

Αναζήτηση σε όλες τις πόλεις. Μπορείτε, 
επίσης, να πατήσετε Συλλαβισμός πόλης, 
να εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του 
ονόματος και κατόπιν να επιλέξετε την 
πόλη. 

4. Εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του 
ονόματος ή του αριθμού της πρώτης  
οδού και κατόπιν επιλέξτε την οδό. 

5. Εισαγάγετε ολόκληρο ή μέρος του 
ονόματος ή του αριθμού της δεύτερης  
οδού και κατόπιν επιλέξτε την οδό. 

6. Επιλέξτε το σωστό κόμβο από τη λίστα. 

Εισαγωγή συντεταγμένων
Εάν γνωρίζετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες 
του προορισμού σας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το nüvifone για να 
πλοηγηθείτε εκεί. Αυτό μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε 
geocaching.
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Συντεταγμένες.
2. Πατήστε ένα πεδίο και εισαγάγετε τις 

συντεταγμένες. 
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε Επόμενο.

Εύρεση επιλεγμένου κειμένου
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες θέσης 
για το επιλεγμένο κείμενο στο πρόγραμμα 
περιήγησης στο Web. 
1. Σύρετε για να επιλέξετε το κείμενο.
2. Πατήστε τη γραμμή κατάστασης.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αναζήτηση.
4. Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να βρείτε τη 

θέση.
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Ακολουθήστε την  
πορεία σας

Αφού επιλέξετε μια θέση και πατήσετε 
μετάβαση!, το nüvifone δημιουργεί 
μια πορεία προς τη θέση. Η πορεία σας 
επισημαίνεται με μια μοβ γραμμή. 

Καθώς ταξιδεύετε, το nüvifone σάς καθοδηγεί 
προς τον προορισμό σας με φωνητικά 
μηνύματα, βέλη στο χάρτη και οδηγίες 
στο επάνω μέρος του χάρτη. Μια σημαία 
τερματισμού υποδεικνύει τον προορισμό σας. 

Εάν παρεκκλίνετε από την αρχική σας πορεία, 
το nüvifone υπολογίζει ξανά την πορεία και 
παρέχει νέες οδηγίες.

Ένα εικονίδιο ορίου ταχύτητας μπορεί να 
εμφανιστεί όταν ταξιδεύετε σε μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους. Αυτό το εικονίδιο 
υποδεικνύει το τρέχον όριο ταχύτητας  
του δρόμου.

Χρήση του χάρτη πλοήγησης
Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Προβολή 
χάρτη για να ανοίξετε το χάρτη. 

➋

➍

➎

➐ ➑

➊
➌

➐
➏

➊	Πατήστε για να προβάλετε την επόμενη 
στροφή.

➋ Πατήστε για να προβάλετε τις 
λεπτομέρειες της πορείας.

➌ Πατήστε για να προβάλετε το μενού 
Κίνηση, όταν είναι διαθέσιμο. Για τις 
υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας 
απαιτούνται επιπλέον χρεώσεις 
συνδρομής και προγράμματος μετάδοσης 
δεδομένων. 

➍ Πατήστε για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
➎ Πατήστε οπουδήποτε στο χάρτη για 

αναζήτηση στο χάρτη.
➏ Πατήστε για να προβάλετε τη σελίδα 

Προσδιορισμός θέσης.
➐ Πατήστε για να προβάλετε τον 

υπολογιστή ταξιδιού.
➑ Πατήστε για να επιστρέψετε στην 

Αρχική οθόνη.
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Προβολή λεπτομερειών της 
πορείας
Όταν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε μια 
πορεία, μπορείτε να προβάλετε όλες τις 
στροφές για ολόκληρη την πορεία σας, καθώς 
και την απόσταση μεταξύ των στροφών.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω 
μεθόδους για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες 
πορείας:

Κατά την πλοήγηση σε έναν προορισμό, 
πατήστε τη γραμμή κειμένου στο επάνω 
μέρος του χάρτη.
Πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε 
εργαλεία > Λεπτομέρειες πορείας.

•

•

Εμφάνιση της επόμενης 
στροφής
Όταν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε μια 
πορεία, μπορείτε να προβάλετε τη στροφή στο 
χάρτη, καθώς και την απόσταση και το χρόνο 
μέχρι να φτάσετε στη στροφή.

1. Κατά την πλοήγηση σε έναν προορισμό, 
πατήστε το συννεφάκι στροφής στο χάρτη 
ή πατήστε οποιαδήποτε στροφή στη λίστα 
λεπτομερειών πορείας.

2. Πατήστε τα βέλη για να δείτε περισσότερες 
στροφές στην πορεία.

3. Πατήστε  > Ομιλία για αναπαραγωγή 
των φωνητικών μηνυμάτων. 
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Προβολή διασταύρωσης
Εάν είναι διαθέσιμη για τη διαδρομή σας, ο 
χάρτης εμφανίζει μια προβολή της επόμενης 
διασταύρωσης και σε ποια λωρίδα πρέπει να 
οδηγείτε. Πατήστε το συννεφάκι στροφής στο 
χάρτη για να προβάλετε τη διασταύρωση αντί 
της επόμενης στροφής. 

Προβολή του υπολογιστή 
ταξιδιού
Ο υπολογιστής ταξιδιού εμφανίζει την 
τρέχουσα ταχύτητά σας και παρέχει χρήσιμα 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Εάν κάνετε συχνές στάσεις, αφήστε το 
nüvifone ενεργοποιημένο, ώστε να μπορεί να 
μετρά με ακρίβεια το χρόνο που έχει παρέλθει 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω 
μεθόδους για να ανοίξετε τον υπολογιστή 
ταξιδιού:

Πατήστε Ταχύτητα, Άφιξη ή 
Κατεύθυνση στο χάρτη. 
Πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε 
εργαλεία > Υπολογιστής ταξιδιού.

Μηδενισμός του υπολογιστή 
ταξιδιού
Μηδενίστε τον υπολογιστή ταξιδιού πριν να 
ξεκινήσετε ένα ταξίδι. 
1. Κατά την προβολή του χάρτη, πατήστε 

Ταχύτητα, Άφιξη ή Κατεύθυνση. 
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο για μηδενισμό.

•

•
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Παράκαμψη
1. Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία,  

πατήστε . 
2. Πατήστε Παράκαμψη. 
Εάν η πορεία την οποία ακολουθείτε τη 
δεδομένη στιγμή είναι η μόνη δυνατή 
επιλογή, το nüvifone ενδέχεται να μην 
υπολογίσει παράκαμψη.

Διακοπή της πορείας
1. Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία,  

πατήστε . 
2. Πατήστε Διακοπή. 

Προσθήκη σημείων στην 
ενεργή πορεία
1. Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, πατήστε 

στη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του 
χάρτη. 

2. Πατήστε  > Επεξεργασία.
3. Πατήστε Προσθήκη σημείου εκκίνησης ή 

Προσθήκη σημείου τερματισμού. 
4. Επιλέξτε μια μέθοδο για την προσθήκη 

ενός ενδιάμεσου σημείου. 

5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε όταν τελειώσετε. 
Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ενδιάμεσα 
σημεία σε μια πορεία με το κουμπί 
Αναζήτηση. 

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, πατήστε 
Αναζήτηση και βρείτε μια ενδιάμεση στάση. 
Πατήστε μετάβαση!. Όταν ερωτηθείτε εάν 
θέλετε να προστεθεί το σημείο ως ενδιάμεσο 
σημείο στην τρέχουσα πορεία, πατήστε Ναι. 

Αποθήκευση ενεργής 
πορείας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πορεία 
στην οποία πραγματοποιείτε πλοήγηση 
τη συγκεκριμένη στιγμή και να τη 
χρησιμοποιήσετε ξανά αργότερα. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Πορείες. 
3. Πατήστε Ενεργή πορεία. 
4. Πατήστε  > Αποθήκευση.
5. Πατήστε OK. 
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Πληροφορίες για την κίνηση
Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι διαθέσιμη 
μετά από την καταβολή συνδρομής για 
Συνδεδεμένες υπηρεσίες και δεν είναι 
διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 

ΣημειωΣη: Η Garmin και η ASUS δεν 
φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια των 
πληροφοριών κίνησης.

Πληροφορίες για το εικονίδιο 
κίνησης
Όταν λαμβάνετε πληροφορίες κίνησης, ένα 
εικονίδιο κίνησης εμφανίζεται στην επάνω 
αριστερή γωνία της σελίδας Χάρτης. Το 
εικονίδιο κίνησης αλλάζει χρώμα για να 
υποδείξει τη σοβαρότητα των συνθηκών 
κίνησης στην πορεία σας ή στο δρόμο όπου 
κινείστε τη δεδομένη στιγμή. 

Διαφανές — οι πληροφορίες κίνησης δεν 
είναι διαθέσιμες. 

Πράσινο — η κυκλοφορία διεξάγεται 
κανονικά. 

Κίτρινο — τα αυτοκίνητα κινούνται αλλά 
με καθυστέρηση: μέτρια κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. 

Κόκκινο — τα αυτοκίνητα δεν κινούνται 
ή κινούνται εξαιρετικά αργά: σοβαρή 
καθυστέρηση.

Κίνηση στην πορεία σας
Όταν υπολογίζετε την πορεία σας, το 
nüvifone εξετάζει την τρέχουσα κίνηση 
και βελτιστοποιεί αυτόματα την πορεία 
για το συντομότερο χρόνο. Εάν ενώ 
πραγματοποιείτε πλοήγηση παρουσιαστεί 
σοβαρή καθυστέρηση της κυκλοφορίας στην 
πορεία σας, το nüvifone επαναλαμβάνει 
αυτόματα τον υπολογισμό της πορείας. 
Εάν δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές 
διαδρομές, μπορεί να δρομολογηθείτε μέσα 
από την κίνηση. 



Ακολουθήστε την πορεία σας

40 nüvifone M10 Εγχειρίδιο κατόχου

Εάν στην πορεία σας δεν υπάρχουν σοβαρές 
καθυστερήσεις, το εικονίδιο κίνησης 
υποδεικνύει το χρόνο που έχει προστεθεί  
στην κανονική διάρκεια της πορείας σας.  
Ο χρόνος αυτός έχει ήδη συμπεριληφθεί  
στον υπολογιζόμενο χρόνο άφιξής σας.

Μη αυτόματη αποφυγή κίνησης στην 
πορεία σας
1. Στη σελίδα Χάρτης, πατήστε το εικονίδιο 

κίνησης.
2. Πατήστε Κίνηση στην πορεία. 
3. Πατήστε Αποφυγή.
Εάν δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές 
διαδρομές, μπορεί να δρομολογηθείτε μέσα 
από την κίνηση. 

Προβολή του χάρτη κίνησης
Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει με χρωματικό 
κώδικα τη ροή κίνησης και τις καθυστερήσεις 
σε κοντινούς δρόμους. 
1. Στη σελίδα Χάρτης, πατήστε το εικονίδιο 

κίνησης.
2. Πατήστε Εμφάνιση χάρτη κίνησης. 
Για επιστροφή στον κανονικό χάρτη, πατήστε 
το εικονίδιο κίνησης και, στη συνέχεια, 
πατήστε εμφάνιση κανονικού χάρτη.

Προβολή καθυστερήσεων στην 
κίνηση
1. Στη σελίδα Χάρτης, πατήστε το εικονίδιο 

κίνησης.
2. Πατήστε Αναζήτηση κίνησης για να 

προβάλετε μια λίστα με καθυστερήσεις 
στην κίνηση. 

3. Πατήστε επάνω σε ένα στοιχείο της 
λίστας για να προβάλετε την καθυστέρηση 
στο χάρτη και λεπτομέρειες για την 
καθυστέρηση. Εάν υπάρχουν περισσότερες 
από μία καθυστερήσεις, πατήστε τα 
βέλη για να προβάλετε τις επιπλέον 
καθυστερήσεις. 
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Χρήση των εργαλείων 
πλοήγησης

Αναζήτηση στο χάρτη
1. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω 

μεθόδους για να ανοίξετε την εφαρμογή 
Αναζήτηση στο χάρτη:

Πατήστε το πλήκτρο  και πατήστε 
Εργαλεία > Αναζήτηση στο χάρτη. 
Πατήστε Προβολή χάρτη και μετά 
πατήστε οπουδήποτε στο χάρτη. 

2. Σύρετε για να μετακινήσετε το χάρτη. 

•

•

3. Πατήστε + για μεγέθυνση. Πατήστε - για 
σμίκρυνση. 

4. Πατήστε μια θέση στο χάρτη και έπειτα 
πατήστε  για περισσότερες επιλογές.

Άνοιγμα της σελίδας 
Προσδιορισμός θέσης
Η σελίδα Προσδιορισμός θέσης εμφανίζει 
πληροφορίες για την τρέχουσα θέση σας. 
Αυτή είναι μια χρήσιμη λειτουργία εάν θέλετε 
να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία επείγουσας 
βοήθειας για τη θέση στην οποία βρίσκεστε. 
1. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω 

μεθόδους για να ανοίξετε τη σελίδα 
Προσδιορισμός θέσης:

Πατήστε το πλήκτρο  και πατήστε 
Εργαλεία > Προσδιορισμός θέσης. 
Πατήστε Προβολή χάρτη και κατόπιν 
πατήστε το εικονίδιο οχήματος.

2. Πατήστε ένα κουμπί για προβολή  
των πλησιέστερων θέσεων αυτής  
της κατηγορίας. 

3. Πατήστε  για περισσότερες επιλογές.

•

•
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Εργασία με Αγαπημένα
Αποθήκευση θέσης ως αγαπημένο
1. Βρείτε το στοιχείο που θέλετε να 

επισημάνετε ως αγαπημένο.
2. Στη σελίδα Μετάβαση! πατήστε  > 

Αποθήκευση στα Αγαπημένα. 

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Προβολή 

χάρτη. 
2. Πατήστε το εικονίδιο αυτοκινήτου.
3. Πατήστε  > Αποθήκευση στα 

Αγαπημένα. 

Επεξεργασία αγαπημένων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > 
Αγαπημένων.

3. Πατήστε ένα αγαπημένο.
4. Πατήστε .
5. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές. 

Διαγραφή αγαπημένου
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Αγαπημένα.
3. Πατήστε ένα αγαπημένο.
4. Πατήστε Διαγραφή.

Εργασία με πορείες
Σχεδίαση πορείας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Πορείες. 
3. Πατήστε  > Δημιουργία. 
4. Επιλέξτε ένα σημείο εκκίνησης. 
5. Επιλέξτε έναν τελικό προορισμό. 
6. Προσθέστε ενδιάμεσα σημεία εάν 

χρειάζεται ή πατήστε Κανένα. 
7. Επιλέξτε την προτίμηση υπολογισμού 

πορείας. 
8. Πατήστε  > Αποθήκευση για να 

αποθηκεύσετε την πορεία. 
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Προσθήκη σημείων σε 
αποθηκευμένη πορεία
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Πορείες. 
3. Επιλέξτε μια πορεία.
4. Πατήστε  > Επεξεργασία/

Ανασκόπηση σημείων. 
5. Πατήστε Προσθήκη σημείου εκκίνησης ή 

Προσθήκη σημείου τερματισμού. 
6. Επιλέξτε μια μέθοδο για την προσθήκη 

ενός ενδιάμεσου σημείου. 
7. Πατήστε Ολοκληρώθηκε όταν τελειώσετε.

Επεξεργασία μιας αποθηκευμένης 
πορείας με το χάρτη
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Πορείες. 
3. Επιλέξτε μια πορεία.
4. Πατήστε  > Διαμόρφωση πορείας.
5. Κάντε κλικ σε ένα σημείο στο χάρτη. 
6. Πατήστε  > Προσθήκη.

Διαγραφή μιας αποθηκευμένης 
πορείας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Πορείες. 
3. Επιλέξτε μια πορεία.
4. Πατήστε Διαγραφή. 

Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη 
πορεία
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Πορείες. 
3. Πατήστε την πορεία στην οποία θέλετε να 

πλοηγηθείτε. 
4. Πατήστε Μετάβαση!. 
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Προσομοίωση πορείας
Εάν το GPS είναι απενεργοποιημένο, 
μπορείτε να προσομοιώσετε την οδήγηση  
σε μια πορεία. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση >  

GPS > Κατάσταση GPS >  > 
Απενεργοποίηση GPS. 

3. Βρείτε έναν προορισμό και πατήστε 
Μετάβαση!. 

4. Πατήστε Εργαλεία > Προσομοίωση 
πορείας. 

Αποφυγή δρόμου ή περιοχής
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Δρομολόγηση > Ρύθμιση αποφυγής > 
 > Προσαρμογή > Προσθήκη νέου 

δρόμου ή Προσθήκη νέας περιοχής.
3. Επιλέξτε το δρόμο ή την περιοχή που 

θέλετε να αποφύγετε και πατήστε 
Επόμενο. 

4. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε το 
σημείο αποφυγής. 

Επεξεργασία σημείων αποφυγής 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Δρομολόγηση > Ρύθμιση αποφυγής > 
 > Προσαρμογή > Προβολή λίστας. 

3. Πατήστε το σημείο αποφυγής που θέλετε 
να επεξεργαστείτε. 

4. Ορίστε μια επιλογή. 

Απενεργοποίηση σημείων 
αποφυγής
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Δρομολόγηση > Ρύθμιση αποφυγής. 
3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου 

ελέγχου αποφυγής.
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Εργασία με πορείες
Καταγραφή ίχνους
Μπορείτε να καταγράψετε την πορεία του 
ταξιδιού σας (ονομάζεται “ίχνος”) και να την 
προβάλετε ως διάστικτη γραμμή στο χάρτη. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Ίχνη. 
3. Πατήστε  > Ρυθμίσεις. 
4. Ορίστε τις επιλογές εγγραφής. 
Μετά την καταγραφή των ιχνών, μπορείτε  
να τα αποθηκεύσετε και να τα προβάλετε  
στο χάρτη. 

Αποθήκευση ίχνους
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Ίχνη. 
3. Πατήστε  > Αποθήκευση ενεργού 

ίχνους. 
4. Πατήστε Αποθήκευση. 

Μετά την αποθήκευση ενός ίχνους, 
συνιστάται να καθαρίσετε τη μνήμη ιχνών, 
πατώντας Απαλοιφή ενεργού ίχνους. 

Τα αποθηκευμένα ίχνη εμφανίζονται 
αυτόματα στο χάρτη. 

Προβολή και μετονομασία 
αποθηκευμένου ίχνους
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Ίχνη. 
3. Πατήστε επάνω σε ένα ίχνος.
4. Για να προβάλετε το ίχνος στο χάρτη, 

πατήστε  > Χάρτης. 
5. Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε  

το ίχνος, πατήστε  > Μετονομασία  
και ορίστε μια επιλογή. 
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Χρήση των 
Συνδεδεμένων 

υπηρεσιών
Πληροφορίες για τις 
Συνδεδεμένες υπηρεσίες
Χρησιμοποιήστε τις Συνδεδεμένες υπηρεσίες 
για να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με 
μια θέση, όπως δεδομένα καιρού, κατάσταση 
πτήσης και φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, 
να έχετε πρόσβαση στην τοπική αναζήτηση 
χρησιμοποιώντας το Internet. 

Δεν διατίθενται όλες οι υπηρεσίες σε όλες τις 
περιοχές. 

Πρόσθετες υπηρεσίες διατίθενται  
με συνδρομή. Για περισσότερες  
πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση  
www.garminasus.com. 

Το τηλέφωνό σας πρέπει να διαθέτει σύνδεση 
δεδομένων για πρόσβαση στις Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες. Ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις 
μεταφοράς δεδομένων. 

Εύρεση τιμών καυσίμων
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες.
2. Πατήστε Τιμές καυσίμων.
3. Πατήστε  > Αλλαγή κατηγορίας.
4. Επιλέξτε έναν τύπο καυσίμων και πατήστε 

. Εμφανίζεται μια λίστα τιμών καυσίμων 
για πρατήρια κοντά στην τρέχουσα θέση 
σας.

5. Για να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με 
τη χαμηλότερη τιμή, πατήστε Ταξινόμηση. 
Για να την ταξινομήσετε με βάση την 
απόσταση, πατήστε ξανά Ταξινόμηση.

6. Πατήστε επάνω σε ένα στοιχείο της λίστας.
ΣΥμΒΟΥΛη: Μπορείτε, επίσης, να βρείτε 
τις τιμές καυσίμων επιλέγοντας Αναζήτηση > 
Σημεία ενδιαφέροντος > Καύσιμα > Τιμές 
καυσίμων.

www.garminasus.com
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Εύρεση τοπικών συμβάντων
Αναζητήστε επερχόμενα συμβάντα, όπως 
εκθέσεις τέχνης και αθλητικές εκδηλώσεις. 
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες. 
2. Πατήστε Τοπικά συμβάντα. 
3. Επιλέξτε μια κατηγορία. 
4. Πατήστε τα βέλη ή την ημερομηνία για  

να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία,  
εάν χρειάζεται. 

5. Πατήστε επάνω σε ένα συμβάν για 
προβολή περισσότερων πληροφοριών.

6. Για να προσθέσετε ένα συμβάν, όπως ένα 
ραντεβού στο ημερολόγιό σας, πατήστε 
Υπενθύμιση!. Εάν το συμβάν αρχίζει εντός 
των δύο επόμενων ωρών, μπορείτε να 
πατήσετε Μετάβαση! για να πλοηγηθείτε 
στο συμβάν.

ΣΥμΒΟΥΛη: Μπορείτε, επίσης, να βρείτε 
τοπικά συμβάντα επιλέγοντας Αναζήτηση >  
Σημεία ενδιαφέροντος > Ψυχαγωγία > 
Τοπικά συμβάντα. 

Εύρεση ωρών προβολών
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων.
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες. 
2. Πατήστε Ώρες προβολών. 
3. Πατήστε τα βέλη ή την ημερομηνία για  

να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία,  
εάν χρειάζεται. 

4. Πατήστε Εύρεση ταινίας κατά τίτλο ή 
Εύρεση ταινίας κατά κινηματογράφο. 

5. Επιλέξτε έναν τίτλο ταινίας και έναν 
κινηματογράφο. 

6. Πατήστε μια ώρα προβολής για να την 
προσθέσετε ως ραντεβού στο ημερολόγιό 
σας. Εάν η ταινία αρχίζει εντός των δύο 
επόμενων ωρών, μπορείτε να πατήσετε 
Μετάβαση! για να δημιουργήσετε μια 
πορεία.

ΣΥμΒΟΥΛη: Μπορείτε, επίσης, να βρείτε 
ώρες προβολής επιλέγοντας Αναζήτηση > 
Σημεία ενδιαφέροντος > Ψυχαγωγία >  
Ώρες προβολών. 
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Εύρεση πάρκινγκ
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Αναζήτηση > Σημεία ενδιαφέροντος > 
Υπηρεσίες αυτοκινήτων > Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες πάρκινγκ.

2. Πατήστε επάνω σε μια θέση στη λίστα για 
προβολή περισσότερων πληροφοριών. 

Λήψη καμερών ασφαλείας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
H Garmin και η ASUS δεν ευθύνονται για την 
ακρίβεια των δεδομένων ή για τις συνέπειες 
από τη χρήση μιας προσαρμοσμένης βάσης 
δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος (POI) ή 
καμερών ασφαλείας. 

Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες.
2. Πατήστε Κάμερες ασφαλείας.
3. Επιλέξτε μια περιοχή ή περιοχές από τη 

λίστα και κατόπιν πατήστε Ολοκληρώθηκε. 

Χρήση του ονομαστικού 
τηλεφωνικού καταλόγου
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων.
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Εύρεση κατά όνομα
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες.
2. Πατήστε Ονομαστικός κατάλογος >  

Κατά όνομα. 
3. Εισαγάγετε το επώνυμο και πατήστε 

Ολοκληρώθηκε.
4. Εισαγάγετε το όνομα (προαιρετικά) και 

πατήστε Ολοκληρώθηκε.
5. Εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα,  

εάν χρειάζεται.
6. Για αναζήτηση κοντά σε διαφορετική θέση, 

πατήστε Κοντά και επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση κατά αριθμό τηλεφώνου
Αυτή η λειτουργία αναζήτησης δεν είναι 
διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες.
2. Πατήστε Ονομαστικός κατάλογος >  

Κατά αριθμό τηλεφώνου. 
3. Εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής και τον 

αριθμό τηλεφώνου και πατήστε OK.

Προβολή GeoNews
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες.
2. Πατήστε GeoNews. 
3. Για να επιλέξετε διαφορετική θέση, πατήστε 

 > GeoNews κοντά σε και επιλέξτε μια 
θέση.

4. Επιλέξτε μια υπηρεσία ειδήσεων.
5. Πατήστε επάνω σε ένα στοιχείο στη λίστα 

για προβολή λεπτομερειών.
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Αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων

Για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων 
ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις μηνυμάτων.

Αποστολή SMS/μηνύματος 
κειμένου
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 
2. Πατήστε  > Δημιουργία> Μήνυμα 

κειμένου. 
3. Εισαγάγετε έναν παραλήπτη ή πατήστε  

 > Προσθήκη παραλήπτη για να 
επιλέξετε τον παραλήπτη από τη λίστα 
επαφών. 

4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου. 
5. Πατήστε  για αποστολή του μηνύματος. 

Αποστολή μηνύματος 
πολυμέσων (MMS)
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 
2. Πατήστε  > Δημιουργία > Μήνυμα 

πολυμέσων. 
3. Πατήστε Επιλογή. 
4. Εισαγάγετε έναν παραλήπτη ή πατήστε 

Μενού > Παραλήπτης για να επιλέξετε 
από τη λίστα επαφών σας. 

5. Πατήστε κάτω από τη γραμμή θέματος για 
να επισυνάψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο. 

6. Πατήστε Μενού > Εισαγωγή και επιλέξτε 
το στοιχείο που θέλετε να επισυνάψετε.

7. Πατήστε Αποστολή για να στείλτε το 
μήνυμα.
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Δημιουργία φωνητικού 
μηνύματος MMS
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 
2. Πατήστε  > Δημιουργία > Φωνητικό 

MMS. 
3. Εισάγετε έναν παραλήπτη. 
4. Πατήστε Εγγραφή για να ηχογραφήσετε το 

φωνητικό μήνυμα. 
5. Πατήστε Διακοπή για να σταματήσετε την 

εγγραφή του φωνητικού μηνύματος. 
6. Πατήστε Αποστολή για να στείλτε το 

μήνυμα.

Αποστολή ενός μηνύματος 
θέσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Να είστε προσεκτικοί κατά τη γνωστοποίηση 
των πληροφοριών της θέσης σας σε τρίτους.

Τα μηνύματα θέσης σάς επιτρέπουν να 
στέλνετε σε άλλους πληροφορίες για την 
τρέχουσα θέση σας. Για την αποστολή μιας 
εικόνας χάρτη, το τηλέφωνο του αποστολέα 
αλλά και το τηλέφωνο του παραλήπτη πρέπει 
να υποστηρίζουν τη λειτουργία MMS.
1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα και πατήστε  

 > Πληροφορίες θέσης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Για να επισυνάψετε ένα χάρτη της θέσης 

σας, πατήστε Ναι. 
4. Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα,  

πατήστε .
5. Πατήστε  για αποστολή του μηνύματος.
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Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μηνύματα 
θέσης όταν προβάλετε μια επαφή, όταν 
τερματίζετε μια τηλεφωνική κλήση ή όταν 
προβαίνετε σε εύρεση θέσης.

Ανάγνωση μηνυμάτων
Στο εικονίδιο Κείμενο εμφανίζεται ένας 
αριθμός που υποδεικνύει τον αριθμό των μη 
αναγνωσμένων μηνυμάτων που υπάρχουν στο 
φάκελο εισερχομένων.
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 

Εμφανίζονται τα εισερχόμενα, τα οποία 
περιέχουν μηνύματα SMS και ειδοποιήσεις 
MMS/μηνύματα που έχουν ληφθεί από 
άλλες συσκευές.

 Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα εμφανίζονται 
με έντονη γραφή. 

2. Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το διαβάσετε. 

Απάντηση σε μήνυμα
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα. 
3. Πατήστε .
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα απάντησης.
5. Πατήστε  για αποστολή του μηνύματος.

Προώθηση μηνύματος
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.
3. Πατήστε  > Προώθηση. 
4. Εισαγάγετε τον αριθμό διευθύνσεων στις 

οποίες θέλετε να προωθήσετε το μήνυμα. 
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Διαγραφή μηνυμάτων
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Κείμενο. 
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.
3. Πατήστε  > Διαγραφή. Το μήνυμα 

μεταφέρεται στο φάκελο Διαγραμμένα 
στοιχεία. 

Για να ανακτήσετε ένα διαγραμμένο μήνυμα, 
μετακινήστε το μήνυμα από το φάκελο 
Διαγραμμένα στοιχεία στην αρχική του θέση. 

Για να αδειάσετε το φάκελο διαγραμμένων 
στοιχείων, επιλέξτε  > εργαλεία > 
Άδειασμα διαγραμμένων στοιχείων. 

Εάν ένα μήνυμα διαγραφεί από το φάκελο 
Διαγραμμένα στοιχεία, δεν μπορεί να 
ανακτηθεί.

Ρύθμιση λογαριασμού email
Το nüvifone μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα 
τα στοιχεία λογαριασμού για ορισμένους 
λογαριασμούς email. 

Εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, 
επικοινωνήστε με τον πάροχο λογαριασμών 
email που έχετε επιλέξει.

ΣΥμΒΟΥΛη: Εάν διαθέτετε αναγνωριστικό 
Windows Live™, μπορείτε να ρυθμίσετε το 
λογαριασμό email πατώντας το πλήκτρο  
και, στη συνέχεια, πατώντας Windows Live. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 86.
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε E-mail.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον 

κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε Επόμενο για να αποκτήσετε τις 

ρυθμίσεις email σας από το Internet. 
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για 

να ρυθμίσετε το λογαριασμό email σας στη 
συσκευή. 
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Αποστολή μηνύματος email
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε E-mail.
2. Πατήστε  > Δημιουργία.
3. Εισαγάγετε μια διεύθυνση email στο 

πεδίο Προς ή επιλέξτε  > Προσθήκη 
παραλήπτη για να επιλέξτε από τη 
λίστα επαφών σας. Διαχωρίστε πολλές 
διευθύνσεις email χρησιμοποιώντας το 
σύμβολο της άνω τελείας του λατινικού 
αλφαβήτου (;).

4. Εισαγάγετε το μήνυμά σας στο πεδίο 
μηνύματος.

5. Πατήστε  για αποστολή του μηνύματος.
Εάν εργάζεστε εκτός σύνδεσης, τα μηνύματα 
email αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενα 
και αποστέλλονται την επόμενη φορά που θα 
συνδεθείτε.

Ανάγνωση μηνύματος email
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε E-mail.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα email για να το 

προβάλετε.
ΣΥμΒΟΥΛη: Για γρήγορη εμφάνιση  
ενός διαφορετικού λογαριασμού  
e-mail, πραγματοποιήστε οριζόντια  
κύλιση στην οθόνη. 

Μη αυτόματη αποστολή/λήψη 
μηνυμάτων email
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε E-mail.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό email.
3. Πατήστε  > Αποστολή/Παραλαβή. 
4. Για να διακόψετε αυτήν τη διαδικασία, 

πατήστε  > Διακοπή αποστολής/
παραλαβής.

Συγχρονισμός μηνυμάτων 
email
Μπορείτε να συμπεριλάβετε μηνύματα 
email ως μέρος της γενικής διαδικασίας 
συγχρονισμού. Ανατρέξτε στη σελίδα 83. Για 
να συνδεθείτε απευθείας σε ένα διακομιστή 
email, ανατρέξτε στο αρχείο Βοήθειας του 
ActiveSync.
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Σύνδεση με φίλους
Χρήση Ciao!™ 
Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται σύνδεση 
δεδομένων. Η λειτουργία Ciao! δεν είναι 
διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Η λειτουργία Ciao! στέλνει περιοδικά τη 
θέση σας στα συνεργαζόμενα με εμάς δίκτυα 
και λαμβάνει την πιο πρόσφατη θέση των 
φίλων σας. Αυτή η εφαρμογή κοινοποιεί τη 
θέση σας μόνο κατόπιν δικής σας εντολής, 
εκτός και εάν ενεργοποιήσετε τις αυτόματες 
ενημερώσεις. 

ΣημειωΣη: Να είστε προσεκτικοί κατά τη 
γνωστοποίηση των πληροφοριών της θέσης 
σας σε τρίτους. Μεταβείτε στη διεύθυνση 
www.garminasus.com και διαβάστε την 
ηλεκτρονική δήλωση προστασίας ιδιωτικού 
απορρήτου της Garmin.

Δήλωση της συσκευής σας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao!.
3. Διαβάστε και αποδεχθείτε τα μηνύματα 

στην οθόνη.
4. Πατήστε Δήλωση. Πραγματοποιείται 

εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης 
στο Web.

5. Ακολουθήστε τα βήματα για να δηλώσετε 
τη συσκευή σας. Μετά τη δήλωση, θα 
λάβετε ένα μήνυμα SMS για επαλήθευση.

6. Ανοίξετε το μήνυμα SMS και κάντε κλικ στο 
σύνδεσμο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επαλήθευσης.

Μπορείτε, επίσης, να δηλώσετε τη συσκευή 
σας στη διεύθυνση www.garminasus.com. 

www.garminasus.com
www.garminasus.com
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Γίνετε μέλος του Ciao!
Πριν εγγραφείτε για πρώτη φορά στο Ciao! 
πρέπει να δηλώσετε τη συσκευή σας. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao!.
3. Διαβάστε και αποδεχθείτε τις πληροφορίες 

εγγραφής.
4. Επιλέξτε έναν τύπο ενημέρωσης θέσης,  

Μη αυτόματη ή Αυτόματη.
5. Εισαγάγετε ένα όνομα εμφάνισης και 

πατήστε Τέλος.
6. Πατήστε Ολοκλήρωση. Η θέση σας 

ενημερώνεται και γίνεται διαθέσιμη  
στο δίκτυο.

Αλλαγή του εμφανιζόμενου 
ονόματός σας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao! > Τα στοιχεία μου  > 

Αλλαγή ονόματος.
3. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα και πατήστε 

Τέλος.

Πρόσκληση φίλου κατά αριθμό 
τηλεφώνου
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao! > Πρόσκληση > Αριθμός 

τηλεφώνου. 
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. 
4. Για να αλλάξετε τη χώρα, πατήστε το 

κουμπί κάτω από την ένδειξη Χώρα φίλου 
και επιλέξτε μια χώρα. 

5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε. 
6. Επιλέξτε το δίκτυο που χρησιμοποιεί ο 

φίλος σας. Εάν ο φίλος σας χρησιμοποιεί το 
Ciao!, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε 
δίκτυο της λίστας. Πατήστε OK. 

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao!. 
3. Επιλέξτε το φίλο που σας έστειλε την 

πρόσκληση.
4. Πατήστε Αποδοχή ή Απόρριψη.
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Ενημέρωση της κατάστασής σας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao! > Τα στοιχεία μου > 

Αλλαγή κατάστασης.
3. Εισαγάγετε ένα νέο μήνυμα κατάστασης και 

πατήστε Τέλος. 

Αποστολή ενημέρωσης θέσης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao! > Τα στοιχεία μου > 

Αποστολή ενημέρωσης. 
Για να αλλάξετε τον τρόπο ενημέρωσης 
των πληροφοριών της θέσης σας, πατήστε 

 > Αλλαγή ενημερώσεις και ορίστε μια 
επιλογή. 

Προβολή φίλων
Η λίστα των φίλων σας εμφανίζει την 
κατάσταση, την απόσταση και την 
κατεύθυνση προς τη θέση των φίλων σας.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao!. 
3. Επιλέξτε το όνομα ενός φίλου στη  

λίστα. Εμφανίζεται η κατάσταση και  
οι πληροφορίες θέσης του φίλου. 

4. Πατήστε Μετάβαση! για να δημιουργήσετε 
μια πορεία προς το φίλο ή πατήστε Χάρτης 
για να προβάλετε τη θέση του φίλου στο 
χάρτη.

Για να προβάλετε όλους τους φίλους σας 
στο χάρτη, πατήστε Ciao! >  > Προβολή 
χάρτη. 
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Κατάργηση πρόσκλησης
Εάν ένας φίλος έχει την επισήμανση Έχει 
προσκληθεί, τότε τον έχετε προσκαλέσει, 
αλλά δεν έχει αποδεχθεί ή έχει απορρίψει  
την πρόσκληση. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao!.
3. Από τη λίστα επιλέξτε ένα φίλο που έχει 

προσκληθεί.
4. Πατήστε Κατάργηση πρόσκλησης.

Απόκρυψη της θέσης
Πατήστε Ciao! >  > Απόκρυψη.  
Η τρέχουσα θέση σας αποκρύπτεται  
από τους φίλους σας. 

Για διακοπή της απόκρυψης, πατήστε Ciao! > 
 > Διακοπή απόκρυψης. 

Κατάργηση φίλου
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao!. 
3. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα και πατήστε 

 > Κατάργηση. 
4. Πατήστε Ναι. 

Προβολή των δικτύων Ciao!
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao! >  > Απόρρητο >  > 

Δίκτυα. 

Απενεργοποίηση του Ciao!
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ciao! >  > Απόρρητο >  > 

Απενεργοποίηση του Ciao!. 
Όλες οι πληροφορίες Ciao! που είναι 
αποθηκευμένες στη συσκευή σας 
αφαιρούνται. Δεν μπορείτε πλέον  
να στείλετε ενημερώσεις θέσης. 

Για να ενεργοποιήσετε το Ciao!, πρέπει να 
γίνετε μέλος του Ciao! ξανά.
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Σύνδεση με φίλους στο 
Facebook™ 
Το Facebook δεν είναι διαθέσιμο σε όλες 
τις περιοχές. Για να χρησιμοποιήσετε το 
Facebook, πρέπει να δημιουργήσετε ένα 
λογαριασμό Facebook. Πατήστε εγγραφή  
και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη  
για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό,  
εάν χρειάζεται. 

Σύνδεση στο Facebook
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Facebook. 
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον 

κωδικό πρόσβασης. 
3. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην 

επιλογή Αποθήκευση σύνδεσης, εάν  
είναι απαραίτητο.

4. Πατήστε OK.
5. Διαβάστε τους όρους χρήσης και πατήστε 

Συμφωνώ.

Ενημέρωση της κατάστασής σας
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Facebook. 
2. Πατήστε  > Ενημέρωση >  

και εμφανίζεται το παράθυρο με την 
ενημέρωση της κατάστασής σας.

3. Πατήστε Δημοσίευση. 

Αποστολή μηνύματος
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε 

Facebook. 
2. Πατήστε  > Σύνταξη.
3. Πατήστε Προσθήκη και επιλέξτε μια 

επαφή. 
4. Πατήστε επόμενο στο Θέμα και εισαγάγετε 

ένα θέμα. 
5. Πατήστε στην κύρια περιοχή για να 

εισαγάγετε το μήνυμα. 
6. Πατήστε Αποστολή.

Χρήση του Messenger
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Messenger και συνδεθείτε. 

(Ανατρέξτε στη σελίδα 86.)
3. Ενημερώστε την κατάστασή σας και 

επικοινωνήστε με τις επαφές σας.
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Χρήση του 
προγράμματος 

περιήγησης
Αναζήτηση στο Internet
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Internet 

Explorer. 
2. Πατήστε την καρτέλα Web, εάν είναι 

απαραίτητο.
3. Εισάγετε έναν όρο αναζήτησης ή μια 

διεύθυνση URL και πατήστε . 
4. Επιλέξτε την τοποθεσία Web που θέλετε να 

ανοίξετε.

Αναζήτηση όρου σε μια 
τοποθεσία Web του Wiki
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Internet 

Explorer. 
2. Πατήστε την καρτέλα WiKiKnow.
3. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης και 

πατήστε . 

Χρήση του προγράμματος 
περιήγησης
Πατήστε  για να εμφανιστούν τα κουμπιά 
ελέγχου του προγράμματος περιήγησης. 

➋

➍ ➎

➊

➌

➏
➊	Πατήστε για να ανοίξετε και να 

επεξεργαστείτε τη λίστα με τις 
αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.

➋ Πατήστε για να ανοίξετε τη διεύθυνση 
URL.

➌ Πατήστε για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
➍ Πατήστε για να επιστρέψετε στην 

προηγούμενη ιστοσελίδα.
➎ Πατήστε για να ανοίξετε το 

πληκτρολόγιο.
➏ Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση 

σε περισσότερες επιλογές.
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Προσαρμογή της προβολής 
ιστοσελίδων
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Internet 

Explorer.
2. Πατήστε  > .
3. Πατήστε Προβολή.
4. Επιλέξτε μια προβολή:

Κινητό — εμφανίζονται ιστοσελίδες 
σχεδιασμένες για προβολή σε 
συσκευές κινητών τηλεφώνων.
Επιτραπέζιος υπολογιστής —  
εμφανίζονται οι ιστοσελίδες όπως 
εάν χρησιμοποιούσατε επιτραπέζιο 
υπολογιστή.
Αυτόματη — εμφανίζονται αυτόματα οι 
ιστοσελίδες στη βέλτιστη προβολή.

•

•

•

Αποθήκευση ιστοσελίδας στα 
Αγαπημένα
1. Από την ιστοσελίδα που θέλετε να 

προσθέσετε, πατήστε  >  > .
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα, εφόσον είναι 

απαραίτητο. 
3. Πατήστε OK.
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Ανάγνωση ειδήσεων
Χρήση του Newstation
Το Newstation παρέχει τους τίτλους των 
τελευταίων ειδήσεων στη συσκευή σας 
λαμβάνοντας τις πιο πρόσφατες ειδήσεις  
από διάφορες ενημερωτικές πηγές στο 
Internet.

Για να χρησιμοποιήσετε το Newstation,  
η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη 
στο διαδίκτυο.

Αυτόματη ενημέρωση άρθρων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Πατήστε Μενού > Ρυθμίσεις. 
4. Ορίστε μια επιλογή για να ρυθμίσετε τις 

παραμέτρους της αυτόματης ενημέρωσης.

Μη αυτόματη ενημέρωση άρθρων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία. 
4. Πατήστε Μενού. 
5. Πατήστε Ενημέρωση για να ενημερώσετε 

τις τροφοδοσίες RSS στο επιλεγμένο 
κανάλι ή πατήστε Ενημέρωση όλων για 
να ενημερώσετε τις τροφοδοσίες RSS για 
όλα τα κανάλια. 

Τα άρθρα ειδήσεων είναι αποθηκευμένα ως 
τροφοδοσίες ειδήσεων RSS στη συσκευή σας. 
Μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα χωρίς να 
είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 

Ανάγνωση άρθρων ειδήσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία και ένα κανάλι. 
4. Επιλέξτε ένα άρθρο. 
5. Πατήστε Μενού για περισσότερες επιλογές. 
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Δημιουργία νέας κατηγορίας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Πατήστε Μενού > Νέα κατηγορία. 
4. Εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας. 

Προσθήκη καναλιού
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία. 
4. Πατήστε Μενού > Νέο κανάλι. 
5. Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής: 

Πατήστε Εισαγωγή από URL, 
εισαγάγετε τη διεύθυνση URL  
και πατήστε Επόμενο. 
Πατήστε Εισαγωγή από αρχείο > 
Επόμενο. Επιλέξτε φάκελο και αρχείο. 
Επιλέξτε κανάλι και πατήστε Επόμενο.

6. Επιλέξτε μια κατηγορία για αυτό το νέο 
κανάλι. 

7. Πατήστε Τέλος.

•

•

Επεξεργασία καναλιού
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία και ένα κανάλι. 
4. Πατήστε Μενού > Ιδιότητες. 
5. Αλλάξτε τις πληροφορίες για το κανάλι. 
6. Για να ενημερώσετε αυτόματα το 

επιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε το πλαίσιο 
ελέγχου Αυτόματη ενημέρωση αυτού  
του καναλιού.

7. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε 
Ολοκληρώθηκε.

Εξαγωγή περιεχομένου
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Newstation.
3. Πατήστε Μενού και επιλέξτε ένα στοιχείο 

προς εξαγωγή.
4. Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
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Ρύθμιση της μετάδοσης 
κυψέλης SMS
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών και η περιοχή 
σας υποστηρίζουν μετάδοση κυψέλης SMS, 
μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου 
που μεταδίδονται στην περιοχή. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσωπικές > 

Τηλέφωνο. 
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Κανάλι.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 

Ενεργοποίηση μετάδοσης κυψέλης 
SMS. 

5. Πατήστε Ορισμός γλωσσών, επιλέξτε μία 
ή περισσότερες γλώσσες και πατήστε OK. 

6. Πατήστε Ορισμός καναλιών, επιλέξτε ένα 
ή περισσότερα κανάλια και πατήστε OK. 

Προσθήκη νέου καναλιού
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσωπικές > 

Τηλέφωνο. 
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Κανάλι.
4. Πατήστε Ορισμός καναλιών > Νέο. 
5. Εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό 

καναλιού και πατήστε OK.
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Αναπαραγωγή μουσικής
Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 
υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αρχείων: 

MP3
WMA
AAC/AAC+
WAV

Η μουσική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 
αυτόματα όλα τα τραγούδια που 
αποθηκεύσατε σε όλες τις ακόλουθες θέσεις:

My Documents\My Music
My Storage\My Music
Storage Card\My Music

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή 
στη συσκευή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια 
ActiveSync στον υπολογιστή σας. 

•
•
•
•

•
•
•

Αναπαραγωγή τραγουδιού
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  

Μουσική > . 
2. Επιλέξτε μια κατηγορία. Σύρετε το  

μενού ρυθμιστικού στο επάνω μέρος της 
οθόνης για να εμφανιστούν περισσότερες 
κατηγορίες. 

3. Επιλέξτε μια υποκατηγορία, εάν χρειάζεται. 
4. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα. Το 

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 
ξεκινά την αναπαραγωγή του τραγουδιού 
και των τραγουδιών που ακολουθούν στη 
λίστα. 

5. Πατήστε τη γραμμή προόδου και σύρετε 
για να μεταβείτε σε διαφορετικό σημείο  
του τραγουδιού. 

6. Πατήστε  για περισσότερες επιλογές.
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Χρήση ακουστικών για τον 
έλεγχο αναπαραγωγής
1. Βάλτε τα ακουστικά στην υποδοχή 

ακουστικών στο επάνω μέρος του 
τηλεφώνου. 

2. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  
Μουσική >  για την αναπαραγωγή  
ενός τραγουδιού. 

3. Εάν ακούτε μουσική στο παρασκήνιο ενώ 
χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή, 
πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών 
μία φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία 
αναπαραγωγής μουσικής. 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου που 
βρίσκονται στο καλώδιο των ακουστικών: 

Πατήστε το πλήκτρο μία φορά  
για παύση του τραγουδιού και  
για συνέχιση της αναπαραγωγής. 
Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές για 
μετάβαση στο επόμενο τραγούδι της 
λίστας. 
Περιστρέψτε τους διακόπτες στο 
καλώδιο των ακουστικών για να 
ρυθμίσετε την ένταση.

•

•

•

Αποθήκευση τραγουδιού ως 
κουδουνίσματος
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  

Μουσική > .
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι. 
3. Πατήστε  > Αποθήκευση ως 

κουδουνίσματος.
4. Πατήστε και σύρετε τους δείκτες για να 

επιλέξετε το τμήμα του τραγουδιού που 
θέλετε να αποθηκεύσετε ως κουδούνισμα.

5. Πατήστε Προεπισκόπηση για να ακούσετε 
το επιλεγμένο τμήμα του τραγουδιού.

6. Πατήστε Αποθήκευση.
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Λήψη και προβολή 
φωτογραφιών και βίντεο
ΣημειωΣη: Αφαιρέστε την πλαστική 
μεμβράνη από το φακό της κάμερας πριν  
την χρησιμοποιήσετε.

Λήψη φωτογραφίας
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Κάμερα. 
2. Στοχεύστε με το σκόπευτρο. 
3. Πατήστε  για τη λήψη φωτογραφίας. 

Λήψη φωτογραφίας με 
πληροφορίες GPS
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Κάμερα. 
2. Πατήστε  >  > GPS. 
3. Στοχεύστε με το σκόπευτρο και  

πατήστε . 

Εγγραφή βίντεο
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Κάμερα. 

2. Πατήστε  > . 
3. Πατήστε βίντεο ή βίντεο MMS. 
4. Πατήστε  για μεγέθυνση ή  για 

σμίκρυνση.
5. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή  

του βίντεο. 
6. Πατήστε  για να διακόψετε την εγγραφή 

του βίντεο.

Αποστολή φωτογραφίας ή 
βίντεο 
1. Μετά τη λήψη της φωτογραφίας ή του 

βίντεο, πατήστε  για περισσότερες 
επιλογές. 

2. Πατήστε Αποστολή μέσω e-mail ή 
Αποστολή με MMS.

3. Εισαγάγετε έναν παραλήπτη ή πατήστε  
 > Προσθήκη παραλήπτη για να 

επιλέξετε μια επαφή. 
4. Εισαγάγετε ένα μήνυμα και πατήστε .
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Αλλαγή των ρυθμίσεων 
κάμερας και βίντεο 
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Κάμερα. 
2. Πατήστε  για περισσότερες επιλογές. 

 — ρυθμίστε την έκθεση.
 — ρυθμίστε την Ισορροπία λευκού. 

Επιλέξτε μια ρύθμιση, όπως 
Φως ημέρας ή Συννεφιά, για να 
βρείτε το επιθυμητό χρώμα για τις 
φωτογραφίες σας. 

 — επιλέξτε για τη λήψη  
3 φωτογραφιών με ένα μόνο 
πάτημα ή μόνο 1 φωτογραφίας  
κάθε φορά (Ανενεργό). 

 — ανοίξτε τη σελίδα ρυθμίσεων 
κάμερας για προχωρημένους. 

 — ανοίξτε τη συλλογή μέσων.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για 
προχωρημένους
Μερικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο στη 
λειτουργία Κάμερα ή στη λειτουργία Βίντεο. 
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Κάμερα. 
2. Πατήστε  > .

Ανάλυση — επιλέξτε μια ποιότητα.  
Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα,  
τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος  
του αρχείου.
Χρονοδιακόπτης — επιλέξτε χρόνο 
αντίστροφης μέτρησης για τη λήψη 
αυτοπροσωπογραφιών.
Εφέ — επιλέξτε ένα εφέ: Κανένα, 
Μαύρο-Άσπρο, Αρνητικό ή Σέπια. 
Εύρος μέτρησης — επιλέξτε ένα 
εύρος μέτρησης.
Ευρεία οθόνη — ενεργοποιήστε 
την επιλογή για λήψη πιο ευρέων 
φωτογραφιών. 
Ήχος κλείστρου — ορίστε να 
αναπαράγεται ένας ήχος όταν  
τραβάτε μια φωτογραφία. 

•

•

•

•

•

•
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Χρόνος προεπισκόπησης —  
επιλέξτε τη χρονική διάρκεια 
προεπισκόπησης των φωτογραφιών 
που λαμβάνετε πριν την αποθήκευσή 
τους.
Μορφή εγγραφής — επιλέξτε μορφή 
εγγραφής βίντεο: MP4, 3GP ή H264.
Εγγραφή με ήχο — επιλέξτε την 
εγγραφή βίντεο με ή χωρίς ήχο.
Αποθήκευση σε — επιλέξτε τη θέση 
όπου θέλετε να αποθηκεύονται οι 
φωτογραφίες που τραβάτε. 
Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας — επιλέξτε το χρονικό 
διάστημα μετά το πέρας του οποίου 
η κάμερα θα μεταβαίνει σε λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας. 
Συχνότητα ρεύματος — επιλέξτε μια 
συχνότητα. 
Επαναφορά προεπιλογών —  
επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

•

•

•

•

•

•

•

Αντιγραφή φωτογραφιών και 
βίντεο στη συσκευή σας
Αντιγράψτε φωτογραφίες και βίντεο από τον 
υπολογιστή σας στους παρακάτω φακέλους 
της συσκευής σας: 

\My Documents\My Pictures 
\My Storage\My Pictures 
\Storage Card\My Pictures 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή 
στη συσκευή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια 
ActiveSync στον υπολογιστή σας. 

Η συσκευή σας υποστηρίζει τους παρακάτω 
τύπους αρχείων: 

Φωτογραφία: JPG, PNG, BMP, GIF 
Βίντεο: 3GP, WMV, MP4, H264 

•
•
•

•
•
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Προβολή φωτογραφιών
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Συλλογή 

μέσων. 
2. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε μια κατηγορία, 
εάν είναι απαραίτητο. 

3. Σύρετε κατακόρυφα για να προβάλετε 
επιπλέον φωτογραφίες, εάν χρειάζεται. 

4. Πατήστε επάνω σε μια φωτογραφία. 
Πατήστε + για μεγέθυνση. Πατήστε το 
– για σμίκρυνση. Πατήστε και σύρετε 
για γρήγορο ζουμ. 
Πατήστε δύο φορές επάνω στη 
φωτογραφία για μεγέθυνση στο 
μέγιστο επίπεδο. Πατήστε δύο  
φορές για σμίκρυνση. 
Αφού πραγματοποιήσετε μεγέθυνση, 
σύρετε για προβολή διαφορετικών 
περιοχών της φωτογραφίας. 
Πατήστε και σύρετε οριζόντια για 
προβολή άλλων φωτογραφιών.

5. Πατήστε την οθόνη για να προβάλετε 
πρόσθετα κουμπιά.

6. Πατήστε  για προβολή περισσότερων 
επιλογών.

•

•

•

•

Διαγραφή φωτογραφίας ή 
βίντεο
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Συλλογή 

μέσων. 
2. Πατήστε επάνω σε μια φωτογραφία. 
3. Πατήστε την οθόνη για να προβάλετε 

πρόσθετα κουμπιά. 
4. Πατήστε . 

Προβολή παρουσίασης
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Συλλογή 

μέσων. 
2. Πατήστε επάνω σε μια φωτογραφία. 
3. Πατήστε την οθόνη για να προβάλετε 

πρόσθετα κουμπιά. 
4. Πατήστε . 

Συμβουλές για παρουσίαση
Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστούν 
τα κουμπιά ελέγχου παρουσίασης. 
Περιστρέψτε τη συσκευή για να αλλάξετε 
τον προσανατολισμό των φωτογραφιών 
στην παρουσίαση. 

•

•
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Αναπαραγωγή βίντεο
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Συλλογή 

μέσων. 
2. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε μια κατηγορία, 
εάν είναι απαραίτητο. 

3. Επιλέξτε ένα βίντεο. 
4. Πατήστε . 
5. Πατήστε την οθόνη για να προβάλετε τα 

κουμπιά ελέγχου βίντεο. 
6. Σύρετε τη γραμμή προόδου για να 

μεταβείτε σε διαφορετικό σημείο του βίντεο. 
7. Πατήστε  για να διαγράψετε το βίντεο 

από τη μνήμη της συσκευής. 
8. Πατήστε  για περισσότερες επιλογές.

Αποστολή φωτογραφιών και 
βίντεο
Εάν έχετε μια υπηρεσία αλληλογραφίας μέσω 
Web όπως Gmail™ ή Google Mail™, μπορείτε 
να αποστείλετε φωτογραφίες και βίντεο στο 
λογισμικό οργάνωσης φωτογραφιών Picasa™.
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Συλλογή 

μέσων. 
2. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε μια κατηγορία, 
εάν είναι απαραίτητο. 

3. Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 
4. Πατήστε  > Αποστολή > Άλμπουμ 

Picasa στο Web. 
5. Εισαγάγετε τις πληροφορίες του 

λογαριασμού σας, εάν είναι απαραίτητο,  
και πατήστε Ολοκληρώθηκε. 

6. Πατήστε Λεζάντα και πληκτρολογήστε μια 
λεζάντα για τη φωτογραφία ή το βίντεο, εάν 
είναι απαραίτητο. 

7. Πατήστε Αποστολή.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Συλλογής 
μέσων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > 

Συλλογή μέσων. 
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο για αλλαγή.

Αναπαραγωγή ροής βίντεο
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Αναπαραγωγή ροών > Άνοιγμα. 
3. Πατήστε Σύνδεση με ιστορικό 

παρακολούθησης ή μη αυτόματη 
είσοδος, εισαγάγετε μη αυτόματα το URL 
ροής ή επιλέξτε το από την αναπτυσσόμενη 
λίστα του συνδέσμου Ιστορικό. 

4. Για να επιλέξετε σύνδεσμο από ένα 
σελιδοδείκτη, πατήστε Σύνδεση με 
σελιδοδείκτη. 

5. Πατήστε Σύνδεση για έναρξη της ροής. 

Αναπαραγωγή ροής σε 
συγκεκριμένο σημείο
1. Αναπαραγωγή ροής από το δίκτυο. 
2. Πατήστε και σύρετε το ρυθμιστικό εκεί όπου 

θέλετε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή 
(μόνο ροή κατ’ απαίτηση). 

Διαχείριση σελιδοδεικτών
1. Ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή της 

ροής, πατήστε Μενού > Προσθήκη σε 
σελιδοδείκτη.

2. Πατήστε Μενού > Διαχείριση 
σελιδοδεικτών για διαχείριση των 
σελιδοδεικτών και δημιουργία νέων 
φακέλων. 

3. Ενώ προσθέτετε ή επεξεργάζεστε μια 
καταχώρηση σελιδοδείκτη, επιβεβαιώστε  
ή αλλάξτε το όνομα και επιλέξτε ένα φάκελο 
για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση 
σελιδοδείκτη. 
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Άδεια χρήσης τελικού χρήστη 
MPEG-4
Η άδεια χρήσης αυτού του προϊόντος 
παρέχεται στο πλαίσιο της άδειας χρήσης 
MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 
για προσωπική και μη εμπορική χρήση 
από καταναλωτή για (i) κωδικοποίηση 
βίντεο σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας 
MPEG-4 (“MPEG-4 Video”) ή/και (ii) 
αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 το οποίο 
κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή που 
αναπτύσσει προσωπική και μη εμπορική 
δραστηριότητα ή/και αποκτήθηκε από πάροχο 
βίντεο, αδειοδοτημένο από την MPEG LA 
να παρέχει βίντεο MPEG-4. Καμία άλλη 
άδεια δεν χορηγείται ούτε υπονοείται για 
οποιαδήποτε χρήση. Επιπλέον πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
προωθητική, εσωτερική και εμπορική χρήση, 
καθώς και την αδειοδότηση, μπορείτε να 
λάβετε από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε 
στη διεύθυνση www.MPEGLA.com.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη AVC
Το παρόν προϊόν παρέχεται σε έναν 
καταναλωτή υπό τους όρους της άδειας 
χρήσης χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών 
AVC (AVC Patent Portfolio License) για 
προσωπική και μη εμπορική χρήση, με σκοπό 
(i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με 
το πρότυπο AVC (“Βίντεο AVC”) ή/και (ii) 
την αποκωδικοποίηση βίντεο AVC, το οποίο 
είχε κωδικοποιηθεί από έναν καταναλωτή 
στο πλαίσιο προσωπικής και μη εμπορικής 
δραστηριότητας ή/και είχε αγοραστεί από 
έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο βίντεο AVC. 
Καμία άλλη άδεια δεν χορηγείται ούτε 
υπονοείται για οποιαδήποτε χρήση. Μπορείτε 
να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες από την 
MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση 
www.MPEGLA.com.

www.MPEGLA.com
www.MPEGLA.com
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Οργάνωση της 
καθημερινότητάς σας

Συγχρονίστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή 
σας για να διατηρείτε τη λίστα εργασιών και 
το ημερολόγιό σας ενημερωμένα και στις δύο 
θέσεις.

Χρήση του ημερολογίου
Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να 
προγραμματίσετε συναντήσεις. Εάν 
χρησιμοποιείτε το Microsoft Office® 
Outlook® στον υπολογιστή σας, μπορείτε να 
συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας μεταξύ του 
τηλεφώνου και του υπολογιστή. Ανατρέξτε 
στη σελίδα 83.

Προβολή συναντήσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ημερολόγιο. 
3. Σύρετε την οθόνη οριζόντια για να 

προβάλετε μια διαφορετική ημερομηνία.

Προγραμματισμός συνάντησης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ημερολόγιο >  > Νέα 

συνάντηση. 
3. Εισαγάγετε πληροφορίες για τη συνάντηση. 
4. Για να ορίσετε αυτήν τη συνάντηση ως 

επαναλαμβανόμενη, πατήστε Συμβαίνει 
και ενεργοποιήστε μια επιλογή.

5. Πατήστε OK.

Αλλαγή της προβολής
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ημερολόγιο >  > Προβολή.
3. Επιλέξτε μια προβολή, όπως Ατζέντα ή 

Μήνας.
ΣΥμΒΟΥΛη: Για γρήγορη αλλαγή της 
προβολής, πατήστε .
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Πλοήγηση σε μια συνάντηση
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία σε 
μια συνάντηση στο ημερολόγιό σας. 
1. Από το ημερολόγιό σας, επιλέξτε μια 

συνάντηση. 
2. Πατήστε Μενού > Πληροφορίες θέσης. 
3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να βρείτε τη 

θέση της συνάντησης. 
4. Επιλέξτε τη θέση. 
5. Πατήστε Μετάβαση!.

Έλεγχος κατάστασης πτήσης
Αυτή η υπηρεσία ίσως διατίθεται μετά από 
την καταβολή συνδρομής για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες στην περιοχή σας. Για αυτήν τη 
λειτουργία απαιτείται σύνδεση δεδομένων. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Κατάσταση πτήσης. 
3. Για να προβάλετε πληροφορίες πτήσεων 

από ένα αεροδρόμιο σε άλλη πόλη, 
πατήστε  > Νέα πόλη.

4. Επιλέξτε ένα αεροδρόμιο από τη λίστα.
5. Ενεργοποιήστε μια επιλογή για εύρεση 

πτήσης: 
Αριθμός πτήσης — εισαγάγετε έναν 
αριθμό πτήσης και μετά πατήστε 
Ολοκληρώθηκε. Επιλέξτε μια πτήση 
από τη λίστα. 
Αναχωρήσεις — πατήστε μια επιλογή, 
εισαγάγετε τα κατάλληλα δεδομένα και 
επιλέξτε μια πτήση από τη λίστα. 
Αφίξεις — επιλέξτε μια αεροπορική 
εταιρία και κατόπιν επιλέξτε μια πτήση 
από τη λίστα. 

6. Εάν η πτήση σας έχει πολλές 
ανταποκρίσεις, πατήστε  > Επόμενο 
σκέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την 
επόμενη πτήση.

ΣΥμΒΟΥΛη: Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε 
την κατάσταση της πτήσης επιλέγοντας 
Αναζήτηση > Σημεία ενδιαφέροντος > 
μεταφορά > Κατάσταση πτήσης. 

•

•

•
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Έλεγχος του καιρού
Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται σύνδεση 
δεδομένων.
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Καιρός. Εμφανίζονται τα 

δεδομένα καιρού για την τρέχουσα  
θέση σας. 

3. Ορίστε μια επιλογή: 
Για να προβάλετε λεπτομέρειες, 
επιλέξτε μια ημέρα. 
Για να εμφανίσετε τον καιρό για μια 
διαφορετική θέση, πατήστε  > Νέα 
πόλη και συλλαβίστε το όνομα της 
πόλης. 

Προβολή καιρού για άλλες πόλεις
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Καιρός >  > Προσθήκη και 

κατάργ. πόλεων > Προσθήκη. 
3. Εισαγάγετε το όνομα της πόλης και 

πατήστε Προσθήκη.
ΣΥμΒΟΥΛη: Για να αλλάξετε τις μονάδες 
μέτρησης, ανατρέξτε στη σελίδα 96.

•

•

Προβολή πληροφοριών 
χρηματιστηρίου
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε MSN Money. 
3. Πατήστε Ανανέωση για να ενημερώσετε 

τις χρηματιστηριακές τιμές. 

Προσθήκη μετοχής
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε MSN Money > Μενού > 

Ρυθμίσεις > Προσθήκη μετοχής. 
3. Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής δεδομένων 

κατά μήκος της επάνω πλευράς της 
οθόνης. 

4. Εισαγάγετε το όνομα της μετοχής και 
πατήστε Αναζήτηση.

5. Πατήστε  για να προσθέσετε τη μετοχή. 
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Χρήση των εργασιών
Η λίστα εργασιών είναι η λίστα με όσα 
έχετε να κάνετε. Εάν χρησιμοποιείτε το 
Microsoft Office Outlook στον υπολογιστή 
σας, μπορείτε να συγχρονίσετε εργασίες 
μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 83.

Δημιουργία εργασίας
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Εργασίες >  > Νέα εργασία. 
3. Εισαγάγετε το όνομα της εργασίας και 

λεπτομέρειες, και πατήστε OK.

Επισήμανση εργασίας ως 
ολοκληρωμένης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Εργασίες. 
3. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην 

εργασία.

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση της 
λίστας εργασιών
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Εργασίες >  > Ταξινόμηση 

κατά.
3. Ορίστε μια επιλογή ταξινόμησης ή  > 

Φίλτρο, και επιλέξτε μια κατηγορία.

Χρήση των ειδοποιήσεων
Ρύθμιση ειδοποίησης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι >  >  > Προσθήκη 

ειδοποίησης. 
3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ρυθμίσετε 

την ώρα ειδοποίησης. 
4. Προσαρμόστε την ειδοποίηση εάν 

χρειάζεται. 
5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε για αποθήκευση 

της ειδοποίησης. 

Απενεργοποίηση της ειδοποίησης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι > .
3. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα 

στην ειδοποίηση. 
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Επεξεργασία ειδοποίησης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι > .
3. Πατήστε  δίπλα στην ειδοποίηση που 

θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Επεξεργαστείτε την ειδοποίηση εάν 

χρειάζεται. 
5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε για να 

αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

Διαγραφή ειδοποίησης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι > .
3. Πατήστε  δίπλα στην ειδοποίηση που 

θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε  > Διαγραφή ειδοποίησης. 

Προσθήκη παγκόσμιου 
ρολογιού
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι >  >  > Προσθήκη 

παγκόσμιου ρολογιού.
3. Πατήστε σε μια περιοχή και πατήστε 

Επόμενο. 
4. Πατήστε σε μια πόλη και πατήστε 

Ολοκληρώθηκε. 
Τώρα, η πόλη εμφανίζεται στη λίστα 
Παγκόσμιο ρολόι. Η ώρα αυτής της πόλης 
εμφανίζεται στη δεξιότερη στήλη.

Διαγραφή παγκόσμιου ρολογιού
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι >  >  > Διαγραφή.
3. Επιλέξτε το ρολόι που θέλετε να 

διαγράψετε και πατήστε OK. 
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Χρήση της αντίστροφης 
μέτρησης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι > .
3. Πατήστε τα βέλη για να ρυθμίσετε το 

μετρητή. 
4. Πατήστε Κουδούνισμα, επιλέξτε ένα 

κουδούνισμα και πατήστε .
 ΣΗΜΕΙωΣΗ: Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει 

την ένταση ήχου συστήματος για να 
ακούσετε το κουδούνισμα του μετρητή.

5. Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσει η 
αντίστροφη μέτρηση. 

Χρήση του χρονομέτρου
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρολόι >  > Έναρξη. 
3. Πατήστε Γύρος για να επισημάνετε ένα 

γύρο. 
4. Πατήστε Διακοπή.
5. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο, πατήστε 

Μηδενισμός. Με αυτόν τον τρόπο θα 
διαγραφούν όλες οι πληροφορίες του 
γύρου.

Μετατροπή νομισματικών 
μονάδων
Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται σύνδεση 
δεδομένων.
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Μετατροπέας νομισματικών 

μονάδων. 
3. Για να αλλάξετε το νόμισμα, πατήστε ένα 

κουμπί νομισματικής μονάδας και επιλέξτε 
ένα νόμισμα. 

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αλλάξετε 
τη δεύτερη νομισματική μονάδα. 

5. Πατήστε το τετράγωνο κάτω από τη 
νομισματική μονάδα που θέλετε να 
μετατρέψετε.

6. Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε 
Ολοκληρώθηκε. 

Ενημέρωση τιμών μετατροπής
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Μετατροπέας νομισματικών 

μονάδων. 
3. Πατήστε Ενημέρωση.
Το nüvifone έχει πρόσβαση στις Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες για την ενημέρωση των τιμών 
μετατροπής.
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Χρήση της αριθμομηχανής
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Αριθμομηχανή.
3. Πατήστε την αριθμομηχανή για να 

πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό. 

Πληκτρολόγηση σημείωσης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Σημειώσεις >  > .
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να 

πληκτρολογήσετε τη σημείωση.
4.  Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τη 

σημείωση. 

Διαγραφή σημείωσης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Σημειώσεις.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη 

σημείωση που θέλετε να διαγράψετε  
μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

4. Πατήστε Διαγραφή > Ναι.

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης 
λειτουργίας εισαγωγής σημειώσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Σημειώσεις >  > Επιλογές.
3. Επιλέξτε Πληκτρολόγηση για την 

προεπιλεγμένη λειτουργία. 
4. Πατήστε OK όταν τελειώσετε.

Εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Σημειώσεις. 
3. Πατήστε  > Προβολή εργαλείων 

εγγραφής.
4. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Τοποθετήστε το δέκτη κοντά στο στόμα σας 

ή σε άλλη πηγή ήχου.
6. Πατήστε  όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή. 

Προβολή αρχείων Adobe® 
PDF
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Adobe Reader LE.
3. Επιλέξτε το αρχείο για να το ανοίξετε. 
4. Πατήστε Εργαλεία για ζουμ, εύρεση 

λέξεων‑κλειδιών, προσαρμογή της 
προβολής και μετάβαση σε συγκεκριμένη 
σελίδα.
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Λήψη εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε το Windows® Marketplace 
για τη λήψη και την εγκατάσταση εφαρμογών. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Marketplace. 
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

Πρόσβαση στα δεδομένα του 
nüvifone από τον υπολογιστή
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Microsoft My Phone.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον 

κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας 
στο Windows Live.

4. Πατήστε Σύνδεση. 
5. Πατήστε Επόμενο και ακολουθήστε τις 

οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε 
την εγγραφή.

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στα δεδομένα του τηλεφώνου σας 
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας στη 
διεύθυνση http://myphone.microsoft.com.

Χρήση του Microsoft Office 
Mobile
Η συσκευή σας περιλαμβάνει 
προεγκατεστημένες εφαρμογές Microsoft 
Office Mobile. Αυτές οι εφαρμογές είναι 
συμβατές με τις εκδόσεις του Microsoft 
Office 2007 PC. Χρησιμοποιήστε αυτές τις 
εφαρμογές όπως θα χρησιμοποιούσατε τις 
εφαρμογές Office στον υπολογιστή σας. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Office Mobile. 
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε ή 

πατήστε Δημιουργία για να δημιουργήσετε 
ένα νέο αρχείο. 

5. Πατήστε Μενού για να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές. 

6. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε και να 
κλείσετε το αρχείο. 

ΣημειωΣη: Μπορείτε μόνο να προβάλετε 
παρουσιάσεις του PowerPoint® στο nüvifone. 
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να 
επεξεργαστείτε παρουσιάσεις.

http://myphone.microsoft.com
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Δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας και επαναφορά 
αρχείων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή 
της διαδικασίας επαναφοράς, ορισμένες 
λειτουργίες μπορεί να διακοπούν προσωρινά 
ή να τερματιστούν. Αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, απαιτείται επανεκκίνηση της 
συσκευής για να επανέλθουν οι λειτουργίες 
που έχουν ανασταλεί. 

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
ΣημειωΣη: Εάν εισαγάγετε κωδικό 
πρόσβασης κατά τη δημιουργία του 
αντιγράφου ασφαλείας, χρειάζεστε τον 
κωδικό για να επαναφέρετε το αντίγραφο 
ασφαλείας. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας > 

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. 
3. Επιλέξτε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε  

να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας  
και πατήστε Επόμενο. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
δημιουργήσετε το αντίγραφο ασφαλείας. 

ΣΥμΒΟΥΛη: Πριν από την ενημέρωση 
του λογισμικού του nüvifone, δημιουργήστε 
αντίγραφα ασφαλείας για τα σημεία 
ενδιαφέροντος, τα Αγαπημένα, τις ρυθμίσεις, 
τις επαφές και τους σελιδοδείκτες.

Επαναφορά
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας > 

Επαναφορά. 
3. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που 

θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε 
Επόμενο. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 
για επαναφορά του αρχείου αντιγράφου 
ασφαλείας.

Αναζήτηση αρχείων
Αναζητήστε αρχεία και άλλα στοιχεία που 
είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση 
βάσει ονόματος αρχείου ή βάσει λέξεων που 
υπάρχουν σε διάφορες εφαρμογές.
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Αναζήτηση στο τηλέφωνο.
3. Εισαγάγετε το όνομα αρχείου ή μια λέξη. 
4. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων.
5. Πατήστε Αναζήτηση.
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Συγχρονισμός του 
nüvifone

Μπορείτε να συγχρονίσετε περιεχόμενο 
και να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στη 
συσκευή και τον υπολογιστή σας με τη χρήση 
του Microsoft ActiveSync σε λειτουργικά 
συστήματα Windows XP. 

Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, το 
ActiveSync συγκρίνει τα δεδομένα της 
συσκευής σας με τα δεδομένα του υπολογιστή 
ή του διακομιστή Exchange και ενημερώνει 
όλα τα δεδομένα με τις πρόσφατες αλλαγές. 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το 
ActiveSync, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας 
του ActiveSync.

Για συγχρονισμό σε λειτουργικά συστήματα 
Windows Vista, χρησιμοποιήστε το Κέντρο 
συσκευών των Windows Mobile της 
Microsoft. Μεταβείτε στη διεύθυνση  
www.microsoft.com/windowsmobile 
/devicecenter.mspx.

Εγκατάσταση και 
διαμόρφωση του ActiveSync 
στον υπολογιστή σας
1. Τοποθετήστε το CD‑ROM έναρξης χρήσης 

στη μονάδα CD‑ROM του υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή 

χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro‑USB ή 
την τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στη 
σελίδα 88. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τα 
βήματα του οδηγού.

5. Αποσυνδέστε τη συσκευή αφού 
ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός. 

Εάν ρυθμίσετε το nüvifone στη λειτουργία 
ActiveSync, κάθε φορά που συνδέετε το 
nüvifone στον υπολογιστή σας, η συσκευή θα 
συγχρονίζεται αυτόματα με τον υπολογιστή. 

www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
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Συγχρονισμός μέσω του 
καλωδίου USB
1. Εγκαταστήστε το ActiveSync στον 

υπολογιστή σας. 
2. Συνδέστε το βύσμα micro‑USB στην 

υποδοχή micro‑USB, στο πλάι της 
συσκευής.

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB 
στον υπολογιστή σας. 

4. Εάν εμφανιστεί η σελίδα Λειτουργία 
σύνδεσης USB, πατήστε ActiveSync > 
OK. Το ActiveSync συγχρονίζει τη  
συσκευή σας.

ΣημειωΣη: Για να συγχρονίσετε αρχεία 
πολυμέσων, όπως αρχεία μουσικής και βίντεο, 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB 
και όχι μια σύνδεση Bluetooth.

Συγχρονισμός μέσω της 
τεχνολογίας Bluetooth®

Για συγχρονισμό με χρήση της τεχνολογίας 
Bluetooth, ο υπολογιστής σας πρέπει να 
διαθέτει λειτουργία Bluetooth. 

ΣημειωΣη: Για να συγχρονίσετε αρχεία 
πολυμέσων, όπως αρχεία μουσικής και βίντεο, 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB 
και όχι μια σύνδεση Bluetooth.
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth 

στον υπολογιστή σας.
2.  Συνδέστε το nüvifone με τον υπολογιστή 

σας με τη χρήση Bluetooth. Ανατρέξτε στη 
σελίδα 88.

3. Στο nüvifone, πατήστε το πλήκτρο . 
4. Πατήστε ActiveSync > Μενού > Σύνδεση 

μέσω Bluetooth. 
5. Όταν συνδεθείτε, πατήστε Συγχρονισμός 

για να συγχρονίσετε τα δεδομένα.
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Ενεργοποίηση της σελίδας 
Λειτουργία σύνδεσης USB
Η σελίδα Λειτουργία σύνδεσης USB σάς 
επιτρέπει να επιλέξετε μια λειτουργία 
σύνδεσης USB όταν συνδέετε τη συσκευή  
σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > 

Ρύθμιση USB.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ερώτηση 

πριν τη σύνδεση συσκευής. 
4. Συνδέστε το βύσμα micro‑USB στην 

υποδοχή micro‑USB, στο πλάι της 
συσκευής.

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB 
στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η σελίδα 
Λειτουργία σύνδεσης USB. 

6. Ορίστε μια επιλογή. 
7. Πατήστε OK.

Λειτουργία μαζικής αποθήκευσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη χρήση ενός 
αρχείου, μηΝ διαγράφετε το αρχείο.  
Η μνήμη του nüvifone περιέχει σημαντικά 
αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να 
διαγραφούν. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
όταν πρόκειται για αρχεία που βρίσκονται σε 
φακέλους με τίτλο “Garmin” ή “System”.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
μαζικής αποθήκευσης όταν στον υπολογιστή 
δεν υπάρχει εγκατεστημένο το ActiveSync.
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Συγχρονισμός με Διακομιστή 
exchange
Το ActiveSync μπορεί, επίσης, να εκτελέσει 
συγχρονισμό μέσω ενός ασύρματου 
ή φορητού δικτύου με το Διακομιστή 
Microsoft Exchange, ο οποίος σάς επιτρέπει 
να συγχρονίσετε τα μηνύματα e-mail 
σας. Ο παροχέας ή η εταιρεία υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε 
συμβεβλημένοι πρέπει να εκτελεί το 
Διακομιστή Microsoft Exchange με  
Exchange ActiveSync. Ίσως χρειαστεί  
να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του 
δικτύου σας για να λάβετε πληροφορίες  
για το διακομιστή Exchange. 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το 
ActiveSync, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας 
του ActiveSync.

Συγχρονισμός με το 
λογαριασμό σας WindowsWindows 
Live
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Windows Live.
3. Πατήστε Σύνδεση.
4. Διαβάστε και αποδεχθείτε τους όρους 

χρήσης.
5. Ορίστε μια επιλογή:

Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον 
κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό 
σας στο Windows Live και πατήστε 
Επόμενο. 
Πατήστε Λήψη αναγνωριστικού 
Windows Live.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
συγχρονίσετε το λογαριασμό Windows Live 
στο nüvifone.

•

•
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Σύνδεση με άλλες 
συσκευές

Πληροφορίες για το Bluetooth
Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δημιουργεί 
μια ασύρματη σύνδεση ανάμεσα σε συσκευές, 
όπως ένας υπολογιστής με τεχνολογία 
Bluetooth και το nüvifone. Για σύζευξη και 
σύνδεση, και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένες και σε απόσταση 10 μέτρων 
η μία από την άλλη.

Όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο 
στη συσκευή σας, μπορείτε να συγχρονίσετε 
και να μεταφέρετε αρχεία καθώς και να 
χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες από κοινού. 

Ενεργοποίηση της τεχνολογίας 
Bluetooth
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Bluetooth. 
ΣΥμΒΟΥΛη: Όταν δεν χρησιμοποιείται, 
απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth  
για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Ορατό nüvifone
Άλλες συσκευές με δυνατότητες Bluetooth 
μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας και 
να επιχειρήσουν τη μετάδοση πληροφοριών 
σε αυτήν, να δημιουργήσουν σύνδεση ή να 
χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία Bluetooth. 
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > 

Bluetooth. 
3. Από το μενού ρυθμιστικού στην επάνω 

πλευρά της οθόνης, επιλέξτε Λειτουργία.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 

Ενεργοποίηση Bluetooth, μετά το πλαίσιο 
ελέγχου Να γίνει αυτή η συσκευή ορατή 
σε άλλες συσκευές και, στη συνέχεια, 
πατήστε OK. 

Εάν δεν θέλετε το nüvifone να είναι ορατό σε 
άλλες συσκευές, καταργήστε την επιλογή στο 
πλαίσιο ελέγχου Να γίνει αυτή η συσκευή 
ορατή σε άλλες συσκευές.
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Προσθήκη συσκευής Bluetooth
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε  
δύο συσκευές μαζί, πρέπει να κάνετε σύζευξη, 
δηλαδή να δημιουργήσετε μια σχέση με τη 
χρήση ενός PIN/κλειδιού πρόσβασης. 
1. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Bluetooth  

και τη λειτουργία Βρες με/Με δυνατότητα 
εντοπισμού/Ορατό στη συσκευή που 
θέλετε να συνδέσετε. Οι ρυθμίσεις αυτές 
ενδέχεται να βρίσκονται σε ένα μενού με 
όνομα “Bluetooth”, “Συνδέσεις” ή “Ανοικτή 
συνομιλία”.

2. Στο nüvifone, πατήστε το πλήκτρο . 
3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > 

Bluetooth.
4. Από το μενού ρυθμιστικού στην επάνω 

πλευρά της οθόνης, επιλέξτε Συσκευές. 
5. Πατήστε Προσθήκη νέας συσκευής.
6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε 

να συνδεθείτε και πατήστε Επόμενο.

7. Εισαγάγετε το αλφαριθμητικό κλειδί 
πρόσβασης της συσκευής με την οποία 
θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε 
Επόμενο. Μπορείτε να βρείτε το κλειδί 
πρόσβασης στην τεκμηρίωση που 
συνοδεύει την εν λόγω συσκευή.

8. Εισαγάγετε το όνομα εμφάνισης για αυτήν 
τη σύνδεση.

ΣημειωΣη: Το κλειδί πρόσβασης 
Bluetooth για το nüvifone είναι 1234.

Μετά την πρώτη σύζευξη, οι δύο συσκευές θα 
μπορούν να συνδέονται αυτόματα κάθε φορά 
που τις ενεργοποιείτε.
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Αποστολή αρχείων
Μπορείτε να στείλετε αρχεία σε άλλη 
συσκευή χρησιμοποιώντας την ασύρματη 
τεχνολογία Bluetooth.
1. Πραγματοποιήστε σύζευξη και συνδέστε 

το nüvifone με τη συσκευή με την οποία 
θέλετε να ανταλλάξετε αρχεία.

2. Πατήστε το πλήκτρο .
3. Πατήστε Αναζήτηση αρχείων.
4. Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε Μενού > 

Μεταφορά αρχείου. Εμφανίζεται μια λίστα 
συσκευών Bluetooth.

5. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.  
Το αρχείο αποστέλλεται.

Λήψη αρχείων
Για να είναι δυνατή η λήψη αρχείων, 
ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth  
και κάντε τη συσκευή ορατή. 

Χρήση του Internet Sharing
Χρησιμοποιήστε το Internet Sharing για 
να επιτρέψετε στον υπολογιστή σας να 
χρησιμοποιήσει τη σύνδεση Internet του 
nüvifone. Το Internet Sharing εξαλείφει 
την ανάγκη να έχετε ξεχωριστό πρόγραμμα 
δεδομένων για Internet στον υπολογιστή σας. 

Το τηλέφωνό σας πρέπει να διαθέτει μια 
σύνδεση δεδομένων. Ισχύουν οι συνήθεις 
χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. 
1. Συνδέστε το nüvifone στον υπολογιστή σας 

με το καλώδιο USB. 
2. Πατήστε το πλήκτρο . 
3. Πατήστε Internet Sharing.
4. Πατήστε Σύνδεση.
5. Χρησιμοποιήστε το Internet στον 

υπολογιστή σας.
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Διαχείριση ασύρματων 
συνδέσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας. Η Διαχείριση 
ασύρματης λειτουργίας δείχνει την 
κατάσταση σύνδεσης της συσκευής σας. 

3. Πατήστε επάνω σε μια επιλογή  
για να την ενεργοποιήσετε ή να  
την απενεργοποιήσετε. Το εικονίδιο  
είναι κίτρινο όταν είναι ενεργοποιημένο.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Ρυθμίσεις. 
3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να 

προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις. 

Αυτόματη ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση συνδέσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Ρυθμίσεις > 
Ρυθμίσεις αυτόματης αλλαγής.

3. Πατήστε τα πλαίσια ελέγχου για αυτόματη 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
τηλεφώνου, της λειτουργίας Wi‑Fi και της 
λειτουργίας Bluetooth. 

4. Εισαγάγετε τις ημέρες και τις ώρες. 
5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε. 
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Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Wi-Fi.
3. Μετακινηθείτε σε ένα σημείο ενδιαφέροντος 

Wi‑Fi. 

Ενεργοποίηση του Wi-Fi Sharing
Ενεργοποιώντας το Wi-Fi Sharing, μπορείτε 
να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου σας με 
άλλους, μετατρέποντας τη συσκευή σας σε 
δρομολογητή Wi-Fi. 
1. Συνδέστε το nüvifone με την άλλη συσκευή.
2. Μετακινηθείτε σε ένα σημείο ενδιαφέροντος 

Wi‑Fi. 
3. Στο nüvifone, πατήστε το πλήκτρο . 
4. Πατήστε Ρυθμίσεις > Διαχείριση 

ασύρματης λειτουργίας > Wi-Fi  
Sharing > OK > Σύνδεση. Η άλλη 
συσκευή, όπως ο φορητός υπολογιστής, 
μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει τη 
σύνδεση Wi‑Fi. 

Ανταλλαγή αρχείων μέσω 
FTP
Μπορείτε να ανταλλάξετε αρχεία ανάμεσα 
σε δύο συσκευές Bluetooth ενεργοποιώντας 
το διακομιστή ή/και το πρόγραμμα-πελάτη 
μεταφοράς αρχείων.

Διαμόρφωση των υπηρεσιών 
μεταφοράς αρχείων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > 

Bluetooth.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στην επάνω 

πλευρά της οθόνης, επιλέξτε FTP. 
4. Αλλάξτε το ριζικό κατάλογο, εάν χρειάζεται. 

Το απομακρυσμένο πρόγραμμα‑πελάτης 
δεν μπορεί να προβάλλει αρχεία εκτός 
αυτού του καταλόγου.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση 
εξουσιοδότησης διακομιστή, εάν 
χρειάζεται. 

6. Πατήστε OK. 
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Προσαρμογή του 
nüvifone

Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
οθόνης
Ρύθμιση της φωτεινότητας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > 

Φωτεινότητα.
3. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα για όταν η 

συσκευή λειτουργεί με μπαταρία και με 
εξωτερική τροφοδοσία.

Ρύθμιση του χρονικού ορίου λήξης 
φωτισμού
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > 

Φωτισμός.
3. Ρυθμίστε το φωτισμό για όταν η συσκευή 

λειτουργεί με μπαταρία και με εξωτερική 
τροφοδοσία.

Διατήρηση του φωτισμού αναμμένου 
κατά την πλοήγηση
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Παράκαμψη φωτισμού. 
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναμμένος 

κατά την πλοήγηση.

Ευθυγράμμιση της οθόνης
Ευθυγραμμίστε (βαθμονομήστε) την οθόνη 
για να διασφαλίσετε ότι το στοιχείο που 
πατάτε στην οθόνη επιλέγεται. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στην 

επάνω πλευρά της οθόνης, επιλέξτε 
Ευθυγράμμιση.

4. Πατήστε Ευθυγράμμιση οθόνης και 
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη.
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Προσαρμογή χρωμάτων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Χρώματα.
3. Επιλέξτε Ημέρα (ανοικτό φόντο), Νύχτα 

(σκούρο φόντο) ή Αυτόματο.

Πρόσβαση στην ένταση ήχου 
συστήματος
Μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα ήχου για 
προσαρμοσμένα προφίλ, κουδουνίσματα, 
τύπους κουδουνίσματος, συμβάντα του 
συστήματος, ειδοποιήσεις, πατήματα στην 
οθόνη και κουμπιά της συσκευής.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος.

Αναδιάταξη του μενού 
Έναρξη
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε και σύρετε ένα εικονίδιο. 
3. Σύρετε το εικονίδιο και αφήστε το στη νέα 

θέση.

Προσαρμογή της Αρχικής 
οθόνης
Αλλαγή του θέματος της αρχικής 
οθόνης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Θέμα.
3. Επιλέξτε ένα θέμα για την Αρχική οθόνη. 

Αλλαγή της εικόνας της οθόνης 
αναμονής
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Εικόνα 

οθόνης αναμονής.
3. Πατήστε Εικόνα. 
4. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε 

μια εικόνα για την ταπετσαρία. 
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Επεξεργασία των συντομεύσεων της 
Αρχικής οθόνης
Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και  
45 συντομεύσεις στην Αρχική οθόνη. 
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 

οποιοδήποτε εικονίδιο στο μεσαίο τμήμα 
της Αρχικής οθόνης για δύο δευτερόλεπτα. 

2. Σύρετε ένα εικονίδιο σε μια νέα θέση ή στον 
κάδο απορριμμάτων.

3. Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο, πατήστε 
. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε 

Προσθήκη. 
4. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τις 

αλλαγές σας. 
Για να επαναφέρετε την Αρχική οθόνη στην 
αρχική διάταξη, πατήστε .

Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
τηλεφώνου
Αλλαγή του προφίλ
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος > Προφίλ. 
3. Πατήστε ένα προφίλ που θέλετε να 

χρησιμοποιηθεί, όπως Κανονικό και 
Αθόρυβο. 

ΣημειωΣη: Εάν επιλέξετε την αυτόματη 
λειτουργία, η συσκευή σας αλλάζει αυτόματα 
το προφίλ σε Κανονικό ή Σύσκεψη, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που έχετε δημιουργήσει στο 
ημερολόγιο του Outlook.

Ρύθμιση κουδουνίσματος
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος > 

Κουδούνισμα. 
3. Επιλέξτε ένα κουδούνισμα. 
4. Πατήστε Αναπαραγωγή για αναπαραγωγή 

του επιλεγμένου κουδουνίσματος. 

Ρύθμιση του τύπου κουδουνίσματος
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος > Τύπος 

κουδουνίσματος. 
3. Επιλέξτε έναν τύπο κουδουνίσματος, όπως 

Δόνηση και κουδούνισμα.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για 
προχωρημένους
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος >  

Για προχωρημένους. 
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ήχοι.
4. Επιλέξτε τα συμβάντα για τα οποία θέλετε 

να ενεργοποιήσετε ήχους.
5. Πατήστε OK.

Αλλαγή ειδοποιήσεων
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους και 
μηνύματα ειδοποιήσεων σε συγκεκριμένα 
συμβάντα, όπως αναπάντητες κλήσεις και 
υπενθυμίσεις.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος >  

Για προχωρημένους.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ειδοποιήσεις.
4. Επιλέξτε το συμβάν στο οποίο θέλετε να 

αντιστοιχίσετε μια ειδοποίηση.

5. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης.
6. Πατήστε OK.

Ορίστε Δόνηση για τα πατήματα 
στην οθόνη
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος >  

Για προχωρημένους.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Δόνηση.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πατήματα 

στην οθόνη.
5. Επιλέξτε έναν τύπο δόνησης.
6. Πατήστε OK.

Αυτόματη απάντηση τηλεφωνικής 
κλήσης
Απαντάτε αυτόματα στις κλήσεις όταν έχετε 
συνδέσει ένα ακουστικό. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσωπικές > 

Τηλέφωνο.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αυτόματη 
απάντηση. 

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για 
ενεργοποίηση της λειτουργίας  
αυτόματης απάντησης. 
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5. Επιλέξτε το χρόνο αναμονής της συσκευής 
πριν απαντήσει στην κλήση.

6. Πατήστε OK.

Ενεργοποίηση ειδοποίησης 
σύνδεσης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσωπικές > 

Τηλέφωνο.
3. Από το μενού ρυθμιστικού στο επάνω 

μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρύθμιση 
κλήσης. 

4. Επιλέξτε μια ειδοποίηση που θα 
χρησιμοποιείται όταν απαντάτε σε  
μια κλήση.

Προσαρμογή των τοπικών 
ρυθμίσεων
Οι μονάδες μέτρησης καθορίζονται σύμφωνα 
με την περιοχή που επιλέγετε. 

Επιλογή περιοχής
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Τοπικές 

ρυθμίσεις.

3. Πατήστε το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, 
επιλέξτε μια περιοχή και πατήστε OK. 

 ΣΥΜβΟΥΛΗ: Για να προσαρμόσετε 
περισσότερο τις μονάδες μέτρησης, από το 
μενού ρυθμιστικού στην επάνω πλευρά της 
οθόνης, επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε τις 
προσαρμογές.

4. Επανεκκινήστε το nüvifone.

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης 
πλοήγησης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Γενικά.
3. Επιλέξτε μονάδες μέτρησης για απόσταση 

και ταχύτητα, κατεύθυνση, υψόμετρο και 
θερμοκρασία.
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Κλείδωμα τηλεφώνου με 
κωδικό πρόσβασης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσωπικές > 

Κλείδωμα. 
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα 

στο Ερώτηση εάν το τηλέφωνο δεν 
χρησιμοποιείται για και επιλέξτε τη 
χρονική διάρκεια.

4. Επιλέξτε έναν Τύπο κωδικού 
πρόσβασης. 

5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και 
πληκτρολογήστε τον ξανά για επιβεβαίωση. 

6. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε Υπόδειξη 
και εισαγάγετε μια υπόδειξη. 

7. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις 
αλλαγές. 

Αλλαγή των ρυθμίσεων 
τροφοδοσίας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > 

Τροφοδοσία.
3. Πατήστε Για προχωρημένους. 
4. Ρυθμίστε τον τρόπο αυτόματης 

απενεργοποίησης του nüvifone όταν 
λειτουργεί με μπαταρία και με εξωτερική 
τροφοδοσία.
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Διαμόρφωση του προφίλ 
δικτύου του τηλεφώνου
Εάν οι ρυθμίσεις δικτύου του παρόχου 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν 
εντοπιστούν κατά την εγκατάσταση  
της κάρτας SIM, μπορείτε να επιλέξετε  
το επιθυμητό δίκτυο. 

Οι ρυθμίσεις GPRS, WAP και  
MMS διαμορφώνονται, επίσης,  
από την επιλογή Ρύθμιση δικτύου.

Αυτόματη διαμόρφωση 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > 

Ρύθμιση δικτύου. 
3. Πατήστε Αυτόματη ανίχνευση για να 

εντοπιστεί ο πάροχος υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας σύμφωνα με τα στοιχεία της 
κάρτας SIM. 

4. Πατήστε Ολοκληρώθηκε.

Μη αυτόματη διαμόρφωση
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > 

Ρύθμιση δικτύου. 
3. Επιλέξτε τη χώρα σας. 
4. Επιλέξτε τον πάροχο υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας που διαθέτετε. 
5. Πατήστε Ολοκληρώθηκε.

Εναλλαγή μεταξύ δικτύων GSM  
και 3G
Επιλέξτε το σωστό τύπο δικτύου για την 
κάρτα SIM σας.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Δίκτυα 

GSM/3G. 
3. Από το πλαίσιο Δίκτυο, επιλέξτε ένα δίκτυο 

ή πατήστε Αυτόματο. Το δίκτυο 3G έχει 
προτεραιότητα σε σχέση με το δίκτυο GSM 
εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματο. 

4. Πατήστε OK.
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Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
πλοήγησης
Προσαρμογή των ρυθμίσεων χάρτη
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Χάρτης. 
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε. 
Λεπτομέρεια χάρτη — προσαρμόστε 
την ποσότητα των λεπτομερειών που 
εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση 
περισσότερων λεπτομερειών μπορεί 
να προκαλέσει επιβράδυνση της 
επανασχεδίασης του χάρτη. 
Προσανατολισμός — επιλέξτε 
Τρισδιάστατο για να εμφανίσετε το 
χάρτη σε 3 διαστάσεις (3Δ) με την 
κατεύθυνσή σας στην επάνω πλευρά, 
Προς πορεία για εμφάνιση του 
χάρτη σε δύο διαστάσεις (2Δ) με την 
κατεύθυνσή σας στην επάνω πλευρά 
ή Προς βορρά για εμφάνιση του 
χάρτη σε 2Δ με το Βορρά στην επάνω 
πλευρά.
Εμφάνιση θέσης — εμφανίστε τη 
θέση σας στον πλησιέστερο δρόμο  
ή στη θέση GPS.

•

•

•

Αυτόματο ζουμ — επιλέξτε 
Ενεργοποιημένο για να εφαρμόζει ο 
χάρτης αυτόματο ζουμ στην επόμενη 
στροφή.
Εμφάνιση ορίου ταχύτητας —  
επιλέξτε Ναι για να εμφανίζεται το  
όριο ταχύτητας καθώς ταξιδεύετε  
σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.
Όχημα — επιλέξτε ένα εικονίδιο που 
θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση 
της θέσης σας στο χάρτη. 

Αλλαγή των ρυθμίσεων 
δρομολόγησης
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Δρομολόγηση.
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε. 
Υπολογισμός πορειών για —  
επιλέξτε τον τύπο του οχήματός  
σας για βελτιστοποίηση πορειών.

•

•

•

•
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Επαναϋπολογισμός εκτός  
πορείας — επιλέξτε πώς η συσκευή 
θα σας ειδοποιεί όταν βρίσκεστε εκτός 
πορείας. 
Προτίμηση πορείας — επιλέξτε μια 
προτίμηση για τον υπολογισμό της 
πορείας σας. 
Προεπισκόπηση στροφής —  
επιλέξτε Ενεργοποιημένο για 
να εμφανίζεται μια σύντομη 
προεπισκόπηση των επερχόμενων 
στροφών.
Ρύθμιση αποφυγής — επιλέξτε  
τους τύπους δρόμων ή περιοχών που 
θέλετε να αποφεύγονται στις πορείες. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 44.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Ήχος.
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε. 
Φωνή — επιλέξτε μια φωνή για τα 
φωνητικά μηνύματα.
Φωνητικό μήνυμα — ενεργοποιήστε 
και απενεργοποιήστε τα φωνητικά 
μηνύματα πλοήγησης.

•

•

•

•

•

•

Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
σημείων εγγύτητας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία 

εγγύτητας.
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε. 
Σετ προσαρμοσμένων POI —  
ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε 
τα σετ προσαρμοσμένων POI (σημεία 
ενδιαφέροντος) που έχετε φορτώσει 
στο nüvifone. 
Κάμερες ασφαλείας — ενεργοποιήστε 
και απενεργοποιήστε τις βάσεις 
δεδομένων Καμερών ασφαλείας που 
έχετε φορτώσει στο nüvifone. 
Ηχητική ειδοποίηση — επιλέξτε 
τον ήχο που θέλετε να σας ειδοποιεί 
όταν πλησιάζετε ένα προσαρμοσμένο 
σημείο ενδιαφέροντος ή μια θέση 
κάμερας ασφαλείας. 

•

•

•
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Αλλαγή της μορφής θέσης και του 
σημείου αναφοράς χάρτη
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Γενικά. 
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε. 
Μορφή θέσης — επιλέξτε μια 
μορφή για τις συντεταγμένες που να 
ταιριάζει με τον έντυπο χάρτη που 
χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε Δίκτυο 
UTM χρήστη για να εισαγάγετε τις 
πληροφορίες συντεταγμένων.
Σημείο αναφοράς — επιλέξτε ένα 
σημείο αναφοράς χάρτη που να 
ταιριάζει με τον έντυπο χάρτη που 
χρησιμοποιείτε. 

•

•

Αλλαγή ρυθμίσεων συνδεδεμένων 
υπηρεσιών
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Συνδεδεμένες υπηρεσίες. 
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε. 
Πρόσβαση σε συνδεδεμένες 
υπηρεσίες — επιλέξτε τρόπο 
σύνδεσης για πρόσβαση στις 
Συνδεδεμένες υπηρεσίες.
Ενημερώσεις θέσης — επιλέξτε να 
αποστέλλονται ενημερώσεις θέσης  
στο Ciao! μη αυτόματα ή αυτόματα.
Παρατηρήσεις για Συνδεδεμένες 
υπηρεσίες — επιλέξτε να 
αποστέλλονται περιοδικά ανώνυμες 
πληροφορίες θέσης από το τηλέφωνό 
σας. Το τηλέφωνό σας πρέπει να 
διαθέτει μια σύνδεση δεδομένων. 
Ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις 
μεταφοράς δεδομένων. 

•

•

•
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Αλλαγή των ρυθμίσεων GPS
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > GPS.
3. Πατήστε μια ρύθμιση για να την 

προσαρμόσετε.
Αυτόματη ενημέρωση — επιλέξτε 
πώς το nüvifone θα ενημερώνει 
αυτόματα τις πληροφορίες GPS.
Ενημέρωση κατά τον  
συγχρονισμό — επιλέξτε εάν το 
nüvifone θα ενημερώνει αυτόματα τις 
πληροφορίες GPS όταν συγχρονίζετε 
το nüvifone με τον υπολογιστή σας. 
Ενημέρωση δεδομένων GPS —  
προβάλετε τις πληροφορίες για την 
τελευταία φορά που ενημερώθηκαν τα 
δεδομένα GPS. Πατήστε Ενημέρωση 
για να ενημερώσετε αμέσως τα 
δεδομένα GPS. 
Κατάσταση GPS — προβάλετε 
πληροφορίες για τους δορυφόρους 
GPS που λαμβάνει η συσκευή σας  
και για το σήμα τους. 

•

•

•

•

Απενεργοποίηση GPS
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > GPS.
3. Πατήστε Κατάσταση GPS. 
4. Πατήστε  > Απενεργοποίηση GPS.
Ορισμός της θέσης σας 
Όταν ενεργοποιείτε το GPS για πρώτη φορά 
ή εάν έχετε διανύσει περισσότερα από 600 
μίλια με το δέκτη GPS απενεργοποιημένο, 
πρέπει να γίνει προετοιμασία του GPS. Για 
να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται για τη 
λήψη σημάτων δορυφόρου, ορίστε τη θέση 
σας στο χάρτη. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > GPS.
3. Πατήστε Κατάσταση GPS. 
4. Πατήστε  > Νέα θέση. 
5. Πατήστε σε ένα σημείο του χάρτη και 

πατήστε OK.
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
της ασφαλούς λειτουργίας
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση >  

Γενικά > Ασφαλής λειτουργία.
3. Πατήστε Ενεργοποιημένο για να 

ενεργοποιήστε την ασφαλή λειτουργία. 
Όταν κινείται το όχημά σας, η ασφαλής 
λειτουργία απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες 
που απαιτούν σημαντική επιτήρηση από 
τον χειριστή και οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποσπάσουν την προσοχή κατά την οδήγηση. 

Κατάργηση προγραμμάτων
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > 

Κατάργηση προγραμμάτων.
3. Πατήστε σε ένα πρόγραμμα και επιλέξτε 

Κατάργηση. 

Προβολή πληροφοριών 
συσκευής
Προβολή των σετ χαρτών σας
Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει 
ενσωματωμένα δεδομένα χάρτη. Μπορείτε, 
επίσης, να αγοράσετε πρόσθετα δεδομένα 
χάρτη από τον αντιπρόσωπο Garmin ή ASUS 
της περιοχής σας. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Σετ χαρτών. 
3. Πατήστε  > MapSource.
4. Για να απενεργοποιήσετε ένα χάρτη, 

καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο 
ελέγχου δίπλα στο χάρτη.

Προβολή πνευματικών δικαιωμάτων 
και Αδειών χρήσης τελικού χρήστη
Προβάλετε πληροφορίες για τα πνευματικά 
δικαιώματα και τις άδειες χρήσης τελικού 
χρήστη. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες. 
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Προβολή πληροφοριών πλοήγησης
Προβάλετε την έκδοση του λογισμικού 
πλοήγησης και το αναγνωριστικό μονάδας  
του λογισμικού. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > 

Πληροφορίες. 

Προβολή πληροφοριών συστήματος
Προβάλετε πληροφορίες συστήματος της 
Microsoft.
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > 

Πληροφορίες συστήματος. 
3. Χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμιστικού για 

να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη 
συσκευή και την έκδοση.

Προβολή έκδοσης χάρτη
1. Πατήστε το πλήκτρο . 
2. Πατήστε Εργαλεία > Διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων > Σετ χαρτών. 
3. Πατήστε σε ένα χάρτη για να προβάλετε 

την έκδοση. 

Επαναφορά των 
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή 
σας (όπως Αγαπημένα) διαγράφονται. Τα 
αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην περιοχή 
My Storage και τα δεδομένα χάρτη δεν 
διαγράφονται. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση 
των διαγραμμένων πληροφοριών. 
Αυτή η διαδικασία επαναφέρει όλες τις 
ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές 
και διαγράφει όλα τα δεδομένα που έχει 
εισάγει ο χρήστης. 
1. Πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > 

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 
3. Πληκτρολογήστε 1234 και πατήστε OK. 
Πραγματοποιείται ανάκτηση όλων των 
αρχικών ρυθμίσεων. Τυχόν στοιχεία που  
έχετε αποθηκεύσει διαγράφονται.
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Παράρτημα
Επαναφορά του nüvifone
Εάν το nüvifone σταματήσει να λειτουργεί, 
απενεργοποιήστε το και έπειτα ενεργοποιήστε 
το ξανά. 

Εάν αυτό δεν βοηθήσει, αφαιρέστε το 
κάλυμμα της μπαταρίας. Με τη γραφίδα, 
πατήστε το κουμπί Επαναφορά (ανατρέξτε 
στη σελίδα 7). Το nüvifone θα πρέπει να 
επανεκκινηθεί και να αρχίσει να λειτουργεί 
κανονικά.

Πληροφορίες μπαταρίας 
Το εικονίδιο μπαταρίας  στη γραμμή 
κατάστασης δείχνει την κατάσταση της 
εσωτερικής μπαταρίας. Για να βελτιώσετε 
την ακρίβεια του μετρητή της μπαταρίας, 
αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία και, 
στη συνέχεια, φορτίστε την πλήρως. Μην 
αποσυνδέετε το nüvifone μέχρι να φορτιστεί 
πλήρως. 

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής 
της μπαταρίας

Πατήστε το πλήκτρο  και πατήστε 
Ρυθμίσεις > Σύστημα > Φωτισμός  
για να μειώσετε το φωτισμό.
Μην αφήνετε το nüvifone εκτεθειμένο 
στο άμεσο ηλιακό φως. Αποφεύγετε την 
παρατεταμένη έκθεση σε υπερβολική 
θερμότητα.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό τύπο 
μπαταρίας: επαναφορτιζόμενη HiTech 
ιόντων λιθίου SBP-23 με δυνατότητα 
αντικατάστασης από το χρήστη. Η χρήση 
λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να ενέχει 
κινδύνους έκρηξης.
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα 
για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ένα 
αιχμηρό αντικείμενο μπορεί να τρυπήσει 
την μπαταρία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει 
σε κίνδυνο φωτιάς, χημικού εγκαύματος, 
διαρροής ηλεκτρολυτών ή/και τραυματισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  
αγορά μπαταρίας αντικατάστασης, επισκε-
φθείτε τη διεύθυνση www.garminasus.com. 

•

•

www.garminasus.com


Παράρτημα

106 nüvifone M10 Εγχειρίδιο κατόχου

ΣΥμΒΟΥΛη: Για να αποφύγετε την 
απώλεια των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, 
αντικαταστήστε την μπαταρία μέσα σε πέντε 
λεπτά από τη στιγμή αφαίρεσής της από τη 
συσκευή.

Επικοινωνήστε με το τμήμα διάθεσης 
απορριμμάτων της περιοχής σας για 
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή  
απόρριψη της μπαταρίας και της  
συσκευής.

Αλλαγή της ασφάλειας 
στο καλώδιο τροφοδοσίας 
αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, 
φροντίστε να μη χάσετε κάποιο από τα 
μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι τα 
τοποθετείτε ξανά στην κατάλληλη θέση. Το 
καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα 
λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί 
σωστά.
Εάν η μονάδα σας δεν φορτίζει στο όχημα, 
ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάσταση της 
ασφάλειας που είναι τοποθετημένη στην άκρη 
του προσαρμογέα του οχήματος.

1. Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να 
πιέστε προς τα κάτω το ασημένιο άκρο και 
περιστρέψτε το νόμισμα προς τα αριστερά, 
κατά 90 μοίρες. 

2. Αφαιρέστε την απόληξη, το ασημένιο άκρο 
και την ασφάλεια. 

3. Τοποθετήστε μια ασφάλεια 1 A τύπου fast 
blow του ίδιου μεγέθους. 

4. Βεβαιωθείτε ότι το ασημένιο άκρο 
βρίσκεται τοποθετημένο στην απόληξη. 
Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα και 
αντικαταστήστε την απόληξη. 
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Τοποθέτηση στο ταμπλό
Ένας δίσκος στήριξης συμπεριλαμβάνεται σε 
ορισμένα πακέτα nüvifone. Χρησιμοποιήστε 
το συμπεριλαμβανόμενο δίσκο στήριξης για 
να τοποθετήσετε τη συσκευή σας στο ταμπλό 
και για να συμμορφώνεστε με ορισμένους 
εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Ποτέ 
μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση που 
εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού προς  
το δρόμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το αυτοκόλλητο μόνιμης στήριξης είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθεί αφού 
εφαρμοστεί. 
1. Καθαρίστε και στεγνώστε το ταμπλό στο 

σημείο όπου θέλετε να τοποθετήστε το 
δίσκο.

2. Αφαιρέστε την ταινία από το αυτοκόλλητο 
στο κάτω μέρος του δίσκου.

3. Τοποθετήστε το δίσκο στο ταμπλό.
4. Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από το 

επάνω μέρος του δίσκου.
5. Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης στο 

επάνω μέρος του δίσκου. Χαμηλώστε  
το μοχλό (προς το μέρος του δίσκου).

Αφαίρεση του nüvifone και 
της βάσης
Αφαίρεση του nüvifone από τη βάση
1. Πατήστε την προεξοχή στην επάνω πλευρά 

της βάσης.
2. Γείρετε το nüvifone προς τα εμπρός.

Αφαίρεση της βάσης από τη 
βεντούζα
1. Στρέψτε τη βάση προς τα δεξιά ή προς τα 

αριστερά.
2. Ασκήστε πίεση ώστε η υποδοχή της  

βάσης να απελευθερώσει τη σφαίρα  
της βεντούζας.

Αφαίρεση της βεντούζας από το 
παρμπρίζ
1. Ανασηκώστε το βραχίονα της βεντούζας 

προς το μέρος σας.
2. Τραβήξτε την προεξοχή της βεντούζας 

προς το μέρος σας.
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Φροντίδα της συσκευής σας
Προσπαθήστε να αποφύγετε οποιαδήποτε 
πτώση της συσκευής, καθώς και τη 
λειτουργία της σε περιβάλλον έντονων 
κραδασμών και δονήσεων.
Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής 
στο νερό. Η επαφή με το νερό μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη 
όπου ενδέχεται να υπάρξει παρατεταμένη 
έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, επειδή 
μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε 
σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο για τη 
λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή 
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη. Παρόλο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γραφίδα 
για τη λειτουργία της οθόνης αφής, ποτέ 
μην το επιχειρήσετε ενώ παράλληλα 
χειρίζεστε ένα όχημα. 

•

•

•

•

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο κλοπής, 
μη διατηρείτε τη συσκευή και τη βάση 
στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν 
τις χρησιμοποιείτε. Απομακρύνετε τα 
υπολείμματα της βεντούζας στήριξης  
από το παρμπρίζ.

Προδιαγραφές
Φυσικές διαστάσεις (Π × Υ × Β):  

116 × 58 × 14,3 mm  
(4,57 × 2,28 × 0,56 ίντσες)

Βάρος: 138 g (4,87 oz.)
Οθόνη: 3,5 ίντσες διαγωνίως, 800 × 480 pixel, 

οθόνη WVGA αφής
Θήκη: Μη αδιάβροχη (IP51)
εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: από -15°C έως 

40°C (από 5°F έως 104°F)
εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: από -20°C 

έως 70°C (από -4°F έως 158°F)

•
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εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας φορτιστή AC: 
από 0°C έως 50°C (32°F έως 122°F)

Υποδοχή τροφοδοσίας/υπολογιστή: micro-USB 
Υποδοχή για ακουστικά: 3,5 mm
Τύπος μπαταρίας: επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

HiTech ιόντων λιθίου SBP-23 με δυνατότητα 
αντικατάστασης από το χρήστη (1500 mA)

Χρόνος αναμονής: 300 έως 600 ώρες*
Χρόνος ομιλίας: 4 έως 8 ώρες*
* Ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου και τη 

χρήση του τηλεφώνου.
Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες
είσοδος τροφοδοσίας: ρεύμα οχήματος DC με 

χρήση καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου, 
φορτιστής AC με χρήση καλωδίου USB, 
καλώδιο ρεύματος AC (προαιρετικό)

Δέκτης GPS: Υψηλής ευαισθησίας
Χρόνοι λήψης*: 

Ζεστό: <1 δευτ. 
Κρύο: <38 δευτ. 
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: 
<45 δευτ. 
*Μέσοι χρόνοι λήψης για σταθερό δέκτη με 
καθαρή θέα προς τον ουρανό.

Ζώνη συχνοτήτων: HSDPA DL 7,2Mbps  
UMTS 900/2100, EDGE/GPRS/GSM 
850/900/1800/1900, Κατηγορία 10

Άλλες δυνατότητες σύνδεσης: Bluetooth  
2.0 + EDR; WLAN; micro USB 2.0

Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows Mobile 
6.5.3 Professional 

Κάμερα/Φωτογραφίες: κάμερα 5 MP με EDOF
Αποθήκευση δεδομένων: μέχρι 2,5 GB στην 

εσωτερική μνήμη και μέχρι 16 GB με  
κάρτα microSD

Διασύνδεση υπολογιστή: μαζική αποθήκευση USB 
plug-and-play, ActiveSync
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Σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας και προϊόντος
Για ενημερώσεις των πληροφοριών  
ασφαλείας και προϊόντος, ανατρέξτε  
στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο κατόχου  
στη διεύθυνση www.garminasus.com/M10. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τυχόν αδυναμία αποφυγής των ακόλουθων 
δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων μπορεί 
να οδηγήσει σε ατύχημα ή σύγκρουση, με 
πιθανή συνέπεια το θάνατο ή την πρόκληση 
σοβαρού τραυματισμού.

Γενικές προειδοποιήσεις συσκευής
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής 
σε όχημα, τοποθετήστε τη συσκευή με 
ασφάλεια ώστε να μην εμποδίζει την 
ορατότητα του οδηγού ως προς το δρόμο 
ή ώστε να μην παρεμποδίζει τα όργανα 
του οχήματος, όπως το τιμόνι, τα πεντάλ 
ή το μοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων. Μην 
τοποθετείτε τη συσκευή μπροστά ή επάνω 
από οποιονδήποτε αερόσακο. 
Η βάση τοποθέτησης μπορεί να μην 
παραμένει πάντοτε προσαρτημένη στο 

•

•

παρμπρίζ. Μην τοποθετείτε τη βάση 
σε θέσεις στις οποίες θα μπορούσε να 
αποσπάσει την προσοχή του οδηγού 
πέφτοντας. Διατηρείτε το παρμπρίζ 
καθαρό, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
βάση θα παραμένει προσαρτημένη σε 
αυτό.

Προειδοποιήσεις λειτουργίας
Να ενεργείτε βασιζόμενοι στην ορθή 
κρίση και να χειρίζεστε το αυτοκίνητο 
με ασφάλεια. η συσκευή δεν πρέπει 
να αποσπά την προσοχή σας κατά 
την οδήγηση και θα πρέπει να 
έχετε πάντοτε πλήρη επίγνωση των 
συνθηκών οδήγησης. 
Αποφύγετε να κοιτάτε την οθόνη 
της συσκευής κατά την οδήγηση 
χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, 
όποτε αυτό είναι δυνατό.
Μην εισάγετε προορισμούς, αλλάζετε 
ρυθμίσεις ή αποκτάτε πρόσβαση σε 
οποιεσδήποτε λειτουργίες που απαιτούν 
παρατεταμένη χρήση των στοιχείων 
ελέγχου της συσκευής κατά την οδήγηση. 
Σταματάτε στην άκρη του δρόμου 
με ασφαλή και νόμιμο τρόπο πριν 

•

•

•

www.garminasus.com/M10
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επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτού 
του είδους τις λειτουργίες.
Κατά την πλοήγηση, συγκρίνετε 
προσεκτικά τις πληροφορίες που 
εμφανίζονται στη συσκευή με όλες 
τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών 
πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
οδικών σημάτων, των αποκλεισμών 
δρόμων, των συνθηκών δρόμου, 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης, 
των καιρικών συνθηκών και άλλων 
παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν 
την ασφάλεια κατά την οδήγηση. Για 
λόγους ασφαλείας, να επιλύετε πάντοτε 
τυχόν ανακολουθίες πριν συνεχίσετε 
την πλοήγηση, να ακολουθείτε τις 
οδηγίες των οδικών σημάτων και να 
προσαρμόζεστε στις συνθήκες του 
δρόμου.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε 
να παρέχει προτάσεις πορείας. Δεν 
αντικαθιστά, ωστόσο, την ανάγκη 
προσοχής από μέρους του οδηγού και την 
ορθή κρίση του. Μην επιλέγετε προτάσεις 
πορείας που σας προτρέπουν να προβείτε 
σε μη ασφαλείς ή παράνομους ελιγμούς 
ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
αυτοκινήτου.

•

•

Προειδοποιήσεις μπαταρίας
Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές οι οδηγίες, 
η εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου 
ενδέχεται να έχει μειωμένη διάρκεια 
ζωής ή να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα 
GPS, πυρκαγιά, χημικό έγκαυμα, διαρροή 
ηλεκτρολυτών ή/και τραυματισμό.

Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη 
σε πηγή θερμότητας ή σε χώρο με υψηλή 
θερμοκρασία, όπως μέσα σε ένα όχημα 
σταθμευμένο στον ήλιο. Για να αποφύγετε 
ενδεχόμενη ζημιά, αφαιρείτε τη συσκευή 
από το αυτοκίνητο ή φυλάσσετέ τη 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, όπως 
στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. 
Μην την τρυπάτε και μην την 
αποτεφρώνετε. 
Όταν φυλάσσετε τη συσκευή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, φυλάσσετέ την σε 
χώρο με θερμοκρασία: από -20°C έως 
70°C (από -4°F έως 158°F). 

•

•

•
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Μην λειτουργείτε τη συσκευή εκτός των 
ακόλουθων ορίων θερμοκρασίας: από 
-15°C έως 40°C (5°F έως 104°F).
Επικοινωνήστε με το τμήμα διάθεσης 
απορριμμάτων της περιοχής σας για 
τη σωστή ανακύκλωση/απόρριψη της 
συσκευής/μπαταρίας.
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα 
για να αφαιρέσετε την μπαταρία.
Κρατήστε την μπαταρία μακριά από 
παιδιά. 
Μην αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε ή 
προκαλείτε ζημιά στην μπαταρία.
Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό φορτιστή 
AC ή εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας, 
χρησιμοποιήστε μόνο το αξεσουάρ που 
είναι εγκεκριμένο για το προϊόν σας.
Μην τροποποιείτε ή ανακατασκευάζετε, 
προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα 
αντικείμενα μέσα στην μπαταρία, τη 
βυθίζετε ή την αφήνετε εκτεθειμένη σε 
νερό ή άλλα υγρά, σε φωτιά, έκρηξη ή 
άλλο κίνδυνο.

•

•

•

•

•

•

•

Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία ή 
αφήνετε μεταλλικά αγώγιμα αντικείμενα 
να έρθουν σε επαφή με τους πόλους της 
μπαταρίας.
Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με 
τη σωστή μπαταρία αντικατάστασης. 
Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να 
οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Για να 
αγοράσετε μια μπαταρία αντικατάστασης, 
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Garmin 
ή ASUS της περιοχής σας ή μεταβείτε 
στην τοποθεσία Web των Garmin-Asus.
Μην αφαιρείτε ή μην προσπαθήσετε 
να αφαιρέσετε την μπαταρία χωρίς 
δυνατότητα αντικατάστασης από το 
χρήστη. 
Για να απορρίψετε τη συσκευή, 
παραδώστε την σε μια επαγγελματική 
υπηρεσία, όπως ένα κέντρο διαχείρισης 
ηλεκτρονικών απορριμμάτων, για 
να αφαιρεθεί και να ανακυκλωθεί η 
μπαταρία. 

•

•

•

•
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Νομικοί περιορισμοί τοποθέτησης 
της συσκευής στο παρμπρίζ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη βεντούζα στήριξης 
στο παρμπρίζ, ελέγξτε τους τοπικούς 
νόμους και τις διατάξεις της περιοχής όπου 
οδηγείτε για τυχόν ισχύοντες περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών 
κατά της τοποθέτησης αντικειμένων στο 
παρμπρίζ σε σημεία που εμποδίζουν την 
ορατότητα του οδηγού. είΝΑι εΥΘύΝη 
ΤΟΥ ΧΡήΣΤη ΝΑ ΤΟΠΟΘεΤήΣει Τη 
ΣΥΣΚεΥή GArMin ΣύμΦωΝΑ με 
όΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ιΣΧύΟΝΤεΣ ΝόμΟΥΣ 
ΚΑι ΤιΣ ιΣΧύΟΥΣεΣ ΔιΑΤΆξειΣ. Όπου 
απαιτείται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
άλλες επιλογές της Garmin για στήριξη στο 
ταμπλό. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή 
Garmin σε θέση που δεν εμποδίζει την 
ορατότητα του οδηγού προς το δρόμο. 
Η Garmin δεν αποδέχεται καμία ευθύνη 
για τυχόν πρόστιμα, ποινές ή ζημιές που 
μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της 
παράβλεψης οποιουδήποτε εθνικού ή τοπικού 
νόμου ή οποιασδήποτε διάταξης που αφορά 
τη χρήση της συσκευής Garmin.

Πληροφορίες δεδομένων χάρτη
Η Garmin και η ASUS χρησιμοποιούν ένα 
συνδυασμό κρατικών και ιδιωτικών πηγών 
δεδομένων. Όλες σχεδόν οι πηγές δεδομένων 
περιέχουν ορισμένα μη ακριβή ή μη πλήρη 
δεδομένα. Σε ορισμένες χώρες είτε δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πλήρεις και ακριβείς 
πληροφορίες δεδομένων χάρτη είτε το κόστος 
τους είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
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Δήλωση συμμόρφωσης
Δια του παρόντος, η Garmin και η ASUS 
δηλώνουν ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται 
πλήρως με τις κύριες απαιτήσεις και 
άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/EC. Για να δείτε την πλήρη δήλωση 
συμμόρφωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση  
www.garminasus.com 
/declaration-of-conformity.

Χρήση εξοπλισμού
Αυτό το nüvifone προορίζεται για χρήση σε 
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων χωρών:

AT EE IS NO
BE ES IT PL
BG FI LI PT
CH FR LT RO
CY GB LU ΝΑ
CZ GR LV SI
DE HU MT SK
DK IE NL TR

βηματοδότες και άλλες ιατρικές 
συσκευές
Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ των κινητών 
τηλεφώνων και της ομαλής λειτουργίας 
των βηματοδοτών. Οι κατασκευαστές 
βηματοδοτών συνιστούν σε όσους φέρουν 
βηματοδότη να ακολουθούν τις παρακάτω 
οδηγίες, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
ενδεχόμενος κίνδυνος παρεμβολών στη 
λειτουργία του βηματοδότη:

Διατηρείτε πάντα απόσταση  
15 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα 
στο βηματοδότη και οποιαδήποτε 
ενεργοποιημένη συσκευή κινητού 
τηλεφώνου.
Τοποθετήστε το τηλέφωνο στην  
αντίθετη πλευρά από τον βηματοδότη. 
Μη μεταφέρετε το τηλέφωνο σε τσέπη 
στο ύψος του στέρνου.
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, 
τοποθετείτε το στην αντίθετη πλευρά από 
το βηματοδότη, ώστε να ελαχιστοποιείτε 
τυχόν κίνδυνο παρεμβολών.

•

•

•

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν 
παρεμβολές, απενεργοποιήστε αμέσως  
το τηλέφωνο.

Όσον αφορά άλλες ιατρικές συσκευές, 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον 
κατασκευαστή, για να πληροφορηθείτε εάν 
το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές στη συσκευή, καθώς και για 
τις προφυλάξεις που μπορείτε να λάβετε 
προκειμένου να αποφύγετε τις παρεμβολές.

Αποφυγή βλάβης στην ακοή
Είναι δυνατό να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη 
στα αφτιά σας, ακόμα και απώλεια της ακοής 
σας, εάν ακούτε σε μεγάλη ένταση τους ήχους 
που εκπέμπει το ακουστικό του τηλεφώνου, 
τα ακουστικά ή το σετ ακουστικών-
μικροφώνου. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε 
όσους μιλούν γύρω σας, αυτό σημαίνει ότι η 
ένταση είναι υπερβολικά υψηλή. Περιορίστε 
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκθέτετε 
τα αφτιά σας σε υψηλή ένταση. Εάν 
παρουσιάσετε συμπτώματα βουητού στα 
αφτιά ή ακούτε πνιχτές ομιλίες, διακόψτε τη 
χρήση του τηλεφώνου και απευθυνθείτε σε 
ειδικούς για τον έλεγχο της ακοής σας. 

• Αποφυγή επαναλαμβανόμενων 
κινήσεων
Περιστασιακά, μπορεί να νιώθετε ενοχλήσεις 
στα χέρια, τους βραχίονες, τους ώμους, 
το λαιμό ή σε άλλα μέρη του σώματος, 
εάν πραγματοποιείτε επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες, όπως η πληκτρολόγηση στη 
συσκευή. Κάνετε συχνά διαλείμματα. Εάν 
αισθανθείτε ενόχληση ενώ χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή ή κατόπιν, διακόψτε τη χρήση της 
συσκευής και επισκεφθείτε ένα γιατρό.

Αποφυγή συμπτωμάτων κρίσης, 
σκοτοδίνης και κόπωσης των ματιών
Ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων ενδέχεται 
να παρουσιάσει συμπτώματα κρίσης ή 
σκοτοδίνης που προκαλούνται από τη 
γρήγορη αυξομείωση ή το μοτίβο εναλλαγής 
του φωτός, όπως κατά την παρακολούθηση 
βίντεο ή κατά τη διάρκεια παιχνιδιών.

Εάν έχετε παρουσιάσει συμπτώματα κρίσης 
ή σκοτοδίνης, ή έχετε σχετικό οικογενειακό 
ιστορικό, συμβουλευθείτε ένα γιατρό προτού 
παίξετε παιχνίδια ή παρακολουθήσετε βίντεο 
στη συσκευή σας. 
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Για να μειώσετε τον κίνδυνο σκοτοδίνης, 
κρίσεων και κόπωσης στα μάτια, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Αποφεύγετε την παρατεταμένη χρήση και 
κάνετε συχνά διαλείμματα από τη χρήση 
της συσκευής. 
Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στα 
μάτια σας. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά 
φωτισμένο χώρο.

Εάν εκδηλώνετε σπασμούς, τικ στα μάτια ή 
στους μύες, απώλεια συνείδησης, ακούσιες 
κινήσεις ή διαταραχή προσανατολισμού, 
διακόψτε τη χρήση της συσκευής και 
συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες
Αυτή η συσκευή είναι κινητός πομπός και 
δέκτης που χρησιμοποιεί την κεραία της 
για να στέλνει και να λαμβάνει χαμηλά 
επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (RF), 
με σκοπό την επικοινωνία μέσω φωνής και 
δεδομένων. Η συσκευή εκπέμπει ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων κάτω από τα αποδεκτά 
όρια, όταν λειτουργεί σε κατάσταση μέγιστης 

•

•

•

ισχύος εξόδου και όταν χρησιμοποιείται 
με εγκεκριμένα αξεσουάρ Garmin. Για να 
συμμορφώνεται η συσκευή με τις απαιτήσεις 
του ICNIRP αναφορικά με την έκθεση σε 
ραδιοσυχνότητες, πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο στην ειδική βάση αυτοκινήτου ή ως 
συσκευή χειρός. Η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο.

Η παρούσα συσκευή έχει ελεγχθεί και 
συμμορφώνεται με τα διεθνή όρια έκθεσης 
SAR. Οι πραγματικές τιμές που μετρήθηκαν 
είναι οι εξής: 

Ζώνη SAR 10g  
(W/kg)

GSM 900 0,424

GSM 1800 0,549

WCDMA ‑ Ζώνη I 0,796

WCDMA ‑ Ζώνη VIII 0,415
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα Περιγραφή

Η συσκευή δεν λαμβάνει 
δορυφορικά σήματα.

Πατήστε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις > 
Πλοήγηση > GPS > Κατάσταση GPS > . Βεβαιωθείτε ότι το GPS 
είναι ενεργοποιημένο.

Βεβαιωθείτε ότι το GPS έχει αρκετό χρόνο για προετοιμασία. Όταν το 
GPS ενεργοποιείται για πρώτη φορά, ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά μέχρι 
να προετοιμαστεί.

Εάν έχετε διανύσει περισσότερα από 600 μίλια με το δέκτη GPS 
απενεργοποιημένο, ορίστε τη θέση σας στο χάρτη.

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται.

Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στη σελίδα 10.

Αντικαταστήστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στη σελίδα 105.

Η συσκευή δεν φορτίζει.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 106.
Για λόγους ασφαλείας, σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, η συσκευή 
αναστέλλει τη διαδικασία φόρτισης και λειτουργεί με μπαταρία. 
Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε αυτοκίνητο, αφαιρέστε την από τη 
βάση της και τοποθετήστε την μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση 
κλήσης.

Η λειτουργία κλήσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω 
χαμηλής στάθμης της μπαταρίας. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης 
της μπαταρίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να απενεργοποιήσετε τις 
λειτουργίες κλήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η δυνατότητα πλοήγησης 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη (λειτουργία PND).
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Ευρετήριο
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Για τις πιο πρόσφατες δωρεάν ενημερώσεις 
λογισμικού (εξαιρούμενων των δεδομένων 

χάρτη) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του nüvifone, 
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