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Κατασκευασμένο από τη Hisense Communications Co.,Ltd. 

 

4G LTE 

 

 Παρακαλούμε ελέγξτε με τον πάροχο του δικτύου σας εάν το δίκτυο 4G 

LTE είναι διαθέσιμο στη SIM σας. 

 

 

 Όλες οι συχνότητες 4G. Μεταλλικό Πλαίσιο. 5 

ίντσες οθόνη HD IPS. 2GB Μεγάλη RAM. 

 Οι εικόνες της οθόνης και οι εικονογραφήσεις ίσως 

διαφέρουν από αυτές που βλέπετε στο πραγματικό 

τηλέφωνο. Ορισμένα από τα περιεχόμενα του 

εγχειριδίου ίσως να μην έχουν εφαρμογή στο 

κινητό σας, ανάλογα με το λογισμικό και τον 

πάροχό σας. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το 

έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 

προειδοποίηση. 
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Μέτρα Ασφαλείας  

Παρακαλούμε διαβάστε τα μέτρα ασφαλείας με προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

σωστή χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. 

1. Μη ρίξετε, πετάξετε ή τρυπήσετε το κινητό σας. Αποφύγετε την πτώση, την πίεση 

και την κάμψη του κινητού σας. 

2. Μην χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο σε υγρό περιβάλλον, όπως για 

παράδειγμα το μπάνιο. Αποφύγετε να βρέξετε το κινητό σας τηλέφωνο ή να το 

πλένετε με υγρό. 

3. Μην ανοίξετε το κινητό σας εάν απαγορεύεται η χρήση ή εάν το κινητό ενδέχεται 

να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο. 

4. Μερικά μέρη του κινητού σας είναι φτιαγμένα από γυαλί. Αυτό το γυαλί  θα 

μπορούσε να σπάσει εάν το κινητό σας πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή αν δεχτεί ένα 

σοβαρό χτύπημα. Εάν το γυαλί σπάσει, μην το αγγίξετε ή μην προσπαθήσετε να το 

αφαιρέσετε. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας μέχρι το γυαλί να 

αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις. 

5. Απενεργοποιείστε το κινητό σας σε αεροσκάφος. Το κινητό ενδέχεται να 

προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό ελέγχου του αεροσκάφους. 

6. Απενεργοποιείστε το κινητό σας κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές  υψηλής 

ακριβείας. Το τηλέφωνο ίσως επηρεάσει την επίδοση αυτών των συσκευών. 

7. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα 

αξεσουάρ του. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να συντηρήσει ή να 

επιδιορθώσει το τηλέφωνο. 

8. Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα 

προσβάσιμη. 

9. Μην τοποθετείτε το κινητό σας ή τα αξεσουάρ του σε δοχεία με ισχυρό 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 

10.  Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο. Η 

ακτινοβολία από το τηλέφωνο ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι 

αποθηκευμένες σε αυτά. 

11. Κρατήστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε το κινητό 

σας τηλέφωνο σε χώρο υψηλής θερμοκρασίας ή το χρησιμοποιείτε σε χώρο με 

εύφλεκτο αέριο όπως για παράδειγμα σε βενζινάδικο. 

12. Χρησιμοποιείστε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές για αποφυγή 

κινδύνου έκρηξης. 

13. Τηρήστε τους νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. 

Σεβαστείτε το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων όταν χρησιμοποιείτε 

την ασύρματη συσκευή σας. 

14. Ακολουθήστε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες του εγχειριδίου, κατά τη χρήση του 

καλωδίου USB. Διαφορετικά το κινητό σας τηλέφωνο ή ο υπολογιστής σας 

ενδέχεται να υποστούν ζημιά. 

15. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην 

χρησιμοποιείτε αλκοόλες, απορρυπαντικά ή χημικές ουσίες. 
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16. Παρακαλούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τυχόν σημαντικά 

δεδομένα, καθώς η επιδιόρθωση ή άλλες αιτίες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια 

δεδομένων. 

17. Μην αποσυνδέετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης της μνήμης ή των 

λειτουργιών μεταφοράς αρχείων. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο 

πρόγραμμα ή στα αρχεία. 

18. Κρατήστε το τηλέφωνο και το φορτιστή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά 

να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο, την μπαταρία ή το φορτιστή χωρίς επίβλεψη. 

19. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από μικρά αξεσουάρ του τηλεφώνου για να αποφύγετε  

ασφυξία ή κλείσιμο του οισοφάγου ως αποτέλεσμα κατάποσης. 

20. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς 

επίβλεψη. 

21. Μην τροποποιείτε ή ανακατασκευάζετε το προϊόν, βυθίζετε ή εκθέτετε το προϊόν σε 

νερό ή άλλα υγρά ή εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους. 

22. Το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια διασύνδεση USB της έκδοσης USB2.0. 

23. Η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ -20 ℃ ~ και + 40 ℃. 

 

Ιατρική συσκευή 
1. Ακολουθήστε τυχόν κανόνες ή κανονισμούς στα νοσοκομεία και στις 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 

2. Εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, όπως ο βηματοδότης, μπορεί να επηρεαστεί 

από το προϊόν. 

3. Αποφύγετε τυχόν παρεμβολές που εκπέμπονται από το προϊόν σε 

εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, κρατώντας το προϊόν τουλάχιστον 20 εκατοστά 

μακριά από την ιατρική συσκευή. 

4. Μην μεταφέρετε το προϊόν στην τσέπη του στήθους. 

5. Απενεργοποιείστε αμέσως το προϊόν εάν υποπτευθείτε τυχόν παρεμβολές. 

 

Οδική ασφάλεια 
Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων 

στην περιοχή όταν οδηγείτε. 

1. Μην χρησιμοποιείτε φορητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση. 

2. Για οδηγική ασφάλεια, μόνο ένας επιβάτης θα πρέπει να χειρίζεται τη 

συσκευή όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση και όχι ο οδηγός. Οι νόμοι που 

ρυθμίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τον οδηγό ενδέχεται να 

ισχύουν στη χώρα ή / και τη δικαιοδοσία σας. 

3. Δώστε πλήρη προσοχή στην οδήγηση. 

4. Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και παρκάρετε πριν πραγματοποιήσετε ή 

απαντήσετε μια κλήση εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης. 
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5. Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά 

συστήματα στο όχημά σας, όπως τα στερεοφωνικά του αυτοκινήτου και τον 

εξοπλισμό ασφαλείας. 

6. Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακο, μην εμποδίζετε με 

εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στον αερόσακο ή σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας 

ακατάλληλων επιδόσεων. 

7. Αν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι σε 

λογικά επίπεδα, έτσι ώστε να έχετε αντίληψη του περιβάλλοντός σας. Κάτι 

τέτοιο είναι ιδιαίτερης σημασίας όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο. 

 

Τροφοδοσία & Φόρτιση 
1. Ο αντάπτορας πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι 

εύκολα προσβάσιμος. Το όνομα του μοντέλου του φορτιστή είναι: A121A-

050200U-EU3, Είσοδος: AC 100-240V 50 / 60Hz 0.35A, Έξοδος: DC5.0V, 

2.0A. 

2. Το βύσμα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης του αντάπτορα. 

3. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται με το τηλέφωνο. Η 

χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και να 

προκαλέσει μόνιμες βλάβες στο τηλέφωνό σας. 

4. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αντάπτορα που παρέχεται μαζί με το προϊόν. 

5. Αυτός ο αντάπτορας προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. 

6. Το καλώδιο δικτύου χρησιμοποιείται ως συσκευή σύνδεσης. Η πρίζα πρέπει 

να παραμένει άμεσα προσβάσιμη και η πρόσβαση στην πρίζα δεν πρέπει να 

εμποδίζεται κατά τη χρήση. 

7. Για να αποσυνδέσετε πλήρως το τηλέφωνο από το ρεύμα, αποσυνδέστε το 

καλώδιο AC / DC από την πρίζα. 

8. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα 

αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ., 

προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία. 

9. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών γύρω από το τηλέφωνο. 

10. Το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέτριο κλίμα. 

11. Το τηλέφωνο είναι κατασκευασμένο με εσωτερική επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία: μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα όπως το φως 

του ήλιου, η φωτιά ή κάτι παρόμοιο. 

12. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το τηλέφωνο προτού αυτό διαλυθεί. 

13. Το τηλέφωνο πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα παροχής κατά την 

αφαίρεση της μπαταρίας. 

14. Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια. 

15. Η μπαταρία περιέχει υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα και επιβλαβή για το 

περιβάλλον. 

16. Παρακαλούμε επιστρέψτε την χρησιμοποιημένη μπαταρία σε κατάλληλη 

εγκατάσταση συλλογής για φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη. 

17. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη θύρα USB με βρεγμένα χέρια - κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 



 

 
4 

 

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) 
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων όταν η συσκευή 
χρησιμοποιείται σε απόσταση 10 mm από το σώμα σας. 
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί για να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις 
και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση του 
ανθρώπου σε ραδιοκύματα. 
Ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των 
ραδιοκυμάτων που απορροφώνται από ένα σώμα. Αυτή η κινητή συσκευή επιτρέπει 
τη χρήση σε απόσταση 20 cm από το σώμα του χρήστη. Το όριο SAR είναι κατά 
μέσο όρο 2,0 W / kg σε 10 γραμμάρια ιστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό το προϊόν δοκιμάστηκε και κατέγραψε τη μέγιστη τιμή SAR 1,12 W / kg. 
Το πραγματικό επίπεδο SAR θα είναι πολύ χαμηλότερο από την παραπάνω τιμή, 
αφού το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί την ελάχιστη ενέργεια για την 
απαραίτητη επικοινωνία με τον σταθμό βάσης. 
Για τη συσκευή που δοκιμάζεται σύμφωνα με το EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + 
A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, είναι υποχρεωτική η εκτέλεση δοκιμών ήχου για το 
EN50332. 
 

Προστασία ακοής 
1. Αυτό το τηλέφωνο σέβεται τους ισχύοντες κανονισμούς για τον περιορισμό 

της μέγιστης έντασης εξόδου. Η παρατεταμένη ακρόαση με 
ακουστικά σε υψηλή ένταση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη 
στην ακοή!  

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

3. Μην ανεβάζετε την ένταση πολύ ψηλά, οι γιατροί προειδοποιούν 
για παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση. 

4. Η υπερβολική πίεση ήχου από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια 
ακοής. 

5. Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα 
έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

6. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο συγκεκριμένα ακουστικά με το τηλέφωνό 
σας. 

 
 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 
Παρακαλούμε τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη συσκευασία του 
τηλεφώνου, τη μπαταρία και την απόρριψη των χρησιμοποιημένων 
τηλεφώνων και μεταφέρετε τα στο σημείο συλλογής για σωστή 
ανακύκλωση. Μην πετάτε τα χρησιμοποιημένα τηλέφωνα ή τις 
μπαταρίες σε οικιακό κάδο απορριμμάτων.  
Παρακαλούμε τοποθετείστε τις χρησιμοποιημένες, ανεπιθύμητες 
μπαταρίες λιθίου σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Μην τις απορρίπτετε σε 
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κάδο απορριμμάτων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 

Καθαρισμός και συντήρηση 
1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση. Ο 

φορτιστής θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και το τηλέφωνο και ο 
φορτιστής να αποσυνδεθούν, ώστε να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία ή 
βραχυκύκλωμα της μπαταρίας ή του φορτιστή. 

2. Μην σκουπίζετε το τηλέφωνο ή το φορτιστή χρησιμοποιώντας χημική ουσία 
(βενζόλιο αλκοόλης), χημικούς παράγοντες ή λειαντικά καθαριστικά 
προκειμένου να αποφύγετε την καταστροφή των μερών του τηλεφώνου  ή την 
πρόκληση δυσλειτουργίας. Μπορείτε να καθαρίσετε με ένα ελαφρώς υγρό 
αντιστατικό μαλακό πανί. 

3. Μην ξύνετε ή αλλάζετε την θήκη του τηλεφώνου καθώς οι ουσίες βαφής 
ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Αν συμβεί μια τέτοια 
αντίδραση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του τηλεφώνου και αναζητήστε ιατρική 
βοήθεια. 

4. Σκουπίστε τη σκόνη από την πρίζα και κρατήστε την στεγνή για να αποφύγετε 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

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

6. Μην αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του μόνοι σας. 
 
 

Κλήση έκτακτης ανάγκης 
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και 
βρίσκεστε εντός του εύρους του δικτύου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αριθμοί κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμοι σε όλα τα δίκτυα. Δεν πρέπει ποτέ να 
βασίζεστε στο κινητό σας τηλέφωνο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. 
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Συμμόρφωση 
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕK. 
 
 

 0700 
 

Πνευματικά δικαιώματα 
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η αντιγραφή CD ή 
η λήψη αρχείων μουσικής, βίντεο ή εικόνων προς πώληση ή για άλλους 
επιχειρηματικούς σκοπούς ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. Τα υλικά που προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα έργα τέχνης ή / και οι παρουσιάσεις ενδέχεται να 
απαιτούν την πλήρη ή μερική αντιγραφή ή καταγραφή των δικαιωμάτων. Λάβετε 
υπόψη σας όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την καταγραφή και τη χρήση 
τέτοιων περιεχομένων για τη χώρα σας και τη δικαιοδοσία σας. 
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Γνωριμία με το τηλέφωνό σας 

Επισκόπηση τηλεφώνου 
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1. Μπροστινή κάμερα  9. Κάμερα 

2. Αισθητήρας  10. Ηχείο 

3. Ακουστικό  11. Πλήκτρα έντασης ήχου 

4. Οθόνη αφής  12. Πλήκτρο Ενεργοποίησης 

5. Πλήκτρο Επιστροφής                                                                   13. Θήκη Καρτών 

6. Πλήκτρο Αρχικής Οθόνης                                                          14. Υποδοχή ακουστικών 

7. Πλήκτρο Πρόσφατης Εφαρμογής 15. Υποδοχή Micro-USB 

8. Φλας 16. Μικρόφωνο 

 

Λειτουργία πλήκτρων 

• Πλήκτρο ενεργοποίησης: Πατήστε για να ανάψετε ή να κλείσετε την οθόνη, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού για να 

επιλέξετε από τη λειτουργία Απενεργοποίηση / Επανεκκίνηση / Σε πτήση. Πατήστε 

παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης 14 δευτερόλεπτα για να τερματίσετε το 

τηλέφωνο και συνεχίστε να πατάτε για επανεκκίνηση του τηλεφώνου. Πατήστε το 

πλήκτρο ενεργοποίησης και το πλήκτρο χαμηλής έντασης για να τραβήξετε ένα 

στιγμιότυπο της οθόνης. 

• Πλήκτρο Αρχικής Οθόνης: Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, πατήστε για να 

επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη 

• Πλήκτρο Πρόσφατης Εφαρμογής: Αγγίξτε για να ανοίξετε μια λίστα με 

μικρογραφίες των εφαρμογών με τις οποίες έχετε εργαστεί πρόσφατα. 

• Πλήκτρο Επιστροφής: Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή για 

να κλείσετε ένα παράθυρο διαλόγου, το μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων 

κ.τ.λ. 

• Πλήκτρα έντασης ήχου: Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζει την ένταση του 

ακουστικού ή των ακουστικών. Στη λειτουργία Μουσική / Βίντεο / Streaming, ρυθμίζει 

την ένταση ψηφιακού μέσου. Σε γενική λειτουργία, ρυθμίζει την ένταση του ήχου 

κλήσης. Απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης. 

 

Αυτή η συσκευή παρέχει λειτουργία OTG, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τυπικό 

καλώδιο δεδομένων OTG. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας 

Όταν λαμβάνετε και πραγματοποιείτε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας 

απενεργοποιεί αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό ανιχνεύοντας πότε το τηλέφωνο 

βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 

εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια των 

κλήσεων. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Η τοποθέτηση ενός αντικειμένου που είναι βαρύ στο τηλέφωνο ή με το να κάθεστε 

πάνω σε αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην LCD και στις λειτουργίες της 

οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας της LCD με προστατευτική 

μεμβράνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα. 

Εγκατάσταση κάρτας Nano-SIM/Micro- SD κάρτας 
Προτού μπορέσετε να ξεκινήσετε να εξερευνείτε το νέο σας τηλέφωνο, θα πρέπει να 
το εγκαταστήσετε. 
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με μη αφαιρούμενη μπαταρία και πίσω κάλυμμα, θα 
πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τη θήκη των καρτών από το τηλέφωνο με το 
παρεχόμενο εργαλείο για την εγκατάσταση της κάρτας Nano-SIM και Micro-SD. Στη 
συνέχεια πιέστε την κάρτα Nano-SIM και Micro-SD στην αντίστοιχη υποδοχή. Οι 
επαφές πρέπει να είναι στραμμένες προς τα κάτω. 
Τελικά πιέστε τις κάρτες και τη θήκη των καρτών στο τηλέφωνο.  
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Σημειώσεις: 
1. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano-SIM. Μην προσπαθήσετε 

να τοποθετήσετε άλλου τύπου SIM, διαφορετικά αυτό μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο τηλέφωνο. 

2. Η κάρτα Nano-SIM και η κάρτα Micro-SD έχουν σχεδιαστεί για να 
τοποθετούνται στην ίδια υποδοχή, αλλά μπορείτε να προωθήσετε μόνο μία 
από αυτές στην υποδοχή κάθε φορά. Εάν χρησιμοποιείτε την κάρτα Nano-
SIM, θα πρέπει να την εγκαταστήσετε κάθετα. Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα 
Micro-SD, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε οριζόντια. 

3. Παρακαλούμε μην αφαιρείτε την κάρτα Nano-SIM/Micro-SD ενώ 
χρησιμοποιείται η κάρτα. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει απώλεια 
δεδομένων ή ζημιά. Η Hisense δεν θα ευθύνεται για καμία απώλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, λόγω κακής χρήσης κάρτας 
Nano-SIM/Micro-SD. 

4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο πριν 
αντικαταστήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα Nano-SIM/Micro-SD του. 

5. Η κάρτα Micro-SD δεν περιλαμβάνεται, πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά. 
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Φόρτιση της μπαταρίας 
 

Φόρτιση μπαταρίας 
1. Εισαγάγετε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB στον φορτιστή κινητού τηλεφώνου 
και τοποθετήστε το μικρό άκρο στην υποδοχή USB του κινητού τηλεφώνου, 
προσέχοντας την κατεύθυνση. 
2. Τοποθετήστε το φορτιστή σε μια πρίζα 100 ~ 240V 50 / 60Hz για να ξεκινήσει η 
φόρτιση. 
3. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το USB από το κινητό σας τηλέφωνο και 
στη συνέχεια αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. 
 
Χρόνος φόρτισης 
1. Εάν η τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος είναι χαμηλότερης τάσης, τότε 
μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος φόρτισης. 
2. Ο χρόνος φόρτισης θα εξαρτηθεί από την τρέχουσα κατάσταση της χωρητικότητας 
της μπαταρίας. 
3. Αν χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση μη συμβατικοί φορτιστές όπως οι 
υπολογιστές, τότε μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος φόρτισης. 
4. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ φορτίζει θα παρατείνει το χρόνο φόρτισης. 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία, η αγορά αφορά ήδη εγκατεστημένη 
μπαταρία, μην αποσυναρμολογείτε! 
2. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την πρώτη χρήση του 
τηλεφώνου και αποσυνδέστε το φορτιστή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 
φόρτισης. 
3. Παρακαλούμε αφαιρέστε το φορτιστή από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 
όταν δεν φορτίζετε το τηλέφωνο. 
4. Το τηλέφωνο μπορεί να μην τεθεί σε λειτουργία αμέσως εάν φορτίζεται με χαμηλή 
μπαταρία. Μετά από μια περίοδο φόρτισης, το τηλέφωνο θα τεθεί σε λειτουργία 
κανονικά. 
5. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί με ασφάλεια σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος από 0 ℃ έως 40 ℃. Η φόρτιση σε θερμοκρασίες κάτω από 0 ℃ ή 
υψηλότερες από 40 ℃, θα βλάψει την απόδοση της μπαταρίας και θα μειώσει τη ζωή 
της. Η μακροχρόνια φόρτιση σε ακραίες θερμοκρασίες θα σημαίνει ότι η μπαταρία 
είναι μόνιμα υποφορτισμένη ή έχει καταστραφεί. 
6. Ο φορτιστής είναι σημαντικός για την ασφάλεια, γι 'αυτό παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε τον ειδικό φορτιστή για αυτό το προϊόν και δώστε προσοχή στις 
οδηγίες ασφαλείας κατά τη λειτουργία. 
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Βασικές λειτουργίες 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής 
 

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου: Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης που βρίσκεται 
στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να 
ανάψει η οθόνη. 
Σημείωση: Αν η μπαταρία είναι άδεια, βεβαιωθείτε ότι την έχετε φορτίσει για 
τουλάχιστον 30 λεπτά. 
Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
ενεργοποίησης για να εμφανιστεί το μενού επιλογών, επιλέξτε "Απενεργοποίηση". 

Ρύθμιση του τηλεφώνου κατά την εκκίνηση 
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, θα δείτε μια οθόνη υποδοχής. 
• Για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα, αγγίξτε το μενού. 
• Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας,  και ακολουθήστε τις οδηγίες. 
• Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε σε ένα ενεργό δίκτυο ή Wi-Fi για να συνεχίσετε. 
• Επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος οθόνης που θέλετε. 
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Η διαμόρφωση ενός λογαριασμού Google είναι απαραίτητη για τη χρήση όλων των 
δυνατοτήτων και υπηρεσιών του Android τηλεφώνου σας, όπως η πρόσβαση στο 
Google Play ™, ο συγχρονισμός των επαφών ή το ημερολόγιό σας. Εάν δεν έχετε 
Gmail ή άλλο λογαριασμό Google, προχωρήστε και δημιουργήστε ένα. 
 

Ξεκλείδωμα Οθόνης 
Πατήστε την οθόνη του τηλεφώνου και σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την 

οθόνη. 
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Αρχική οθόνη 
Η Αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για πολλές εφαρμογές και λειτουργίες. 
 

 

Γραμμή κατάστασης: Εμφανίζει την κατάσταση των πληροφοριών του 

τηλεφώνου,  συμπεριλαμβανομένων της ώρας, της ισχύος του σήματος, 
της κατάστασης της μπαταρίας και των εικονιδίων ειδοποίησης. 

Εργαλεία: Τα εργαλεία είναι αυτοτελείς εφαρμογές, στις οποίες 

μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Αρχική οθόνη ή σε μια εκτεταμένη 

αρχική οθόνη. Σε αντίθεση με μια συντόμευση, το εργαλείο εμφανίζεται 

ως εφαρμογή επί της οθόνης. 

Εικονίδια εφαρμογής: Πατήστε ένα εικονίδιο (εφαρμογή, φάκελο κ.λπ.) 
για να το ανοίξετε και να το χρησιμοποιήσετε. 

Ένδειξη θέσης: Υποδεικνύει ποιο καμβά οθόνης βλέπετε. 

Γρήγορη περιοχή πληκτρολογίου: Παρέχει πρόσβαση με ένα πάτημα 

στη λειτουργία στον καμβά της αρχικής οθόνης. 
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Πίνακας ειδοποιήσεων 
Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για νέα μηνύματα, για συμβάντα ημερολογίου και 
έκτακτα γεγονότα, καθώς και για τρέχοντα συμβάντα, όπως όταν είστε σε μια κλήση. 
Όταν έρχεται μια ειδοποίηση, το εικονίδιό της εμφανίζεται στο επάνω μέρος της 
οθόνης. Τα εικονίδια για εκκρεμείς ειδοποιήσεις εμφανίζονται στα αριστερά και τα 
εικονίδια συστήματος, όπως το Wi-Fi ή η ισχύς της μπαταρίας, εμφανίζονται στα 
δεξιά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων 
Κρατήστε τη μπάρα κατάστασης με το δάχτυλό σας και σύρετέ την προς τα κάτω για να 
ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. 

 
Σύρετε δεξιά, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε Bluetooth, Wi-Fi, Δεδομένα 
Κινητού κλπ. 

Εκκρεμείς 
ειδοποιήσεις 

Wi-Fi, ένταση σήματος & 
κατάσταση μπαταρίας 
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Προσαρμογή της οθόνης σας 
Πατήστε παρατεταμένα τον κενό χώρο της επιφάνειας αναμονής, έπειτα επιλέξτε 
‘‘Φόντο’’ και ‘‘Εργαλεία’’. 
Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη σας ρυθμίζοντας τα εργαλεία και το φόντο. 
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Κύρια λειτουργία 

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης 

• Πατήστε στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης για να εισαγάγετε την οθόνη 
κλήσης, η οποία σας δίνει γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας, τις πρόσφατες 

κλήσεις, τις επαφές σας και ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο για χειροκίνητη κλήση. 

 
 

• Πατήστε για να εισάγετε τον αριθμό και, στη συνέχεια πατήστε για να 
καλέσετε. 

• Κάντε κλικ  για να τερματίσετε την κλήση. 

• Κάντε κλικ για να διαγράψετε τον αριθμό ή κρατήστε το πατημένο για να 
διαγράψετε όλους τους αριθμούς. 

Προσθήκη επαφών 

1. Αγγίξτε το εικονίδιο επαφής  στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. 
2. Κάντε κλικ στο "Δημιουργία νέας επαφής", μπορείτε να προσθέσετε μια νέα 

επαφή στο τηλέφωνο ή στην κάρτα. 
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Σημειώσεις: 
 

Πατήστε στο επάνω μέρος της οθόνης για να αναζητήσετε μια επαφή. 
 

Αποστολή μηνυμάτων 

1. Πατήστε το εικονίδιο μηνύματος  στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Πατήστε  
για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα. 
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του παραλήπτη για αναζήτηση στις επαφές. 
3. Πατήστε "Πληκτρολογήστε μήνυμα κειμένου" για να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας. 

4. Αφού επεξεργαστείτε το μήνυμά σας, κάντε κλικ για να στείλετε μήνυμα. 
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Μουσική 

Αγγίξτε το εικονίδιο εφαρμογής της μουσικής  για να εισέλθετε στο πρόγραμμα 
αναπαραγωγής μουσικής. 
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Κάμερα 
Η εφαρμογή της κάμερα είναι ένας συνδυασμός φωτογραφικής μηχανής και 
βιντεοκάμερα. Αποτελείται από δύο κάμερες: την μπροστινή κάμερα (προς το μέρος 
σας) και την κύρια κάμερα πίσω από το τηλέφωνο. 

 
 

Λήψη φωτογραφιών 
 

1. Πατήστε το εικονίδιο φωτογραφίας  στην αρχική οθόνη. 
2. Πλαισιώστε το αντικείμενό σας στην οθόνη. 
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3. Ένα πράσινο τετράγωνο γύρω από το αντικείμενο υποδεικνύει ότι η κάμερα έχει 
εστιάσει 

4. Πατήστε  για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η εικόνα σας θα αποθηκευτεί 
αυτόματα στο Φωτογραφικό Αρχείο. 
 
Εγγραφή βίντεο 

1. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή του βίντεο. 

2. Κάντε κλικ για να σταματήσετε την εγγραφή. Κατά την εγγραφή βίντεο, κάντε 

κλικ για λήψη φωτογραφιών. 

Ίντερνετ 
Συνδέστε την ιστοσελίδα με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  , έπειτα, μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού. Μέσω της μπάρας διευθύνσεων ίντερνετ / της μπάρας 
αναζήτησης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες. Επιπλέον, 
υποστηρίζονται σελιδοδείκτες, πολλαπλές αλλαγές παραθύρων και άλλες 
λειτουργίες. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο, ενδέχεται να προκύψουν 
επιπλέον έξοδα. Συμβουλευτείτε τους κατά τόπους παρόχους για λεπτομερείς 
χρεώσεις. 

Σύνδεση (σύνδεση με Wi-Fi) 
 
1. Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις. 
2. Πατήστε "Wi-Fi" και ενεργοποιήστε το. 
3. Αγγίξτε το επιθυμητό δίκτυο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. 
4. Εάν το δίκτυο είναι κλειδωμένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. 
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Σημαντικές πληροφορίες 

Για μια βέλτιστη εμπειρία, το τηλέφωνο συνδέεται τακτικά με διακομιστές 
αλληλογραφίας και διαδικτύου. 
Αυτό οδηγεί αυτόματα και αναπόφευκτα σε ανταλλαγές δεδομένων που μπορεί να 
χρεώνονται επιπλέον του υφιστάμενου πακέτου σας ή μπορεί να αφαιρεθούν από 
προπληρωμένη πίστωση ή προπληρωμένο σύστημα. 
Για να αποφύγετε προβλήματα χρέωσης που σχετίζονται με υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, συνιστάται ιδιαίτερα να έχετε μια κατάλληλη επιλογή 
που περιλαμβάνει απεριόριστο Ίντερνετ και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και να αποφύγετε την αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. 
Εάν επιθυμείτε, συνδεθείτε στο Wi-Fi για μια πιο γρήγορη και σταθερή εμπειρία. 
Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση Wi-Fi για streaming ή λήψη παιχνιδιών, βίντεο ή ταινιών 
μεγάλου όγκου. 

 
Αποποίηση ευθύνης 
• Η χρήση μη αυθεντικών αξεσουάρ, όπως ακουστικά, φορτιστές κ.λπ., θα 
προκαλέσει ασυμβατότητα μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και των αξεσουάρ, 
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης και δυσλειτουργία, και δεν 
φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν. 
• Οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μπορεί να 
διαφέρουν από αυτές που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς το 
εγχειρίδιο χρήσης περιέχει μόνο μια γενική επισκόπηση. 
• Οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου έχουν επιβεβαιωθεί 
ότι λειτουργούν σωστά από τότε που παράγεται στο εργοστάσιο. Εάν υπάρχει βλάβη 
ή ελάττωμα λόγω της κατασκευής και όχι εξαιτίας της χρήσης, θα ακολουθήσουν όροι 
και προϋποθέσεις στην κάρτα εγγύησης. 
• Εάν οι λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου σχετίζονται με λειτουργίες και 
υπηρεσίες από πάροχο, τότε αυτές οι λειτουργίες θα ακολουθούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζει ο πάροχος. 
• Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κινητό σας τηλέφωνο εξακολουθεί να έχει τους 
περιορισμούς του σχετικά με τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες. Αυτοί οι 
περιορισμοί δεν μπορούν να θεωρηθούν ως βλάβη ή ελάττωμα και δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως κατασκευαστικό λάθος. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το κινητό σας 
τηλέφωνο σύμφωνα με τους σκοπούς και τις λειτουργίες του. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων  

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσετε όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Ορισμένα προβλήματα 
απαιτούν να καλέσετε τον υπεύθυνο σέρβις, αλλά τα περισσότερα είναι εύκολο να τα 
επιδιορθώσετε μόνοι σας. 
 

Μήνυμα Πιθανές αιτίες Πιθανά διορθωτικά μέτρα 

Σφάλμα κάρτας SIM 
Δεν υπάρχει κάρτα SIM 

στο τηλέφωνο ή έχει 
τοποθετηθεί λανθασμένα. 

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα 
SIM έχει τοποθετηθεί 

σωστά. 

Δεν υπάρχει σύνδεση στο 
δίκτυο / Πεσμένο δίκτυο. 

Το σήμα είναι ασθενές ή 
βρίσκεστε εκτός του 

δικτύου του παρόχου. 

Μετακινηθείτε προς ένα 
παράθυρο ή σε μια 

ανοικτή περιοχή. Ελέγξτε 
το χάρτη κάλυψης του 
δικτύου του παρόχου. 

 

Ο πάροχος εφάρμοσε νέες 
υπηρεσίες. 

Ελέγξτε αν η κάρτα SIM 
είναι πολύ παλιά. Αν ναι, 
αλλάξτε την κάρτα SIM 
σας στο πλησιέστερο 
υποκατάστημα του 

παρόχου δικτύου σας. 
Επικοινωνήστε με τον 

υπεύθυνο σέρβις. 

Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν 

Για να αλλάξετε έναν 
κωδικό ασφαλείας, θα 

χρειαστεί να 
επιβεβαιώσετε τον νέο 
κωδικό εισάγοντάς τον 

ξανά. 

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, 
επικοινωνήστε με τον 

υπεύθυνο σέρβις. 

Οι δύο κωδικοί που έχετε 
εισάγει δεν ταιριάζουν. 

Οι κλήσεις δεν είναι 
διαθέσιμες 

 

Σφάλμα κλήσης. 
Δεν επιτρέπεται νέο 

δίκτυο. 

Έχει εισαχθεί νέα κάρτα 
SIM. 

Ελέγξτε για νέους 
περιορισμούς. 

 

Το προπληρωμένο όριο 
χρέωσης έχει εξαντληθεί. 

Επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο σέρβις. 

Δεν είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση του 

τηλεφώνου 

Το πάτημα του πλήκτρου 
ενεργοποίησης είναι πολύ 

σύντομο. 

Πατήστε το πλήκτρο 
ενεργοποίησης για 
τουλάχιστον δύο 
δευτερόλεπτα. 

 

Η μπαταρία δεν είναι 
φορτισμένη. 

Φορτίστε τη μπαταρία. 
Ελέγξτε την ένδειξη 

φόρτισης στην οθόνη. 

Σφάλμα φόρτισης 

Η εξωτερική θερμοκρασία 
είναι πολύ ζεστή ή κρύα. 

Φορτίστε τη μπαταρία. 
 

Η εξωτερική θερμοκρασία 
είναι πολύ ζεστή ή κρύα. 

Βεβαιωθείτε ότι το 
τηλέφωνο φορτίζεται σε 
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κανονική θερμοκρασία. 
 

Πρόβλημα επαφής 

Ελέγξτε το φορτιστή και τη 
σύνδεσή του με το 

τηλέφωνο. 
 

Χωρίς τάση. 
Συνδέστε το φορτιστή σε 

διαφορετική πρίζα. 
 

Ελαττωματικός φορτιστής. 
Αντικαταστήστε το 

φορτιστή. 
 

Λανθασμένος φορτιστής. 
Χρησιμοποιείτε μόνο 
αυθεντικά αξεσουάρ. 

Αδύνατη η λήψη / 
αποστολή SMS και 

φωτογραφιών 
Η μνήμη είναι πλήρης. 

Διαγράψτε ορισμένα 
μηνύματα από το 
τηλέφωνό σας. 

Τα αρχεία δεν ανοίγουν 
Μη υποστηριζόμενη 

μορφή αρχείου. 

Ελέγξτε τις 
υποστηριζόμενες μορφές 

αρχείων. 

Η οθόνη δεν 
ενεργοποιείται όταν 
λαμβάνω μια κλήση 

Πρόβλημα αισθητήρα 
εγγύτητας 

Εάν χρησιμοποιείτε 
προστατευτική ταινία ή 

θήκη, βεβαιωθείτε ότι δεν 
έχει καλύψει την περιοχή 
γύρω από τον αισθητήρα 

εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι 
η περιοχή γύρω από τον 

αισθητήρα εγγύτητας είναι 
καθαρή. 

Χωρίς ήχο 
Λειτουργία δόνησης ή 
αθόρυβη λειτουργία. 

Ελέγξτε την κατάσταση 
των ρυθμίσεων στο μενού 
ήχου για να βεβαιωθείτε 

ότι δεν βρίσκεστε σε 
δόνηση ή σε σιωπηλή 

λειτουργία. 

Το κινητό κλείνει ή 
παγώνει 

Πρόβλημα διακοπτόμενου 
λογισμικού. 

Προσπαθήστε να 
εκτελέσετε μια ενημέρωση 

λογισμικού μέσω του 
ιστοτόπου. 

Οι επαφές εμφανίζονται 
διπλά 

Οι επαφές αποθηκεύονται 
και στο τηλέφωνο και στην 

κάρτα SIM. 

Ελέγξτε τις 
αποθηκευμένες επαφές. 

Εφαρμογή δεν έχει 
εγκατασταθεί 

 

Δεν υποστηρίζεται από 
τον πάροχο σέρβις ή 
απαιτείται εγγραφή. 

Επικοινωνήστε με τον 
πάροχο σέρβις. 

Το κινητό σας τηλέφωνο 
έχει ανεπαρκή μνήμη. 

Διαγράψτε ορισμένα 
μηνύματα από το 
τηλέφωνό σας. 

Αποτυχία σύνδεσης στον 
υπολογιστή 

Το καλώδιο δεδομένων 
είναι ελαττωματικό. 

Αλλάξτε το καλώδιο 
δεδομένων. 

Ελαττωματική θύρα 
υπολογιστή. 

Αλλάξτε τη θύρα του 
υπολογιστή. 

Δεν αποθηκεύονται τα 
αρχεία καταγραφής 

Ο χρόνος δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά. 

Ελέγξτε τη ρύθμιση ώρας. 
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κλήσεων 

 

 


