Οδηγίες Χρήσης
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Αριθμός
1

Λειτουργία
Πλήκτρο πλοήγησης πάνω
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Αριστερό πλήκτρο επιλογής
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Κεντρικό πλήκτρο επιλογής
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Πληκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού κλήσης
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Πλήκτρο πλοήγησης κάτω
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Δεξί πλήκτρο επιλογής
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Πλήκτρο κλήσης

Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθετήστε τις κάρτες SIM1 και SIM2 συρταρωτά στις
αντίστοιχες υποδοχές όπως φαίνεται στο σχήμα 1.
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Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Ανασηκώστε

την ασφάλεια στην υποδοχή της κάρτας μνήμης

τραβόντας την ελαφρά δεξιά, τοποθετήστε την κάρτα μνήμη,
κλείστε την ασφάλεια τραβόντας ελαφρά αριστερά.

Εικόνα1
Ενεργοποίηση συσκευής
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίσης για 2 δευτερόλεπτα.
Εισάγετε το PIN της SIM1 και στην συνέχεια το PIN της SIM2.
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1.Μηνύμα
Η συσκευή υποστηρίζει την αποστολή/λήψη μηνυμάτων SMS.
1.1 Σύνταξη μηνύματος
Επιλέξτε Μενού → Μήνυμα → ΟΚ → Σύνταξη Μηνύματος →
ΟΚ στην συνέχεια πληκτρολογήστε το τηλέφωνο στο οποίο
θέλετε να στείλετε το μήνυμα, πιέστε το βελάκι κάτω,
πληκτρολογήστε το μήνυμα σας και πιέστε το αριστερό πλήκτρο
(Επιλογές) → αποστολή για να στείλετε το μήνυμά σας. Πατήστε
το δεξί πλήκτρο (Σβήσιμο) για να διορθώσετε ένα μήνυμα.
1.2 Εισερχόμενα
Επιλέξτε Μενού → Μήνυμα → ΟΚ → Εισερχόμενα → ΟΚ και
στην συνέχεια επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και
πατήστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής.
Πατήστε Επιλογές και
Απάντηση: για να απαντήσετε στο μηνύματά σας.
Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα
Κλήση: για να κάνετε κλήση στον αποστολέα.

1.3 Πρόχειρα
Στην κατηγορία πρόχειρα αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε
συντάξει αλλά δεν έχουν αποσταλέα. Οι επιλογές που έχετε είναι
4

Προβολή, Αποστολή, Επεξεργασία, Διαγραφή
1.4 Εξερχόμενα
Στην κατηγορία εξερχόμενα θα βρείτε τα μηνύματα που δεν
έχουν αποσταλεί. Οι επιλογές που έχετε είναι Προβολή,
Αποστολή, Επεξεργασία, Διαγραφή
1.5 Απεσταλμένα
Στην κατηγορία απεσταλμένα θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε
στείλει.
2. Επαφές
Η συσκευή σας έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει επαφές στην
κάρτα SIM και στην μνήμη της. Η μνήμη του τηλεφώνου δέχεται
250 επαφές.
2.1 Προσθήκη νέας επαφής
Επιλέξτε Μενού → Επαφές → ΟΚ → Επιλογές → Νέο → ΟΚ.
Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύσετε την νέα επαφή και στην
συνέχεια πατήστε ΟΚ. Επιλέξτε όνομα και στην συνέχεια
πατήστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής. Γράψτε το όνομα και
πιέστε ΟΚ. Επιλέξτε κινητό και στην συνέχεια πατήστε το
κεντρικό πλήκτρο επιλογής. Γράψτε το τηλέφωνο και πιέστε ΟΚ.
Πατήστε αποθήκευση.
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Επεξεργασία επαφής.
Επιλέξτε Μενού → Επαφές → ΟΚ επιλέξτε το όνομα και πιέστε
το κεντρικό πλήκτρο. Πατήστε επιλογές → Επεξεργασία.
Προβολή στοιχείων επαφής
Επιλέξτε Μενού → Επαφές → ΟΚ επιλέξτε το όνομα και πιέστε
το κεντρικό πλήκτρο.
Μητρώο κλήσεων
Στο μητρώο κλήσεων μπορείτε να δείτε όλες τις κλήσεις ανά
κατηγορία, αναπάντητες, εισερχόμενες, εξερχόμενες.

4 Πολυμέσα
4.1 Κάμερα
Επιλέξτε Μενού → Πολυμέσα → ΟΚ → Κάμερα για να ανοίξετε
την κάμερα.Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να τραβήξετε
φωτογραφία.

4.2 Video
Επιλέξτε Μενού → Πολυμέσα → ΟΚ → VCR για να ανοίξετε
την κάμερα.Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να αρχίσει η λήψη
video.
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Επιλογές Κάμερας
Προβολή εικόνων
Ρυθμίση: για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φωτογραφικής
μηχανής
Αποθήκευση για να ορίσετε μέσο αποθήκευσης
4.5 Αναπαραγωγή ήχου
Επιλέξτε Μενού → Πολυμέσα → ΟΚ → Ήχος για να ανοίξετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου .Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για
να ξεκινήσει η αναπαραγή ήχου.
Αυξήστε την ένταση ήχου πιέζοντας # και μειώστε πιέζοντας *.
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο ήχου πιέζοντας το
κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω. Κάντε παύση της
αναπαραγωγής πιέζοντας το κεντρικό πλήκτρο.
Επιλέξτε λίστα για να δείτε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία ήχου.
4.7 Ραδιόφωνο
Επιλέξτε Μενού → Πολυμέσα → ΟΚ → Ραδιόφωνο FM → OK .
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να
αλλάξετε συχνότητα. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε
ή κλείσετε το ραδιόφωνο. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής
για να μεταβείτε στο μενού του ραδιοφώνου.
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5 SOS ρυθμίσεις
Προσθήκη αριθμών SOS
Μενού → Ρυθμίσεις → ΟΚ → SOS → OK → SOS λίστα
αριθμών → ΟΚ → Επιλογές → Επεξεργασία → ΟΚ.
Πληκτρολογίστε τον πρώτο αριθμό και πιέστε ΟΚ. Επαναλάβετε
την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε άλλους 2 αριθμούς.
SOS ρυθμίσεις
Μενού → Ρυθμίσεις → ΟΚ → SOS → OK → SOS ρυθμίσεις →
ΟΚ. Επιλέξτε την ενεργοποίση ή την απενεργοποίηση του
πλήκτρου SOS και τον ήχο του πλήκτρου όταν το πατήσουμε.

6 Ρυθμίσεις
Στο κεντρικό μενού επιλέξτε ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις της συσκευής σας.
6.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
6.1.1 Ώρα κα ημερομηνία για να ρυθμίσετε ώρα και ημερομηνία
6.1.2 Γλώσσα για να αλλάξετε την γλώσσα συστήματος
6.1.3 Μέθοδος εισαγωγής για να αλλάξετε την γλώσσα εισαγωγής
6.1.4 Εμφάνιση για να αλλάξετε την εμφάνιση της αρχικής
οθόνης.
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6.3 Προφίλ ήχου
Μενού → Ρυθμίσεις → ΟΚ → Προφίλ → OK
Η συσκευή διαθέτει τα προφίλ ήχου:
Γενικό – Σιωπηλό – Συνάντηση – Εξωτερικοί χώροι
Επιλέξτε Επιλογές → Ρύθμιση → ΟΚ για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ήχου σε κάθε ένα από τα παραπάνω προφίλ.
Φακός
Κρατήστε το 0 πατημένο μέχρι να ανάψει ή να σβήσει ο φακός
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Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται

στις

οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων και
λειτουργεί στα δίκτυα GSM στις ζώνες 850, 900, 1800 και 1900
MHz. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής
για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις
διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον
ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν
περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την
προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την
κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές
συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι
γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ (SAR) . Το
όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι
2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για
τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού,
με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο
ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό
επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε
λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή
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η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς
που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο.
Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων
π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο
δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις μετρήσεις της
πιστοποίησης για την συγκεκριμένη συσκευή στο αυτί είναι 0,68
W/kg. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις
εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το
πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη
διεύθυνση www.zer.gr
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Με την παρούσα ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή ZER Atlas
mini με την εμπορική ονομασία ZER Atlas mini συμμορφώνεται προς
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της
κοινοτικής οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να αποκτηθεί από την
ηλ. διεύθυνση www.zer.gr
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