ΠΑΡΟΤΙΑΗ

1. Σνπνζεηήζηε ηελ θάξηα SIM ζηε ζπζθεπή USB θαη θαηόπηλ
ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή USB κέζα ζην Κνπηί WiFi.

Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην
Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο.
Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS,
EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα ην πην γξήγνξν δίθηπν
θηλεηήο ηειεθσλίαο, κέρξη 7,2 Mbit/s.
ην απηνθίλεηό ζαο, κπνξείηε λα ζπλδέεηε όιεο ηηο
ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ζαο κε WiFi (802.11 b/g) γηα λα ηνπο
παξέρεηε πξόζβαζε ζην Internet.

ΕΚΚΙΝΗΗ
Πξηλ εγθαηαζηήζεηε ην Κνπηί ζαο WiFi πξέπεη λα έρεηε
ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θάξηα ζαο
SIM:
- Σνλ θσδηθό PIN: ………………
- Σν όλνκα APN: ………………
- Σν αλαγλσξηζηηθό απνκαθξπζκέλεο πξνζπέιαζεο (ή
ην όλνκα ρξήζηε): ……….
- Σνλ θσδηθό πξνζπέιαζεο από απνκαθξπζκέλν ζεκείν
(ή ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο): ……...
Σν θνπηί WiFi είλαη ζπκβαηό κε ηα παθέηα ζύλδεζεο
"Mέζσ δηθηύσλ 3G/3G+" κε επηηξεπόκελε ρξήζε κόληεκ.
Η πεξηαγσγή (roaming) είλαη απελεξγνπνηεκέλε από ην
εξγνζηάζην, θαη γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε δηαβάζηε ηελ
παξάγξαθν «Παξακεηξνπνίεζε γηα πξνρσξεκέλνπο».
Μόλν ε ζπζθεπή USB 3G πνπ ζπλνδεύεη ηε ζπζθεπή είλαη
ζπκβαηή κε ην Κνπηί WiFi.
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2. Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ην Κνπηί WiFi (κπνπηόλ ON/OFF) θαη νη
θσηεηλέο ελδείμεηο ζα αλάςνπλ ζηαζεξά γηα 20 δεπηεξόιεπηα
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαβνζβήλνπλ γηα 1 ιεπηό.
3. Πεξηκέλεηε λα αλάςεη ζηαζεξά ε θσηεηλή έλδεημε WLAN αθνύ
πξώηα αλαβνζβήλεη.

ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB
4. Δθθηλήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ζπλδέζηε ηνλ κε ην Κνπηί
WiFi ρξεζηκνπνηώληαο ην θαιώδην Ethernet πνπ ζπλνδεύεη ηε
ζπζθεπή.
Όηαλ ην θαιώδην Ethernet ζπλδεζεί, ην WiFi είλαη
απελεξγνπνηεκέλν (Η θσηεηλή έλδεημε WLAN ζβήλεη
ύζηεξα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα)
5. Δθθηλήζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο
ζην WEB (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 ή
κεηαγελέζηεξεο εθδόζεηο).
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KOYTI WiFi
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6. ηε γξακκή δηεπζύλζεσλ, πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ
θνπηηνύ WiFi: http://192.168.2.12
Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ππνδνρήο:

8. Κάληε θιηθ ζην θιεηδί.

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ
9. ην αξηζηεξό κελνύ, θάληε θιηθ ζην Παπαμεηποποίηζη:

Αλ ε ζειίδα δελ εκθαλίδεηαη:
Ειέγμηε αλ ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη ζσζηά
δηακνξθσκέλνο ώζηε λα πεηύρεηε απηόκαηα κηα
δηεύζπλζε IP (DHCP) (δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ
ππνινγηζηή ζαο γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο).
Αλ ην πξόβιεκα παξακέλεη, θάληε εθ λένπ αξρηθνπνίεζε
ηεο δηαζύλδεζεο δηθηύνπ (δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο
ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο)
7. Δπηιέμηε ηε γιώζζα.

 Παξάκεηξνη WiFi:
πκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
o SSID WiFi : Γξάςηε ην όλνκα ηνπ δηθηύνπ WiFi πνπ
επηζπκείηε (γηα παξάδεηγκα WOBPSAFV).
o Σύπνο θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο: Δπηιέμηε έλαλ ηύπν
θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο (ειάρηζην ζπληζηώκελν κήθνο ηνύ
WEP).
o Εηζάγεηε έλα θιεηδί ή θάληε θιηθ ζην Παραγωγή γηα λα
παξάγεηε έλα θιεηδί απηόκαηα.
3

GR

 Παξάκεηξνη θηλεηήο:
πκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
o Κσδηθόο PIN: Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό PIN ηεο θάξηαο ζαο SIM
Αλ ν θσδηθόο PIN ηεο θάξηαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο,
ην πεδίν είλαη απελεξγνπνηεκέλν.
Μεηά από ηξεηο ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο, ε θάξηα SIM
κπινθάξεη, θαη πξέπεη ζπλεπώο λα επηθνηλσλήζεηε κε
ηελ εηαηξεία ζαο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα λα ηελ
μεκπινθάξνπλ.
 Παξάκεηξνη APN:
πκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
o Όλνκα APN: Γίδεηαη από ηελ εηαηξεία ζαο θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
o Αλαγλσξηζηηθό απνκαθξπζκέλεο πξνζπέιαζεο: Γίδεηαη
από ηελ εηαηξεία ζαο θηλεηήο ηειεθσλίαο (αθήζηε ην θελό αλ
δελ ππάξρεη θαλέλα).
o Κσδηθόο πξνζπέιαζεο από απνκαθξπζκέλν ζεκείν:
Γίδεηαη από ηελ εηαηξεία ζαο θηλεηήο ηειεθσλίαο (αθήζηε
ηνλ θελό αλ δελ ππάξρεη θαλέλαο).
 Αθνύ ζπκπιεξώζεηε απηέο ηηο παξακέηξνπο, θάληε θιηθ ζην
κπνπηόλ OK.

ΕΛΕΓΥΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
10. Διέγμηε αλ είλαη ζσζηή ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ξνύηεξ WiFi :
4

 ην αξηζηεξό κελνύ θάληε θιηθ ζην Επιηήπηζη θαη θαηόπηλ ζην

 Διέγμηε θαη ζεκεηώζηε ην WiFi SSID, ηνλ ηύπν, ηελ ηηκή ηνπ
θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο θαη απνζεθεύζηε απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ζε αζθαιέο κέξνο.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζαο ρξεηαζηνύλ γηα λα
ζπλδέζεηε ηηο ζπζθεπέο ζαο.
o
o
o

WiFi SSID: …………………..
Σύπνο θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο: …………..
Κιεηδί θξππηνγξάθεζεο: …………………..

11. Διέγμηε αλ έρεη γίλεη ζσζηή παξακεηξνπνίεζε ηεο δεύμεο
θηλεηνύ:
 ην αξηζηεξό κελνύ θάληε θιηθ ζην Επιηήπηζη θαη θαηόπηλ ζην
Ζεύξη κινηηού:
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 Αλ ύζηεξα από 2 ιεπηά, ε Καηάζηαζη ζύνδεζηρ =
Αποζςνδεμένο: Διέγμηε ηελ αθξίβεηα ησλ παξακέηξσλ ηεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο.
12. Κάληε θιηθ ζην Απνζύλδεζε ζην αξηζηεξό κελνύ.

13. Απνζπλδέζηε ην θαιώδην Ethernet.
14. WiFi ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα (Η θσηεηλή έλδεημε WLAN
αλάβεη ύζηεξα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα)
15.
o Διέγμηε ηελ Καηάζηαζη ζύνδεζηρ = ςνδεμένο :
 Αλ ε Καηάζηαζη ζύνδεζηρ = Αποζςνδεμένο, θάληε θιηθ
ζην κπνπηόλ Ανανέωζη κέρξη ε Καηάζηαζη λα γίλεη =
ςνδεμένο.

πλδέζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζην δίθηπν WiFi ηνπ
Κνπηηνύ θάλνληαο ρξήζε ησλ παξακέηξσλ δηακόξθσζεο
(SSID, θιεηδί θξππηνγξάθεζεο).

16. Από ηνλ ππνινγηζηή
πεξηήγεζεο ζην WEB.

ζαο,

εθθηλήζηε

έλα

πξόγξακκα

17. ηε γξακκή δηεπζύλζεσλ, πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ
θνπηηνύ WiFi: http://192.168.2.12
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ΣΙ ΗΜΑΙΝΟΤΝ ΟΙ ΦΩΣΕΙΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ηελ εθθίλεζε ηνπ Κνπηηνύ WiFi, νη θσηεηλέο
αλαβνζβήλνπλ γξήγνξα θαηά ηελ αξρηθνπνίεζε.
Φσηεηλέο
ελδείμεηο
Power

Ethernet

WLAN

Καηάζηαζε

Ση ζεκαίλνπλ

βεζηή
Αλακκέλε
βεζηή

Σν πξντόλ είλαη ζβεζηό
Σν κπνπηόλ ON/OFF είλαη ζην ON
Τπνινγηζηήο κε ζπλδεκέλνο ζην θαιώδην
Ethernet
Τπνινγηζηήο ζπλδεκέλνο ζην θαιώδην
Ethernet
Γηαζύλδεζε WiFi απελεξγνπνηεκέλε
Γηαζύλδεζε WiFi ελεξγνπνηεκέλε
Γηαζύλδεζε θηλεηήο απελεξγνπνηεκέλε ή
ε ζπζθεπή USB 3G δελ έρεη κπεη ζηελ
ππνδνρή ηεο
Πξντόλ ζπλδεκέλν ζην δίθηπν θηλεηήο. Ο
ηύπνο δηθηύνπ δειώλεηαη από ην πόζεο
θνξέο αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή έλδεημε :
1 : ζπλδεκέλν ζην δίθηπν GSM
2 : ζπλδεκέλν ζην δίθηπν GPRS
3 : ζπλδεκέλν ζην δίθηπν EDGE
4 : ζπλδεκέλν ζην δίθηπν 3G
5 : ζπλδεκέλν ζην δίθηπν 3G+
Γείρλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ιακβαλόκελνπ
ζήκαηνο θηλεηήο (πόζεο θνξέο
αλαβνζβήλεη = αξηζκόο γξακκώλ - 1 ώο
5 γξακκέο)

Αλακκέλε
βεζηή
Αλακκέλε
βεζηή

19. Μπνξείηε λα ζεξθάξεηε ζην Γηαδίθηπν.
Αλαβνζβήλεη

Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε αξθεηέο ζπζθεπέο ηαπηόρξνλα
ζην θνπηί WiFi (ζπληζηάηαη ε ζύλδεζε ηεζζάξσλ
ζπζθεπώλ ην πνιύ γηα ιόγνπο απόδνζεο).

Mode

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΩΡΗΜΕΝΟΤ
Αλαβνζβήλεη

Γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε γηα πξνρσξεκέλνπο ηνπ Κνπηηνύ WiFi
κπνξείηε λα «θαηεβάζεηε» ηηο πιήξεηο νδεγίεο ρξήζεο από ηνλ
δηθηπαθό ηόπν www.webdyn.com ελόηεηα Peugeot Citroën – WiFi
Router.
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Signal

ελδείμεηο
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18. Διέγμηε ζηε ζειίδα ππνδνρήο αλ όιεο νη θσηεηλέο ελδείμεηο
είλαη πξάζηλεο.
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ΤΚΕΤΗ USB 3G
ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΣΙ ΗΜΑΙΝΟΤΝ ΟΙ ΦΩΣΕΙΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ
Φσηεηλέο
ελδείμεηο

Καηάζηαζε

Ση ζεκαίλνπλ

βεζηή

Γείρλεη κία από ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο:
• Σν κόληεκ δελ έρεη κπεη ζηνλ ππνινγηζηή.
• Ο ππνινγηζηήο είλαη ζβεζηόο ή βξίζθεηαη
ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.
• Σν κόληεκ έρεη απελεξγνπνηεζεί από ην
Watcher® ή από άιινλ πειάηε ζύλδεζεο.
Σν κόληεκ είλαη ζε ηάζε θαη ιεηηνπξγεί
θαλνληθά.
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα ελεκέξσζε ηνπ
κηθξνπξνγξάκκαηνο.
Με βγάδεηε ην κόληεκ από ηνλ ππνινγηζηή.
Σν κόληεκ αλαδεηεί κηα ππεξεζία
(αξρηθνπνίεζε ζε εμέιημε).
θάικα κόληεκ: ην κόληεκ έρεη πξόβιεκα
αξρηθνπνίεζεο (ζε εμέιημε αλαδήηεζε κηαο
ππεξεζίαο) ή δελ είλαη πιένλ ζπλδεκέλν
ιόγσ θάπνηνπ πξνβιήκαηνο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία ζαο θηλεηήο
ηειεθσλίαο
Σν κόληεκ δελ θαηαθέξλεη λα αληρλεύζεη ην
δίθηπν 2G ή 3G..
Σν κόληεκ αλίρλεπζε έλα δίθηπν 2G
(EDGE, GPRS, GSM). Δίλαη έηνηκν λα
ζπλδεζεί.

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή USB 3G
απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα λα ζπλδεζείηε ζην
Internet.
Μπνξείηε λα πξνκεζεπζείηε ηα παξαθάησ έμηξα εμαξηήκαηα γηα
ην κόληεκ ζαο:
Power



Δμσηεξηθή θεξαία: βειηηώλεη ηελ απόδνζε ζηηο πεξηνρέο
όπνπ ε ηζρύο ηνπ ζήκαηνο είλαη αζζελήο (κπνξείηε λα
ηελ
βξείηε
ζηε
δηεύζπλζε
www.sierrawireless.com/eStore)



Κάξηα microSD™: εμσηεξηθή θάξηα απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ (κπνξείηε λα ηελ βξείηε ζηα κεγάια
θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθώλ εηδώλ).

Μπιε,
αλακκέλε
Μπιε,
αλαβνζβήλεη
Πνξηνθαιί,
αλαβνζβήλεη
Πνξηνθαιί,
αλακκέλε

βεζηή
Πνξηνθαιί,
αλαβνζβήλεη

Data

Πνξηνθαιί,
αλακκέλε

Σν κόληεκ έρεη ζπλδεζεί ζε έλα δίθηπν 2G.
Μπνξεί λα ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη
δεδνκέλα.

Μπιε,
αλαβνζβήλεη
Μπιε,
αλακκέλε

Σν κόληεκ αλίρλεπζε έλα δίθηπν 3G
(UMTS, HSPA). Δίλαη έηνηκν λα ζπλδεζεί.
Σν κόληεκ έρεη ζπλδεζεί ζε έλα δίθηπν 3G
θαη κπνξεί λα ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη
δεδνκέλα.

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κόληεκ ζαο κε νπνηνδήπνηε
από ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows® 7, Windows
Vista®, Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11 ή κηα λέα έθδνζε.
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1. Δθθηλήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο.
2. Σνπνζεηήζηε ηελ θάξηα SIM:

5. Αλ ζαο δεηεζεί λα δηακνξθώζεηε έλα πξνθίι, θάληε θιηθ ζην
Ναη. Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιόγνπ ηνπ Πξνθίι. Δπηιέμηε ηελ
εηαηξεία ζαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πξνεπηιεγκέλε ιίζηα κε
ηα πξνθίι. Αλ ε εηαηξεία ζαο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ ππάξρεη
ζηε ιίζηα, επηθνηλσλήζηε καδί ηεο γηα λα κάζεηε ην όλνκα
APN, ην αλαγλσξηζηηθό θαη ηνλ θσδηθό πξνζπέιαζεο από
απνκαθξπζκέλν ζεκείν.
6. Κάληε θιηθ ζην OK. Σν κόληεκ είλαη έηνηκν γηα ρξήζε.

3. Σνπνζεηήζηε ην κόληεκ ζηε ζύξα USB:
Ση πξέπεη λα θάλσ αλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ δελ
αξρίζεη απηόκαηα;
Αλ ε TRU-Install δελ εθθηλήζεη απηόκαηα, κπνξείηε λα εθθηλήζεηε
ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ρεηξνθίλεηα.
ηα Windows
ηα Windows
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ αξρίδεη απηόκαηα.
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε γηα λα
εγθαηαζηήζεηε ην ινγηζκηθό Sierra Wireless Watcher®.
ην Mac OS X
Όηαλ εκθαληζηεί ην παξάζπξν δηαιόγνπ 3G Sierra Wireless
Watcher®, θάληε δηπιό θιηθ ζην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο.
4. Μόιηο εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό, ην κόληεκ αλαδεηεί έλα
δίθηπν. Αλ ην κόληεκ βξεη έλα, ην κπνπηόλ "ύλδεζε" γίλεηαη
δηαζέζηκν ζην Sierra Wireless Watcher®.
Κάληε θιηθ ζην "ύλδεζε" γηα λα ζπλδεζείηε ζην δίθηπν.
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1. Κάληε δηπιό θιηθ ζην Ο Τπνινγηζηήο κνπ (Windows XP) ή
ζην Τπνινγηζηήο (Windows Vista ή Windows 7) ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο ζαο.
2. Κάληε θιηθ ζηνλ νδεγό TRU-Install.
3. ηνλ νδεγό TRU- Install, αλνίμηε ην θάθειν Win, θαη θαηόπηλ
θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν Setup.exe. Αθνινπζήζηε ηηο
νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην
ινγηζκηθό.
ην Mac OS X
Αλ ην παξάζπξν δηαιόγνπ 3G Watcher® δελ εκθαλίδεηαη:
1. Αλνίμηε ηνλ Finder.
2. ην «πζθεπέο», θάληε δηπιό θιηθ ζην 3G Watcher®.
3. Κάληε δηπιό θιηθ ζην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο.
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ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ


Με ρξεζηκνπνηείηε ην Κνπηί WiFi όηαλ νδεγείηε.



Μελ ηνπνζεηείηε καγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο θνληά ζην
Κνπηί WiFi. Ζ αθηηλνβνιία κπνξεί λα δηαγξάςεη ηηο
απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο.



Κξαηάηε ηε ζπζθεπή ζαο 3G καθξηά από ηα παηδηά. Μελ
επηηξέπεηε ζε παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή ρσξίο
επηηήξεζε.



πληζηάηαη λα απνκαθξύλεηε ηε ζπζθεπή ζαο 3G από ηελ
θνηιηά εγθύσλ γπλαηθώλ ή από ην θάησ κέξνο ηεο θνηιηάο ησλ
εθήβσλ.



Ζ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζαο 3G απαγνξεύεηαη ζε νξηζκέλα
κέξε: αεξνπιάλα, λνζνθνκεία θαη πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ.
Δπηβάιιεηαη ζπλεπώο ε απζηεξή ηήξεζε ησλ ππνδείμεσλ γηα
ηελ αζθάιεηα, θαη ε απνζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζαο 3G όηαλ
απηό απαηηείηαη.



Γηα λα απνθύγνπλ ηνλ θίλδπλν παξεκβνιώλ, ηα άηνκα πνπ
έρνπλ ειεθηξνληθά εκθπηεύκαηα (βεκαηνδόηεο, αληιίεο
ηλζνπιίλεο, λεπξνδηεγέξηεο θιπ) πξέπεη λα ηεξνύλ απόζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηώλ αλάκεζα ζηε ζπζθεπή 3G θαη ην
εκθύηεπκα.



Σεξείηε ηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηε
ρξήζε ηνύ Κνπηηνύ ζαο WiFi θαη ηεο ζπζθεπήο ζαο 3G.
εβαζηείηε ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ άιισλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο ηνπο.

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Τπνζηεξηδόκελα δίθηπα
θηλεηήο ηειεθσλίαο
Μέγηζηεο ζεσξεηηθέο
ηαρύηεηεο
Εώλεο ζπρλνηήησλ 3G/3G+
Εώλεο ζπρλνηήησλ
GSM/GPRS/EDGE GSM
πκβαηόηεηα WiFi
Έγθξηζε
Δηδηθόο Ρπζκόο
Απνξξόθεζεο (SAR)*

GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Download : 7,2Mbps (HSDPA)
Upload : 5,76Mbps (HSUPA)
900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Normes 802.11 b/g
Cryptage : WEP, WPA (TKIP et
AES), WPA2 (TKIP et AES)
CE
0.226W/kg@10g

* Ο Δηδηθόο Ρπζκόο Απνξξόθεζεο (SAR), εθθξαζκέλνο ζε W/kg,
είλαη έλαο δείθηεο πνπ κεηξάεη ην κέγηζην επίπεδν
ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ εθπέκπνληαη από ηε ζπζθεπή 3G πξνο ην
ρξήζηε. Ο δείθηεο απηόο επηηξέπεη λα ειέγρεηαη αλ νη Σεξκαηηθέο
ζπζθεπέο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο γαιιηθνύο θαη επξσπατθνύο
θαλνληζκνύο νη νπνίνη επηβάιινπλ λα είλαη ρακειόηεξνο από 2
W/kg.
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