
Οδηγός χρήσης
Βάση ασύρματης φόρτισης αυτοκινήτου Nokia CR-200/CR-201

Τεύχος 1.4 EL



Πληροφορίες για αυτήν τη βάση ασύρματης φόρτισης 
αυτοκινήτου

Με τη Βάση ασύρματης φόρτισης αυτοκινήτου CR-200/CR-201, μπορείτε εύκολα να αποκτάτε 
πρόσβαση στο συμβατό τηλέφωνό σας και να το φορτίζετε ανά πάσα στιγμή.

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση και η φόρτιση ξεκινά αμέσως.
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Πληροφορίες για το Qi

Τέρμα στους μπελάδες των καλωδίων. Απλώς τοποθετείτε τη συσκευή σας στον ασύρματο φορτιστή 
και η φόρτιση ξεκινά αμέσως.

Το Qi είναι ένα γενικό πρότυπο που καθιστά εφικτή την ασύρματη φόρτιση για τη συσκευή σας.

Η λειτουργία του Qi βασίζεται στην αρχή της μαγνητικής επαγωγής και, προς το παρόν, το Qi είναι 
σχεδιασμένο για συσκευές που καταναλώνουν ισχύ 5 Watt ή λιγότερο, όπως τα κινητά τηλέφωνα.

Οι φορτιστές και οι συσκευές Qi χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα. Καθώς οι περιοχές φόρτισής 
τους έρχονται σε επαφή η μία με την άλλη, όλα τα προϊόντα Qi είναι συμβατά μεταξύ τους, 
ανεξαρτήτως κατασκευαστή ή μάρκας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των σχετικών συσκευών.
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Μέρη

Γνωρίστε καλύτερα τη βάση ασύρματης φόρτισης αυτοκινήτου.

1 Κουμπί απασφάλισης σφιγκτήρων
2 Μοχλός ασφάλισης στηρίγματος
3 Βεντούζα
4 Υποδοχή σύνδεσης για το καλώδιο τροφοδοσίας
5 Ενδεικτική λυχνία φορτιστή
6 Περιοχή Near Field Communication (NFC)
7 Άνοιγμα διέλευσης καλωδίου
8 Σφιγκτήρες
9 Καλώδιο τροφοδοσίας
10 Τροφοδοτικό
11 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
12 Υποδοχή σύνδεσης USB
13 Κλιπ καλωδίου
14 Βάση στήριξης
15 Καλώδιο προέκτασης

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή 
παράνομη.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά 
αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη 
συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα 
ακουστικά με μικρόφωνο ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.
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Στερέωση της βάσης

Βρείτε ένα εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στο ταμπλό του αυτοκινήτου σας για την 
τοποθέτηση της βάσης.

Ορισμένα υλικά επεξεργασίας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή η παρουσία ακαθαρσιών στη βεντούζα 
της βάσης μπορεί να μειώσουν δραστικά την ικανότητα πρόσφυσης της βεντούζας, γι' αυτό, προτού 
ξεκινήσετε, αφαιρέστε αυτά τα υλικά επεξεργασίας, εφόσον υπάρχουν, και βεβαιωθείτε ότι η 
βεντούζα είναι καθαρή.

1. Τοποθετήστε την επιφάνεια στήριξης της βάσης σε κατάλληλο σημείο επάνω στο ταμπλό. Πιέστε 
προς τα κάτω με δύναμη και ομοιόμορφα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισης της επιφάνειας στήριξης είναι απασφαλισμένος και, στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τη βάση στην επιφάνεια στήριξης.
3. Πιέστε προς τα κάτω τη βάση και, στη συνέχεια, κλείστε το μοχλό ασφάλισης της επιφάνειας 
στήριξης.

Αφαίρεση της βάσης από το ταμπλό
Πιέστε το μοχλό ασφάλισης του στηρίγματος προς τα μέσα, και στη συνέχεια, ανασηκώστε τη βάση 
από την προεξοχή που υπάρχει στο άκρο της βεντούζας.
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής του ταμπλό, η επιφάνεια στήριξης ενδέχεται να αφήσει σημάδι 
επάνω στο ταμπλό.
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Σύνδεση των καλωδίων

Συνδέστε το τροφοδοτικό για να ενεργοποιήσετε τη βάση ασύρματης φόρτισης αυτοκινήτου.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση αυτοκινήτου. Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε το 
καλώδιο προέκτασης.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Όταν η συσκευή καταναλώνει ηλεκτρική ισχύ, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στο τροφοδοτικό είναι 
αναμμένη.

Για να διατηρήσετε τακτοποιημένο το ταμπλό, τοποθετήστε το καλώδιο στα κλιπ καλωδίου και, στη 
συνέχεια, στερεώστε τα κλιπ καλωδίου στο ταμπλό.
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Τοποθέτηση του τηλεφώνου σας στη βάση

Έχετε πάντοτε το τηλέφωνό σας κοντά σας. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση και απολαύστε 
τη διαδρομή σας με το αυτοκίνητο.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σε κατακόρυφη θέση και στραμμένη προς το μέρος σας.

1. Για να ανοίξετε τους σφιγκτήρες, πιέστε προς τα μέσα το κουμπί απελευθέρωσης σφιγκτήρων.

2. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση και, στη συνέχεια, πιέστε τους σφιγκτήρες ώστε να 
πλησιάσουν ο ένας στον άλλο, μέχρι το τηλέφωνο να ασφαλίσει στη θέση του.

Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση σε οριζόντια θέση, τοποθετήστε κατακόρυφα το 
τηλέφωνο στη βάση και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τη βάση σε οριζόντια θέση.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες δεν καλύπτουν σημαντικά στοιχεία ελέγχου του τηλεφώνου σας, όπως 
το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Ακόμα και αν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει δυνατότητα ασύρματης φόρτισης, μπορείτε να το 
στερεώσετε στη βάση. Για να το φορτίσετε, συνδέστε το τηλέφωνό σας στην υποδοχή σύνδεσης USB 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, για παράδειγμα, περνώντας το μέσα από το άνοιγμα διέλευσης 
καλωδίου.
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Φόρτιση του τηλεφώνου σας

Θέλετε να φορτίζετε το τηλέφωνό σας όταν είστε στο δρόμο; Όποτε είναι συνδεδεμένο το 
τροφοδοτικό, η βάση αυτοκινήτου φορτίζει το τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσει η φόρτιση, απλώς τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση. Ανάβει μια ενδεικτική 
λυχνία. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Διατηρείτε ελεύθερη την περιοχή γύρω από τη βάση. Εάν υπάρχει κάποιο άλλο αντικείμενο 
τοποθετημένο στη βάση μαζί με το τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο δεν φορτίζεται και η ενδεικτική 
λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα.

Το γεγονός ότι η βάση και το τηλέφωνο ζεσταίνονται κατά τη φόρτιση είναι απόλυτα φυσιολογικό 
και, μάλιστα, ενδέχεται να ζεσταθούν ακόμα περισσότερο εάν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, 
για παράδειγμα, για πλοήγηση στη διάρκεια της φόρτισης.

Η φόρτιση ενδέχεται να είναι λιγότερο αποδοτική εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για 
δραστηριότητες που καταναλώνουν πολλή ηλεκτρική ισχύ, όπως πλοήγηση και πραγματοποίηση 
κλήσης ταυτόχρονα.
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Σύνδεση με χρήση NFC

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας Lumia να εκτελεί αυτόματα μια ενέργεια όταν αγγίζετε την 
περιοχή Near Field Communication (NFC) της βάσης με το τηλέφωνό σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το NFC στο τηλέφωνό σας.

1. Αγγίξτε την περιοχή NFC της βάσης με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσει η εκτέλεση της ενέργειας, αγγίξτε την περιοχή NFC της βάσης με την περιοχή NFC 
του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικά τηλέφωνα να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες με την ίδια βάση, 
καθώς και να ρυθμίσετε το δικό σας τηλέφωνο να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες με διαφορετικές 
βάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες NFC του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης του.
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Ενδεικτικές λυχνίες

Αναρωτιέστε τι υποδηλώνουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις στη βάση αυτοκινήτου;

Ενδεικτικές λυχνίες φορτιστή:

Μία παρατεταμένη αναλαμπή Η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι ήδη 
πλήρως φορτισμένη

Σταθερά αναμμένη Φόρτιση σε εξέλιξη

Σβηστές Η μπαταρία του τηλεφώνου σας έχει φορτιστεί 
πλήρως

Γρήγορες αναλαμπές Σφάλμα φόρτισης

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας:

Σταθερά αναμμένη Η συσκευή είναι σε λειτουργία

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη φόρτιση:

• Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα στη βάση.
• Εάν η βάση είναι πάρα πολύ ζεστή, αφαιρέστε το τηλέφωνό σας από τη βάση και, στη συνέχεια, 

απενεργοποιήστε τη βάση. Η βάση ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν ζεσταθεί 
υπερβολικά. Όταν η βάση κρυώσει, δοκιμάστε να συνεχίσετε τη φόρτιση.
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Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Γενικές οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες 
πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός 
σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια. Να χειρίζεστε τη συσκευή στήριξης ή τη 
βάση κινητού τηλεφώνου μόνο εφόσον μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Κατά την τοποθέτηση της συσκευής στήριξης ή της βάσης κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή η βάση δεν 
παρεμποδίζει ή δυσκολεύει το χειρισμό του συστήματος διεύθυνσης ή πέδησης ή άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για 
τη λειτουργία του οχήματός σας (όπως είναι, για παράδειγμα, οι αερόσακοι), καθώς και ότι δεν εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο 
κατά την οδήγηση.

Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα των αερόσακων δεν εμποδίζεται ή δυσκολεύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
στήριξης ή η βάση κινητού τηλεφώνου δεν τοποθετείται σε σημείο στο οποίο θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή μαζί της σε 
περίπτωση ατυχήματος ή σύγκρουσης.

Ελέγχετε κατά διαστήματα ότι η βεντούζα στο κάτω μέρος της συσκευής στήριξης είναι στερεωμένη γερά στο παρμπρίζ ή το 
ταμπλό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία περιβάλλοντος παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές.

Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε ένα κινητό τηλέφωνο από τη βάση ενώ οδηγείτε.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, ή εάν δεν είστε βέβαιοι για 
το πώς πρέπει να λειτουργεί το προϊόν σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Φροντίδα της συσκευής σας
Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να 
διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά 
άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.

• Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο στα πλαίσια των προβλεπόμενων χρήσεών του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση φορτιστών ή 
η χρήση μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο. Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

• Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε συσκευές με χαλασμένη, ραγισμένη ή ανοιγμένη θήκη μπαταρίας ή συσκευές που δεν είναι 
συμβατές με το Qi.

• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν 

βλάβες στη συσκευή.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της 

θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
• Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που 

διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
• Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί 

να προκαλέσει θραύση.
• Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι 
φυσιολογικό. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
εξυπηρέτησης.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε 
πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες 
σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Ανακύκλωση
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Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία 
συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των 
υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους 
διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας 
υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία 
περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: 
παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον 
τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή
Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή DC-22.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν CR-200 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον 
τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία 
υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία 
απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των 
σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο 
του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά 
πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι 
δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά 
τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου 
σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική 
συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα 
προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή 
την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. 
Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα 
RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν 
επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές 
λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν 
τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Microsoft Mobile ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να 
χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.
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Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές 
σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν 
δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε 
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός 
που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να 
διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

• Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
• Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
• Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία "Nokia" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia 
Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα (TM) των αντίστοιχων κατόχων τους.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.
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