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Ασφάλεια

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

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να 
επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση 
αυτού του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη 
Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.
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Πληροφορίες για το εξάρτημά σας

Με το Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903, μπορείτε να φορτίζετε τη μπαταρία του τηλεφώνου σας 
χωρίς να συνδέετε καλώδια στο τηλέφωνό σας. Η ασύρματη βάση φόρτισης μπορεί επίσης να σας 
ενημερώνει, για παράδειγμα, όταν η μπαταρία του τηλεφώνου σας εξαντλείται ή όταν έχετε 
αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Η ασύρματη βάση φόρτισης συμμορφώνεται με το πρότυπο Qi.

To NFC συνεργάζεται μόνο με τις συσκευές Lumia που υποστηρίζουν NFC. Για τις έξυπνες λειτουργίες, 
όπως είναι οι ειδοποιήσεις για χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας ή αναπάντητες κλήσεις, 
απαιτούνται η έκδοση λογισμικού Lumia Denim (Windows Phone 8.1, Ενημέρωση 1), Κέντρο 
συσκευών έκδοσης 3.6 ή μεταγενέστερης, καθώς και Bluetooth έκδοσης 4.0 ή μεταγενέστερης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την ασφάλεια, ανατρέξτε στις οδηγίες 
χρήσης του τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής σας.
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Πλήκτρα και μέρη

Γνωρίστε καλύτερα την ασύρματη βάση φόρτισης.

1 Υποδοχή σύνδεσης USB
2 Επιφάνεια φόρτισης για τη φόρτιση του 
τηλεφώνου
3 Περιοχή NFC
4 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
5 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης και 
ειδοποιήσεων

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει 
νικέλιο.
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Φόρτιση του τηλεφώνου σας

Είναι απλό: τοποθετήστε το τηλέφωνό σας ή μια άλλη συμβατή με το Qi συσκευή στη βάση φόρτισης 
για να ξεκινήσει η φόρτιση.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB της βάσης φόρτισης με έναν συμβατό φορτιστή που είναι συνδεδεμένος 
στην πρίζα ή σε άλλη κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB.
2. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης είναι στραμμένη προς τα πάνω και ότι δεν υπάρχει κανένα 
αντικείμενο επάνω της.
3. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη όσο 
φορτίζεται το τηλέφωνο και σβήνει όταν η μπαταρία του τηλεφώνου φορτιστεί πλήρως.

Το γεγονός ότι η βάση φόρτισης και το τηλέφωνο ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι 
απόλυτα φυσιολογικό. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 
γρήγορα.
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Λήψη ειδοποιήσεων

Για να λαμβάνετε ειδοποιημένος για χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου σας 
ή για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα, μεταξύ άλλων, κάντε ζεύξη της βάσης φόρτισης με το 
τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας NFC ή Bluetooth.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή τροφοδοσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του NFC ή του Bluetooth, 
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

1. Κατά τη χρήση του NFC, φέρτε σε επαφή μεταξύ τους τις περιοχές NFC της βάσης φόρτισης και 
του τηλεφώνου.
Κατά τη χρήση του Bluetooth, στο τηλέφωνό σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth και επιλέξτε τη 
βάση φόρτισης.

2. Εάν σας ζητηθεί, πατήστε ζεύξη.
3. Πατήστε Ρυθμίσεις > κέντρο συσκευών και επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να σας ειδοποιεί η 
βάση φόρτισης.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της ενδεικτικής λυχνίας ή για να απορρίψετε μια ειδοποίηση, 
πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να ακυρώσετε τη ζεύξη μέσω Bluetooth, πατήστε 
το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.
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Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλες συμβατές 
συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.

Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή η μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ 
τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m. Η σύνδεση ενδέχεται να επηρεαστεί από 
εμπόδια όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την Προδιαγραφή Bluetooth 4.0. Συμβουλευτείτε τους 
κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη 
συσκευή.
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Ενδεικτικές λυχνίες και ενέργειες πλήκτρου πολλαπλών 
λειτουργιών

Αναρωτιέστε τι υποδηλώνουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις στη βάση φόρτισης ή τι κάνει το 
πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών;

Πίνακας 1: Μοτίβα ενδεικτικής λυχνίας

Σταθερά αναμμένη Φόρτιση σε εξέλιξη

Σβηστή Η μπαταρία του τηλεφώνου σας ή άλλης 
συσκευής είναι πλήρως φορτισμένη

Γρήγορες αναλαμπές Σφάλμα φόρτισης ή η συνδεδεμένη πηγή 
τροφοδοσίας δεν είναι σε θέση να παρέχει 
επαρκή ισχύ τροφοδοσίας

Επανειλημμένες διπλές αναλαμπές Ειδοποίηση

Αργές αναλαμπές Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του 
τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στη βάση 
φόρτισης είναι χαμηλό

Πίνακας 2: Ενέργειες πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών

Πάτημα μία φορά Ρύθμιση της φωτεινότητας της ενδεικτικής 
λυχνίας ή απόρριψη μιας ειδοποίησης

Πάτημα για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα Άδειασμα της λίστας αξιόπιστων συσκευών
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Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

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.
• Μην ανοίγετε τη συσκευή.
• 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.

Ανακύκλωση

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
Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.
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Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές
Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια 
ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που 
φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

• Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
• Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
• Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
• Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν DT-903 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

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.

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 
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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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία 
της FCC που αναφέρονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργεί 
ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

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 Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

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