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Ασφάλεια

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

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών 
τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη 

συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, 
χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές 
όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

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

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.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα 
έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη 

συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.
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Έναρξη χρήσης

Μάθετε πώς να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Πληροφορίες για το εξάρτημά σας
Με το Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12, μπορείτε να ακούτε μουσική ή να χειρίζεστε κλήσεις ομιλίας 
από το τηλέφωνό σας ή από άλλη συμβατή συσκευή. Ένα και μόνο ηχείο γεμίζει το χώρο σας με 
κρυστάλλινο ήχο υψηλής ποιότητας και μπορείτε να απολαμβάνετε ακόμα πιο ισχυρό ήχο 
τοποθετώντας το ηχείο επάνω σε μια επιφάνεια με δυνατότητα αντήχησης, όπως ένα τραπέζι.

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

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης 
τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Πλήκτρα και μέρη
Εξοικειωθείτε με τα πλήκτρα και τα μέρη του ηχείου σας.

1 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
2 Ενδεικτική λυχνία Bluetooth
3 Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
4 Περιοχή NFC
5 Υποδοχή ήχου (3,5 mm)
6 Υποδοχή φορτιστή

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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Φόρτιση του ηχείου
Φορτίστε το ηχείο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή ή 
χρησιμοποιώντας έναν συμβατό φορτιστή.

Φορτίστε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το ηχείο.

1. Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB στον υπολογιστή σας ή έναν συμβατό φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το άκρο micro-USB του καλωδίου στην υποδοχή φορτιστή του ηχείου. Όταν φορτιστεί 
πλήρως η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας γίνεται πράσινη.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο πρώτα από το ηχείο και μετά από τον υπολογιστή ή αποσυνδέστε το 
φορτιστή από την πρίζα.

Ενεργοποίηση του ηχείου
Ενεργοποιήστε το ηχείο για να ελέγξετε την μπαταρία.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία 
είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα. 
Εάν η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας είναι πορτοκαλί, ενδεχομένως να χρειαστεί να φορτίσετε σύντομα 
τη μπαταρία. Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα, φορτίστε την 
μπαταρία. Όταν η μπαταρία έχει κρίσιμα χαμηλό επίπεδο φόρτισης, το ηχείο εκπέμπει 
επανειλημμένα έναν σύντομο ήχο.
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Το ηχείο συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα. Εάν δεν έχετε 
πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη του ηχείου με μια συσκευή ή εάν έχετε ακυρώσει τις ζεύξεις, το ηχείο 
περιέρχεται σε λειτουργία ζεύξης.

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί εντός 30 λεπτών, απενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση του ηχείου
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 4 δευτερόλεπτα. Το ηχείο κλείνει 
όλες τις συνδέσεις και απενεργοποιείται.
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Βασική χρήση

Μάθετε τα βασικά για τη χρήση του ηχείου σας.

Ζεύξη και σύνδεση
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, θα πρέπει να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

Συνδέστε το ηχείο με:

• Bluetooth
• NFC
• Τυπικό καλώδιο ήχου (3,5 mm)

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ζεύξη του ηχείου με έως και 8 συσκευές, αλλά μπορείτε 
να το συνδέετε μόνο με μία κάθε φορά.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή μετακινηθεί εκτός της περιοχής εμβέλειας του Bluetooth, το ηχείο 
επιχειρεί να επανασυνδεθεί για 15 λεπτά. Εάν η συσκευή επανέλθει εντός της περιοχής εμβέλειας, 
το ηχείο επανασυνδέεται αυτόματα. Το ηχείο διατηρεί την ικανότητά του να συνδεθεί για άλλα 15 
λεπτά και, κατόπιν, απενεργοποιείται.

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 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση ενδέχεται να 
επηρεαστεί από εμπόδια όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την Προδιαγραφή Bluetooth 3.0, η οποία υποστηρίζει τα ακόλουθα 
προφίλ: ανοιχτής συνομιλίας (1.6), ακουστικών με μικρόφωνο (1.2), προηγμένης διανομής ήχου (1.3) 
και απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας (1.5). Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων 
συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.
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Ζεύξη και σύνδεση του ηχείου με χρήση Bluetooth
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, θα πρέπει να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

1. Όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών 
λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές 
Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο από τη λίστα.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων 0000.
Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά.

Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ηχείο, αυτό θα συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή με 
την οποία συνδέθηκε πιο πρόσφατα. Για να περάσετε σε μια άλλη συσκευή με την οποία έχετε ήδη 
πραγματοποιήσει ζεύξη, πρώτα θα πρέπει να κλείσετε την ενεργή σύνδεση με τη συνδεδεμένη 
συσκευή σας.

Εάν η σύνδεση χαθεί, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα.

Ζεύξη και σύνδεση του ηχείου με χρήση NFC
Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε να 
πραγματοποιείτε ζεύξη του ηχείου πολύ εύκολα.

Πριν από τη ζεύξη, ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου και βεβαιωθείτε ότι το NFC είναι 
ενεργοποιημένο στη συμβατή συσκευή σας.

Φέρτε σε επαφή μεταξύ τους τις περιοχές NFC του ηχείου και της συσκευής. Η συσκευή συνδέεται 
με το ηχείο αυτόματα. Εάν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο, ενεργοποιείται πριν από τη σύνδεση.

Συμβουλή: Για να επανασυνδέσετε μια συσκευή με την οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη, 
φέρτε σε επαφή μεταξύ τους τις περιοχές NFC της συσκευής και του ηχείου. Το ηχείο κλείνει 
την ενεργή σύνδεση προτού επανασυνδεθεί.

Για να κλείσετε τη σύνδεση, φέρτε ξανά σε επαφή μεταξύ τους τις περιοχές NFC.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.
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Ακύρωση των ζεύξεων
Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις ζεύξεις και τις ρυθμίσεις, επαναφέρετε το ηχείο στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.
Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κόκκινο χρώμα και το ηχείο 
επιστρέφει σε λειτουργία ζεύξης.

Αφού ακυρώσετε τις ζεύξεις, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη του ηχείου για να μπορέσετε 
να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη με την ίδια συσκευή μετά την ακύρωση των ζεύξεων, θα 
πρέπει να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη ζεύξη και στην άλλη συσκευή προτού πραγματοποιήσετε ξανά 
ζεύξη.

Μη αυτόματη σύνδεση του ηχείου
Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό καλώδιο 
ήχου (3,5 mm) για να συνδέσετε το ηχείο.

Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.

Συνδέστε ένα τυπικό καλώδιο ήχου (3,5 mm) στην υποδοχή ήχου του ηχείου και της συσκευής σας.
Όταν συνδέετε το ηχείο χρησιμοποιώντας καλώδιο, το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα και η 
ενδεικτική λυχνία Bluetooth παραμένει σταθερά αναμμένη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο, το Bluetooth ενεργοποιείται και το ηχείο συνδέεται αυτόματα με τη 
συσκευή Bluetooth με την οποία είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα.

Ενδεικτικές λυχνίες
Αναρωτιέστε τι υποδηλώνουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις στο ηχείο;

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας:

Μία παρατεταμένη αναλαμπή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Σταθερά αναμμένη Φόρτιση σε εξέλιξη

Σβηστή Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth:

Γρήγορες αναλαμπές Ζεύξη σε εξέλιξη

Αργές αναλαμπές Έχει γίνει σύνδεση

Επανειλημμένες διπλές αναλαμπές Η σύνδεση χάθηκε
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Σταθερά αναμμένη Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
Χρειάζεται να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μετακινείστε; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηχείο για 
να χειρίζεστε κλήσεις ομιλίας.

Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με τη συμβατή συσκευή σας.

1. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μία 
φορά.
3. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο 
φορές.

Συμβουλή: Εάν η ποιότητα της κλήσης ομιλίας είναι κακή όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, 
απενεργοποιήστε το Wi-Fi στο τηλέφωνό σας.

Ακρόαση μουσικής
Με το ηχείο, μπορείτε να γεμίσετε το χώρο σας με μουσική από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας.

Συνδέστε ένα τηλέφωνο ή μια άλλη συμβατή συσκευή στο ηχείο και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας 
για να αναπαραγάγετε την αγαπημένη σας μουσική.

Συμβουλή: Για να απολαμβάνετε ακόμα πιο ισχυρό ήχο, τοποθετήστε το ηχείο επάνω σε μια 
επιφάνεια με δυνατότητα αντήχησης, όπως ένα τραπέζι.

Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 
ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

Επαναφορά του ηχείου
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, η επαναφορά του ηχείου μπορεί να βοηθήσει.

1. Συνδέστε ένα τυπικό καλώδιο ήχου (3,5 mm) στην υποδοχή ήχου του ηχείου.
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2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και, ταυτόχρονα, συνδέστε το ηχείο 
σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης ή σε έναν συμβατό φορτιστή 
που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
Κατά την επαναφορά του ηχείου, διατηρούνται οι ζεύξεις και οι άλλες ρυθμίσεις που έχετε 
πραγματοποιήσει.
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Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Φροντίδα της συσκευής σας
Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία και τα αξεσουάρ. 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.

• 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 ή την μπαταρία.
• 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.

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

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 Microsoft Mobile, επισκεφτείτε τη 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 συσκευή σας διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την 
μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

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

Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή
Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, 
εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.
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Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F) για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι 
υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί 
προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις 
μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην 
μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε 
επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε 
σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση 
ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή 
άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής 
έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια 
καταιγίδας με κεραυνούς. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

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 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 MD-12 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.
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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 
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 εμπορικό σήμα (TM) της Nokia 
Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων 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.
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