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Σχετικά με το μόντεμ USB

Το Μόντεμ USB Nokia είναι ένα ασύρματο μόντεμ το οποίο χρησιμοποιείται για
σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο σε κυψελικά ή ασύρματα δίκτυα.

Για να συνδεθείτε στο ∆ιαδίκτυο, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή
διαχείρισης σύνδεσης στον υπολογιστή σας.

Προτού χρησιμοποιήσετε το μόντεμ USB, μελετήστε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής
διαχείρισης σύνδεσης, του υπολογιστή σας, του λειτουργικού συστήματος και τυχόν
λογισμικού που χρησιμοποιείτε με την εγκατάσταση της σύνδεσης ∆ιαδικτύου μέσω
της συσκευής. Για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής διαχείρισης
σύνδεσης, στην κύρια προβολή, επιλέξτε  . Οι οδηγίες χρήσης εμφανίζονται στη
γλώσσα που επιλέξατε κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Η θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της συσκευής είναι από -15°C έως 35°C (5°F έως
95°F) και η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι από -40°C έως 85°C (-40°F έως 185°F).

Η δυνατότητα USB υποστηρίζει τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που ορίζονται
στην προδιαγραφή USB έκδοση 2.0.

Προειδοποίηση:
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από
μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Ξεκινώντας

Μέρη

1 Καπάκι
2 Βύσμα USB
3 Κάλυμμα κάρτας SIM και κάρτας μνήμης
4 Ενδεικτική λυχνία
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5 Κεραία

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η
επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται
να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά
τη λειτουργία.

Μην προσδένετε λουράκια, μπρελόκ ή περιλαίμια στο δακτύλιο που υπάρχει στο άκρο
του μόντεμ USB.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM
1 Αφαιρέστε το καπάκι.
2 Σύρετε το κάλυμμα και ανασηκώστε το (6).

3 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω
και ότι η κομμένη γωνία της βρίσκεται κάτω δεξιά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε
την κάρτα SIM (7).

4 Κατεβάστε το κάλυμμα και σύρετέ το για να το επαναφέρετε στη θέση του (9).

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ανάγνωσης κάρτας μνήμης microSD, την οποία
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύετε αρχεία στη συμβατή σας κάρτα
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μνήμης. Η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ως αφαιρούμενος δίσκος στο λειτουργικό σας
σύστημα.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για
χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες
στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στην κάρτα.

1 Αφαιρέστε το καπάκι.
2 Σύρετε το κάλυμμα και ανασηκώστε το (6).

3 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας μνήμης είναι στραμμένη προς τα
πάνω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα στην υποδοχή που βρίσκεται κάτω
από την υποδοχή κάρτας SIM. Πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα, μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της (8).

4 Κατεβάστε το κάλυμμα και σύρετέ το για να το επαναφέρετε στη θέση του (9).
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Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Αφαιρέστε το κάλυμμα, πιέστε ελαφρά την κάρτα προς τα μέσα μέχρι να ελευθερωθεί
και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω την κάρτα.

Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια
εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και
να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής διαχείρισης σύνδεσης
Ενδέχεται να χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή για το λειτουργικό σύστημα και,
επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε το τείχος προστασίας του λειτουργικού
σας συστήματος να επιτρέπει στη συσκευή την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

1 Αφαιρέστε το καπάκι.
2 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη στη συσκευή.
3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και συνδέστε τη συσκευή σε μια θύρα USB του

υπολογιστή.
4 Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα

εξερεύνησης αρχείων του υπολογιστή σας για να εντοπίσετε τη μονάδα δίσκου
του μόντεμ USB και επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης στη συσκευή σας.
Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

5 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM. Ο κωδικός PIN
συμβάλει στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και
παρέχεται συνήθως με την κάρτα.

Αποσύνδεση της συσκευής
Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη θύρα USB. Ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψετε τη
λειτουργία της συσκευής προτού την αποσυνδέσετε, εάν αυτό απαιτείται από το
λειτουργικό σας σύστημα.

Κατάργηση εγκατάστασης από τον υπολογιστή σας
• Στα Windows, επιλέξτε την εφαρμογή για κατάργηση εγκατάστασης από το μενού

"Έναρξη".
• Σε υπολογιστή με Mac OS, επιλέξτε το εικονίδιο κατάργησης εγκατάστασης στο

φάκελο εφαρμογών.
• Στο Linux, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση πακέτου.
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Σύνδεση ∆ιαδικτύου

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
Για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεδομένων, τις τιμές και τις χρεώσεις,
επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
2 Εάν η εφαρμογή διαχείρισης σύνδεσης δεν ανοίξει αυτόματα:

• Σε υπολογιστή με Windows, επιλέξτε την εφαρμογή από την επιφάνεια
εργασίας ή από το μενού "Έναρξη".

• Στο Mac OS, επιλέξτε την εφαρμογή από το Finder.
• Σε υπολογιστή με Linux, επιλέξτε Εφαρμογές > ∆ιαδίκτυο και την εφαρμογή.

3 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.
4 Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία δικτύου για να δείτε εάν διατίθεται σύνδεση

δικτύου.
5 Για να συνδεθείτε στο ∆ιαδίκτυο μέσω κυψελικού δικτύου, επιλέξτε  .

Εάν το προϊόν σας διαθέτει δυνατότητα Wi-Fi, για να χρησιμοποιήσετε ένα
δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε Κατάλογος ∆ικτύου και το δίκτυο που θέλετε. Η ένδειξη
δίπλα στο όνομα δικτύου εμφανίζει την ισχύ του σήματος του δικτύου. Εάν
εμφανίζεται το εικονίδιο λουκέτου δίπλα στο όνομα ενός δικτύου, αυτό σημαίνει
ότι το συγκεκριμένο δίκτυο προστατεύεται και πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό
πρόσβασης.

6 Χρησιμοποιήστε το ∆ιαδίκτυο με το συνήθη τρόπο.
7 Για να κλείσετε τη σύνδεση, στο παράθυρο σύνδεσης ∆ιαδικτύου, επιλέξτε  . Η

σύνδεση κλείνει επίσης εάν κλείσετε την εφαρμογή διαχείρισης σύνδεσης.

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση
του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του Wi-Fi επιτρέπεται μόνο σε
εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές
αρχές.

Συμβουλή: Κατά την περιήγηση στον Ιστό, μπορείτε να ελέγχετε τη διάρκεια της
σύνδεσης και των όγκο των απεσταλμένων και ληφθέντων δεδομένων στο παράθυρο
σύνδεσης ∆ιαδικτύου.

Εάν ο υπολογιστής περιέλθει σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, η μεταφορά
δεδομένων ενδέχεται να σταματήσει. Η μεταφορά δεδομένων αυξάνει τις απαιτήσεις
σε ηλεκτρική τροφοδοσία από την μπαταρία του υπολογιστή και, επομένως, μειώνει
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
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Ενδεικτική λυχνία

Χρώμα φωτεινής ένδειξης Κατάσταση

Κόκκινο φως Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί επειδή η
κάρτα SIM δεν είναι έγκυρη ή δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά ή επειδή δεν διατίθεται
υποστηριζόμενο δίκτυο.

Κόκκινο φως που αναβοσβήνει Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί επειδή δεν
εισαγάγατε τον κωδικό PIN ή επειδή είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.

Πράσινο φως Έχει γίνει σύνδεση σε δίκτυο GSM και
μεταφέρονται δεδομένα.

Πράσινο φως που αναβοσβήνει Έχει γίνει σύνδεση, αλλά δεν μεταφέρονται
δεδομένα.

Μπλε φως Έχει γίνει σύνδεση σε δίκτυο 3G και
μεταφέρονται δεδομένα.

Μπλε φως που αναβοσβήνει Έχει γίνει σύνδεση, αλλά δεν μεταφέρονται
δεδομένα.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια
Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.
Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε
συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας
Να μεταχειρίζεστε τη συσκευή σας με προσοχή. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη
που σας παρέχει η εγγύηση.

• ∆ιατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά
άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες.
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε 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 ανακινείτε τη συσκευή.
• Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό

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

Ανακύκλωση
Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία
περισυλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την
ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σάς υπενθυμίζει ότι όλα τα
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο
τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα
στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος
στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές
Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της
ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές
Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών)
ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό
απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την 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.

Ακοή
Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Περιβάλλον λειτουργίας
Αυτό το μοντέλο έχει ελεγχθεί και ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων εφόσον βρίσκεται
σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 εκατοστά (1/5 ίντσας) από το σώμα, όταν είναι απευθείας συνδεδεμένη σε θύρα USB στην
κεντρική συσκευή ή χρησιμοποιείται στο άκρο του ένα καλώδιο σύνδεσης που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνεται στη
συσκευασία πώλησης.
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Οχήματα
Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε
δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής
τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα
αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα
στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε
αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά
και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές
αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι
πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη
στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων,
οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως
κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο
(όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή
τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)
Το συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. 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 χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή
ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για δέκα 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 η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο
η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο
κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το
εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com

Αυτό το μοντέλο έχει ελεγχθεί και ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων εφόσον βρίσκεται
σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 εκατοστά (1/5 ίντσας) από το σώμα, όταν είναι απευθείας συνδεδεμένη σε θύρα USB στην
κεντρική συσκευή ή χρησιμοποιείται στο άκρο του ένα καλώδιο σύνδεσης που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνεται στη
συσκευασία πώλησης.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RD-17 / RD-19 / RD-22 / RD-23 συμμορφώνεται προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι
διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και λογότυπο Nokia Original Accessories είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia
Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή
εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

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

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

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 Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει
ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. 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.

/Τεύχος 1.0 EL
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