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Εισαγωγή

Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού
Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να
χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και στην
περίπτωση που χρησιµοποιείτε δύο κινητές συσκευές ταυτόχρονα.

Για υποστήριξη, µεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

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

Ορισµένα µέρη του προϊόντος είναι µαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη
σε µεταλλικά αντικείµενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα µαγνητικά µέσα
αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε
αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

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

Σχετικά µε τη συνδεσιµότητα Bluetooth
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Bluetooth για να δηµιουργήσετε ασύρµατη σύνδεση
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 µπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εµπόδια, όπως τοίχους ή άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές.
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Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και
υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5.
Συµβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι
συµβατές µε τη συγκεκριµένη συσκευή.

Για να ξεκινήσετε

Πλήκτρα και µέρη

1 Πλήκτρο λειτουργίας
2 ∆ακτύλιος
3 Μικρόφωνο
4 Πλήκτρο κλήσης
5 Ακουστικό
6 Ενδεικτική λυχνία
7 Πλήκτρο έντασης

3



8 Υποδοχή φορτιστή

Φόρτιση της µπαταρίας
Προτού χρησιµοποιήσετε το σετ µικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την
µπαταρία.

Προειδοποίηση:
Χρησιµοποιείτε µόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση µε αυτό
το συγκεκριµένο µοντέλο. Η χρήση εξαρτηµάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου
ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί
επικίνδυνη. Η χρήση µη εγκεκριµένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο
πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι
το ίδιο το καλώδιο.

1 Συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα.
2 Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή µε την υποδοχή φόρτισης του σετ

µικροφώνου-ακουστικού. Όταν φορτιστεί πλήρως η µπαταρία, η κόκκινη
ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.

3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ µικροφώνου-ακουστικού και κατόπιν από
την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισµένη µπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο οµιλίας έως 8
ώρες και χρόνο αναµονής έως 200 ώρες.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας είναι χαµηλό, το σετ εκπέµπει ένα σύντοµο
ήχο κάθε 5 λεπτά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει.

Έλεγχος της φόρτισης της µπαταρίας
Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού συνδεδεµένο στην κινητή συσκευή, πατήστε το
πλήκτρο λειτουργίας. Η πράσινη λυχνία υποδηλώνει επαρκές επίπεδο φόρτισης. Εάν
η λυχνία είναι κίτρινη, ενδεχοµένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντοµα την
µπαταρία. Εάν η λυχνία είναι κόκκινη, επαναφορτίστε την µπαταρία.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ µικροφώνου-ακουστικού
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

Όταν ενεργοποιηθεί, το σετ µικροφώνου-ακουστικού εκπέµπει ένα σύντοµο ήχο και η
πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µία φορά. Το σετ µικροφώνου-ακουστικού
προσπαθεί να συνδεθεί µε µια αντιστοιχισµένη κινητή συσκευή.
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Εάν το σετ µικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί µε µια συσκευή εντός 30 λεπτών,
απενεργοποιείται.

Όταν απενεργοποιηθεί, το σετ µικροφώνου-ακουστικού εκπέµπει ένα σύντοµο ήχο και
η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µία φορά.

Ορισµός αξιοπιστίας και σύνδεση του σετ µικροφώνου-ακουστικού
Με τη λειτουργία ορισµού αξιοπιστίας, µπορείτε να καθορίζετε σε ποιες συσκευές θα
επιτρέπεται να συνδεθούν µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού.

Για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σετ µικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να το
ορίσετε ως αξιόπιστο και να το συνδέσετε µε µια συµβατή συσκευή.

1 Απενεργοποιήστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού και ενεργοποιήστε τη συµβατή
συσκευή.

2 Εάν δεν έχετε ορίσει ποτέ το σετ µικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για µια
συσκευή, ή εάν έχετε αδειάσει τη λίστα αξιόπιστων συσκευών σας, ενεργοποιήστε
το σετ µικροφώνου-ακουστικού. Εάν έχετε ήδη ορίσει το σετ µικροφώνου-
ακουστικού ως αξιόπιστο για µια άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατηµένο
το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Το σετ µικροφώνου-ακουστικού
εισέρχεται στη λειτουργία ορισµού αξιοπιστίας και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να
αναβοσβήνει γρήγορα µε πράσινο χρώµα.

3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή και
ρυθµίστε τη σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

4 Επιλέξτε το σετ µικροφώνου-ακουστικού στη λίστα µε τις συσκευές που
εντοπίστηκαν.

5 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 0000.

Μπορείτε να ορίσετε το σετ µικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για έως και 8
συµβατές συσκευές, αλλά µπορείτε να το συνδέετε το πολύ µε 2 µόνο συσκευές
ταυτόχρονα.

Σε ορισµένες κινητές συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε τη
σύνδεση ξεχωριστά µετά τη διαδικασία ορισµού αξιοπιστίας.

Μη αυτόµατη σύνδεση του σετ µικροφώνου-ακουστικού µε τη συσκευή που
χρησιµοποιήθηκε την τελευταία φορά
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα, εάν δεν
υπάρχει συνδεδεµένη άλλη συσκευή, ή µεταβείτε στο µενού Bluetooth της συσκευής.
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Τοποθέτηση του σετ µικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Περάστε τον δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (9) και πιέστε απαλά το ακουστικό µέσα
στο αυτί σας. Λυγίστε προσεκτικά το δακτύλιο γύρω από το αυτί σας για να επιτύχετε
την καλύτερη δυνατή εφαρµογή. Πιέστε ή τραβήξτε το δακτύλιο για να ρυθµίσετε το
µήκος του. Στρέψτε το ακουστικό προς το στόµα σας (10).

Το σετ µικροφώνου-ακουστικού είναι έτοιµο για χρήση στο δεξί αυτί. Για να
χρησιµοποιήσετε το σετ µικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί, περιστρέψτε το
δακτύλιο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκεται στα αριστερά του λογότυπου Nokia (11
και 12).

Πραγµατοποίηση κλήσεων

Πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων

Πραγµατοποίηση κλήσης
Όταν το σετ µικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεµένο µε τη συµβατή κινητή σας
συσκευή, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις µε το συνήθη τρόπο
χρησιµοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

Απάντηση ή τερµατισµός κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απόρριψη κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο φορές.

Εναλλαγή κλήσης µεταξύ σετ µικροφώνου-ακουστικού και κινητής συσκευής
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.
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Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε ή να
πραγµατοποιήσετε την κλήση µε τη φωνή σας, εφόσον η κινητή συσκευή σας
υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνεργασία µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθµού
Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο φορές.

Ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης
Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης
για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της κινητής
συσκευής σας.

Αλλαγή της έντασης ήχου
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο έντασης. Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου,
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο έντασης.

Εναλλαγή µεταξύ κλήσεων
Εάν δεχτείτε δύο κλήσεις ταυτόχρονα, µπορείτε να διαχειριστείτε και τις δύο κλήσεις
χωρίς να χρησιµοποιήσετε τα χέρια σας.

Εάν η κινητή συσκευή σας χρησιµοποιεί τη λειτουργία αναµονής δεύτερης
εισερχόµενης κλήσης (υπηρεσία δικτύου) και υποστηρίζει το προφίλ "Bluetooth
Hands-Free Profile 1.5", µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ των δύο
κλήσεων χρησιµοποιώντας το σετ µικροφώνου-ακουστικού.

Τοποθέτηση της κλήσης σε αναµονή και απάντηση δεύτερης εισερχόµενης
κλήσης
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Τερµατισµός της κλήσης και απάντηση της άλλης κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ορισµός αξιοπιστίας και σύνδεση του σετ µικροφώνου-ακουστικού µε δύο
συσκευές
Μπορείτε να συνδέσετε το σετ µικροφώνου-ακουστικού µε δύο συσκευές, για
παράδειγµα, όταν θέλετε να πραγµατοποιείτε κλήσεις χρησιµοποιώντας τόσο στην
προσωπική όσο και την επαγγελµατική σας κινητή συσκευή.

Ενεργοποιήστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
ορισµού αξιοπιστίας και ορίστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού ως αξιόπιστο για την
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πρώτη συσκευή. Απενεργοποιήστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε τη
λειτουργία ορισµού αξιοπιστίας και ορίστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού ως
αξιόπιστο για τη δεύτερη συσκευή. Για να συνδέσετε το σετ µε τις δύο συσκευές,
απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

Επαναφορά σε λειτουργία µε µία µόνο συσκευή
1 Απενεργοποιήστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού.
2 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η

πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
3 Πατήστε και κρατήστε πατηµένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο µείωσης

έντασης για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µε κίτρινο χρώµα
µία φορά.

Επαναρύθµιση σε λειτουργία µε δύο συσκευές
1 Απενεργοποιήστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού.
2 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η

πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
3 Πατήστε και κρατήστε πατηµένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης

έντασης για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα
µία φορά.

Χειρισµός κλήσεων από δύο συσκευές
Εάν το σετ µικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεµένο µε δύο κινητές συσκευές,
µπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις και από τις δύο ταυτόχρονα.

Τερµατισµός της κλήσης και απάντηση κλήσης στην άλλη συσκευή
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τοποθέτηση της κλήσης σε αναµονή και απάντηση κλήσης στην άλλη συσκευή
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.

Τερµατισµός της τρέχουσας κλήσης και ενεργοποίηση της κλήσης σε αναµονή
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Εάν θέλετε να κάνετε επανάκληση ή να χρησιµοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η κλήση
πραγµατοποιείται στη συσκευή που χρησιµοποιήσατε τελευταία φορά µε το σετ
µικροφώνου-ακουστικού.
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Ρυθµίσεις

Απενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενδεικτικές λυχνίες, εάν δεν θέλετε να
εµφανίζονται, για παράδειγµα, στη διάρκεια µιας κλήσης.

Όταν το σετ µικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεµένο µε µια συσκευή, πατήστε και
κρατήστε πατηµένα το πλήκτρο κλήσης και το πλήκτρο µείωσης έντασης για 5
δευτερόλεπτα. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µία φορά. Ορισµένες
ενδεικτικές λυχνίες ενδέχεται να εξακολουθήσουν να εµφανίζονται, για παράδειγµα,
όταν το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας είναι χαµηλό.

Επανενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών
Πατήστε και κρατήστε πατηµένα το πλήκτρο κλήσης και το πλήκτρο αύξησης έντασης
για 5 δευτερόλεπτα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µία φορά.

Ακύρωση της αντιστοίχισης
Μπορείτε να αδειάσετε µη αυτόµατα τη λίστα αντιστοιχισµένων συσκευών του σετ
µικροφώνου-ακουστικού.

Απενεργοποιήστε το σετ µικροφώνου-ακουστικού και, στη συνέχεια, πατήστε και
κρατήστε πατηµένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο κλήσης για 9
δευτερόλεπτα.

Η κόκκινη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αρχίζουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ.
Μπορείτε τώρα να αντιστοιχίσετε το σετ µικροφώνου-ακουστικού µε µια συσκευή,
εάν θέλετε.

Αντιµετώπιση προβληµάτων
• ∆εν είναι δυνατή η σύνδεση του σετ µικροφώνου-ακουστικού µε µια συµβατή

συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι το σετ µικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισµένο,
ενεργοποιηµένο και αντιστοιχισµένο µε τη συσκευή.

• Το σετ µικροφώνου-ακουστικού σταµάτησε να λειτουργεί, παρόλο που είναι
φορτισµένο; Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και, ενώ πατάτε και κρατάτε
πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας, συνδέστε το φορτιστή στο σετ µικροφώνου-
ακουστικού.

Πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και την ασφάλεια
Πληροφορίες για τις µπαταρίες και το φορτιστή
Η συσκευή αυτή διαθέτει µια εσωτερική, επαναφορτιζόµενη µπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να
αφαιρέσετε την µπαταρία από τη συσκευή καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Για αντικατάσταση της
µπαταρίας, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.
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Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση µε παροχή ρεύµατος από τους εξής φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 και DC-9 .
Ο ακριβής αριθµός µοντέλου φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο του βύσµατος. Η παραλλαγή βύσµατος
προσδιορίζεται µε ένα από τα εξής διακριτικά: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όµως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι
λειτουργίας γίνουν αισθητά µικρότεροι από το σύνηθες, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο
σέρβις για αντικατάσταση της µπαταρίας.

Επαναφορτίστε τη µπαταρία σας µόνο µε φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριµένη
συσκευή.

Αν µια µπαταρία χρησιµοποιείται για πρώτη φορά ή αν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να
φορτίζεται. Εάν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχοµένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά µέχρι να ανάψει
η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιµοποιείται, αποσυνδέετε τον από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε µια πλήρως φορτισµένη
µπαταρία συνδεδεµένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση µπορεί να µειώσει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Μια πλήρως
φορτισµένη µπαταρία, εάν µείνει αχρησιµοποίητη, αποφορτίζεται µόνη της µε την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντοτε την µπαταρία σε θερµοκρασία µεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερµοκρασίες
µειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Η συσκευή µπορεί να µη λειτουργεί προσωρινά εάν η
µπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά καθώς µπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις µπαταρίες σύµφωνα µε τους τοπικούς
κανονισµούς. Ανακυκλώστε τις όταν µπορείτε. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίµµατα.

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Οι χρόνοι λειτουργίας είναι απλώς ενδεικτικοί. Η πραγµατική απόδοση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι
επιλεγµένες ρυθµίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιµοποιούνται (ή που εκτελούνται στο παρασκήνιο), η κατάσταση
της µπαταρίας και η θερµοκρασία περιβάλλοντος.

Φροντίδα της συσκευής σας
Να µεταχειρίζεστε µε προσοχή τη συσκευή, την µπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. 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 χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους µε σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα
κινητά µέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα.

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους µε υψηλές θερµοκρασίες. Οι υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να µειώσουν τη
διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην µπαταρία και να παραµορφώσουν ή να λιώσουν τα
πλαστικά µέρη της.

• 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 καταστραφούν τα ηλεκτρονικά
κυκλώµατα.

• 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. Ο βίαιος χειρισµός µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη

θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωµάτων και µηχανικών στοιχείων.
• Για τον καθαρισµό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά ένα µαλακό, καθαρό και στεγνό

ύφασµα.
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• Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή µπορεί να φράξει τα κινητά µέρη και να παρεµποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

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. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά µε το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων
Nokia µπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιµοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία
nokia.mobi/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 πληροφορίες σχετικά µε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής
σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πνευµατικά δικαιώµατα και άλλες προειδοποιήσεις

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-109 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/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι ονοµασίες "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι εµπορικά σήµατα ή
σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήµα της Nokia Corporation. Οι ονοµασίες άλλων
προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωvυµίες 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.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

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.

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.
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Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της
Nokia για λεπτοµέρειες. 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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