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Θήκη Φόρτισης  Ακουστικά Καλώδιο Φόρτισης Οδηγίες Χρήσης 

 

Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας, διαβάστε 

προσεκτικά αυτό τον οδηγό πριν το χρησιμοποιήσετε. 

 

 
 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
Πλήκτρο Αφής 

 

 
 
 

  Ένδειξη LED 

 
 

 
 
 
Μικρόφωνο                               Επαφές Φόρτισης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
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ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 
 

Θύρα Φόρτισης Micro USB 

 
Επαφές Φόρτισης Δείκτης Θήκης Φόρτισης 

 

 

 

Εισάγετε το ακουστικό στο αυτί σας και περιστρέψτε το για να 
έχετε άνετη εφαρμογή. 

ΠΩΣ ΤΟ ΦΟΡΑΜΕ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ενεργοποίηση Ο δείκτης LED μένει μπλε για 1 δευτερόλεπτο. 

 Απενεργοποίηση Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινο δύο φορές. 

Σε σύζευξη Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε 
εναλλάξ. 

 Φόρτιση Ο δείκτης LED μένει κόκκινος. 

Φορτισμένο Ο δείκτης LED σβήνει. 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗ 

    Φόρτιση Η ένδειξη στη θήκη αναβοσβήνει αργά μπλε. 

Φορτισμένη Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης παραμένει μπλε. 

 

Για να φορτίσετε τα ακουστικά: 
Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
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Φορτίστε τη θήκη φόρτισης 

1) Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη 

θύρα Micro USB της θήκης φόρτισης. 

2) Συνδέστε το άλλο άκρο σε έναν φορτιστή τοίχου 

USB ή έναν υπολογιστή (DC 5V) που είναι 

ενεργοποιημένος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του 
ακουστικού σας είναι χαμηλή, θα ακούσετε μια 

υπενθύμιση φωνής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να 
φορτίσει η θήκη φόρτισης. Μια πλήρως φορτισμένη 

θήκη φόρτισης μπορεί να φορτίσει τα ακουστικά 

περίπου 3 φορές. 
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 Ενεργοποίηση: Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης και 

βγάλτε τα ακουστικά. 

Απενεργοποίηση: Βάλτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.  

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το 
πλήκτρο αφής στο αριστερό / δεξιό ακουστικό για 5 δευτ. 

 

 
 

 1) Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής σας. 

2) Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και θα 
εισέλθουν αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης.  
Η ένδειξη LED στο ακουστικό θα αναβοσβήνει κόκκινο 
και μπλε εναλλάξ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τα δύο ακουστικά είναι συνδεμένα 

με το τηλέφωνο, αν απενεργοποιήστε το ένα 

ακουστικό χειροκίνητα θα απενεργοποιήσει και το 
άλλο ταυτόχρονα. 

. 

 

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
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3) Επιλέξτε "HT30" από τη λίστα των Bluetooth που 
βρέθηκαν στη συσκευή σας για σύζευξη. 

 

Σημείωση: 

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή 
Bluetooth βρίσκονται σε απόσταση έως 10 μέτρων 

και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύζευξης, τοποθετήστε 

τα ακουστικά ξανά στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι 
έχουν απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, συζεύξτε ξανά 

τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth. 

Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν 

είναι συζευγμένα με μια συσκευή Bluetooth, 
απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 5 λεπτά. 

Τα ακουστικά θα συνδεθούν αυτόματα με την 

τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth όταν 
ενεργοποιηθούν. Ενεργοποιήστε το Bluetooth της 

συσκευής σας πριν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. 

 

Αυτά τα ακουστικά έχουν λειτουργία πρωτεύουσας-

δευτερεύουσας επιλογής. 

• Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σε μια συσκευή 

Bluetooth, αν βγάλετε από τη θήκη οποιοδήποτε από 

τα δύο ακουστικά, μπορεί να συνδεθεί και να  
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χρησιμοποιηθεί κανονικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, μπορείτε να βγάλετε και το άλλο και θα 

ζευγαρώσουν μεταξύ τους, ώστε να μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και τα δύο ακουστικά. 

• Όταν και τα δύο ακουστικά είναι συνδεδεμένα στο 

τηλέφωνό σας, ανεξάρτητα από το ποιο βάλατε πίσω 

στη θήκη φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

άλλο χωρίς διακοπή. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αναπαραγωγή 
/ Παύση 

Πατήστε το πλήκτρο αφής του αριστερού/δεξιού 
ακουστικού. 

Επόμενο 
κομμάτι 

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αφής του 
αριστερού/δεξιού ακουστικού. 

Προηγούμενο 
κομμάτι 

Πατήστε το πλήκτρο αφής του αριστερού/δεξιού 
ακουστικού 3 φορές. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Απάντηση / 
Τέλος 

Πατήστε το πλήκτρο αφής του αριστερού/δεξιού 
ακουστικού. 

Απόρριψη Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αφής του 
αριστερού/δεξιού ακουστικού. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ 
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Αφού συνδεθούν τα ακουστικά στο τηλέφωνό σας, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής για 2 

δευτερόλεπτα και αφαιρέστε το δάχτυλό σας από το 

πλήκτρο αφής. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής 

για 2 δευτερόλεπτα για να βγείτε. (Αυτή η λειτουργία 

λειτουργεί μόνο όταν το τηλέφωνό σας έχει λειτουργία 

ελέγχου φωνής,  ανατρέξτε στις οδηγίες του    τηλεφώνου 

για λεπτομέρειες.) 

Καθαρίστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης μόνο με 

στεγνό, μαλακό πανί από βαμβάκι ή ισοδύναμο. 

 
Η σύζευξη αποτυγχάνει.. 
Εάν η σύζευξη αποτύχει, ελέγξτε τα ακόλουθα 
σημεία: 

1) Βάλτε τα ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης και βεβαιωθείτε 
ότι είναι απενεργοποιημένα. 

2) Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και θα εισέλθουν 
σε λειτουργία σύζευξης αυτόματα. 

3) Επιλέξτε "HT30" στο τηλέφωνό σας για να αντιστοιχίσετε. 

Εάν η σύζευξη εξακολουθεί να αποτυγχάνει, ελέγξτε 
τα ακόλουθα σημεία: 

1) Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή Bluetooth 
απέχουν έως 10 μέτρα και δεν μεσολαβούν εμπόδια. 
2) Δεν υπάρχουν παρεμβολές σημάτων γύρω τους (ελέγξτε αν 
δείτε την ένδειξη "Η σύνδεση δεν είναι σταθερή" για συνθήκες 
παρεμβολής σήματος). 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ & ΤΗ ΘΗΚΗ 

 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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3) Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth. 

Είχα συζεύξει τα ακουστικά με το τηλέφωνό μου πριν, 

αλλά απέτυχα να τα συνδέσω ξανά με το τηλέφωνό 

μου. 

Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας και 
στο "ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥ", επιλέξτε "HT30" και 
πατήστε "①"-> "Ξεχάστε αυτήν τη συσκευή". Στη 
συνέχεια, συνδέστε ξανά τα ακουστικά με το 
τηλέφωνό σας. 

Η σύνδεση δεν είναι σταθερή. 

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση σύνδεσης Bluetooth είναι 
έως 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχει αντικείμενο μεταξύ 
των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth, χωρίς 
παρεμβολές ραδιοκυμάτων ή WIFI σε κοντινή 
απόσταση. 

Η ενέργεια εξαντλείται γρήγορα. 

Ο χρόνος αναπαραγωγής των ακουστικών ποικίλλει 

ανάλογα με το επίπεδο έντασης ήχου και το 

περιεχόμενο. Τοποθετήστε τα ακουστικά ξανά στη 

θήκη φόρτισης για να αποφύγετε την άσκοπη 

κατανάλωση ενέργειας. 

Τα ακουστικά που φορτίζουν στη θήκη φόρτισης 

επανασυνδέονται στο τηλέφωνό μου. 

Όταν η θήκη φόρτισης αποφορτιστεί, τα ακουστικά θα 

ανάψουν αυτόματα και θα επανασυνδεθούν με την 

τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth. Εάν τα 

ακουστικά δεν συνδυάζονται με τη συσκευή 

Bluetooth, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 

5 λεπτά. 

 

 

 

 

 

  

Ε 
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Έκδοση Bluetooth:  v 5. 0 

 
Μπαταρία (κάθε ακουστικό): 

 
30mAh 

 
Μπαταρία (θήκη φόρτισης): 

 
300mAh 

 
Χρόνος φόρτισης ακουστικών: 

 
Περίπου 1 ώρα 

 
Χρόνος Φόρτισης Θήκης 

Φόρτισης: 

 
Περίπου 2 ώρες 

 

Τάση Εισόδου 
 

DC 5V / 1A 

 

Αναπαραγωγή Μουσικής / 
Χρόνος Ομιλίας 

 

4-5 Ώρες ανά φόρτιση 

 
Χρήση με Θήκη Φόρτισης 

 

Έως 20 Ώρες 

 

Απόσταση σύνδεσης Bluetooth 
 

Μέχρι 33 πόδια ή 10 μέτρα (χωρίς εμπόδια) 

 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα 
 

A2DP / HFP / HSP / AVRCP 

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως 40°C 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
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Μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε την Μπαταρία, 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της 

μπαταρίας, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά ή 

τραυματισμός σε περίπτωση πτώσης, καύσης, 

διάτρησης, θρυμματισμού, αποσυναρμολόγησης ή αν 

εκτεθεί σε υπερβολική θερμότητα ή υγρό. Μην 

χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες και 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα. 

 Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης 

Μην αντιμετωπίζετε το προϊόν και την μπαταρία ως 

οικιακά απόβλητα ούτε να το πετάτε σε φωτιά. Όταν 

αποφασίσετε να απορρίψετε το προϊόν και την μπαταρία 

του, ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους για το 

περιβάλλον, για να διαχειριστείτε την μπαταρία και να 

αποφύγετε μια έκρηξη. 

 Παρεμβολές ιατρικών συσκευών 

Το προϊόν περιέχει εξαρτήματα και ραδιοπομπούς που 

εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και περιέχει επίσης 

μαγνήτες. Αυτά τα πεδία και μαγνήτες μπορεί να 

επηρεάσουν βηματοδότες, απινιδωτές ή άλλες ιατρικές 

συσκευές. Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση 

διαχωρισμού μεταξύ των ιατρικών συσκευών και του 

προϊόντος. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον 

κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για σχετικές 

πληροφορίες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν 

υποψιάζεστε παρεμβολή σε ιατρική συσκευή. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Ακούστε υπεύθυνα  

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε χαμηλώσει την ένταση του προγράμματος 
αναπαραγωγής μουσικής πριν συνδέσετε τα ακουστικά. 
Αφού τοποθετήσετε τα ακουστικά μέσα/ πάνω στα αυτιά, 
αυξήστε σταδιακά την ένταση μέχρι ένα άνετο επίπεδο 
ακρόασης. Η στάθμη θορύβου μετριέται σε ντεσιμπέλ 
(dB). Η έκθεση σε 85dB ή υψηλότερο θόρυβο θα 
οδηγήσει σε σταδιακά προβλήματα ακοής. 
Παρακαλούμε να εποπτεύετε τη χρήση σας γιατί τα 
προβλήματα ακοής δημιουργούνται λόγω της έντασης 
του ήχου σε βάθος χρόνου. 

Όσο πιο δυνατά είναι ο ήχος, τόσο πιο σύντομα μπορεί 
να εκτεθείτε. Όσο πιο χαμηλός είναι ο ήχος, τόσο 
περισσότερο μπορείτε να ακούσετε. 

Διάγραμμα φυσιολογίας αυτιού 

 
 
 
 
 

 

 
 

Κοχλίας 
 

 
 
 

 
 

     Ευσταχιανή Σάλπιγγα 

Ακουστικό νεύρο 

Άκμονας 

Τύμπανο 
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 Χρησιμοποιήστε Υπεύθυνα  

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά σε μη ασφαλείς 

καταστάσεις, όπως οδήγηση, διέλευση του δρόμου ή 

συμμετοχή σε οτιδήποτε απαιτεί συγκέντρωση ή σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον. Η χρήση ακουστικών κατά την οδήγηση 

δεν είναι μόνο επικίνδυνη, αλλά και παραβίαση του νόμου 

σε πολλά μέρη, διότι μειώνει τις πιθανότητες ότι θα 

ακούσετε τους ζωντανούς ήχους έξω από το αυτοκίνητό 

σας, όπως την κόρνα των άλλων αυτοκινήτων και σειρήνες 

ασθενοφόρου. Μην φοράτε ακουστικά κατά την οδήγηση. 

Αντίθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πομπό FM 

αυτοκινήτου για να ακούσετε περιεχόμενο από κινητές 

συσκευές πολυμέσων. 
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Καθαρίζετε περιοδικά, ειδικά τα μέρη που έρχονται σε 

επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, 

υγρό πανί. 

Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με ζεστά 

και όξινα υγρά. 

Φορέστε χαλαρά, για να εξασφαλίσετε την 

κυκλοφορία του αέρα 

Αφαιρέστε το προϊόν από καιρό σε καιρό, για να το 

καθαρίσετε, αλλά και να αφήσετε το δέρμα ελεύθερο. 

Μην ανοίγετε ή σπάσετε το περίβλημα. 

Μην το χρησιμοποιείτε εάν η οθόνη σπάσει. 

Μη τοποθετείτε το προϊόν στο πλυντήριο ή στο 

στεγνωτήριο. 

Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε εξαιρετικά υψηλές ή 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σάουνα ή 

ατμόλουτρο. 

Μη τοποθετείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα κάτω από το άμεσο ηλιακό φως. 

Μη πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να 

εκραγεί. 

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά για να 

καθαρίσετε το προϊόν. 

Εάν το προϊόν βραχεί, μη το φορτίσετε. 

Εάν εκθέσετε το προϊόν σε θερμότητα, απομακρύνετέ 

το.

 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
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Πληροφορίες για το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την απόρριψη  

Γενική δήλωση ανακύκλωσης  
 

Η Lenovo ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες εξοπλισμού πληροφορικής να 

ανακυκλώνουν υπεύθυνα τον εξοπλισμό τους όταν δεν είναι πλέον 
απαραίτητος. Η Lenovo προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων και 

υπηρεσιών για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες εξοπλισμού στην 

ανακύκλωση των προϊόντων πληροφορικής τους. Για πληροφορίες 

σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων Lenovo, μεταβείτε στη 
σελίδα: 

http://www.lenovo.com/recycling 

 

Σημαντικές πληροφορίες WEEE 
(Waste of Electrical and Electronic 
Equipment) 

 

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει 
το σύμβολο ενός διασταυρωμένου τροχοφόρου κάδου 
δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται ως μη ταξινομημένα 
αστικά απόβλητα. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEΕ) πρέπει να 
διαχειρίζονται χωριστά με τη χρήση του πλαισίου 
συλλογής που διατίθεται στους πελάτες για την 
επιστροφή, την ανακύκλωση και την επεξεργασία των 
WEEE. Οι πληροφορίες ανά χώρα είναι διαθέσιμες 
στη θέση: 

http://www.lenovo.com/recycling 

http://www.lenovo.com/recycling
http://www.lenovo.com/recycling
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Σημάδι ανακύκλωσης μπαταριών 

Οι μπαταρίες ή η συσκευασία για μπαταρίες επισημαίνονται 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 

ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών. Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την 
επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών όπως ισχύει σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ετικέτα αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες 

μπαταρίες για να υποδείξει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να 
απορρίπτεται, αλλά να ανακτάται κατά το τέλος του κύκλου ζωής 

της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

οδηγία 2006/66/ΕΚ, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές 

επισημαίνονται ότι πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να 
ανακυκλώνονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Η ετικέτα της μπαταρίας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα χημικό 

σύμβολο για το μέταλλο που αφορά η μπαταρία (Pb για μόλυβδο, Hg για 

υδράργυρο και Cd για κάδμιο). Οι χρήστες ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών δεν πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα, αλλά να 

χρησιμοποιούν το πλαίσιο συλλογής που διατίθεται στους πελάτες για 

την ανακύκλωση την επιστροφή και την επεξεργασία ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών. Η συμμετοχή των πελατών είναι σημαντική για την 

ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων των ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της 

πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, για τη σωστή συλλογή και 
επεξεργασία:  

http://www.lenovo.com/recycling 
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Οδηγία για τον περιορισμό των 

επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα προϊόντα Lenovo που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ή 

μετά τις 3 Ιανουαρίου 2013 πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ("Αναδιατύπωση RoHS" 

ή "RoHS 2"). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της Lenovo στο 
RoHS, μεταβείτε στη σελίδα: 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf


       GR 

 

 
Δήλωση FCC  

Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι 
συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν 

σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς 

παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει 
χρήσεις και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν 

εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να 

προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, 

δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί 

επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες 

μπορούν να προσδιοριστούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση 

του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει 
τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

• Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης. 

• Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 

• Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό 
από αυτό με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 

• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό 
ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των Κανόνων FCC. Η 

λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 

και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που έχουν 

ληφθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να 
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος 

που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν 
την εξουσία του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού. 



 

 
 

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Beijing Kangshuo 
Information Technology Co. , Ltd επίσημο κάτοχο άδειας για αυτό το 
προϊόν. Η LENOVO και το στυλιζαρισμένο λογότυπο LENOVO είναι 
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Lenovo ( Beijing ) Ltd. 

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων 
ιδιοκτητών τους. 
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