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ΗΧΕΙΟ RUGGED ΜΕ BLUETOOTH

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία 
    περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη.

2. Για μια γρήγορη ματιά στα διάφορα κουμπιά 
    του ηχείου, δείτε το παρακάτω σχήμα.

3. Φόρτιση: Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία του ηχείου, 
συνδέστε το ένα άκρο του  παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα 
φόρτισης του ηχείου. Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια θύρα USB ή σε 
έναν μετασχηματιστή φόρτισης AC. Η φωτεινή ένδειξη LED ανάβει 
με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν η 
μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει 
μέχρι 3 ώρες.

4. Σύζευξη του ηχείου με τηλέφωνο Bluetooth
-Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας για περίπου 
3 δευτερόλεπτα. Μόλις ενεργοποιηθεί, το ηχείο θα τεθεί σε 
λειτουργία σύζευξης, εκπέμποντας έναν ήχο.
-Μεταβείτε στο μενού Διαχείρισης Bluetooth της συσκευής Bluetooth. 
Αναζητήστε τις συσκευές Bluetooth και επιλέξτε «Mini lifejacket 2»
για να ξεκινήσει η σύνδεση.

7. Ενσύρματη είσοδος εξωτερικού ήχου
Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο Βοηθητικό καλώδιο 
3,5 mm για να συνδέσετε στο ηχείο συσκευές ήχου μέσω της θύρας AUX IN.

Τεχνική υποστήριξη
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση 
www.alteclansing.com. Στον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια χρήσης, λογισμικό 
και απαντήσεις σε Συνήθεις ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που αναζητάτε; 
Καλέστε 1-855-292-4087 για πρόσβαση σε πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου.

Επιπλέον εξαρτήματα και αξεσουάρ:
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται και τα 
παρακάτω επιπλέον εξαρτήματα και 
αξεσουάρ.

                                                                                   Στήριγμα                 Κλειδί

5. Ακρόαση μουσικής από το ηχείο
Αναπαραγωγή/Παύση
Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για αναπαραγωγή ή παύση της 
μουσικής από την πηγή ήχου.
Επόμενο/Προηγούμενο τραγούδι
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έντασης + ή 
Έντασης - για 2 δευτερόλεπτα, για να προχωρήσετε στο 
επόμενο τραγούδι ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο.
Αύξηση/Μείωση έντασης
Πατήστε το πλήκτρο Έντασης + ή Έντασης - για να αυξήσετε 
ή να μειώσετε την ένταση.

6. Χρήση για τηλεφωνική κλήση
Επανάκληση τελευταίου αριθμού
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε δύο φορές το κουμπί 
Λειτουργίας. Θα γίνει επανάκληση του τελευταίου αριθμού που έχετε καλέσει.
Απάντηση κλήσης
Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας στιγμιαία για να απαντήσετε στην 
εισερχόμενη κλήση.
Τερματισμός κλήσης
Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας στιγμιαία για να τερματίσετε μια κλήση.
Ρύθμιση έντασης ήχου
Πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης έντασης για να ρυθμίσετε την 
ένταση του ήχου.

Ένδειξη

Λειτουργία 
Ένταση - 
Ένταση +
Ενδεικτικό φως LED 
Θύρα φόρτισης 
Θύρα AUX IN
Κάτω όψη: Σημείο σύνδεσης 1/4" για χρήση με 
τρίποδο ή βάση με βεντούζα (διατίθεται ξεχωριστά)

Στήριγμα Μετασχηματιστής AC

Καλώδιο USB

Mini Lifejacket 2

Mini Lifejacket 2

3 δευτερόλεπτα

Χρήση του στηρίγματος:
Το περιλαμβανόμενο πέλμα στήριξης σας επιτρέπει να στερεώσετε το ηχείο σε κυλινδρικές 
επιφάνειες, όπως στο τιμόνι ενός ποδηλάτου ή ενός ATV ή στα κάγκελα ενός γιοτ. 
Το στήριγμα παρέχεται μη συναρμολογημένο.
Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει πρώτα
να συνδέσετε τα τμήματα όπως φαίνεται 
παρακάτω. Στη συνέχεια, συνδέστε το ηχείο 
βιδώνοντας το στήριγμα στην υποδοχή για 
τρίποδο του ηχείου και κατόπιν προσαρτήστε 
το πέλμα στήριξης σε μια κατάλληλη επιφάνεια. 
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να 
σφίξετε ή να ξεσφίξετε το στήριγμα όταν χρειάζεται.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

 10 ΩΡΕΣ
(Ένταση 60%)

ΕΠΙΠΛΕΕΙ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
HANDS-FREE

Κάρτα εγγύησης ενός έτους Altec Lansing

Προφυλάξεις ασφαλείας
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Αν το καλώδιο του φορτιστή υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του στον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο ομοίως εξειδικευμένο άτομο, για να αποτραπούν τυχόν κίνδυνοι.
Το τροφοδοτικό πρέπει να αντικατασταθεί με νέο σε περίπτωση βλάβης, επειδή το παρόν τροφοδοτικό δεν είναι επισκευάσιμο.
Ο φορτιστής δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες. Η μονάδα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο 
χρήσης, εκτός αν έχουν λάβει εξηγήσεις από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια και την επίβλεψή τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τον φορτιστή.
Θα πρέπει πάντα να υπάρχει άμεση πρόσβαση στον φορτιστή.
Αφήνετε πάντα ελάχιστη απόσταση 10 cm γύρω από τη μονάδα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
Δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή πηγές ελεύθερης φλόγας, όπως κεριά.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα ή αν δεν αντικατασταθεί από μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιακό φως, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και νέες μπαταρίες.
Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
Αν η μπαταρία είναι φθαρμένη, πρέπει να αφαιρεθεί από το προϊόν.
Η μπαταρία πρέπει να διατίθεται με ασφάλεια. Για την προστασία του περιβάλλοντος, χρησιμοποιείτε πάντοτε τους ειδικούς κάδους συλλογής (απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο).
Η παρατεταμένη ακρόαση της φορητής συσκευής σε πλήρη ένταση ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή του χρήστη και να προκαλέσει προβλήματα ακοής (προσωρινή ή μόνιμη κώφωση, βόμβο, εμβοή, υπερακοΐα).
Συνεπώς, συνιστάται να μη γίνεται ακρόαση της φορητής συσκευής σε υψηλή ένταση ήχου και για πάνω από μία ώρα ανά ημέρα σε μέση ένταση ήχου.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών συσκευών ή όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης παρεμβολών ή επισφαλών καταστάσεων, για παράδειγμα μέσα σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, κοντά σε 
καύσιμα, χημικές ουσίες ή χώρους χρήσης εκρηκτικών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ανατρέξτε στους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με τη χρήση των κινητών συσκευών στις περιοχές όπου οδηγείτε.
• Μη χειρίζεστε την κινητή συσκευή όταν οδηγείτε.
• Συγκεντρωθείτε πλήρως στην οδήγηση.
• Χρησιμοποιείτε ένα κιτ hands-free, όταν αυτό είναι εφικτό.
• Βγείτε από τον δρόμο και σταθμεύστε το όχημα προτού πραγματοποιήσετε ή λάβετε μια κλήση, αν οι οδικές συνθήκες το επιτρέπουν.
• Τα ραδιοηλεκτρικά σήματα μπορούν να επηρεάσουν ορισμένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου, όπως το στερεοφωνικό σύστημα ήχου και τα συστήματα συναγερμού.
• Αν το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο, η ανάπτυξή του δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από σταθερό ή ασύρματο εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό λόγω ανεπαρκούς απόδοσης.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μόνο εξειδικευμένα άτομα είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν εγκατάσταση ή επισκευή αυτού του προϊόντος ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα αξεσουάρ που είναι συμβατά με αυτόν τον εξοπλισμό. Μη συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.

ΠΑΙΔΙΑ
Φυλάξτε την κινητή συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Η κινητή συσκευή περιέχει μικρά τμήματα που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό.

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων
Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων από ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Παρόλο που αυτή η κινητή συσκευή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ που 
αφορούν την εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων, οι ασύρματοι πομποί και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της κινητής συσκευής είναι δυνατό να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Συνεπώς, συνιστούμε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

Αεροσκάφη: Ο ασύρματος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε αεροσκάφη.
• Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή σας προτού επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, έως ότου η χρήση επιτραπεί από το πλήρωμα της πτήσης.

Οχήματα: Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων της κινητής συσκευής μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των μηχανοκίνητων οχημάτων. Όσον αφορά το δικό σας όχημα, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο.

Ιατρικά εμφυτεύματα:
Οι κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού συνιστούν να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ μιας ασύρματης συσκευής και μιας εμφυτεύσιμης ιατρικής συσκευής, όπως ένας βηματοδότης ή ένας απινιδωτής, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν 
παρεμβολών στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν τέτοιες συσκευές συνιστάται:
-Να διατηρούν πάντοτε απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του ασύρματου εξοπλισμού και της ιατρικής συσκευής.
-Να μη μεταφέρουν ποτέ ασύρματο εξοπλισμό σε τσέπη που βρίσκεται στο ύψος του στήθους.
-Να τοποθετούν τον εξοπλισμό αυτού του είδους στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από εκείνη όπου είναι τοποθετημένη η ιατρική συσκευή.
-Να απενεργοποιούν τον ασύρματο εξοπλισμό αν πιστεύουν ότι προκαλεί παρεμβολές στη συσκευή τους -Να ακολουθούν τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής του ιατρικού εμφυτεύματος.

Αν φέρετε ιατρικό εμφύτευμα και έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του κινητού/ασύρματου εξοπλισμού σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας 

Ακοή:
Προειδοποίηση: Κατά τη χρήση ακουστικών υπάρχει κίνδυνος να μην ακούτε σωστά τους ήχους του περιβάλλοντος. Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο. Ορισμένες κινητές συσκευές μπορούν να 
παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία των βοηθημάτων ακοής.

Άλλες ιατρικές συσκευές: Ο εξοπλισμός που εκπέμπει ραδιοσυχνότητες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών, μπορεί να παρεμποδίσει την ορθή λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού που δεν είναι επαρκώς προστατευμένος. Απευθυνθείτε σε ιατρό ή στον 
κατασκευαστή του ιατρικού εξοπλισμού, ώστε να μάθετε αν ο εξοπλισμός προστατεύεται επαρκώς από εξωτερικά σήματα ραδιοκυμάτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου αυτό απαιτείται από τους κανονισμούς, ειδικά σε νοσοκομεία.

Εγκαταστάσεις υγείας: Σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγείας μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή όταν λαμβάνετε ανάλογες οδηγίες από το 
προσωπικό ή από πινακίδες.

Χώροι χρήσης εκρηκτικών και επισημασμένες περιοχές:
Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή σε δυνητικά εκρηκτικές περιοχές. Ακολουθήστε όλες τις επίσημες οδηγίες. Η παρουσία σπινθήρων σε τέτοιους χώρους μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 
Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό σε σταθμούς ανεφοδιασμού πετρελαίου/βενζίνης, ειδικά όταν βρίσκεστε κοντά στις αντλίες καυσίμων. Τηρήστε αυστηρά τους περιορισμούς χρήσης σε αποθήκες καυσίμων, χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται 
εκρηκτικά.
Οι δυνητικά εκρηκτικές περιοχές συχνά, αλλά όχι πάντοτε, επισημαίνονται με ανάλογα σήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου υπό κανονικές συνθήκες θεωρείται ενδεδειγμένο το σβήσιμο των κινητήρων οχημάτων, οι χώροι κάτω από το 
κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών ουσιών, καθώς και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά προϊόντα ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη και κονιορτοποιημένα μέταλλα. Για να μάθετε αν η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε οχήματα υγρού αερίου (όπως προπανίου ή βουτανίου) απευθυνθείτε στους κατασκευαστές των οχημάτων.

Όλες οι κινητές συσκευές μας συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς και, κατά περίπτωση, με εθνικούς κανονισμούς, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεση του χρήστη σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα εν λόγω πρότυπα και οι κανονισμοί 
εγκρίθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση εκτενούς επιστημονικής έρευνας. Από την εν λόγω έρευνα δεν προέκυψε συσχετισμός μεταξύ της χρήσης της κινητής συσκευής και τυχόν ανεπιθύμητων επιδράσεων στην υγεία, εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις πρότυπες πρακτικές.
Ωστόσο, αν θέλετε να μειώσετε τα επίπεδα έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων, μπορείτε να μειώσετε τη χρήση ασύρματων συσκευών, επειδή ο χρόνος επαφής με τέτοιες συσκευές αποτελεί παράγοντα έκθεσης ενός ατόμου, ενώ μπορείτε επίσης να 
απομακρύνετε τη συσκευή από εσάς, επειδή το επίπεδο έκθεσης μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση.

Όροι εγγύησης
Το παρόν προϊόν διαθέτει εγγύηση 1 έτους για ελαττώματα που αφορούν την κατασκευή ή τη συναρμολόγησή του. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για την αρχική αγορά από τον τελικό χρήστη. Δεν καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση 
από τον χρήστη. Για να ισχύσει η εγγύηση, απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που σχετίζονται με ακατάλληλη χρήση, ανεξάρτητα από το αν αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα αμέλειας, κατεργασίας, 
αποθήκευσης σε ακατάλληλες συνθήκες (υπερβολική θερμότητα ή υγρασία), ακατάλληλης εγκατάστασης ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή. Ο κατασκευαστής έχει συμβατική υποχρέωση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. Η ALTEC 
LANSING δεν φέρει οικονομική υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πλέον αυτού που κατέβαλε ο τελικός χρήστης.
Λόγοι εξαίρεσης από την εγγύηση:
• Λήξη περιόδου εγγύησης · Μη προσκόμιση απόδειξης αγοράς
• Ορατή ζημιά / θραύση · Οξείδωση · Ακατάλληλη χρήση
• Χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ
• Αλλοίωση, επισκευή ή τροποποίηση του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος
• Απουσία ή παραποίηση σειριακού αριθμού
• Ακύρωση εγγύησης λόγω θραύσης ή παραποίησης της συσκευασίας
• Πρόκληση ζημιάς λόγω ατυχήματος, αμέλειας, ακατάλληλης συντήρησης/φροντίδας ή ανωτέρας βίας
• Πρόκληση ζημιάς λόγω εγκατάστασης λογισμικού τρίτου μέρους ή ιού

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μη διατίθενται στα ρεύματα των κανονικών σύμμεικτων αποβλήτων. Οι παλιές συσκευές 
πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων 
στο προϊόν σάς υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας ότι, όταν διαθέτετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

Δήλωση συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (RTTE)
Η Market Maker Brand Licensing δια του παρόντος δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και με άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

Market Maker Brand Licensing
79/81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7 69570 DARDILLY

MARKET MAKER BRAND LICENSING

79/81 Ancienne Route Nationale 7 69570 
DARDILLY - ΓΑΛΛΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 0811 482 202

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις 2 ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμιες 
παρεμβολές και 2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από το μέρος που φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση ενδεχομένως να προκαλέσουν την ακύρωση της άδειας λειτουργίας του χρήστη σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει κριθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Τα εν λόγω όρια έχουν δημιουργηθεί 
ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιζήμιες
παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες 
παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του εξοπλισμού. Συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα:
- ανακατεύθυνση ή επανατοποθέτηση της κεραίας λήψης,
- αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη,
- σύνδεση του εξοπλισμού στην έξοδο ενός κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης,
- επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για 
 βοήθεια.

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.


