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Πληροφορίες για θέματα ασφάλειας
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις οδηγίες λειτουργίας
της συσκευής σας. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης
της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Ηλεκτρονική συσκευή
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν απαγορεύεται η χρήση της. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή, αν η χρήση της ενέχει κίνδυνο ή προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές.

Παρεμβολή σε ιατρικό εξοπλισμό
� Τηρείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται από τα νοσοκομεία και τις
εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου
απαγορεύεται η χρήση της.

� Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ακουστικών
βοηθημάτων ή βηματοδοτών. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες
πληροφορίες.

� Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ
μιας συσκευής και ενός βηματοδότη, ώστε να αποφεύγονται πιθανές παρεμβολές με τον
βηματοδότη. Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, τοποθετήστε τη συσκευή στην αντίθετη
πλευρά από εκείνη του βηματοδότη και μην την τοποθετείτε στη μπροστινή σας τσέπη.

Περιοχές με εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά
� Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου είναι αποθηκευμένα εύφλεκτα ή εκρηκτικά
υλικά (για παράδειγμα, σε πρατήριο βενζίνης, αποθήκη πετρελαίου ή εργοστάσιο χημικών).
Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε τέτοια περιβάλλοντα, αυξάνεται ο κίνδυνος
πρόκλησης έκρηξης ή πυρκαγιάς. Επιπλέον, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που
υποδεικνύονται στο κείμενο ή στα σύμβολα.

� Δεν πρέπει να αποθηκεύετε ούτε να μεταφέρετε τη συσκευή σε δοχεία με εύφλεκτα υγρά και
αέρια ή εκρηκτικά.

Λειτουργικό περιβάλλον
� Αποφύγετε τη χρήση σε περιβάλλον με σκόνη, υγρασία ή ακαθαρσίες. Πρέπει να
αποφεύγετε τα μαγνητικά πεδία. Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε τέτοια περιβάλλοντα,
υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας των κυκλωμάτων της.

� Πριν από τη σύνδεση και αποσύνδεση των καλωδίων, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και
αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά κατά
τη λειτουργία.

� Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια.
� Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές που δημιουργούν ισχυρά
μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή ψυγεία.

� Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και
αφαιρέστε όλα τα καλώδια που συνδέονται σε αυτήν, για να την
προστατεύσετε από κεραυνούς.

� Για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από οποιονδήποτε κίνδυνο που
ενδέχεται να προκληθεί από κεραυνούς, δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε 31500ETG_01
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στη διάρκεια καταιγίδων.
� Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας είναι 0ºC έως 40ºC. Σε ακραίες συνθήκες ζέστης ή κρύου
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή τα αξεσουάρ.

� Διατηρήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ σε μια καλά αεριζόμενη και δροσερή τοποθεσία,
μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Μην περικλείετε ή καλύπτετε τη συσκευή
σας με πετσέτες ή άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε δοχείο με κακό
διασκορπισμό της θερμότητας, όπως κουτί ή σακούλα.

� Για να προστατεύσετε τη συσκευή σας ή τα αξεσουάρ της από κάθε κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση της στη βροχή και σε χώρους
με υγρασία.

� Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάντα μακριά από πηγές θερμότητας και φωτιάς, όπως
θερμαντικά σώματα, φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες, θερμοσίφωνες, καλοριφέρ ή
κεριά.

� Δεν πρέπει να τοποθετείτε κανένα αντικείμενο, π.χ. κερί ή δοχείο νερού, επάνω στη συσκευή.
Αν πέσει μέσα στη συσκευή οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο ή υγρό, σταματήστε αμέσως να
την χρησιμοποιείτε, διακόψτε τη λειτουργία της και αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια.
Έπειτα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

� Οφείλετε να τηρείτε πιστά τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς και να σέβεστε το
απόρρητο και τα νομικά δικαιώματα των άλλων.

� Μην φράζετε τις οπές της συσκευής. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm γύρω από τη
συσκευή για διασκορπισμό της θερμότητας.

� Σταματήστε τη χρήση της συσκευής ή των εφαρμογών σας για λίγο, αν υπερθερμανθεί η
συσκευή σας. Αν το δέρμα σας εκτεθεί σε μια συσκευή που έχει υπερθερμανθεί για
εκτεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρουσιαστούν συμπτώματα εγκαυμάτων από
χαμηλή θερμοκρασία, όπως κόκκινα σημάδια και σκούρα χρωμάτωση.

� Μην αγγίζετε την κεραία της συσκευής. Διαφορετικά, η ποιότητα της επικοινωνίας ενδέχεται
να μειωθεί.

� Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε παιδιά ή σε κατοικίδια να δαγκώνουν ή να πιπιλίζουν τη
συσκευή ή τα αξεσουάρ της. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί
ζημιά ή να εκραγεί.

� Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20
cm μεταξύ του καλοριφέρ και του σώματός σας.

� Διατηρήστε τη συσκευή σας σε ένα σημείο με καλό σήμα. Η απόσταση μεταξύ της συσκευής
και άλλων μεταλλικών υλικών (όπως υποστηρίγματα ή μεταλλικές πόρτες και παράθυρα)
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 25 cm και η απόσταση από τις συσκευές πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 30 cm.

Ασφάλεια των παιδιών
� Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια των
παιδιών. Το να αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή με τα αξεσουάρ της
ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνο. Η συσκευή περιλαμβάνει αποσπώμενα εξαρτήματα που
υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν πνιγμό ή ασφυξία. Πρέπει να φυλάσσεται σε σημεία
όπου δεν μπορούν να τη βρουν τα παιδιά.

� Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει
να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
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Αξεσουάρ
� Σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών τροφοδοτικών, φορτιστών ή
μπαταριών υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει πυρκαγιά ή έκρηξη ή άλλος κίνδυνος.

� Πρέπει να επιλέγετε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής της συσκευής
για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Αν χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ άλλων τύπων,
ενδέχεται να καταστεί άκυρη η εγγύηση, να υπάρξει παραβίαση τοπικών νόμων και
κανονισμών και να προκληθούν διάφοροι κίνδυνοι. Για πληροφορίες όσον αφορά τη
διαθεσιμότητα εγκεκριμένων αξεσουάρ στην περιοχή σας, αποταθείτε στο τοπικό σας
κατάστημα λιανικής πώλησης.

Ασφάλεια προσαρμογέα ρεύματος
� Το βύσμα ρεύματος προορίζεται ως συσκευή αποσύνδεσης.
� Για συνδεόμενες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στις συσκευές και
να είναι εύκολα προσβάσιμη.

� Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα και τη συσκευή, όταν δεν
χρησιμοποιείται.

� Πρέπει να προσέχετε να μην πέσει κάτω ή να μην χτυπήσει πουθενά ο προσαρμογέας
ισχύος. Σε περίπτωση φθοράς, πηγαίνετέ τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών για επιθεώρηση.

� Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά (για παράδειγμα, το εσωτερικό του είναι
εκτεθειμένο ή σπασμένο) ή είναι χαλαρό το βύσμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του. Η
συνεχιζόμενη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

� Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια και μην τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας, για να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος.

� Μην αγγίζετε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει
κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.

� Αν ο προσαρμογέας ρεύματος έχει εκτεθεί σε νερό ή σε άλλα υγρά ή σε εκτεταμένη υγρασία,
πηγαίνετέ τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επιθεώρηση.

� Το περιγραφόμενο εύρος τάσης εισόδου πρέπει να συμμορφώνεται με το τοπικό ηλεκτρικό
δίκτυο. Για παράδειγμα, η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι 200–240 V AC για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθαρισμός και συντήρηση
� Κατά την αποθήκευση, μεταφορά και λειτουργία της συσκευής, διατηρήστε τη στεγνή και
προφυλάξτε την από πρόσκρουση.

� Διατηρήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ στεγνά. Μην επιχειρήσετε να τη στεγνώσετε
χρησιμοποιώντας εξωτερική πηγή θερμότητας, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων ή πιστολάκι
μαλλιών.

� Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή σας ή τα αξεσουάρ σας εκτεθειμένα σε υπερβολική
ζέστη ή υπερβολικό κρύο. Αν την αφήσετε σε αυτά τα περιβάλλοντα, υπάρχει κίνδυνος να
μην λειτουργεί όπως πρέπει και να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

� Αποφύγετε την πρόσκρουση της συσκευής σε άλλα αντικείμενα η οποία ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.

� Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο,
απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε όλα τα καλώδια που συνδέονται σε αυτήν.

� Αν συμβεί οτιδήποτε παράξενο (για παράδειγμα, αν από τη συσκευή βγαίνει καπνός ή
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ασυνήθιστος ήχος ή οσμή), διακόψτε αμέσως τη χρήση της, απενεργοποιήστε την
τροφοδοσία, αφαιρέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα σε αυτήν και επικοινωνήστε
με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

� Μην πατάτε, τραβάτε ή λυγίζετε υπερβολικά οποιοδήποτε καλώδιο. Αυτό μπορεί να
καταστρέψει το καλώδιο και να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

� Προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής, πρέπει να διακόπτετε
τη χρήση της, να τερματίζετε όλες τις εφαρμογές και να αποσυνδέετε όλα τα συνδεδεμένα
καλώδιά της.

� Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά σε σκόνη ή άλλες
χημικές ουσίες (π.χ. οινόπνευμα και βενζίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ
της. Οι ουσίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στα εξαρτήματα ή κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί για τον καθαρισμό της
συσκευής και των αξεσουάρ της.

� Μην τοποθετείτε κάρτες μαγνητικών ταινιών, όπως πιστωτικές κάρτες και τηλεφωνικές
κάρτες κοντά στη συσκευή για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθούν φθορές στις κάρτες μαγνητικών ταινιών.

� Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε ούτε να ανακατασκευάσετε τη συσκευή και τα
αξεσουάρ της. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη και ο κατασκευαστής
απαλλάσσεται από τις ευθύνες του για κάθε πιθανή ζημιά. Σε περίπτωση βλάβης,
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή
επιδιόρθωση.

Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο τροχήλατο κάδο στο προϊόν, τα φυλλάδια ή τη
συσκευασία του προϊόντος σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να μεταφέρετε όλα τα
ηλεκτρονικά προϊόντα σε χωριστά σημεία συλλογής αποβλήτων στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους, καθώς και ότι η απόρριψή τους δεν πρέπει να γίνεται στους
συνήθεις κάδους συλλογής των οικιακών απορριμμάτων. Ο χρήστης έχει την
ευθύνη απόρριψης του εξοπλισμού σε καθορισμένο σημείο συλλογής ή

παράδοσής του στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χωριστή ανακύκλωση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Η σωστή συλλογή και διαδικασία ανακύκλωσης του εξοπλισμού σας βοηθούν να
διασφαλίσουμε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ)
ανακυκλώνονται με τρόπο που διατηρεί τα πολύτιμα υλικά και προστατεύει την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ενώ η μη ενδεδειγμένη διαχείριση, η ακούσια θραύση, η καταστροφή
ή/και η ακατάλληλη διαδικασία ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής του ενδέχεται να αποβούν
επιζήμιες για την υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη των αποβλήτων ΗΗΕ, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το κατάστημα λιανικής
πώλησης ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας.
Η απόρριψη της συσκευής υπόκειται στην αναδιατυπωμένη οδηγία σχετικά με τα ΑΗΗΕ
(οδηγία 2012/19/ΕΕ). Ο σκοπός διαχωρισμού των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από άλλα απορρίμματα είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ενδεχόμενη
παρουσία επικίνδυνων ουσιών.
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Μείωση των επικίνδυνων ουσιών
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται προς τον Κανονισμό REACH [Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006]
και την Ενημερωμένη Οδηγία RoHS (Οδηγία 2011/65/EΕ).

EU regulatory conformance
Statement
English: Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this radio equipment is in compliance
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: www.huawei.com/en/product-certification.
Greek: Δια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει πως αυτός ο ραδιοεξοπλισμός
είναι συμβατός με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης Ε.Ε. είναι
διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.huawei.com/en/product-certification.
This device may be operated in all member states of the EU.
Observe national and local regulations where the device is used.
This device may be restricted for use, depending on the local network.
Restrictions in the 5 GHz band:
English: According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio
equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria
(BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece
(EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT),
Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal
(PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the United Kingdom
(UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).
The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350
MHz frequency range.
Greek: Σύμφωνα με το άρθρο 10 (10) της οδηγίας 2014/53/EU, η συσκευασία δείχνει ότι αυτός ο
ραδιοφωνικός εξοπλισμός θα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, όταν κυκλοφορήσει στην αγορά
στο Βέλγιο (BE), τη Βουλγαρία (BG), τη Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), τη Δανία (DK), τη Γερμανία
(DE), την Εσθονία (EE), την Ιρλανδία (IE), την Ελλάδα (EL), την Ισπανία (ES), τη Γαλλία (FR), την
Κροατία (HR), την Ιταλία (IT), την Κύπρο (CY), τη Λετονία (LV), τη Λιθουανία (LT), το Λουξεμβούργο
(LU), την Ουγγαρία (HU), τη Μάλτα (MT), την Ολλανδία (NL), την Αυστρία (AT), την Πολωνία (PL),
την Πορτογαλία (PT), τη Ρουμανία (RO), τη Σλοβενία (SI), τη Σλοβακία (SK), τη Φινλανδία (FI), τη
Σουηδία (SE), το Ηνωμένο Βασίλειο (UK), την Τουρκία (TR), τη Νορβηγία (NO), την Ελβετία (CH), την
Ισλανδία (IS) και το Λίχτενσταϊν (LI).
Η λειτουργία του ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) για αυτήν τη συσκευή επιτρέπεται μόνο για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.
Στοιχεία προϊόντος ErP
Με το παρόν έγγραφο η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις
απαιτήσεις της οδηγίας 2009/125/EΚ και τον κανονισμό εφαρμογής της (EΚ) Αρ. 1275/2008,
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 801/2013 και τον κανονισμό εφαρμογής του (EΕ)
2019/1782.
Αν όλες οι θύρες ενσύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου
είναι ενεργοποιημένες, η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής δικτύου είναι
χαμηλότερη από 20W.
Για να δείτε τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν και παρουσιάζονται στις ελεύθερα
προσβάσιμες τοποθεσίες web του κατασκευαστή, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
Αρ. 801/2013, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.huawei.com/en/product-certification.
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Η ένδειξη WLAN υποδεικνύει την κατάσταση της λειτουργίας ασύρματου δικτύου. Για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου:
� Πατήστε το κουμπί WLAN (ή το κουμπί WLAN/WPS ή το κουμπί WPS/WLAN) στον πίνακα
του προϊόντος. (Αν το προϊόν δεν έχει αντίστοιχο κουμπί ή το κουμπί αυτό δεν είναι έγκυρο,
η μέθοδος αυτή δεν σας αφορά.)

� Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα και επιλέξτε Advanced > Wi-Fi > 2.4G Basic/5G Basic > Enable
WLAN. (Διαφορετικά προϊόντα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές σελίδες διαμόρφωσης.)

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς
(α) Ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: Ορισμένες ζώνες ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο
για περισσότερες λεπτομέρειες.
(β) Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες
λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: Η μέγιστη ισχύς για όλες τις ζώνες είναι μικρότερη από την τιμή
ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο σχετικό Εναρμονισμένο πρότυπο.
Τα όρια των ονομαστικών τιμών των ζωνών συχνοτήτων και της ισχύος μετάδοσης
(ακτινοβολούμενης ή/και αγόμενης) που ισχύουν για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό είναι
τα εξής:

� Wi-Fi 2,4 GHz: < 20 dBm
� Wi-Fi 5 GHz: 5150–5350 MHz, < 23 dBm, 5470–5725 MHz, < 30 dBm

Πληροφορίες για τα αξεσουάρ και το λογισμικό
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα αξεσουάρ: προσαρμογέας, καλώδιο Ethernet,
καλώδιο DSL, καλώδιο τηλεφώνου, διαχωριστής, φίλτρο, σύνδεση μεταφοράς, σύνδεση, κουτί
σύνδεσης και καλώδιο USB. (Διαφορετικά πακέτα προϊόντος ενδέχεται να προσφέρουν
διαφορετικές λίστες αξεσουάρ. Επικρατεί η τρέχουσα λίστα παρεχόμενων αξεσουάρ.)
Η έκδοση του λογισμικού του προϊόντος είναι V100RXYZ. (Τα X, Y, και Z υποδεικνύουν τους
αριθμούς από 0 έως 9. Ενδέχεται να είναι διαφορετικά για διαφορετικά προϊόντα. Επικρατούν οι
τρέχουσες τιμές.)
Ενημερώσεις λογισμικού θα δημοσιεύονται από τον κατασκευαστή για τη διόρθωση
σφαλμάτων ή την ενίσχυση λειτουργιών μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Όλες οι εκδόσεις
λογισμικού που έχουν δημοσιευτεί από τον κατασκευαστή έχουν επαληθευτεί και είναι ακόμα
συμβατές με τους σχετικούς κανόνες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό, ανατρέξτε στις σελίδες web των
προϊόντων.

Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει την περιοχή συχνοτήτων, τη μέγιστη ισχύ εξόδου και τον
κανονιστικό τομέα.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. All rights reserved.
No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior
written consent of Huawei Technologies Co., Ltd. and its affiliates ("Huawei").
The product described in this manual may include copyrighted software of Huawei and possible
licensors. Customers shall not in any manner reproduce, distribute, modify, decompile, disassemble,

Οι παραπάνω πληροφορίες (κανονιστική συμμόρφωση ΕΕ) αφορά μόνο τα κράτη μέλη
της ΕΕ.
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decrypt, extract, reverse engineer, lease, assign, or sublicense the said software, unless such
restrictions are prohibited by applicable laws or such actions are approved by respective copyright
holders.

Trademarks and Permissions

, , and are trademarks or registered trademarks of Huawei Technologies
Co., Ltd.
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their
respective owners.

Notice
Some features of the product and its accessories described herein rely on the software installed,
capacities and settings of local network, and therefore may not be activated or may be limited by
local network operators or network service providers.
Thus, the descriptions herein may not exactly match the product or its accessories which you
purchase.
Huawei reserves the right to change or modify any information or specifications contained in this
manual without prior notice and without any liability.

DISCLAIMER
ALL CONTENTS OF THIS MANUALARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY
APPLICABLE LAWS, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR APARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY,
RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS MANUAL.
TO THE MAXIMUMEXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HUAWEI BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIALDAMAGES, OR LOSS
OF PROFITS, BUSINESS, REVENUE, DATA, GOODWILLSAVINGS OR ANTICIPATED SAVINGS
REGARDLESS OF WHETHER SUCH LOSSES ARE FORSEEABLE OR NOT.
THE MAXIMUM LIABILITY (THIS LIMITATION SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR PERSONAL
INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH A LIMITATION) OF HUAWEI
ARISING FROMTHE USE OF THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS MANUALSHALLBE LIMITED
TO THE AMOUNT PAID BY CUSTOMERS FOR THE PURCHASE OF THIS PRODUCT.

Import and Export Regulations
Customers shall comply with all applicable export or import laws and regulations and be responsible
to obtain all necessary governmental permits and licenses in order to export, re-export or import the
product mentioned in this manual including the software and technical data therein.


