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Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών 
φιλικών προς το περιβάλλον, για να διαφυλάξει την υγεία των 
καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. 
Η μείωση του αριθμού των σελίδων βοήθειας είναι σύμμορφη με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα.
Για το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και τις σχετικές πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο VivoTab ή 
επισκεφτείτε τον Ιστότοπο Υποστήριξης στη διεύθυνση  
http://support.asus.com/.



Φόρτιση των μπαταριών σας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία σας πριν 
χρησιμοποιήσετε το VivoTab σας με μπαταρία για εκτεταμένες 
περιόδους. Να θυμάστε ότι το τροφοδοτικό φορτίζει τη μπαταρία όσο 
συνδέεται σε πηγή ρεύματος AC.  Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύ 
περισσότερος χρόνος για να φορτίσετε τη μπαταρία όταν το VivoTab 
χρησιμοποιείται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Μην αφήνετε το VivoTab συνδεδεμένο με την 
πηγή ρεύματος αφού έχει φορτιστεί πλήρως. Το VivoTab δεν 
είναι σχεδιασμένο για να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή 
ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Προφυλάξεις στο αεροπλάνο
Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να μάθετε για τις 
σχετικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της πτήσης και τους περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται όταν 
χρησιμοποιείτε το VivoTab σας στην πτήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μπορείτε να περάσετε το VivoTab σας μέσω 
μηχανημάτων ακτινών Χ (που χρησιμοποιούνται για αντικείμενα 
που τοποθετούνται σε κυλιόμενους ιμάντες), μην τον εκθέτετε 
σε μαγνητικούς ανιχνευτές και ράβδους.

Προφυλάξεις ασφάλειας
Αυτό το VivoTab θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε περιβάλλοντα 
με θερμοκρασίες μεταξύ 0°C (32°F) και 35°C (95°F).
Η μακροχρόνια έκθεση σε εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία 
μπορεί να εξαντλήσει γρήγορα και να μειώσει τον χρόνο ζωής 
της μπαταρίας. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της 
μπαταρίας, διασφαλίστε ότι εκτίθεται στη συνιστώμενη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.
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Περιεχόμενα συσκευασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

•  Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη κάποιο από τα στοιχεία, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

•  Ο μετασχηματιστής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία διαφέρει ανά χώρα ή περιοχή.

VivoTab Τροφοδοτικό

Καλώδιο μικρο USB Τεχνικές τεκμηριώσεις και 
κάρτα εγγύησης

Πανί καθαρισμού Πείρος εξαγωγής δίσκου 
κάρτας Micro SIM



ASUS VivoTab�

Το VivoTab σας
Πρόσοψη

Μπροστινή κάμερα
Αυτή η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή 2-megapixel 
σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες ή να 
γράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το VivoTab σας.

Ένδειξη φωτογραφικής μηχανής
Η ένδειξη της φωτογραφικής μηχανής φωτίζεται, 
οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή κι αν χρησιμοποιείται.

Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος
Ο αισθητήρας περιβαλλοντικού φωτισμού ανιχνεύει 
την ποσότητα φωτισμού στο περιβάλλον σας. Δίνει στο 
σύστημα τη δυνατότητα να προαρμόσει αυτόματα τη 
φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με την κατάσταση του 
φωτισμού περιβάλλοντος.
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Πίνακας οθόνης αφής
Ο πίνακας της οθόνης αφής σας δίνει τη δυνατότητα 
να λειτουργήσετε το VivoTab σας χρησιμοποιώντας τη 
γραφίδα ή κινήσεις αφής.

Κουμπί αφής των Windows® 8
Πατήστε αυτό το κουμπί για να πάτε πίσω στην οθόνη 
Start (Έναρξη). Αν βρίσκεστε ήδη στην οθόνη Start 
(Έναρξη), αγγίξτε αυτό το κουμπί για να πάτε πίσω στην 
τελευταία εφαρμογή που ανοίξατε.
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Πίσω όψη

Έξοδος ακουστικών/θύρα υποδοχής combo 
εισόδου μικροφώνου
Η θύρα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε το 
σήμα εξόδου ήχου του VivoTab σας σε ηχεία ενίσχυσης ή 
ακουστικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
θύρα για να συνδέσετε το VivoTab σας με ένα εξωτερικό 
μικρόφωνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Για τη λειτουργία εισόδου μικροφώνου, 
η υποδοχή υποστηρίζει μόνον μικρόφωνο 
ακουστικών.

Πλήκτρο Volume (Ένταση)
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε ή να μειώσετε 
την ένταση.
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Οπή χειροκίνητης επαναφοράς
Εάν το σύστημα δεν αποκριθεί, εισάγετε έναν ισιωμένο 
συνδετήρα στην οπή για να αναγκάσετε το VivoTab σας να 
κάνει επανεκκίνηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αναγκάζοντας το σύστημα να κάνει 
επανεκκίνηση μπορεί να προκληθεί απώλεια 
δεδομένων. Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργείτε 
τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά 
δεδομένα σας.                                                           

Μικρόφωνο
Το ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τηλεδιάσκεψη με εικόνα, φωνητικές 
αφηγήσεις ή απλές εγγραφές ήχου.

Φλας LED Φωτογραφικής μηχανής
Χρησιμοποιείτε το φλας LED όταν βγάζετε φωτογραφίες ή 
καταγράφετε βίντεο σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το φλας LED σε οποιαδήποτε από 
αυτές τις ρυθμίσεις:

Ρύθμιση Περιγραφή
AUTO (Αυτόμ.) Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας 

LED όταν βγάζετε φωτογραφίες ανάλογα με 
τις συνθήκες φωτισμού.

ON (ΕΝΕΡΓ.) Το σύστημα χρησιμοποιεί το φλας LED 
συνεχώς όταν βγάζετε φωτογραφίες σε όλες 
τις συνθήκες φωτισμού.

TORCH (ΦΑΚΟΣ) Το σύστημα χρησιμοποιεί το φλας LED 
ως ένα συνεχές εξάρτημα φωτισμού ή 
τον φακό όταν βγάζετε φωτογραφίες ή 
καταγράφετε βίντεο.

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.) Το σύστημα απενεργοποιεί το φλας LED.
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Πίσω φωτογραφική μηχανή
Αυτή η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή 8-megapixel 
σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες 
υψηλής ανάλυσης ή να γράψετε βίντεο υψηλής ανάλυσης 
χρησιμοποιώντας το VivoTab σας.

Κουμπί Power (Τροφοδοσία)
Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε 
το VivoTab σας, να το θέσετε σε αναμονή ή αδράνεια και 
να το αφυπνίστε από κατάσταση αναμονής ή αδράνειας.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος για περίπου 
πέντε (5) δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το VivoTab Pad 
σας να τερματίσει τη λειτουργία του όταν δεν αποκρίνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Αναγκάζοντας το σύστημα να κάνει 
επανεκκίνηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
δεδομένων. Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργείτε 
τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.

Ένδειξη φορτίου μπαταρίας
Αυτή η λυχνία LED δυο χρωμάτων παρέχει 
οπτική ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας.
Ανατρέξτε στον πιο κάτω πίνακα για λεπτομέρειες:

Χρώμα Κατάσταση
Λευκό Πλήρως φορτισμένη.
Πορτοκαλί Λειτουργία Charging (Φόρτιση).

Dim (Χαμήλωμα 
φωτεινότητας)

Το τροφοδοτικό AC δεν έχει 
συνδεθεί στο VivoTab.
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Θύρα micro HDMI
Αυτή η θύρα προορίζεται για micro συνδετήρα High-
Definition Multimedia Interface (HDMI) και είναι συμβατή 
με την αναπαραγωγή HDCP για HD DVD, Blu-ray και άλλου 
προστατευμένου περιεχομένου.

Υποδοχή Κάρτας Micro SD
Το VivoTab παρέχεται με επιπλέον υποδοχή ενσωματωμένου 
αναγνώστη καρτών μνήμης που υποστηρίζει μορφές κάρτας 
microSD, microSDHC, και microSDXC.

Υποδοχή κάρτας Micro SIM
Το VivoTab παρέχεται με μία υποδοχή ενσωματωμένου 
αναγνώστη καρτών micro SIM (Μονάδα Ταυτότητας 
Συνδρομητή) που υποστηρίζει ζώνες δικτύου GSM, 
WCDMA και LTE.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση 
κάρτας micro SIM για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οπή εξαγωγής δίσκου κάρτας Micro SIM
Εισάγετε τον πείρο εξαγωγής του δίσκου κάρτας micro 
SIM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία στην οπή αυτή 
για να εξαχθεί ο δίσκος κάρτας micro SIM.

Ενσωματωμένη ετικέτα Near Field Communication 
(Επικοινωνία κοντινού πεδίου - NFC)
Η ενσωματωμένη ετικέτα NFC σας δίνει τη δυνατότητα να 
μοιραστείτε άνετα επαφές, εικόνες, βίντεο, επαγγελματικές 
κάρτες και άλλα αρχεία. Για να χρησιμοποιήσετε την 
ετικέτα NFC, τοποθετήστε την ετικέτα NFC του VivoTab 
κοντά σε μία άλλη συσκευή με ενεργοποιημένο το NFC.
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Φόρτιση του VivoTab σας

Συνδέστε το καλώδιο μικρο USB στο τροφοδοτικό 
ρεύματος.

Εισάγετε τον συνδετήρα μικρο USB στο VivoTab σας.

Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια γειωμένη έξοδο 
πρίζας.

Για να φορτίσετε το VivoTab σας:

Ηχεία ήχου
Το VivoTab σας είναι εξοπλισμένο με ένα ενσωματωμένο 
στερεοφωνικό ηχείο υψηλής ποιότητας. Οι ηχητικές 
λειτουργίες ελέγχονται από λογισμικό.

Θύρα Micro USB 2.0
Χρησιμοποιήστε τη θύρα micro USB (Universal Serial Bus) 
2.0 για να φορτίσετε τη μπαταρία ή να παρέχετε ρεύμα 
στο VivoTab σας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό ρεύματος που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία και το καλώδιο μικρο USB 
για να φορτίσετε το VivoTab σας. Η χρήση διαφορετικού 
τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο VivoTab 
σας.

• Ξετυλίξτε την προστατευτική ταινία από το μετασχηματιστή 
ρεύματος και το καλώδιο μικρο USB πριν φορτίσετε το 
VivoTab για να αποτραπεί κίνδυνος ή τραυματισμός. 

• Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό στη 
σωστή υποδοχή με το σωστή βαθμονόμηση εισόδου. Η τάση 
εξόδου αυτού του τροφοδοτικού είναι DC5V, 2A.

• Μην αφήνετε το VivoTab συνδεδεμένο με την πηγή 
ρεύματος αφού έχει φορτιστεί πλήρως. Το VivoTab δεν είναι 
σχεδιασμένο για να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή 
ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

• Όταν χρησιμοποιείτε το VivoTab σας σε λειτουργία 
τροφοδοτικού, η έξοδος της γειωμένης πρίζας πρέπει να 
βρίσκεται κοντά στη μονάδα και η πρόσβαση σε αυτή να είναι 
εύκολη.

• Φορτίστε το VivoTab σας για οκτώ (8) ώρες πριν το 
χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία μπαταρίας για πρώτη φορά.
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Εγκατάσταση μίας κάρτας micro SIM
Πριν μπορέσετε να συνδεθείτε σε κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 
χρησιμοποιώντας το VivoTab σας, πρέπει να εγκαταστήσετε μία 
κάρτα micro SIM (Ενότητα Ταυτότητας Συνδρομητών).

Για να εγκαταστήσετε μία κάρτα micro SIM:

A. Εισάγετε τον πείρο εξαγωγής του δίσκου κάρτας micro 
SIM στην οπή εξαγωγής δίσκου κάρτας micro SIM για να 
αφαιρέσετε τον δίσκο κάρτας micro SIM.
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Β. Προσανατολίστε και τοποθετήστε την κάρτα micro SIM στο 
δίσκο.

C. Εισάγετε τον δίσκο κάρτας micro SIM ξανά στην υποδοχή.
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Παραρτήματα
Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνιών (FCC)
Η παρούσα συσκευή πληροί τους όρους σύμφωνα με το τμήμα 15 του 
κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: 
•  Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει παρεμβολές, και 

•  Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να 
προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους 
περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα 
με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν 
στην παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε 
κατοικημένες περιοχές. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και 
μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί 
και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση για 
το ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 
Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης 
ή του ραδιόφωνου, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας 
και ύστερα απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης οφείλει να 
αποκαταστήσει την παρεμβολή, με κάποιον από τους εξής τρόπους:
• Ρυθμίζοντας ή τοποθετώντας την κεραία λήψης σε άλλη θέση.

• Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεοπτικού 
ή ραδιοφωνικού δέκτη.

• Συνδέοντας τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος 
από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο 
ραδιοφωνικός δέκτης. 
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• Ζητώντας συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό 
ραδιόφωνων και τηλεόρασης.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από το μέρος 
που ευθύνεται για την συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την 
εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η/οι κεραία(ες) που χρησιμοποιείται(ούνται) για αυτό τον πομπό δεν 
πρέπει να τοποθετείται(ούνται) στο ίδιο σημείο ή να λειτουργεί(ούν) σε 
συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο πομπό ή κεραία.

Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Η φορητή σας συσκευή είναι ραδιοφωνικός πομπός και 
δέκτης. Είναι σχεδιασμένη να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης 
στα ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. 
Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από 
την ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση ICNIRP και ΙΕΕΕ 
και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφάλειας τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των 
ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας.
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Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως 
Συγκεκριμένος Ρυθμός Απορρόφησης, ή SAR. Το όριο FCC SAR 
στο ANSI/IEEE C95.1 και OET Ανακοίνωση 65 Παράρτημα C 
είναι 1,6 W/kg. Η μέγιστη τιμή SAR για κάθε ζώνη συχνοτήτων 
αναγράφεται παρακάτω:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

Τιμές FCC SAR

Ζώνη Διαβαθμισμένη SAR 
1g (W/Kg)

GSM850 1.13
GSM1900 1.03
WCDMA Ζώνη V 1.06
WCDMA Ζώνη IV 1.30
WCDMA Ζώνη II 1.25
LTE Ζώνη 17 0.55
LTE Ζώνη 5 0.62
LTE Ζώνη 2 1.28
LTE Ζώνη 4 1.39
WLAN2.4G 1.11
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας 
R&TTE 1999/5/EC. Μπορείτε να λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη 
διεύθυνση http://support.asus.com.

Περιορισμός Ευθύνης
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος 
σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε 
αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από 
τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης 
εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική 
βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής 
περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται 
από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω 
από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που 
καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές 
ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω 
από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή 
της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS oι 
προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.
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ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.  

Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής
Για να αποτραπή πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά 
επίπεδα έντασης για μεγάλες περιόδους.

 

Για τη Γαλλία, όπως απαιτείται από Άρθρο Γαλλικού Ν. 5232-1, αυτή η 
συσκευή εξετάζεται για να συμμορφώνεται με την απαίτηση Πίεσης 
ήχου στα πρότυπα NF EN 50332-2:200NF και EN 50332-1:20000.
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Σήμανση CE

Σήμανση CE για συσκευές χωρίς ασύρματο τοπικό 
δίκτυο/Bluetooth
Η έκδοση αυτής της συσκευής που αποστέλλεται από το 
εργοστάσιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της 
ΕΕ 2004/108/ΕΚ “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα” και 2006/95/
ΕΚ “Οδηγία χαμηλής τάσης”.

Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE
Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ 
(1999/519/EC) για τον περιορισμό έκθεσης του γενικού κοινού 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.

Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμμένων συστάσεων για την 
προστασία του κοινού. Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί 
και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς 
μέσω τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων των επιστημονικών 
μελετών. Η μονάδα μέτρησης του συνιστώμενου ορίου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο 
"Συγκεκριμένος Ρυθμός Απορρόφησης" (SAR) και το όριο SAR 
είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια σωματικού 
ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Προστασία από τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).
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Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει 
δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται στις οδηγίες έκθεσης ICNRP 
και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62311 και EN 62209-2. Το SAR 
μετράται με τη συσκευή σε άμεση επαφή με το σώμα κατά 
την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο εξόδου 
ρεύματος σε όλα τα εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.

Η μέγιστη τιμή SAR για κάθε ζώνη συχνοτήτων αναγράφεται 
παρακάτω:

Τιμές CE SAR

Ζώνη SAR 10g 
(W/Kg)

GSM900 1.05
GSM1800 0.79
WCDMA Ζώνη V* 0.51
WCDMA Ζώνη VIII 0.73
WCDMA Ζώνη I 1.38
LTE Ζώνη 20 0.63
LTE Ζώνη 3 1.07
LTE Ζώνη 7 0.71

* Μη διαθέσιμο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
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Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος
Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6Α και βάρος πάνω από 3 
Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος 
μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 or H05VV-F, 2G, 
0,75mm2.

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της 
ASUS
Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS 
προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα 
για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην 
παροχή λύσεων για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα 
τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως και τα 
υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm για λεπτομερείς πληροφορίες 
ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

Σημείωση επικάλυψης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να 
διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, εφαρμόζεται μία επικάλυψη 
για τη μόνωση του σώματος του ASUS Tablet εκτός από τις 
πλευρές στις οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.
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Κατάλληλη απόρριψη

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία 
αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. Να 
απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως 
απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

MΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. 
Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων 
υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να 
απορρίπτεται στα δημοτικά απόβλητα.

ΜΗΝ πετάτε το VivoTab με τα δημοτικά απορρίμματα. Το 
προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα 
της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων 
και της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν 
(ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής 
μπαταρία που περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να 
απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε 
τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων 
ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΜΗΝ απορρίπτετε το VivoTab στη φωτιά. Μη 
βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε 
το VivoTab.
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Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος 
εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού 
που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, 
αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση 
σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε 
μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για 
λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK 
COMPUTER INC. (“ASUS”).
Το ASUS και το λογότυπο VivoTab είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα 
της ASUSTek Computer Inc. 
Οι πληροφορίες στο έγγραφο αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα 
δικαιώματα μας.

Κατασκευαστής ASUSTek COMPUTER INC.
Διεύθυνση, Πόλη 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, 

TAIPEI 112, TAIWAN
Χώρα TAIWAN
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρώπη

ASUS COMPUTER GmbH

Διεύθυνση, Πόλη HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Χώρα GERMANY

Όνομα μοντέλου:  K0Y (ME400CL)
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