
Οδηγός χρήσης iPad Μεταβείτε στη διεύθυνση 
www.apple.com/gr/support. Στο iPad, ανοίξτε το 
Safari και μετά αγγίξτε . Διατίθενται επίσης δωρεάν 
στο iBookstore. 

Ασφάλεια και χειρισμός  Δείτε την ενότητα «Ασφάλεια, 
χειρισμός και υποστήριξη» στον Οδηγό χρήσης iPad.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων Στο iPad, 
μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά»> «Πληροφορίες»> 
«Νομικά» > «Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες».

Μπαταρία  Η μπαταρία λιθίου-ιόντων στο iPad 
πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από την Apple ή 
εξουσιοδοτημένο από την Apple πάροχο σέρβις και 
πρέπει να ανακυκλωθεί ή να απορριφθεί ξεχωριστά από 
τα οικιακά απορρίμματα. Για πληροφορίες σχετικά με 
την ανακύκλωση και την αντικατάσταση της μπαταρίας, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.apple.com/
gr/batteries.

Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής (HAC) Επισκεφτείτε 
τη διεύθυνση www.apple.com/support/hac ή 
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης iPad.

Αποφυγή βλάβης στην ακοή Για να αποτρέψετε 
πιθανή βλάβη στην ακοή, αποφύγετε να ακούτε σε 
υψηλές εντάσεις ήχου για παρατεταμένες περιόδους. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ήχο και  
την ακοή διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση  
www.apple.com/sound και στον Οδηγό χρήσης iPad.

Σύνοψη περιορισμένης εγγύησης ενός έτους 
της Apple Η Apple παρέχει εγγύηση για το 
συμπεριλαμβανόμενο υλισμικό και αξεσουάρ για 
ελαττώματα υλικού και κατασκευής για ένα έτος  
από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς. Η  
Apple δεν παρέχει εγγύηση κατά της φυσιολογικής  
φθοράς ούτε και για ζημιά που έχει προκληθεί κατά  
λάθος ή λόγω κακής χρήσης. Εάν το προϊόν σας  
χρειάζεται σέρβις, καλέστε την Apple ή επισκεφτείτε 
ένα κατάστημα λιανικής της Apple ή έναν πάροχο 
σέρβις που είναι εξουσιοδοτημένος από την  
Apple—οι διαθέσιμες επιλογές σέρβις εξαρτώνται  
από τη χώρα όπου θα ζητηθεί το σέρβις. Το σέρβις για 
iPad μπορεί να περιορίζεται στην αρχική χώρα αγοράς. 
Μπορεί να επιβληθούν χρεώσεις για την κλήση και 
τη διεθνή αποστολή. Οι πλήρεις όροι και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το σέρβις διατίθενται στη 
διεύθυνση www.apple.com/legal/warranty και  
www.apple.com/gr/support. Μπορείτε να διαβάσετε 
την εγγύηση και να στείλετε στον εαυτό σας ένα 
αντίγραφο μέσω email κατά την ενεργοποίηση.  
Τα οφέλη της εγγύησης είναι επιπρόσθετα στα 
δικαιώματα που παρέχονται βάσει της τοπικής 
νομοθεσίας για καταναλωτές.

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are 
governed by that province’s consumer protection 
legislation. Les résidents du Québec sont régis par 
la législation sur la protection du consommateur de 
cette province.

Ρυθμιστικά  Στο iPad, θα βρείτε ρυθμιστικές 
πληροφορίες, πιστοποίηση και σήματα συμμόρφωσης 
που είναι ειδικά για το iPad. Μεταβείτε στις 
«Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληροφορίες» > «Νομικά» > 
«Ρυθμιστικά». Επιπρόσθετες ρυθμιστικές πληροφορίες 
περιλαμβάνονται στην ενότητα «Ασφάλεια, χειρισμός 
και υποστήριξη» στον Οδηγό χρήσης iPad. 

Δήλωση συμμόρφωσης FCC  This device complies 
with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment 

and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is 
connected.

 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

Σημαντικό:  Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που γίνονται 
σε αυτό το προϊόν και δεν εγκρίνονται από την Apple 
μπορούν να ακυρώσουν την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (ΗΜΣ) και ασύρματης επικοινωνίας αλλά 
και να αναιρέσουν το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε 
το προϊόν. Το παρόν προϊόν έχει επιδείξει συμμόρφωση 
ΗΜΣ υπό συνθήκες που περιλαμβάνουν τη 
χρήση συμβατών περιφερειακών συσκευών και 
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θωρακισμένων καλωδίων μεταξύ των συστατικών 
μερών του συνολικού συστήματος. Είναι σημαντικό 
να χρησιμοποιείτε συμβατές περιφερειακές συσκευές 
και θωρακισμένα καλώδια μεταξύ των συστατικών 
μερών για να μειώσετε την πιθανότητα πρόκλησης 
παρεμβολών σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές.

Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά  This Class B digital 
apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet 
appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ  Η Apple Inc. δηλώνει 
ότι η παρούσα ασύρματη συσκευή συμμορφώνεται 
με τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας περί Ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (R&TTE)  
και Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ).

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 
διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση  
www.apple.com/euro/compliance.

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για εσωτερική  
χρήση μόνο όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 
5150 έως 5350 MHz. 

 
Δήλωση συμμόρφωσης Ιαπωνίας—Δήλωση 
κατηγορίας B VCCI

© 2012 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  
Η ονομασία Apple, iPad και Safari, καθώς και το λογότυπο Apple, είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., 
καταχωρισμένα στις Η.Π.Α και άλλες χώρες. Το iBookstore είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. 

GR034-6772-A  
Printed in XXXX


