
 
 

 B315 LTE CPE 
Γρήγορη έναρξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

1 Γνωριμία με το B315 

 

 
 

Ένδειξη 
λειτουργίας 

 Ενεργοποιημένη: το B315 είναι 
ενεργοποιημένο. 

 Απενεργοποιημένη: το B315 είναι 
απενεργοποιημένο. 

 

 
Ένδειξη 
λειτουργίας 
δικτύου 

 Σταθερά κυανή: συνδέθηκε σε δίκτυο LTE. 
 Σταθερά μπλε: συνδέθηκε σε δίκτυο 3G. 
 Σταθερά κίτρινη: συνδέθηκε σε δίκτυο 2G. 
 Σταθερά πράσινη: συνδέθηκε σε δίκτυο 

Ethernet. 
 Σταθερά κόκκινη: 

– Η κάρτα SIM δεν αναγνωρίζεται, το PIN δεν 
έχει εισαχθεί ή η επαλήθευση του PIN 
απέτυχε. 

– Απέτυχε η σύνδεση σε ένα δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας ή σε ένα δίκτυο Ethernet. 
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Ένδειξη  
Wi-Fi/WPS 

 Ανάβει σταθερά: Το Wi-Fi είναι 
ενεργοποιημένο. 

 Αναβοσβήνει: ρυθμίζεται μια σύνδεση WPS. 
 Απενεργοποιημένη: Το Wi-Fi είναι 

απενεργοποιημένο. 

 
 

Ένδειξη 
LAN/WAN 

 Ανάβει σταθερά:  
– Τουλάχιστον μία από τις θύρες LAN είναι 

συνδεδεμένη σε μια συσκευή. 
– Η θύρα WAN είναι συνδεδεμένη σε μια θύρα 

Ethernet. 
 Αναβοσβήνει: μεταδίδονται δεδομένα μέσω 

μιας θύρας LAN ή της θύρας WAN. 
 Απενεργοποιημένη: 

– Δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή σε μια θύρα 
LAN. 

– Η θύρα WAN δεν είναι συνδεδεμένη σε μια 
θύρα Ethernet. 

 
 

Ένδειξη ισχύος 
σήματος 

 Ενεργοποιημένη: υπάρχει διαθέσιμο σήμα 
(όσο περισσότερες γραμμές υπάρχουν τόσο 
καλύτερη είναι η λήψη). 

 Απενεργοποιημένη: δεν υπάρχει σήμα. 

 
Υποδοχή 
κάρτας SIM 

Τοποθετήστε μια τυπική κάρτα SIM για 
πρόσβαση στο Internet μέσω μιας σύνδεσης 
δεδομένων LTE/3G/2G. 

 
Εξωτερική 
θύρα κεραίας 

Συνδεθείτε σε μια εξωτερική κεραία, αφού 
αφαιρέσετε το κάλυμμα. 

 Κουμπί WPS 

Πατήστε παρατεταμένα για 2 ή περισσότερα 

δευτερόλεπτα, έως ότου το στοιχείο  να 
αρχίσει να αναβοσβήνει για ενεργή σύνδεση 
WPS, όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. 

 
Κουμπί 
λειτουργίας 

Πατήστε παρατεταμένα για περίπου 3 
δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή για να 
απενεργοποιήσετε το B315. 
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Κουμπί 
Επαναφοράς 

 Η επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων 
του B315 θα διαγράψει όλες τις προηγούμενες 
ρυθμίσεις. 

Όταν το B315 είναι ενεργοποιημένο, 
χρησιμοποιήστε ένα πολύ μυτερό αντικείμενο για 
να πατήσετε παρατεταμένα για περίπου 3 

δευτερόλεπτα, έως ότου η ένδειξη  να 
αναβοσβήνει για επαναφορά του B315 στις 
εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αφού γίνει 
επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα 
γίνει αυτόματα επανεκκίνηση του B315. 

 
Θύρα 
τροφοδοτικού Συνδεθείτε σε συμβατό τροφοδοτικό. 

 Θύρα LAN Συνδεθείτε σε υπολογιστή, σε σταθερό δίκτυο ή 
σε άλλη συσκευή LAN. 

 
Θύρα 
LAN4/WAN 

 Λειτουργεί ως θύρα LAN, όταν έχει συνδεθεί σε 
έναν υπολογιστή, σε σταθερό δίκτυο ή σε μια 
άλλη συσκευή LAN. 

 Λειτουργεί ως θύρα WAN, όταν έχει συνδεθεί 
σε μια επιτοίχια θύρα Ethernet. 

 Θύρα USB 

Συνδεθείτε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB ή 
σε έναν εκτυπωτή USB. 

 Αυτή η θύρα δεν μπορεί να συνδεθεί σε συσκευές 
με υποδοχή USB, όπως οι υπολογιστές. 
 Το B315 υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB 
1.0/USB 2.0 σε μορφή FAT32 έως και 32 GB. Οι 
συσκευές αποθήκευσης με απαιτήσεις 
τροφοδοσίας που υπερβαίνουν τα πρότυπα του 
USB ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. 
Συνιστάται να προετοιμάσετε μια εξωτερική πηγή 
τροφοδοσίας σε αυτές τις περιπτώσεις. 
 Το B315 είναι συμβατό με εκτυπωτές USB που 
υποστηρίζουν samba. 

 
Θύρα 
τηλεφώνου Σύνδεση με τηλέφωνο. 
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2 Εγκατάσταση 

Σενάριο 1: Πρόσβαση στο Internet 
χρησιμοποιώντας δίκτυο LTE, 3G ή 2G 
Βήμα 1: Τοποθέτηση της κάρτας SIM 
1. Σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας. 
2. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας. Διασφαλίστε ότι το 

λοξότμητο τμήμα της κάρτας SIM ευθυγραμμίζεται με εκείνο της υποδοχής της 
κάρτας. 

3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας. 

 

 Μην αφαιρεί την κάρτα SIM, όταν χρησιμοποιείται. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την 
απόδοση του B315 και τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM 
ενδέχεται να χαθούν. 
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Βήμα 2: Σύνδεση καλωδίων 

 
Μόλις συνδεθείτε σε μια πρίζα, το B315 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 Τροφοδοτικό  Υπολογιστής  
Μονάδα flash 
USB 

 Τηλέφωνο  

Φορητός 
υπολογιστής, 
tablet ή smart 
phone 

  

 

  Για την αποφυγή παρεμβολής λόγω ραδιοσημάτων, τοποθετήστε το B315 
τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 

 Μην αλλάζετε άλλο μη αναμενόμενο τροφοδοτικό, εκτός εκείνου που παρέχεται 
από τον κατασκευαστή. Το μοντέλο τροφοδοτικού του B315 είναι HW-
120100XYW. Τα X και Y αντιπροσωπεύουν γράμματα ή αριθμούς που 
ποικίλλουν ανά περιοχή. Για λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο 
τροφοδοτικού, επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

 Μην συνδέετε το B315 στην πρίζα του τηλεφώνου (ή σε οποιοδήποτε Δημόσιο 
δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας), επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει 
ζημιά στο B315 λόγω υπερβολικής ζέστης. 
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Προαιρετικά: Εγκατάσταση της εξωτερικής κεραίας 

 

Σε περιοχές με κακό σήμα, συνδέστε την εξωτερική κεραία με τη θύρα της 
εξωτερικής κεραίας του B315 για να βελτιώσετε το σήμα. 
1. Απενεργοποιήστε το B315 και αποσυνδέστε το από την πρίζα. 
2. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό εργαλείο, όπως ένα κλειδί ή ένας συνδετήρας, για 

να αφαιρέσετε το κάλυμμα από τις θύρες της κεραίας. Διατηρήστε το σε 
ασφαλές μέρος. 

3. Εγκαταστήστε μία ή δύο εξωτερικές κεραίες, εφόσον χρειάζεται. Βεβαιωθείτε 
ότι οι εξωτερικές κεραίες είναι συνδεδεμένες με ασφάλεια στις θύρες της 
κεραίας. 

Αν χρησιμοποιείτε μόνο μία εξωτερική κεραία, συνδέστε την στη θύρα 1. 

 

 Η εξωτερική κεραία είναι ένα προαιρετικό αξεσουάρ και ενδέχεται να μην 
περιλαμβάνεται στο κουτί της συσκευασίας. Εφόσον απαιτείται, επικοινωνήστε με 
τον τοπικό σας αντιπρόσωπο, για να την αγοράσετε. 

  Πριν τοποθετήσετε την εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι το B315 έχει 
απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την πρίζα. 

 Να χρησιμοποιείτε την εξωτερική κεραία μόνο σε εσωτερικούς χώρους και μην 
την χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 

 Μην αλλάζετε άλλη μη αναμενόμενη κεραία, εκτός εκείνης που παρέχεται από 
τον κατασκευαστή. 
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Σενάριο 2: Πρόσβαση στο Internet 
χρησιμοποιώντας Ethernet 
Συνδέστε το B315 σε μια επιτοίχια θύρα Ethernet ή σε ένα μόντεμ ADSL για 
πρόσβαση στο Internet. 

 
Μόλις συνδεθείτε σε μια πρίζα, το B315 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 Τροφοδοτικό  Υπολογιστής  
Μονάδα flash 
USB 

 Τηλέφωνο  
Επιτοίχια θύρα 
Ethernet  

Φορητός 
υπολογιστής, 
tablet ή smart 
phone 

 

  Για την αποφυγή παρεμβολής λόγω ραδιοσημάτων, τοποθετήστε το B315 
τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 

 Μην αλλάζετε άλλο μη αναμενόμενο τροφοδοτικό, εκτός εκείνου που παρέχεται 
από τον κατασκευαστή. Το μοντέλο τροφοδοτικού του B315 είναι HW-
120100XYW. Τα X και Y αντιπροσωπεύουν γράμματα ή αριθμούς που 
ποικίλλουν ανά περιοχή. Για λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο 
τροφοδοτικού, επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

 Μην συνδέετε το B315 στην πρίζα του τηλεφώνου (ή σε οποιοδήποτε Δημόσιο 
δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας), επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει 
ζημιά στο B315 λόγω υπερβολικής ζέστης. 
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3 Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi 

Βήμα 1: Ενεργοποίηση του Wi-Fi στο B315 

Όταν η ένδειξη  είναι σταθερά αναμμένη, η λειτουργία Wi-Fi του B315 είναι 
ενεργοποιημένη. 

Βήμα 2: Εγγραφή του SSID και του κλειδιού του Wi-Fi 
Tο προεπιλεγμένο SSID και το κλειδί του Wi-Fi αναγράφονται στην κάτω ετικέτα 
του B315. 

 

Βήμα 3: Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi στον υπολογιστή-πελάτη 
 Μέθοδος 1: Μη αυτόματη ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi 
1. Από τον υπολογιστή-πελάτη σας με δυνατότητα Wi-Fi, πραγματοποιήστε 

σάρωση για ασύρματα δίκτυα στην περιοχή σας. 
2. Συνδεθείτε στο όνομα δικτύου που αντιστοιχεί στο SSID που υπάρχει στην 

ετικέτα της συσκευής. 
3. Όταν σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το κλειδί του Wi-Fi που 

υπάρχει στην ετικέτα της συσκευής. (Για το κλειδί του Wi-Fi ισχύει διάκριση 

 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης σας (υπολογιστής, tablet, ή smart phone) 
υποστηρίζει και Wi-Fi. 

 Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεων WLAN 
των πληροφοριών βοήθειας στη σελίδα διαχείρισης μέσω web. 

 Για να αποτραπεί η πρόσβαση στο δίκτυό σας Wi-Fi από μη εξουσιοδοτημένα 
μέρη, συνιστάται η αλλαγή του SSID και του κλειδιού του Wi-Fi από καιρό σε 
καιρό. Για λεπτομέρειες, δείτε τις πληροφορίες βοήθειας στη σελίδα διαχείρισης 
μέσω web. 
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πεζών-κεφαλαίων.) Ο υπολογιστής-πελάτης θα σας ειδοποιήσει, όταν 
συνδεθεί. 

 
 Μέθοδος 2: Ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi μέσω WPS 
Αν ο υπολογιστής-πελάτης υποστηρίζει WPS, μπορείτε να ρυθμίσετε μια 
σύνδεση WPS ως εξής: 
1. Διασφαλίστε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή-πελάτη. 
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WPS για2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. 

Στη συνέχεια, η ένδειξη  αρχίζει να αναβοσβήνει. 
3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση WPS στον υπολογιστή-πελάτη σε 2 λεπτά. 

 Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης μια σύνδεσης WPS στον 
υπολογιστή-πελάτη, δείτε τον οδηγό χρήσης του υπολογιστή-πελάτη. 
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4 Διαμόρφωση του B315 
1. Αφού ένας υπολογιστής-πελάτης συνδεθεί με το B315 μέσω θύρας Wi-Fi ή 

LAN, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή-πελάτη και 
επισκεφθείτε τη σελίδα διαχείρισης μέσω web (http://192.168.1.1). 

2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη (admin από προεπιλογή) και τον κωδικό 
πρόσβασης (admin από προεπιλογή) για να συνδεθείτε στη σελίδα 
διαχείρισης μέσω web. 

3. Ακολουθήστε τον οδηγό γρήγορης σύνδεσης, για να ελέγξετε ή να ρυθμίσετε 
τις παραμέτρους σύνδεσης δικτύου βήμα προς βήμα. Για λεπτομέρειες, δείτε 
τις πληροφορίες βοήθειας στη σελίδα διαχείρισης μέσω web. 

 
Μόλις τελειώσετε, δοκιμάστε να ανοίξετε μια σελίδα web στον υπολογιστή-πελάτη, 
για να επαληθεύσετε ότι έχετε πρόσβαση στο Internet. 

5 Συχνές ερωτήσεις 
Τι μπορώ να κάνω, αν δεν μπορώ να συνδεθώ στη σελίδα 
διαχείρισης μέσω web; 
1. Ελέγξτε αν η ένδειξη λειτουργίας του B315 είναι σταθερά αναμμένη. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ενεργοποιήστε το B315. 
2. Ελέγξτε αν η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του B315 λειτουργεί 

σωστά. 
– Αν ο υπολογιστής-πελάτης είναι συνδεδεμένος στο B315 χρησιμοποιώντας 

ένα καλώδιο δικτύωσης, ελέγξτε αν η ένδειξη LAN/WAN είναι σταθερά 
αναμμένη ή αν αναβοσβήνει. 

– Αν ο υπολογιστής-πελάτης έχει συνδεθεί στο B315 μέσω Wi-Fi, μεταβείτε 
στη σελίδα σύνδεσης Wi-Fi για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης. 

3. Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει αυτόματα μια 
διεύθυνση IP και μια διεύθυνση διακομιστή DNS. 

  Για να προστατέψετε τον λογαριασμό σας, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης 
μετά την πρώτη σας σύνδεση. Για λεπτομέρειες, δείτε τις πληροφορίες 
βοήθειας στη σελίδα διαχείρισης μέσω web. 

 Αν τροποποιήσετε το SSID και το κλειδί του Wi-Fi, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά 
τη σύνδεση Wi-Fi στον υπολογιστή-πελάτη. 
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Τι μπορώ να κάνω, αν το B315 δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο 
Internet; 
1. Ελέγξτε αν η ένδειξη λειτουργίας του B315 είναι σταθερά αναμμένη. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ενεργοποιήστε το B315. 
2. Μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης μέσω web του B315 για να ελέγξετε την 

κατάσταση δικτύου. 
– Αν δεν μπορεί να ανιχνευθεί κάρτα SIM, απενεργοποιήστε το B315 και 

αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, εγκαταστήστε ξανά την κάρτα SIM και 
προσπαθήστε ξανά. 

– Αν δεν γίνεται επαλήθευση του κωδικού PIN, εισαγάγετε τον κωδικό PIN, 
εφόσον χρειάζεται, και προσπαθήστε ξανά. 

– Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο, μετακινήστε το B315 σε ένα κατάλληλο 
μέρος, όπως δίπλα στο παράθυρο, για να έχετε καλύτερο σήμα, και 
προσπαθήστε ξανά. 

– Αν η σύνδεση μέσω τηλεφώνου απέτυχε, βεβαιωθείτε ότι το APN και οι 
πληροφορίες λογαριασμού έχουν οριστεί σωστά και προσπαθήστε ξανά. 

3. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής 
υπηρεσιών δικτύου σας (ISP). 

Γιατί δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο Wi-Fi από έναν 
υπολογιστή-πελάτη; 

1. Ελέγξτε αν η ένδειξη του B315  είναι σταθερά αναμμένη. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης μέσω web του B315 για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. 

2. Ελέγξτε αν ο υπολογιστής-πελάτης βρίσκεται εντός του εύρους του B315. Σε 
αντίθετη περίπτωση, προσαρμόστε τη θέση του B315. 

3. Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi είναι σωστός. Έχετε υπόψη ότι 
για τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi ισχύει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο 
προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω 
μέρος του B315. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στη σελίδα 
διαχείρισης μέσω web. 

4. Ελέγξτε αν ο προσαρμογέας δικτύου του υπολογιστή-πελάτη υποστηρίζει 
802.11b/g/n. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπολογιστής-πελάτης δεν θα μπορεί 
να συνδεθεί στο B315. 

5. Αν το πρόβλημα επιμένει, επανεκκινήστε το B315 ή πραγματοποιήστε 
επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχετε υπόψη ότι η επαναφορά του 
B315 θα διαγράψει όλες τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις σας. 
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6 Για περισσότερη βοήθεια 
Αν αντιμετωπίζετε θέματα με το B315: 
 Επανεκκινήστε το B315. 
 Δείτε τις πληροφορίες βοήθειας στη σελίδα διαχείρισης μέσω web. 
 Κάντε επαναφορά του B315 στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. 
 Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. 
 
Επισκεφθείτε την τοποθεσία http://consumer.huawei.com/en/support/hotline, για 
να δείτε την πρόσφατα ενημερωμένη γραμμή άμεσης απόκρισης και τη 
διεύθυνση e-mail του τμήματος εξυπηρέτησης στη χώρα σας ή στην περιοχή σας. 

7 Πληροφορίες ασφαλείας 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις 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 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν απαγορεύεται η χρήση της. Μη χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή, αν η χρήση της ενέχει κίνδυνο ή προκαλεί παρεμβολές σε 
ηλεκτρονικές συσκευές. 

Παρεμβολή σε ιατρικό εξοπλισμό 
 Τηρείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται από τα νοσοκομεία 

και τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας 
σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της. 

 Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία 
ακουστικών βοηθημάτων ή βηματοδοτών. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής 
της υπηρεσίας 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 το βηματοδότη. Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, 
τοποθετήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του βηματοδότη και 
μην την τοποθετείτε στη μπροστινή σας τσέπη. 

 Οι εικόνες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται μόνο ενημερωτικά. Τα 
συγκεκριμένα μοντέλα ενδέχεται να ποικίλλουν ελαφρώς, επικοινωνήστε με τον 
φορέα παροχής υπηρεσιών σας για λεπτομερέστερες πληροφορίες. 
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Περιοχές με εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά 
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου είναι αποθηκευμένα εύφλεκτα 

ή εκρηκτικά υλικά (για παράδειγμα, σε πρατήριο βενζίνης, αποθήκη 
πετρελαίου ή εγκατάσταση χημικών). Η χρήση της συσκευής σας σε αυτά τα 
περιβάλλοντα αυξάνει τον κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς. Επίσης, ακολουθήστε 
τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο κείμενο ή στα σύμβολα. 

 Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή σε κουτιά με εύφλεκτα υγρά, αέρια 
ή εκρηκτικά. 

Περιβάλλον λειτουργίας 
 Αποφύγετε τα σκονισμένα, υγρά ή βρώμικα περιβάλλοντα. Αποφύγετε τα 

μαγνητικά πεδία. Η χρήση της συσκευής σε αυτά τα περιβάλλοντα ενδέχεται 
να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες κυκλώματος. 

 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.  

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε καταιγίδες, για να προστατέψετε τη 
συσκευή σας από οποιονδήποτε κίνδυνο που προκαλείται από κεραυνούς.  

 Οι ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 0 °C έως 40 °C. Οι ιδανικές 
θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι -20 °C έως +70 °C. Η υπερβολική ζέστη ή το 
υπερβολικό κρύο μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή ή τα εξαρτήματά σας. 

 Διατηρήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά σας 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 προστατέψετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά σας από τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αποφύγετε τη βροχή και την υγρασία. 

 Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και φωτιάς, όπως 
καλοριφέρ, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι, βραστήρες, σόμπες ή κεριά. 

 Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως κερί ή δοχείο νερού επάνω 
στη συσκευή. Αν εισέλθει οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο ή υγρό στη συσκευή, 
διακόψτε αμέσως τη χρήση της, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε όλα τα 
καλώδια που συνδέονται με αυτήν. Έπειτα, επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.  

 Μη φράζετε τις οπές της συσκευής. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm 



14 

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.  

 Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε κατοικίδια να δαγκώνουν ή να πιπιλίζουν τη 
συσκευή ή τα εξαρτήματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθορά ή σε έκρηξη. 

 Να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και να σέβεστε το απόρρητο 
και τα νομικά δικαιώματα των άλλων.  

 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 τη συσκευή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 cm. 

Ασφάλεια των παιδιών 
 Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις προφυλάξεις που αφορούν στην 

ασφάλεια των παιδιών. Το να αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή 
τα εξαρτήματά της μπορεί να είναι επικίνδυνο. Η συσκευή περιλαμβάνει 
αποσπώμενα μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού. Να διατηρούνται μακριά 
από παιδιά. 

 Η συσκευή και τα εξαρτήματά της δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Τα 
παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.  

Εξαρτήματα 
 Η χρήση μη εγκεκριμένου ή ασύμβατου προσαρμογέα ρεύματος, φορτιστή ή 

μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.  
 Επιλέξτε αποκλειστικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτό 

το μοντέλο από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση άλλων τύπων 
εξαρτημάτων ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση, να παραβιάσει τους 
τοπικούς κανονισμούς και νόμους και να καταστεί επικίνδυνη. Επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
εγκεκριμένων εξαρτημάτων στην περιοχή σας. 

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. 
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 Μην ρίχνετε κάτω ή χτυπάτε τον προσαρμογέα ρεύματος. 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. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλειστά κυκλώματα, δυσλειτουργίες 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. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις του Όρου 
2.5 του προτύπου IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 και ότι έχει δοκιμαστεί 
και εγκριθεί σύμφωνα με τα εθνικά και τοπικά πρότυπα. 

Καθαρισμός και συντήρηση 
 Κατά την αποθήκευση, μεταφορά και λειτουργία της συσκευής, διατηρήστε τη 

στεγνή και προφυλάξτε την από σύγκρουση.  
 Διατηρήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στεγνά. Μην επιχειρήσετε να τα 

στεγνώσετε με μια πηγή εξωτερικής θερμότητας, όπως φούρνος 
μικροκυμάτων ή σεσουάρ μαλλιών.  

 Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα σε υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό 
κρύο. Αυτά τα περιβάλλοντα ενδέχεται να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία και 
να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.  

 Αποφύγετε σύγκρουση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες 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 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. 

 Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, 
τερματίστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που 
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συνδέονται σε αυτήν. 
 Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, σκόνη ή άλλα χημικά μέσα (όπως 

οινόπνευμα και βενζίνη) για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων 
της. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα εξαρτήματα ή να 
αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό και 
στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής και τα εξαρτήματα. 

 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 . 

 Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά 
της. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση και αποδεσμεύει τον κατασκευαστή από 
οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με 
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή 
επιδιόρθωση. 

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 
Η διαθεσιμότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης υπόκειται στην ποιότητα του δικτύου 
για κινητά, την πολιτική του φορέα παροχής της υπηρεσίας και σε τοπικούς 
νόμους και κανονισμούς. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά στη συσκευή σας 
για επικοινωνία κρίσιμης σημασίας, όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη. 

Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση 

 Αυτό το σύμβολο (με ή χωρίς μια σταθερή γραμμή) στη συσκευή, τις 
μπαταρίες (εφόσον συμπεριλαμβάνονται) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι η 
συσκευή και τα ηλεκτρικά της εξαρτήματα (για παράδειγμα, τα ακουστικά, ο 
φορτιστής ή το καλώδιο) και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως 
οικιακά σκουπίδια. Αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως 
αταξινόμητα δημοτικά απορρίμματα και θα πρέπει να μεταφέρονται σε ένα 
πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή για κατάλληλη απόρριψη. 
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή 
της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας δήμο, την υπηρεσία απόρριψης 
οικιακών σκουπιδιών ή το κατάστημα λιανικής. 
Η απόρριψη της συσκευής και των μπαταριών (εφόσον συμπεριλαμβάνονται) 
υπόκειται στην Αναδιατυπωμένη Οδηγία ΑΗΗΕ (Οδηγία 2012/19/EΕ) και στην 
Οδηγία Μπαταριών (Οδηγία 2006/66/EΚ). Ο σκοπός διαχωρισμού των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των μπαταριών 
από τα υπόλοιπα 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). Οι 
μπαταρίες (εφόσον περιλαμβάνονται) συμμορφώνονται προς την Οδηγία 
Μπαταριών (Οδηγία 2006/66/EΚ). Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση REACH και RoHS, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
http://consumer.huawei.com/certification. 

Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ 
Δήλωση 
Δια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη 
συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/EΚ. 
Για να δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
http://consumer.huawei.com/certification. 
Η παρακάτω επισήμανση περιλαμβάνεται στο προϊόν: 

 
Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Να τηρούνται οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί των περιοχών όπου 
χρησιμοποιείται η συσκευή. 
Αυτή η συσκευή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης, ανάλογα με το 
τοπικό δίκτυο. 
Περιορισμοί στη ζώνη 2,4 GHz: 
Νορβηγία: Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή εντός 
ακτίνας 20 χλμ. από το κέντρο του Ny-Ålesund. 

Στοιχεία προϊόντος ErP 
Με το παρόν, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την 
οδηγία 2009/125/EΚ και τον κανονισμό εφαρμογής (EΚ) ΑΡ. 1275/2008 που 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ) 278/2009, (EΚ) 642/2009, (ΕΕ) 
617/2013, (ΕΕ) 801/2013 και τον κανονισμό εφαρμογής (EΚ) ΑΡ. 278/2009. 
Η κατανάλωση ισχύος του προϊόντος σε κατάσταση αναμονής δικτύου, αν όλες οι 
ενσύρματες θύρες δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλες οι ασύρματες θύρες 
δικτύου είναι ενεργοποιημένες, είναι 7,0 W. 
Για τα στοιχεία προϊόντος που αναφέρονται στους ελεύθερα προσβάσιμους 
ιστότοπους του κατασκευαστή, όπως απαιτείται από τον (ΕΕ) Αρ.801/2013, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://consumer.huawei.com/certification. 
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8 Νομική σημείωση 
Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Με 
επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος 
εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των 
θυγατρικών της ("Huawei"). 
Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει 
λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας 
χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, 
διανέμουν, τροποποιούν, πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, 
αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή 
παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους 
περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους 
ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών 
δικαιωμάτων. 

Εμπορικά σήματα και άδειες 

Τα ,  και  είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά 
σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd. 
Το LTE αποτελεί εμπορικό σήμα της ETSI. 
Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που 
αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 

Γνωστοποίηση 
Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται 
στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες 
και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν 
ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου. 
Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς 
στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε. 
Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε 
πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς 
προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ 
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ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. 
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η 
HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ. 
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΗΣ HUAWEI ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών 
Οι πελάτες συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 
εξαγωγής και εισαγωγής και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση όλων των 
απαραίτητων επίσημων αδειών για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του 
προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων του 
λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του. 

Πολιτική απορρήτου 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά 
σας δεδομένα, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 
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