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Παράρτημα Α 
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση 

Επιδείξτε υπευθυνότητα. ∆ιαβάστε πριν από τη χρήση όλες τις οδηγίες και τις 

πληροφορίες ασφάλειας.  

 

 

 Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, Ή ΑΛΛΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.  
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Φροντίδα του Kindle 

Μην χρησιμοποιείτε το Kindle ή τα εξαρτήματά του κάτω από τη βροχή, ή κοντά σε 

νεροχύτες ή άλλα υγρά μέρη. Προσέχετε να μην χυθεί τροφή ή υγρό μέσα στο Kindle. Εάν 

η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, απενεργοποιήστε την ασύρματη 

λειτουργία (μεταβείτε στο Menu και επιλέξτε Turn Wireless Off) και αφήστε την οθόνη να 

επανέλθει στην προφύλαξη οθόνης. Περιμένετε να στεγνώσει τελείως η συσκευή προτού 

πιέσετε το κουμπί λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε πάλι. Μην προσπαθήσετε να 

στεγνώσετε το Kindle με κάποια πηγή εξωτερικής θερμότητας, όπως σε φούρνο 

μικροκυμάτων σε φούρνο ή με συσκευή αξεσσουάρ μαλλιών. Καθαρίζετε την οθόνη με ένα 

μαλακό πανί, προσέχοντας να μην την σκουπίσετε με οτιδήποτε λειαντικό. Κατά τη 

μεταφορά του Kindle σε μια τσάντα ή έναν χαρτοφύλακα, προστατέψτε το με ένα κάλυμμα 

βιβλίου για να αποφύγετε τα γρατζουνίσματα. 

Μην εκθέτετε το Kindle σε υπερβολικά μεγάλη θερμότητα ή κρύο. Για παράδειγμα, μην το 

αφήνετε στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας όταν η θερμοκρασία είναι υπό το μηδέν ή 

ιδιαίτερα υψηλή. 

Επισκευή της συσκευής 

Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στη διεύθυνση www.kindle.com/support. 

Η εσφαλμένη επισκευή μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 

Ασφάλεια μπαταρίας 

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του Kindle θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες, 

επισκεφτείτε τη σελίδα: http://www.kindle.com/support. Φορτίστε τη μπαταρία μόνο σε 

θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 0-35 °C (32-95 °F). Το Kindle δεν αποστέλλεται με 

μετασχηματιστή εναλασσόμενου ρεύματος. Το Kindle θα πρέπει να φορτίζεται 

χρησιμοποιώντας μόνο το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευή, ή άλλο 

καλώδιο USB εγκεκριμένο για χρήση με το Kindle, με έναν συμβατό φορτιστή USB ή με 
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θύρα USB που είναι συμβατά με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Προϋποθέσεις Φόρτισης 

Μπαταρίας USB-IF, Αναθ. 1.2. 

Ασφάλεια και συμμόρφωση ασύρματης λειτουργίας 

Απενεργοποιείτε την ασύρματη σύνδεσή σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η ασύρματη 

χρήση ή όταν αυτή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο. Παρακάτω 

περιγράφονται μερικές συγκεκριμένες καταστάσεις. Γενικά, δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείτε το Kindle με την ασύρματη σύνδεσή σας στους χώρους εκείνους όπου δεν 

επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. 

Απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία κατά την πτήση 

Για την αποτροπή πιθανών παρεμβολών στα συστήματα των αεροσκαφών, οι κανονισμοί 

της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πολλές άλλες 

υπηρεσίες αεροπορίας απαιτούν να λαμβάνετε άδεια από ένα μέλος του πληρώματος πριν 

από τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας της συσκευής σας.  

Χρήση του Kindle σε σχέση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
που βρίσκονται κοντά σας 

Το Kindle παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, 

εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις 

ραδιοεπικοινωνίες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα εξωτερικά σήματα ραδιοσυχνοτήτων 

μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα λάθος εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς θωρακισμένα 

ηλεκτρονικά λειτουργικά συστήματα, τα συστήματα ψυχαγωγίας και τις προσωπικές 

ιατρικές συσκευές. Αν και η πλειονότητα των σύγχρονων ηλεκτρονικών εξοπλισμών 

διαθέτει θωράκιση από τα εξωτερικά σήματα ραδιοσυχνοτήτων, σε περίπτωση αμφιβολίας, 

συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή. Όσον αφορά στις προσωπικές ιατρικές συσκευές 

(όπως οι βηματοδότες και τα βοηθήματα ακοής), συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή τον 

κατασκευαστή για να μάθετε κατά πόσον διαθέτουν επαρκή προστασία από τα εξωτερικά 

σήματα ραδιοσυχνοτήτων. 
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Βήματα για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών 

Εάν το Kindle προκαλεί όντως παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη (κάτι 

το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το Kindle), 

μπορείτε να προσπαθήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή, λαμβάνοντας ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετατοπίστε την 

κεραία λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, αυξήστε την απόσταση μεταξύ του 

ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης και του Kindle, συνδέστε τον εξοπλισμό και τους δέκτες σε 

διαφορετικές ηλεκτρικές πρίζες, ή συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του ραδιοφώνου ή 

της τηλεόρασης ή έναν πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια. 

Ελέγχετε τη σηματοδότηση 

Υπάρχουν μερικά μέρη όπου τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων θα μπορούσαν να αποτελούν 

κίνδυνο, όπως οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, και τα εργοτάξια. Εάν δεν είστε 

βέβαιοι, δείτε εάν υπάρχουν σήματα που υποδεικνύουν ότι οι αμφίδρομες ραδιοφωνικές 

συσκευές ή τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να απενεργοποιούνται. 

∆ήλωση συμμόρφωσης με την FCC για το Μοντέλο με Αριθμό 
D01100, FCC ID: ZEG-0725 

Η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται 

στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς 

παρεμβολές, και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, 

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη 

λειτουργία. 

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών 

συσκευών Κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν 

καθορισθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε μια 

οικιακή εγκατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν 

παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν 

έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν τη άδεια 

χρήσης του χρήστη για τον εξοπλισμό. 
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Η συσκευή πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες περί εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων της FCC 

και έχει πιστοποιηθεί από την FCC με τον κωδικό αριθμό (ID) της FCC που αναγράφεται 

στο πίσω μέρος της συσκευής. Αλλαγές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν ρητά 

εγκριθεί από το μέρος που είναι υπεύθυνο προς συμμόρφωση δύνανται να καταστήσουν 

άκυρο το δικαίωμα του χρήση να λειτουργήσει τη συσκευή. 

Πληροφορία σχετικά με την έκθεση στην ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων για το Μοντέλο με Αριθμό D01100, FCC ID: 
ZEG-0725 

Έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 

Το Kindle έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια 

εκπομπής όσον αφορά την έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων τα οποία ορίζει η 

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), ρυθμιστικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. Τα στοιχεία σχετικά με το Kindle σας έχουν 

υποβληθεί στην FCC και βρίσκονται στην ενότητα Display Grant της ιστοσελίδας 

http://www.fcc.gov/oet/ea/ μετά από την αναζήτηση του κωδικού FCC ID για το Kindle σας, 

τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της συσκευής. 

∆ήλωση συμμόρφωσης με τον Καναδικό νόμο 

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Τάξης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003. 

∆ήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Ηνωμένες Πολιτείες 

∆ήλωση συμμόρφωσης 

24 Μαΐου 2011 

Εμείς, η εταιρεία Amazon Fulfillment Services, Inc. δηλώνουμε, φέροντας αποκλειστική 

ευθύνη, ότι το προϊόν: 

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρονική συσκευής προβολής 

Προδιαγραφή προϊόντος: WLAN 802.11 b/g/n 

Μοντέλο: D01100 
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συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις του Άρθρου 3 της Οδηγίας R&TTE 

1999/5/EΚ και των ακόλουθων προτύπων: 

1. Υγεία (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας R&TTE) 

Ισχύον(τα) Πρότυπο(α): 

• EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (Έκδοση 01-01) 

2. Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας R&TTE) 

Ισχύον(τα) Πρότυπο(α): 

• EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2η έκδοση) 

3. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας R&TTE) 

Ισχύον(τα) Πρότυπο(α): 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας R&TTE) 

Ισχύον(τα) Πρότυπο(α):  

• EN 300 328 V1.7.1  

Όλες οι αναφορές ελέγχου έχουν εξετασθεί και εγκριθεί με Θετική Γνωμάτευση από τον 

ακόλουθο Φορέα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης (Notified Body): 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Γερμανία 

Αναγνωριστική σήμανση: 0700 (Φορέας Αξιολόγησης Συμμόρφωσης)  

CE(!)   

Η τεχνική τεκμηρίωση που αφορά στον παραπάνω εξοπλισμό θα τηρείται στη διεύθυνση: 

Amazon EU Sàrl, 

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεμβούργου 

Αρμόδιος: 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο: David Limp 

Θέση: Αντιπρόεδρος  
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Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους χρήστες του Kindle 

Επισκεφτείτε αυτό το σύνδεσμο για να δείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για το Kindle: 

http://www.kindle.com/support 

Σωστή ανακύκλωση του Kindle 

 

           Σε μερικές περιοχές, η απόρριψη ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών διέπεται από 

τη νομοθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η απόρριψη ή η ανακύκλωση του Kindle γίνεται σύμφωνα με 

τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του 

Kindle, μεταβείτε στη διεύθυνση www.kindle.com/support. 
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Προδιαγραφές Προϊόντος 

Αριθμός μοντέλου — _D01100 

Οθόνη — διαγώνια οθόνη 6”, ανάλυσης 600 x 800 εικονοστοιχείων, κλίμακας γκρι 16 

επιπέδων.  

Μέγεθος — 165,75 χιλ. x 114,5 χιλ. x 8,7 χιλ. (6,5 ίντσες επί 4,5 ίντσες επί 0,34 ίντσες). 

Βάρος — 170 γρ. (6 ουγγιές) 

Χώρος αποθήκευσης — 2 GB εσωτερικός χώρος αποθήκευσης με περίπου 1 GB 

διαθέσιμα στο χρήστη. 

Τροφοδοσία — μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (πωλείται ξεχωριστά) και 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου. 

Συνδεσιμότητα — USB 2.0 (βύσμα micro-B) ασύρματο μόντεμ 802.11b/g/n στο Kindle με 

διεθνές ασύρματο. 

Θερμοκρασία λειτουργίας — 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F). 

Θερμοκρασία αποθήκευσης — -10 °C έως 45 °C (14 °F έως 113 °F). 

Wi-Fi — 802.11b/g/n 

Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ KINDLE* 

Παρακαλούμε να διαβάσετε την ισχύουσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης και τους Όρους 

Χρήσης στη διεύθυνση www.kindle.com/support. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από την Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. 

North, Seattle, WA 98109-5210, Ηνωμένες Πολιτείες για τη Συσκευή Kindle (η «Συσκευή»). 

Ωστόσο, αν αυτή η Συσκευή πωλήθηκε από την Amazon EU S.àr.l. ή από 

εξουσιοδοτημένο πωλητή της Amazon EU S.àr.l., τότε αυτή η Εγγύηση παρέχεται από την 

Amazon EU S.à.r.l., μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης νομίμως συσταθείσα και 

ισχύουσα σύμφωνα με το νόμο του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεμβούργου, με 

εγγεγραμένο γραφείο επί της 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg (Αρ. Μητρώου Λουξ. B 

101818, Μετοχικό κεφάλαιο 37500 Ευρώ, Αρ. άδειας λειτουργίας 104408). Ο παροχέας 

αυτής της εγγύησης αναφέρεται ορισμένες φορές στην παρούσα ως «εμείς». 

Παρέχουμε εγγύηση για τη Συσκευή έναντι ατελειών στα υλικά και την εργασία για 

συνηθισμένη καταναλωτική χρήση, για ένα έτος από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής 

αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγγύησης, εάν προκύψει κάποια ατέλεια στη 

Συσκευή, και ακολουθήσετε τις οδηγίες επιστροφής της Συσκευής, θα προβούμε, κατά τη 

διακριτική μας ευχέρεια, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, είτε (i) στην 

επισκευή της Συσκευής, χρησιμοποιώντας καινούρια ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, 

είτε (ii) στην αντικατάσταση της Συσκευής με μια καινούρια ή ανακατασκευασμένη Συσκευή 

η οποία θα είναι αντίστοιχη με τη Συσκευή που πρόκειται να αντικατασταθεί, ή (iii) στην 

επιστροφή του συνολικού ή μέρους του ποσού της τιμής αγοράς της Συσκευής σε εσάς. 

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, για 

οποιαδήποτε επισκευή, εξάρτημα αντικατάστασης ή συσκευή αντικατάστασης για το 

υπόλοιπο διάστημα της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για ενενήντα ημέρες, οποιοδήποτε 

διάστημα είναι το μεγαλύτερο. Όλα τα αντικαταστημένα εξαρτήματα και Συσκευές για τα 

οποία πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων θα περιέρχονται στην κατοχή μας. Αυτή η 

περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τα υλικά μέρη της Συσκευής που δεν έχουν 

υποβληθεί σε ατύχημα, κακή χρήση, παραμέληση, φωτιά ή άλλα εξωτερικά αίτια, 

τροποποιήσεις, επισκευή, ή εμπορική χρήση. 

Οδηγίες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα στοιχεία 

επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτόν τον οδηγό για ειδικότερες οδηγίες σχετικά με την 

επισκευής της Συσκευής σας υπό εγγύηση. Γενικότερα, θα χρειαστεί να παραδώσετε τη 
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Συσκευή είτε στην αρχική της συσκευασία είτε σε μια εξίσου προστατευτική συσκευασία 

στη διεύθυνση που καθορίζεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Προτού 

παραδώσετε τη Συσκευή για επισκευή εντός εγγύησης, είναι ευθύνη σας να δημιουργήσετε 

αντίγραφα ασφαλείας οποιωνδήποτε δεδομένων, λογισμικού, ή άλλων στοιχείων, τα οποία 

μπορεί να έχετε αποθηκεύσει ή διατηρήσει στη Συσκευή. Είναι πιθανό αυτά τα δεδομένα, 

λογισμικό ή άλλα στοιχεία να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της 

επισκευής, και δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά ή απώλεια. 

Περιορισμοί. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 

ΜΟΝΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΥΦΩΝ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ. ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ 

ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 

ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 

ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ή ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΑΜΕΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
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Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

"ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ" ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Στο βαθμό 

που δεν μπορεί να γίνει παραίτηση για αυτά τα δικαιώματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο, αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες 

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία της Άδειας Χρήσης και Όρων Χρήσης του Kindle, της 

Περιορισμένης Εγγύησης Ενός Έτους, των Οδηγιών του Χρήστη και άλλες πληροφορίες 

για το Kindle και την περιορισμένη εγγύηση (και σε άλλες γλώσσες) στην ιστοσελίδα 

http://www.kindle.com/support. 
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Κοινοποιήσεις περί ∆ικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

Η συσκευή Kindle ή και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σχετικά με τη συσκευή Kindle 

μπορεί να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή αιτήσεις 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα. 
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Κοινοποιήσεις περί Πνευματικών ∆ικαιωμάτων και Εμπορικών 
Σημάτων 

Το λογισμικό της συσκευής Amazon Kindle, ο Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης του Amazon 

Kindle, και ο Οδηγός Χρήσης του Amazon Kindle αποτελούν πνευματικά δικαιώματα 2004 

- 2011 της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Με την επιφύλαξη 

όλων των δικαιωμάτων. 

Τα 1–CLICK, AMAZON, το λογότυπο AMAZON.COM, το λογότυπο AMAZONKINDLE, τα 

AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET ΚΑΙ 

WHISPERSYNC είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων με 

αυτήν εταιρειών.  

Το Java και όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που βασίζονται στη Java είναι 

εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις ΗΠΑ και άλλες 

χώρες. 
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