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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 

Η συσκευή Mazda NB1 ενεργοποιείται μόλις βάλετε μπροστά τον κινητήρα και απενεργοποιείται 

αυτόματα μόλις τον σβήσετε. 

Μέχρι να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του αυτοκινήτου και του Mazda NB1, στην οθόνη 

εμφανίζονται πληροφορίες που σχετίζονται με τον ήχο και το κουμπί NAV στην κύρια οθόνη είναι 

ανενεργό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, ενδέχεται να γίνει 

επανεκκίνηση της συσκευής πλοήγησης . Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί NAV. 

Εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη και ενδέχεται να περάσουν έως και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να 

εμφανιστεί η κύρια οθόνη. 

Υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, η συσκευή πλοήγησης ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί. 

Όταν η θερμοκρασία επανέλθει στο φυσιολογικό εύρος τιμών, η συσκευή θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί κανονικά. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα σε αυτήν την κατάσταση, 

σβήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και βάλτε τον ξανά μπροστά. 

Σημείωση: Σε ορισμένες συνθήκες, το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να επανεκκινηθεί όταν 

γυρίσετε το κλειδί στη μίζα από τη θέση ACC-ON στη θέση εκκίνησης κινητήρα. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ενδέχεται να περάσουν έως και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η κύρια 

οθόνη στο σύστημα πλοήγησης. 
 

Διαμόρφωση 

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γλώσσα, καθώς θα είναι η γλώσσα όλων των 

κειμένων της οθόνης. 

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές 

ρωτήσεις για τη διαμόρφωση της συσκευής. Απαντήστε στις ερωτήσεις πατώντας στην οθόνη. 
 

Λήψη GPS 

Όταν εκκινείτε τη συσκευή πλοήγησης Mazda NB1 για πρώτη φορά, μπορεί να απαιτηθούν μερικά 

λεπτά μέχρι η συσκευή να προσδιορίσει τη θέση σας μέσω του συστήματος GPS και να εμφανίσει 

στο χάρτη το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Στο μέλλον, η θέση σας θα εντοπίζεται πολύ πιο 

γρήγορα, συνήθως μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. 

Σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η λήψη GPS, όπως τα τούνελ, η θέση σας ενδέχεται να μην 

είναι ακριβής. 

Σημαντικό: Η κεραία GPS βρίσκεται στο ταμπλό, επομένως μην τοποθετείτε αντικείμενα σε εκείνο 

το σημείο. 
 

Διαβάστε πρώτα αυτό 
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Η συσκευή δεν εκκινείται 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το υποσύστημα πλοήγησης TomTom ενδέχεται να μην εκκινείται σωστά 

ή να μην αποκρίνεται στα πατήματα στην οθόνη. Για παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία της 

συσκευής είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή, το σύστημα τερματίζεται. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή πλοήγησης. Για να 

επαναφέρετε τη συσκευή σας, σβήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και κατόπιν αφαιρέστε την 

κάρτα μνήμης. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης και βάλτε πάλι μπροστά τον κινητήρα του 

αυτοκινήτου.  
 

Φροντίδα της συσκευής 

Είναι σημαντικό να φροντίζετε τη συσκευή σας ως εξής: 

 Η συσκευή σας δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και η έκθεσή της 

σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.  

 Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής σας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να είναι επικίνδυνο και, επιπλέον, θα ακυρώσει την εγγύηση. 

Σημαντικό: Εάν πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, πρέπει πρώτα να διαγράψετε όλα τα προσωπικά 

σας στοιχεία από τη συσκευή πλοήγησης. Για να διαγράψετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, 

πατήστε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια Εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
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Πληροφορίες για την κάρτα μνήμης 

Η κάρτα μνήμης παρέχεται μαζί με το σύστημα πλοήγησης. Περιλαμβάνει ένα χάρτη της χώρας 

σας ή μιας ομάδας χωρών. Μόλις η κάρτα μνήμη χρησιμοποιηθεί στο σύστημα πλοήγησης, η 

κάρτα διαμορφώνεται για τη συγκεκριμένη συσκευή. 

Η TomTom παρέχει συχνά ενημερώσεις, κυρίως για χάρτες και υπηρεσίες όπως οι κάμερες 

ελέγχου ταχύτητας. Ορισμένες από αυτές τις ενημερώσεις διατίθενται δωρεάν. Για να κάνετε 

λήψη ενημερώσεων, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στο σύστημα πλοήγησης 

και να την προετοιμάσετε, όπως περιγράφεται παρακάτω. Στη συνέχεια, μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε λήψη των ενημερώσεων τοποθετώντας την κάρτα μνήμης του συστήματος 

πλοήγησης σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το TomTom HOME και ο οποίος 

είναι συνδεδεμένος στο Internet. 

Μόλις παραλάβετε το καινούργιο σας αυτοκίνητο, και εφόσον είναι διαθέσιμη μια πιο πρόσφατη 

έκδοση του χάρτη εντός 60 ημερών από την πρώτη χρήση της συσκευής πλοήγησης, θα 

μπορέσετε να λάβετε αυτόν το νέο χάρτη δωρεάν.  

Σημαντικό: Για να έχετε το δικαίωμα να λάβετε την εγγύηση πιο πρόσφατου χάρτη, πρέπει να 

ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμος κάποιος καινούργιος χάρτης εντός 60 ημερών. Δικαιούστε μόνο μία 

δωρεάν λήψη χάρτη. 

Αν το σύστημα αναφέρει προβλήματα, όπως κάποιο πρόβλημα με το χάρτη ή ότι δεν έχει 

τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, ακόμη και αν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης και το συρόμενο 

πορτάκι είναι κλειστό, επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης πελατών της TomTom ή με τον 

αντιπρόσωπό σας.  

Αν χάσετε την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Mazda. 
 

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 

Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στο Mazda NB1 στο αυτοκίνητό σας, κάντε τα εξής: 

1. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα στη θέση απενεργοποίησης, ώστε το σύστημα πλοήγησης να 

απενεργοποιηθεί.  

2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με ιδιαίτερη προσοχή και βεβαιωθείτε ότι έχει όντως 

τοποθετηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης μόνο για τη λειτουργία και την ενημέρωση του 

συστήματος πλοήγησης. Μην τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο ή σε 

άλλη συσκευή, όπως π.χ. φωτογραφική μηχανή. 
 

Η κάρτα μνήμης 
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Αφαίρεση της κάρτας μνήμης 

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, κάντε τα εξής: 

1. Πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης. 

2. Αφαιρέστε προσεκτικά την κάρτα μνήμης. 
 

Πληροφορίες για το TomTom HOME 

Από το TomTom HOME, μπορείτε να δηλώσετε και να διαχειρίζεστε το Mazda NB1, για να 

λαμβάνετε δωρεάν ενημερώσεις και να αγοράζετε νέες υπηρεσίες. Σας προτείνουμε να 

συνδέεστε συχνά στο HOME, ώστε να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: 

 Δωρεάν λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών που είναι διαθέσιμοι για τη συσκευή σας, εάν 

συνδεθείτε στο TomTom HOME μέσα σε 60 ημέρες από την αγορά της συσκευής σας. 

 Δωρεάν λήψη ενημερώσεων για τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων του 

Map Share και άλλων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται με το προϊόν σας. 

 Προσθήκη νέων στοιχείων στη συσκευή σας, όπως χάρτες, φωνές και POI, καθώς και αγορά 

υπηρεσιών TomTom και διαχείριση των συνδρομών σας. 

 Κοινή χρήση των διορθώσεων του χάρτη σας με την κοινότητα TomTom. 

 Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας. 

Όταν χρησιμοποιείτε το HOME, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες βοήθειας για την ενέργεια 

που κάνετε κάθε στιγμή χρησιμοποιώντας το σύστημα Βοήθειας του HOME. Μπορείτε επίσης να 

διαβάσετε για όλα τα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει το HOME για σας.  

Συμβουλή: Για τη σύνδεσή σας στο HOME, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ευρυζωνική σύνδεση 

στο Διαδίκτυο. 
 

Εγκατάσταση του TomTom HOME 

Τα παρακάτω βήματα αναφέρονται στον Internet Explorer σε Windows XP. Εάν χρησιμοποιείτε 

κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή λειτουργικό σύστημα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

tomtom.com/support για περισσότερες πληροφορίες. 

Για να εγκαταστήσετε το TomTom HOME στον υπολογιστή σας, κάντε τα ακόλουθα: 

1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο. 

2. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε την τελευταία έκδοση του TomTom 

HOME: 

tomtom.com/home 

3. Συνιστούμε να λάβετε το αρχείο στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή 

Αποθήκευση. 

4. Μόλις η λήψη ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. 

Εάν κλείσετε κατά λάθος το παράθυρο "Λήψη πλήρης", εντοπίστε το αρχείο 

TomTomHOME2winlatest.exe στον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ. 

5. Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. 

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και κατόπιν στην Εγκατάσταση. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/home
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Αρχίζει η εγκατάσταση. 

7. Μόλις η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. 
 

Προετοιμασία της κάρτας μνήμης 

Για να χρησιμοποιήσετε μια καινούργια ή κενή κάρτα μνήμης με το TomTom HOME, πρέπει να 

την προετοιμάσετε έτσι ώστε το HOME να μπορεί να την εντοπίσει. Για να προετοιμάσετε την 

κάρτα σας, κάνετε τα εξής: 

1. Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο και ενεργοποιήστε το Mazda NB1. 

2. Πατήστε το κουμπί NAV για να μεταβείτε στη λειτουργία πλοήγησης. 

Η οθόνη πλοήγησης εμφανίζεται. 

3. Τοποθετήστε την καινούργια κάρτα μνήμης στο Mazda NB1. 

4. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε η κάρτα σας να προετοιμαστεί από το Mazda NB1. 

5. Αφαιρέστε την κάρτα από το Mazda NB1 και τοποθετήστε την σε μια συσκευή ανάγνωσης 

καρτών που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. 

Η νέα σας κάρτα είναι τώρα έτοιμη για χρήση με το TomTom HOME. 
 

Ενημέρωση της συσκευής 

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής ή της κάρτας 

μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία εφεδρικών 

αντιγράφων της συσκευής πλοήγησης. 

Μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις για τους χάρτες, τις υπηρεσίες και για 

ολόκληρη τη σειρά των υπόλοιπων δωρεάν στοιχείων ή των στοιχείων προς αγορά. Οι παρακάτω 

οδηγίες περιγράφουν τον τρόπο ενημέρωσης της εφαρμογής TomTom στη συσκευή σας. 

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν 

είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το 

tomtom.com/services. 

Για να ελέγξετε εάν υπάρχει κάποια ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής, κάντε τα εξής: 

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη μονάδα ανάγνωσης καρτών που είναι συνδεδεμένη στον 

υπολογιστή σας. 

2. Περιμένετε να εκκινηθεί το TomTom HOME. 

3. Εάν το HOME δεν ελέγξει αυτόματα εάν υπάρχουν ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή 

Ενημέρωση της συσκευής μου στο μενού HOME. 

Σημείωση: Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε κάποια εφαρμογή που λάβατε προηγουμένως, 

κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πληροφοριών κίνησης, φωνών, καμερών ελέγχου 

ταχύτητας κ.λπ.  και, στη συνέχεια, πατήστε Στοιχεία στον υπολογιστή μου. 

4. Εάν υπάρχει διαθέσιμη μια καινούργια εφαρμογή, εμφανίζεται στην επόμενη οθόνη. 

http://www.tomtom.com/services
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5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την καινούργια εφαρμογή και κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη 

ενημερώσεων. 

Το HOME πραγματοποιεί λήψη των επιλεγμένων στοιχείων. 

6. Στη συνέχεια, το HOME εγκαθιστά τα επιλεγμένα στοιχεία στην κάρτα μνήμης. 

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. 

8. Πατήστε διαδοχικά  Συσκευή > Αποσύνδεση συσκευής. Κατόπιν, μπορείτε να αποσυνδέσετε 

την κάρτα από τον υπολογιστή σας.  
 

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων της συσκευής πλοήγησης 

Ο πιο εύκολος τρόπος να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των περιεχομένων της 

συσκευής πλοήγησης TomTom είναι με τη χρήση του TomTom HOME. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας για τη συσκευή σας και να το αποθηκεύσετε στον 

υπολογιστή σας. Όταν δημιουργείτε ένα νέο εφεδρικό αντίγραφο, αντικαθίσταται το παλιό για 

αυτήν τη συσκευή. 

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη μονάδα ανάγνωσης καρτών που είναι συνδεδεμένη στον 

υπολογιστή σας. 

Το TomTom HOME εκκινείται αυτόματα. 

Συμβουλή: Εάν το TomTom HOME δεν ξεκινά, κάντε ένα από τα εξής: 

Windows: Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, επιλέξτε διαδοχικά Όλα τα προγράμματα > 

TomTom και κάντε κλικ στην επιλογή TomTom HOME. 

Mac: Κάντε κλικ στην επιλογή Go στο μενού Finder, επιλέξτε Εφαρμογές και κάντε διπλό κλικ 

στην επιλογή TomTom HOME. 

2. Πατήστε Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας. 

3.  Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου της συσκευής μου. 

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα. 

Το HOME δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα των περιεχομένων της κάρτας μνήμης. 

5. Περιμένετε μέχρι το HOME να ολοκληρώσει τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και κάντε 

κλικ στην επιλογή Τέλος. 

 

Για να δείτε πού αποθηκεύει το HOME τα εφεδρικά αντίγραφα, κάντε ένα από τα εξής: 

Windows: Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία > Προτιμήσεις TomTom HOME και κατόπιν επιλέξτε 

την καρτέλα Προτιμήσεις φακέλων. 

Mac: Κάντε κλικ στην επιλογή TomTom HOME > Προτιμήσεις... και κατόπιν επιλέξτε την καρτέλα 

Προτιμήσεις φακέλων. 

 

Για να επαναφέρετε ένα εφεδρικό αντίγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και 

επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας στο μενού HOME και μετά στην επιλογή Επαναφορά της 

συσκευής μου.  
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Σημειώσεις για την ασφάλεια 

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης διαθέτουν μονάδα GSM/GPRS, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

παρεμβολές σε ηλεκτρικές συσκευές όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και εξοπλισμό 

αεροναυτιλίας. 

Οι παρεμβολές σε τέτοιες συσκευές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τη δική σας 

ή τρίτων προσώπων. 

Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει μονάδα GSM/GPRS, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε ηλεκτρικές 

μονάδες χωρίς προστασία ή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως 

είναι τα νοσοκομεία και τα αεροπλάνα. 
 

Κλείδωμα ασφαλείας (μόνο στις Η.Π.Α.) 

Στις Η.Π.Α., ορισμένα χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα κατά την οδήγηση, με στόχο την 

ασφαλής χρήση του συστήματος. Για παράδειγμα, η εισαγωγή με χρήση του πληκτρολογίου και η 

κύλιση στο χάρτη κατά τη χρήση της περιήγησης χάρτη. 
 

Ρυθμίσεις ασφαλείας 

Συνιστούμε τη χρήση των ρυθμίσεων ασφαλείας για να κάνετε την οδήγησή σας όσο το δυνατόν 

πιο ασφαλή. 

Ορισμένες από τις επιλογές περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις ασφαλείας: 

 Εμφάνιση υπενθυμίσεων για την ασφάλεια 

 Προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας 

Αν η συσκευή υποστηρίζει φωνητικές εντολές, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τη 

συσκευή πλοήγησης και συγχρόνως να οδηγείτε με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Ασφάλεια 
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Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για το 

Σύστημα πλοήγησης που διαθέτετε. Περιέχει οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήσης 

του συστήματος. Ο αντιπρόσωπος από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν δεν αναλαμβάνει καμία 

ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών που 

περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται εικονογράμματα, τα οποία δείχνουν πώς να 

χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια και σας προειδοποιούν σχετικά με πιθανούς κινδύνους 

εξαιτίας λανθασμένων συνδέσεων και λειτουργίας. Ακολουθεί επεξήγηση για κάθε εικονόγραμμα. 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο και το σύστημα σωστά, πρέπει να κατανοήσετε 

απόλυτα τα εικονογράμματα και τις επεξηγήσεις. 

Σημείωση: Για να μην προκληθεί ζημιά, μην πιέζετε με δύναμη την οθόνη ή χρησιμοποιώντας 

αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.  

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρουσία αυτού του συμβόλου Προειδοποίησης στο κείμενο έχει σκοπό να σας 

προειδοποιήσει σχετικά με τη σπουδαιότητα τήρησης των οδηγιών λειτουργίας. Εάν δεν 

τηρήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. 

 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μην κοιτάτε διαρκώς την οθόνη και μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ οδηγείτε. 

Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις και τις τοποθεσίες προορισμού ενώ οδηγείτε. Ελαχιστοποιήστε το 

χρόνο που κοιτάζετε την οθόνη ή ακούτε φωνητικές οδηγίες ενώ οδηγείτε. Ο χειρισμός του 

συστήματος αποσπά την προσοχή του οδηγού, ο οποίος δεν έχει το νου του στο δρόμο, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος. Σταματάτε το όχημα πάντα σε ασφαλή 

τοποθεσία και χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα. 

Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. 

Η διαδρομή με οδηγίες μπορεί να περιλαμβάνει δρόμους στους οποίους δεν επιτρέπεται η 

διέλευση οχημάτων ή δρόμους που είναι κλειστοί λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

Συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και επιλέξτε κάποια άλλη 

διαδρομή. 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης όταν δεν λειτουργεί. 

Αν η συσκευή πλοήγησης δεν λειτουργεί (δεν υπάρχει εικόνα και ήχος) ή δεν βρίσκεται σε 

φυσιολογική κατάσταση (υπάρχει ξένο σώμα στο εσωτερικό, έχει εκτεθεί σε νερό, βγάζει καπνό 

ή μυρίζει), τότε απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με έναν πεπειραμένο 

Προτιμήσεις ασφαλείας 
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αντιπρόσωπο, κατά προτίμηση με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πλοήγησης όταν δεν λειτουργεί, ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα, 

φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο τροφοδοτικό. 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με αρνητικά γειωμένο σύστημα μπαταρίας 12V 

συνεχούς ρεύματος. 

Μην το αποσυναρμολογείτε. 

Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Αν 

το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο από 

όπου το αγοράσατε.  

 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Η συσκευή πλοήγησης που διαθέτετε περιέχει μια μονάδα GSM/GPRS, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικές συσκευές, όπως καρδιακούς βηματοδότες και βοηθήματα 

ακοής. 

Οι παρεμβολές από αυτές τις συσκευές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τρίτων 

προσώπων. 

*GSM: Παγκόσμιο σύστημα κινητής επικοινωνίας. 

*GPRS: Γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτων δεδομένων. 

Το *GPRS δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Αν μια κεραία GPS και GPRS έχει εγκατασταθεί στο καντράν, μην τοποθετείτε αντικείμενα, 

κινητά τηλέφωνα και φορητά ραδιόφωνα επάνω από τη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί η 

κεραία. Η ευαισθησία λήψης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά και να μην είναι δυνατή η λήψη 

σήματος.  

 

  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η παρουσία αυτού του συμβόλου Προσοχής στο κείμενο έχει σκοπό να σας προειδοποιήσει 

σχετικά με τη σπουδαιότητα τήρησης της οδηγίας λειτουργίας. Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες, 

μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμός.  

 

  ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου είναι εκτεθειμένο σε νερό, υγρασία ή σκόνη. 

Αν εκτεθεί σε νερό, υγρασία ή σκόνη, ενδέχεται να προκληθεί καπνός, φωτιά ή άλλη ζημιά στη 

συσκευή πλοήγησης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πλοήγησης δεν βρέχεται όταν βρέχει ή όταν το 

αυτοκίνητο είναι σε πλυντήρια αυτοκινήτου. 

Διατηρείτε την ένταση ήχου της φωνητικής καθοδήγησης σε κατάλληλο επίπεδο. 

Διατηρείτε την ένταση ήχου σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ώστε να αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στο 

δρόμο και ποιες συνθήκες κίνησης επικρατούν ενώ οδηγείτε. 

Προστατεύετε το μηχανισμό βάσης. 

Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην υποδοχή της συγκεκριμένης συσκευής πλοήγησης. 

Αυτό το σύστημα πλοήγησης έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα. 

Αυτό το σύστημα πλοήγησης πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε αυτοκίνητα. Μην το εγκαθιστάτε 

σε πλοία, αεροσκάφη ή άλλα οχήματα εκτός από αυτοκίνητα. Μην το χρησιμοποιείτε όταν δεν 

είναι συνδεδεμένο στο όχημα. 

Μην βάζετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας μέσα στη συσκευή πλοήγησης και μην τα αφήνετε να 

μαγκωθούν σε αυτή. 

Για να μην τραυματιστείτε, προσέξτε να μην μαγκωθούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας σε 

κινούμενα μέρη ή στην υποδοχή δίσκου. Προσέχετε κυρίως τα μικρά παιδιά.    

Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: 

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και 

2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, 

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την 

ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. 
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Πληροφορίες για το σύστημα εντολών 

Σημαντικό: Το σύστημα εντολών δεν περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό για όλες τις 

περιοχές. 

Το σύστημα εντολών είναι μια συσκευή εισόδου που βρίσκεται δίπλα στο υποβραχιόνιο του 

αυτοκινήτου σας στην κεντρική κονσόλα. 

Διαθέτει έναν κεντρικό μοχλό τον οποίο μπορείτε να μετακινήσετε με τους εξής τρόπους: 

1. Πίεση προς τα μέσα - επιλέγει το στοιχείο στο οποίο εστιάζετε, όπως π.χ. τον έλεγχο έντασης 

ήχου όταν εστιάζετε στο μεσαίο πλαίσιο στη γραμμή κατάστασης στην Προβολή οδήγησης. 

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί στοιχεία. 

2. Περιστροφή προς τα αριστερά/δεξιά - μετακινεί την εστίαση ΕΝΤΟΣ μιας περιοχής. Επίσης, 

χειρίζεται τα ρυθμιστικά, όπως τον έλεγχο έντασης ήχου και τη μεγέθυνση/σμίκρυνση στην 

Προβολή οδήγησης. 

3. Πίεση προς τα επάνω/κάτω - μετακινεί την εστίαση ΑΝΑΜΕΣΑ στις διαφορετικές περιοχές της 

οθόνης ή στο χάρτη κατά την περιήγηση. 

4. Πίεση προς τα αριστερά/δεξιά - ο χρήστης μετακινείται ανάμεσα στις σελίδες ενός μενού ή τις 

καρτέλες μιας οθόνης. 

 

 

 

Το σύστημα εντολών διαθέτει επίσης έξι κουμπιά γύρω από τον κεντρικό μοχλό. Αυτά είναι τα 

εξής: AUDIO, NAV, PHONE, SETUP και  (BACK).  

Τα κουμπιά AUDIO, NAV, PHONE, SETUP έχουν την ίδια λειτουργία με τα κουμπιά στη μονάδα 

ραδιοφώνου. 

 Το κουμπί  (BACK) χρησιμοποιείται για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 
 

Το σύστημα εντολών 
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Χρήση του συστήματος εντολών 

Το σύστημα εντολών σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης χωρίς να χρειάζεται 

να πατήσετε κάπου στην οθόνη.  Η οθόνη χωρίζεται σε διάφορες περιοχές. Οι πραγματικές 

διαθέσιμες περιοχές εξαρτώνται από την οθόνη. Πιέστε το σύστημα εντολών προς τα 

επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά για να μετακινηθείτε στις περιοχές της οθόνης. Περιστρέψτε το 

σύστημα εντολών προς τα αριστερά/δεξιά για να μετακινήσετε την εστίαση εντός μιας περιοχής. 

 ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ: 

 

Μετακίνηση στα 

κουμπιά μενού 1-6. 

Περιστρέψτε το μοχλό προς τα 

αριστερά/δεξιά. 

Επιλογή κουμπιού 

μενού. 

Πιέστε το μοχλό προς τα μέσα. 

Μετακίνηση στο κουμπί 

"Ολοκληρώθηκε". 

Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω. 

Μετακίνηση από το 

κουμπί "Ολοκληρώθηκε" 

στα κουμπιά μενού 1-6. 

Πιέστε το μοχλό προς τα 

επάνω. 

Μετακίνηση στις 

σελίδες του μενού. 

Πιέστε το μοχλό προς τα 

αριστερά/δεξιά. 

Επιστροφή στην 

προηγούμενη οθόνη. 

Πατήστε το κουμπί BACK. 

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε έναν άλλο τύπο διάταξης οθόνης: Αυτή είναι η Προβολή οδήγησης 

που δείχνει το χάρτη να κινείται καθώς οδηγείτε. 

 ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ: 

 

Μετάβαση στο Κύριο 

μενού από την 

Προβολή οδήγησης. 

Πιέστε το μοχλό προς τα 

δεξιά/επάνω για να εστιάσετε 

στην περιοχή (1). Πιέστε προς 

τα μέσα το μοχλό. 

Μετάβαση στο κουμπί 

ζουμ (5) ή στο κουμπί 

γρήγορου μενού (6) 

από την περιοχή 1. 

Πιέστε το μοχλό προς τα 

αριστερά. 

Μετακίνηση μεταξύ 

του κουμπιού ζουμ (5) 

και του κουμπιού 

γρήγορου μενού (6). 

Περιστρέψτε το μοχλό προς τα 

αριστερά ή προς τα δεξιά. 

Επιλογή κουμπιού. Πιέστε το μοχλό προς τα μέσα. 
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Μετακίνηση από την 

περιοχή (1) στη 

γραμμή κατάστασης 

(πλαίσια 2, 3 και 4). 

Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω. 

** Μετακίνηση μεταξύ 

των παραθύρων (2), 

(3) και (4). 

Περιστρέψτε το μοχλό προς τα 

αριστερά ή προς τα δεξιά. 

** Το παράθυρο (2) αλλάζει την προβολή 2D/3D, το παράθυρο (3) αλλάζει την ένταση ήχου και το 

παράθυρο (4) εμφανίζει τη σύνοψη διαδρομής. 
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Χρήση φωνητικού ελέγχου 

Η συσκευή πλοήγησης Mazda NB1 που διαθέτετε χρησιμοποιεί το φωνητικό έλεγχο TomTom, με 

τον οποίο μπορείτε να εκφωνείτε εντολές με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη γλώσσα.  

Μπορείτε να εκκινήσετε το φωνητικό έλεγχο πατώντας το κουμπί μικρόφωνου στην Προβολή 

οδήγησης στην οθόνη του Mazda NB1 ή πατώντας το κουμπί Ομιλία στο τιμόνι.  

 

Για να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο, κάντε τα εξής: 

 Πατήστε το κουμπί Ομιλία (κουμπί 1 στο παραπάνω διάγραμμα). 

 Όταν σας ζητηθεί να εκφωνήσετε μια εντολή, πείτε "Πλοήγηση". 

 Όταν σας ζητηθεί να εκφωνήσετε ξανά μια εντολή, εκφωνήστε τη δική σας εντολή φωνητικής 

πλοήγησης, για παράδειγμα "Οδήγηση προς της θέση αναφοράς". 

 Για να δείτε μια λίστα με φωνητικές εντολές, πατήστε "Περισσότερες πληροφορίες" στην οθόνη 

της συσκευής πλοήγησης. Διαφορετικά, πατήστε Βοήθεια στο Κύριο μενού και, στη συνέχεια, 

επιλέξτε διαδοχικά Εγχειρίδια προϊόντων και Τι μπορώ να πω; 

Ο φωνητικός έλεγχος μπορεί να διακοπεί πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Ομιλία στο τιμόνι ή 

πατώντας το κουμπί Άκυρο στην οθόνη της συσκευής πλοήγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του φωνητικού ελέγχου, ανατρέξτε 

στον ηλεκτρονικό Οδηγό αναφοράς του συστήματος πλοήγησης Mazda NB1. 

Φωνητικός έλεγχος 
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Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής πλοήγησης TomTom, ανατρέξτε στον 

ηλεκτρονικό Οδηγό αναφοράς του συστήματος πλοήγησης Mazda NB1. 

Μπορείτε επίσης να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τον ιστότοπο της TomTom στη 

διεύθυνση tomtom.com. 

Λειτουργίες πλοήγησης 

http://www.tomtom.com/
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Χώρες όπου είναι διαθέσιμες οι Υπηρεσίες LIVE 

Αν η χώρα σας καλύπτεται από τις Υπηρεσίες LIVE, μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως: 

HD Traffic, κάμερες ελέγχου ταχύτητας, καιρός και τοπική αναζήτηση.  

 

Πατήστε Υπηρεσίες στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το μενού "Υπηρεσίες". 

 

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης ή κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων, η 

συσκευή ζητάει την άδειά σας για να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή μέχρι η 

TomTom να τις ανακτήσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται ανώνυμα για τη βελτίωση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών της TomTom. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες LIVE, η 

TomTom θα χρησιμοποιεί επίσης τις πληροφορίες θέσης σας για να σας παρέχει τις σχετικές 

υπηρεσίες. 

Όταν σας ζητηθεί, πατήστε Ναι για να ξεκινήσει η διαδικασία κοινής χρήσης ή πατήστε Όχι για να 

την διακόψετε. 

Υπηρεσίες LIVE 
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Σημείωση: Αν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, οι Υπηρεσίες LIVE θα 

απενεργοποιηθούν, ακόμη και αν διαθέτετε συνδρομή. Η ημερομηνία λήξης της συνδρομής 

σας δεν θα αλλάξει, ακόμα και αν δεν κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στην TomTom. 
 

Χώρες όπου δεν είναι διαθέσιμες οι Υπηρεσίες LIVE 

Αν η χώρα σας δεν καλύπτεται τη δεδομένη στιγμή από τις Υπηρεσίες LIVE, μπορείτε να 

συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες κίνησης RDS-TMC και την υπηρεσία καμερών ελέγχου 

ταχύτητας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 

 

Πατήστε Υπηρεσίες στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το μενού "Υπηρεσίες". 

 



21 

 

 

 

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις μονάδας ραδιοφώνου 

Μπορείτε να προσπελάσετε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής πλοήγησης από τη μονάδα 

ραδιοφώνου (κεντρική μονάδα). Αυτές οι ρυθμίσεις περιγράφονται παρακάτω. 

Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής πλοήγησης στο μενού "Ρυθμίσεις" της 

εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Αναφοράς του συστήματος 

πλοήγησης Mazda NB1. 

Σημείωση: Για να μην προκληθεί ζημιά, μην πιέζετε με δύναμη την οθόνη ή χρησιμοποιώντας 

αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.  

 

1. Κουμπί Audio. 

2. Κουμπί Phone. 

3. Κουμπί πλοήγησης (κουμπί NAV). 

4. Κουμπί λειτουργίας ή έντασης ήχου. 

5. Κουμπί Setup. 

6. Κουμπί ελέγχου ήχου. 
 

Επανάληψη τελευταίας φωνητικής οδηγίας 

Αν δεν ακούσετε την τελευταία φωνητική οδηγία, μπορείτε να την ακούσετε ξανά πατώντας το 

κουμπί NAV. Όταν δεν έχει οριστεί καμία διαδρομή, ακούτε ένα δείγμα φωνητικής οδηγίας. 
 

Χειριστήριο έντασης ήχου 

Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου για το σύστημα πλοήγησης με δύο τρόπους ως εξής:  

1. Στην οθόνη της συσκευής πλοήγησης, πατήστε το κεντρικό τμήμα της γραμμής κατάστασης 

στην Προβολή οδήγησης. 

Μπορείτε επίσης να πατήσετε αυτό το σημείο για σίγαση του ήχου. 

Ρυθμίσεις 
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2. Στο ίδιο το ραδιόφωνο, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή των 

οδηγιών πλοήγησης  

Να θυμάστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε πολύ χαμηλό επίπεδο για το 

ραδιόφωνο και σε πολύ υψηλό επίπεδο για τη συσκευή πλοήγησης και έτσι δεν θα ακούτε ήχους. 

Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο μία μέθοδο για να αλλάζετε την ένταση του ήχου.  

Αν δεν ακούτε κανένα ήχο ή εάν η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε την ένταση στη 

συσκευή πλοήγησης. Αν δεν έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή ένταση, περιστρέψτε το κουμπί έντασης 

ήχου στο ραδιόφωνο κατά την αναπαραγωγή της οδηγίας πλοήγησης. Μπορείτε να πατήσετε το 

κεντρικό τμήμα της γραμμής κατάστασης στην Προβολή οδήγησης για να επαναλάβετε την 

τελευταία εκφωνούμενη οδηγία. 
 

Φωτεινότητα 

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης στη συσκευή πλοήγησης χρησιμοποιώντας τη 

μονάδα ραδιοφώνου. Να θυμάστε ότι το σύστημα υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία 

ημέρας/νύχτας για την προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.  

Για να προσαρμόσετε μη αυτόματα τη φωτεινότητα, πατήστε SETUP στο ραδιόφωνο και, στη 

συνέχεια, επιλέξτε Φωτεινότητα. 
 

Χρώματα ημέρας/νύχτας 

Μπορείτε να επιλέξετε χρώματα ημέρας ή νύχτας ή να ορίσετε μια επιλογή για αυτόματη 

εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων ημέρας και νύχτας.  

Όταν οδηγείτε νύχτα ή κατά τη διέλευση από σκοτεινή σήραγγα, σας συνιστούμε να μειώνετε τη 

φωτεινότητα της οθόνης, καθώς έτσι η προσοχή σας αποσπάται λιγότερο και μπορείτε να 

διαβάζετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ομοίως, κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, μπορείτε να δείτε ευκολότερα το χάρτη αν χρησιμοποιείτε φωτεινότερα χρώματα 

ημέρας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της Μονάδας ραδιοφώνου και στον 

ηλεκτρονικό Οδηγό αναφοράς του συστήματος πλοήγησης Mazda NB1. 
 

Γλώσσα 

Όταν επιλέγετε μια γλώσσα για το ραδιόφωνο, η ίδια γλώσσα επιλέγεται αυτόματα και για τη 

συσκευή πλοήγησης. Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα τόσο για το ραδιόφωνο όσο και για τη συσκευή 

πλοήγησης, πατήστε SETUP στο ραδιόφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα.  
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1. Κουμπί ομιλίας. 

2. Κουμπί έναρξης κλήσης. 

3. Κουμπί τερματισμού κλήσης. 

4. Κουμπιά "+" και "-". 

Όταν ακούτε εκφωνούμενες οδηγίες, πατήστε το κουμπί "+" για να αυξήσετε την ένταση ήχου 

ή πατήστε το κουμπί "-" για να την μειώσετε. 

5. Κουμπί Nav. 

Για να ακούσετε εκφωνούμενες οδηγίες, πατήστε το κουμπί NAV στη συσκευή πλοήγησης ή 

στο σύστημα εντολών. 
 

Κουμπιά τιμονιού 
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Για υποστήριξη σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής πλοήγησης που διαθέτετε, επικοινωνήστε 

με το τμήμα Υποστήριξης πελατών της TomTom. Μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/support 

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το τμήμα Υποστήριξης 

πελατών της TomTom.  

Για υποστήριξη σχετικά με χαρακτηριστικά που αφορούν τη λειτουργία του ραδιοφώνου ή του 

τηλεφώνου, ανατρέξτε στον αντίστοιχο οδηγό. 

Ακολουθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις: 

Συχνά προβλήματα 

Συμπτώματα Αιτία Λύση 

Δεν ακούγεται ήχος ή 

φωνή πλοήγησης. 

Η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή 

ή έχει ρυθμιστεί στο "0". 
Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το 

κουμπί έντασης ήχου. Εναλλακτικά, 

πατήστε το κεντρικό παράθυρο στη 

Mazda NB1 γραμμή κατάστασης στην 

Προβολή οδήγησης και μετακινήστε 

το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε 

την ένταση ήχου.  

 

Έχει γίνει σίγαση ήχου στο Mazda 

NB1. Μπορείτε να δείτε το 

εικονίδιο σίγασης στην Προβολή 

οδήγησης πάνω από τη γραμμή 

κατάστασης. 

Τα αγαπημένα και τα POI 

έχουν εξαφανιστεί. 

 Αυτή η συσκευή 

χρησιμοποιήθηκε 

λανθασμένα, ή 

 Αυτή η συσκευή υποβλήθηκε 

σε ηλεκτρονικό θόρυβο, ή 

 Αυτή η συσκευή 

επισκευάστηκε ή 

αντικαταστάθηκε. 

Δεν υπάρχει εγγύηση για την 

απώλεια δεδομένων. 

Συνιστούμε να δημιουργείτε 

αντίγραφα ασφαλείας των 

δεδομένων σας με τη χρήση του 

TomTom HOME. 

 

Πλοήγηση και καθοδήγηση 

Συμπτώματα Αιτία Λύση 

Δεν ακούγονται οδηγίες 

φωνητικής καθοδήγησης. 

Η φωνητική καθοδήγηση έχει 

απενεργοποιηθεί. 

Στο Mazda NB1, επιλέξτε 

Ενεργοποίηση φωνητικής 

καθοδήγησης από το μενού 

"Ρυθμίσεις". 

 

 

 

Ό,τι βλέπετε στο χάρτη Οι οδηγίες διαδρομής ενδέχεται Ακολουθήστε τους τοπικούς 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

http://www.tomtom.com/
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διαφέρει από την 

πραγματική διάταξη του 

δρόμου. 

να μην είναι ακριβείς λόγω των 

πραγματικών συνθηκών στο 

δρόμο ή πρόσφατων τοπικών 

αλλαγών που δεν εμφανίζονται 

στο χάρτη σας. 

κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και 

τις πινακίδες. Βεβαιωθείτε ότι 

ενημερώνετε τη συσκευή σας με 

διορθώσεις Map Share. Πατήστε 

Διορθώσεις χάρτη στο μενού 

"Ρυθμίσεις" για να αναφέρετε μια 

διόρθωση χάρτη. 

 

 

Δεν είναι δυνατή η 

ρύθμιση του σημείου 

διαδρομής. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 3 

σημεία διαδρομής. 

Διαγράψτε ένα υπάρχον σημείο 

διαδρομής και, στη συνέχεια, 

προσθέστε το νέο σημείο. 

Δεν είναι δυνατή η κύλιση 

του χάρτη καθώς 

μετακινείτε την οθόνη. 

Δεν χρησιμοποιείτε την προβολή 

χάρτη. 

Στο Mazda NB1, επιλέξτε Προβολή 

χάρτη ή Προβολή διαδρομής στο 

Κύριο μενού. 

Ο χάρτης δεν μετακινείται 

καθώς οδηγείτε. 

Χρησιμοποιείτε την προβολή 

χάρτη. 

Στο Mazda NB1, επιλέξτε 

Ολοκληρώθηκε για να επιστρέψετε 

στην Προβολή οδήγησης. 

Σφάλμα πλοήγησης Δεν 

είναι δυνατή η εύρεση της 

διαδρομής. 

Το Mazda NB1 προσπάθησε να 

σχεδιάσει μια διαδρομή για έναν 

προορισμό που δεν συνδέεται με 

τη στεριά, χωρίς τη χρήση 

φεριμπότ ή δρόμου με διόδια. 

Επιλέξτε Ρυθμίσεις σχεδιασμού στο 

μενού "Ρυθμίσεις" για να αλλάξετε τις 

επιλογές σχεδιασμού διαδρομής. 

Υπηρεσίες LIVE 

Συμπτώματα Αιτία Λύση 

Δεν είναι δυνατή η χρήση 

των Υπηρεσιών LIVE. 

Οι υπηρεσίες LIVE δεν είναι 

ενεργοποιημένες. 

Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες LIVE 

από το Κύριο μενού στη συσκευή 

πλοήγησης. 
 

 

 

Η χώρα που ζείτε δεν καλύπτεται 

από τις Υπηρεσίες LIVE. 

Αν ζείτε σε μια χώρα που δεν 

καλύπτεται τη δεδομένη στιγμή από 

τις Υπηρεσίες LIVE, μπορείτε να 

συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις 

υπηρεσίες κίνησης RDS-TMC και την 

υπηρεσία καμερών ελέγχου 

ταχύτητας. 

 

 

Η τρέχουσα θέση σας βρίσκεται 

εκτός της περιοχής κάλυψης των 

Υπηρεσιών LIVE. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιών, 

μεταβείτε στη διεύθυνση 

tomtom.com/services. 

Η συνδρομή σας στις Υπηρεσίες 

LIVE έχει λήξει. 

Πρέπει να ανανεώσετε τη συνδρομή 

σας στις Υπηρεσίες LIVE. Αυτό 

http://www.tomtom.com/services
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μπορείτε να το κάνετε από τη 

συσκευή πλοήγησης ή μέσω του 

TomTom HOME. 

Η κοινή χρήση πληροφοριών 

είναι απενεργοποιημένη. 

Το Mazda NB1 θα σας ρωτήσει αν 

συμφωνείτε να μοιράζεστε 

πληροφορίες από τη συσκευή σας 

ανώνυμα με την TomTom. Για να 

χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες LIVE, 

πρέπει να συμφωνήσετε να 

μοιράζεστε αυτές τις πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένης της θέσης 

σας. 

 

Φωνητικός έλεγχος 

Συμπτώματα Αιτία Λύση 

Η φωνητική εντολή δεν 

αναγνωρίζεται. 

Προσπαθείτε να εκφωνήσετε 

εντολές πλοήγησης όταν έχει 

εγκατασταθεί ένα σύστημα 

ανοικτής κλήσης. 

Μόλις ξεκινήσει ο φωνητικός 

έλεγχος, πείτε "Πλοήγηση". Στη 

συνέχεια, όταν σας ζητηθεί, 

εκφωνήστε την εντολή πλοήγησης 

που θέλετε.  

 

 

 

 

 

 

Κάποιος άλλος μιλάει 

ταυτόχρονα με εσάς. 

Αν άλλα άτομα μιλάνε όταν 

εκφωνείτε φωνητικές εντολές, οι 

εντολές ενδέχεται να μην 

αναγνωριστούν. Δοκιμάστε να 

εκφωνήσετε φωνητικές εντολές όταν 

δεν μιλάει κανένας άλλος. 

Η ένταση της φωνής είναι 

χαμηλή ή το επίπεδο του 

εξωτερικού θορύβου είναι 

υψηλό. 

Μιλάτε κανονικά χωρίς να 

προσπαθείτε να προφέρετε τις λέξεις 

με αφύσικο τρόπο. Αν ο θόρυβος 

που ακούγεται από το δρόμο είναι 

υπερβολικός, μιλήστε προς την 

κατεύθυνση του μικρόφωνου.  

 

 

 

Ο αριθμός οικίας δεν 

αναγνωρίζεται σωστά. 

Ο θόρυβος που ακούγεται από το 

δρόμο είναι υπερβολικός ή 

μπορεί να μην μιλάτε κανονικά. 

Οι αριθμοί πρέπει να εκφωνούνται με 

φυσικότητα ή μεμονωμένα. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να 

εκφωνήσετε το 357 ως εξής: 

"τριακόσια πενήντα επτά" ή "τρία, 
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πέντε, επτά".  

Ο φωνητικός έλεγχος 

ακυρώνεται μετά από την 

εκκίνηση του φωνητικού 

ελέγχου με το πάτημα του 

κουμπιού Ομιλία. 

Σφάλμα επικοινωνίας με τη 

μονάδα ραδιοφώνου. 

Ενεργοποιήστε ξανά το φωνητικό 

έλεγχο χρησιμοποιώντας το κουμπί 

μικροφώνου στην Προβολή 

οδήγησης της συσκευής πλοήγησης. 

Άλλο 

Συμπτώματα Αιτία Λύση 

Γίνεται ξαφνική 

επανεκκίνηση της 

συσκευής πλοήγησης και 

εμφανίζεται το λογότυπο 

TomTom. 

Μη αναμενόμενη εισαγωγή ή 

ηλεκτρικός θόρυβος. 

Περιμένετε να εξαφανιστεί το 

λογότυπο TomTom και να γίνει 

επανεκκίνηση της συσκευής. Αν 

γίνεται αρκετές φορές επανεκκίνηση, 

επικοινωνήστε με το τμήμα 

Υποστήριξης πελατών της TomTom 

στη διεύθυνση tomtom.com/support. 

 

 

 

Η Προβολή οδήγησης 

γίνεται γκρι. 

Το σήμα GPS χάθηκε προσωρινά. Περιμένετε να αποκατασταθεί το 

σήμα GPS. Αν υπάρχει κάτι που 

εμποδίζει τη λήψη σήματος GPS, για 

παράδειγμα, ένα ψηλό κτήριο, 

απομακρυνθείτε από αυτό. 

Απομακρύνετε κάθε εμπόδιο που 

υπάρχει στο ταμπλό. 

 

 

Δεν είναι δυνατή η λήψη 

σήματος GPS μετά από 

την εκκίνηση του 

αυτοκινήτου και το Mazda 

NB1. 

Όταν εκκινείτε τη συσκευή 

πλοήγησης Mazda NB1 για πρώτη 

φορά, ενδέχεται να χρειαστεί να 

περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι η 

συσκευή να προσδιορίσει τη 

θέση σας μέσω του συστήματος 

GPS και να εμφανίσει την 

τρέχουσα θέση σας στο χάρτη.  

Περιμένετε μέχρι η συσκευή να 

προσδιορίσει τη θέση σας. Με τη 

χρήση της υπηρεσίας QuickGPSFix 

μπορείτε να βοηθήσετε τη συσκευή 

να εντοπίσει γρηγορότερα τη θέση 

της. Για να χρησιμοποιήσετε την 

υπηρεσία QuickGPSFix, συνδεθείτε 

στις Υπηρεσίες LIVE ή στο TomTom 

HOME. 

 

http://www.tomtom.com/
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Σημαντικές Σημειώσεις και Προειδοποιήσεις για την Ασφάλεια 

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης 

Το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) είναι ένα σύστημα βασιζόμενο σε δορυφόρους, 

το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση και το συγχρονισμό, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 

διαχείριση και ο έλεγχος του GPS γίνονται με την αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την 

ακρίβειά του. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της συσκευής. Η 

TomTom δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS. 

Χρησιμοποιείτε με προσοχή 

Η χρήση προϊόντων TomTom κατά την οδήγηση δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι μπορείτε 

να είστε λιγότερο προσεκτικοί ενώ οδηγείτε. 

Αεροσκάφη και νοσοκομεία 

Η χρήση συσκευών με κεραία απαγορεύεται στα περισσότερα αεροσκάφη, σε πολλά νοσοκομεία 

και σε πολλούς άλλους χώρους. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους 

χώρους. 
 

Πώς χρησιμοποιεί η TomTom τις πληροφορίες σας 

Προκειμένου να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, η TomTom πρέπει να χρησιμοποιεί τις 

προσωπικές σας πληροφορίες. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι χάρτες με 

δυνατότητα λήψης, οι Υπηρεσίες LIVE και η τεχνική υποστήριξη. Η TomTom συμμορφώνεται με 

τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπόλοιπους τοπικούς νόμους περί προστασίας 

του απορρήτου. Σύμφωνα με αυτό, η TomTom θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας μόνο για 

το σκοπό και τη διάρκεια για τα οποία αυτές λήφθηκαν. Η TomTom θα προστατεύει τις 

πληροφορίες σας από κατάχρηση. Εάν η TomTom πρέπει να γνωρίζει την τοποθεσία σας, θα σας 

ζητήσουμε εκ των προτέρων άδεια και θα σας επιτρέψουμε να αποσύρετε την άδειά σας ανά 

πάσα στιγμή. Καθώς η τεκμηρίωση χρήστη μπορεί να παρέχει μόνο πληροφορίες που είναι 

ακριβείς τη στιγμή της δημοσίευσης, μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες και πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες στη διεύθυνση tomtom.com/privacy. 
 

Πληροφορίες FCC για το χρήστη 

 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 15 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

FCC 

Παράρτημα και πνευματικά δικαιώματα 

http://www.tomtom.com/privacy
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Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) 

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρεμβολές 

Αυτή η συσκευή εκπέμπει ενέργεια στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων και, όταν δεν 

χρησιμοποιείται σωστά, όταν δηλαδή δεν τηρούνται πιστά οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο 

παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

σημάτων. 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν οριστεί 

για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα 

όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι των επιβλαβών παρεμβολών 

σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ενέργεια στο 

φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 

παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις. Εάν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί 

απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό, συνιστάται στο χρήστη να 

προσπαθήσει να εξαλείψει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

μέτρα: 

Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης. 

Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη. 

Σύνδεση της συσκευής σε μια παροχή ρεύματος διαφορετική από αυτή στην οποία είναι 

συνδεδεμένος ο δέκτης. 

Για βοήθεια, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έναν έμπειρο τεχνικό 

ραδιοφώνων/τηλεοράσεων. 

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη 

συμμόρφωση μέρος μπορεί να αφαιρέσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής από το χρήστη. 

Σημαντικό 

Αυτή η συσκευή ελέγχθηκε ως προς τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCC σε συνθήκες οι 

οποίες περιλάμβαναν τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων και βυσμάτων μεταξύ της συσκευής και 

των περιφερειακών. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τη 

μείωση της πιθανότητας πρόκλησης παρεμβολών σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. 

Μπορείτε να προμηθευτείτε θωρακισμένα καλώδια, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη σειρά 

προϊόντων, από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αν ο χρήστης τροποποιήσει τον εξοπλισμό 

ή τα περιφερειακά του με οποιονδήποτε τρόπο και αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν εγκριθεί 

από την TomTom, η επιτροπή FCC ενδέχεται να αφαιρέσει το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται 

τον εξοπλισμό. Οι πελάτες στις Η.Π.Α. μπορούν να ανατρέξουν στο ακόλουθο φυλλάδιο που έχει 

συντάξει ο οργανισμός Federal Communications Commission: “How to Identify and Resolve Ra-

dio-TV Interference Problems" για βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο διατίθεται από το γραφείο: US 

Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4. 

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC 

Έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα πρότυπα FCC για χρήση στο σπίτι ή το γραφείο. 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής 

υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: 
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Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. 

Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που τυχόν λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων 

παρεμβολών οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας. 
 

Προειδοποίηση για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις με αυτήν τη συσκευή. 
 

Υπεύθυνος για τη Βόρεια Αμερική 

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742 

Τηλ.: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom) 
 

Όρια έκθεσης 

Αυτή η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε 

ραδιοσυχνότητα, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 20 εκ. 

(8 ιντσών) από την κεραία κατά την κανονική χρήση. 
 

Σήμανση CE 

Αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE όταν χρησιμοποιείται σε οικιακό ή 

εμπορικό περιβάλλον ή σε όχημα ή σε περιβάλλον ελαφράς βιομηχανίας, και σε συμμόρφωση 

προς όλες τις απαιτούμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. 

 
 

Οδηγία περί Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 

Δια του παρόντος, η εταιρεία TomTom δηλώνει ότι οι προσωπικές συσκευές πλοήγησης TomTom 

και τα εξαρτήματά τους πληρούν τις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 

1999/5/ΕΚ της Ε.Ε. Η δήλωση συμβατότητας δημοσιεύεται στη διεύθυνση: 

www.tomtom.com/legal. 
 

Συνδεδεμένα δίκτυα 

Οι συσκευές που περιέχουν μια μονάδα GSM είναι σχεδιασμένες για σύνδεση στα ακόλουθα 

δίκτυα: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Συμμόρφωση με το Συντελεστή ειδικής απορρόφησης (SAR) 

Το παρόν σύστημα πλοήγησης GPS είναι ασύρματος πομπός και δέκτης. Έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής που αφορούν την έκθεση σε ενέργεια 

ραδιοσυχνοτήτων (RF) που καθορίζεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών της 

κυβέρνησης των Η.Π.Α. 

http://www.tomtom.com/legal
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε πρότυπα τα οποία αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους 

επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικής και ενδελεχούς αξιολόγησης επιστημονικών 

μελετών. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό όριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί με 

στόχο να εγγυάται την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας. Το πρότυπο 

έκθεσης για ασύρματες συσκευές χειρός περιλαμβάνει μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή 

ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης (SAR). Οι έλεγχοι διεξάγονται σε θέσεις και τοποθεσίες 

(π.χ. φορεμένα στο σώμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του FCC για κάθε μοντέλο χρήσης. 
 

Βηματοδότες 

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. (6 ιντσών) 

μεταξύ ασύρματης φορητής συσκευής και βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 

παρεμβολών στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις συνάδουν με την ανεξάρτητη 

έρευνα και τις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wireless 

Technology Research. 

Οδηγίες για άτομα με βηματοδότες 

Θα πρέπει να τηρείτε ΠΑΝΤΑ απόσταση άνω των 15 εκ. (6 ιντσών) ανάμεσα στη συσκευή και το 

βηματοδότη. 

Δεν θα πρέπει να μεταφέρετε τη συσκευή στην τσέπη του πουκαμίσου σας. 

Λοιπές ιατρικές συσκευές 

Για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του ασύρματου προϊόντος που έχετε στη διάθεσή σας 

μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας, συμβουλευτείτε το γιατρό και τον 

κατασκευαστή της συσκευής. 
 

Συνδεδεμένα δίκτυα 

Οι συσκευές που περιέχουν μια μονάδα GSM είναι σχεδιασμένες για σύνδεση στα ακόλουθα 

δίκτυα: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Όρια έκθεσης 

Αυτή η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε 

ραδιοσυχνότητα, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 20 εκ. 

(8 ιντσών) από την κεραία κατά την κανονική χρήση. 
 

Αυτό το έγγραφο 

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου. Καθώς η διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων είναι συνεχής, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι απολύτως 

ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές 

χωρίς προειδοποίηση. 
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H TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που 

εμπεριέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που 

θα προκύψουν από την απόδοση ή τη χρήση του παρόντος εγγράφου. Το έγγραφο αυτό περιέχει 

πληροφορίες κατοχυρωμένες με πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η φωτοαντιγραφή ή η 

αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της TomTom 

N.V. 
 

Ονόματα μοντέλων 

1MI00, 1MI01, 1MI011 
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© 2012 TomTom N.V., Ολλανδία. Το όνομα TomTom® και το λογότυπο "δύο χέρια", μεταξύ 

άλλων, είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της TomTom N.V. ή κάποιας από τις θυγατρικές της. 

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal για να δείτε τις εγγυήσεις και τις άδειες χρήσης 

τελικού χρήστη που ισχύουν για αυτό το προϊόν, όπως τροποποιούνται ανά διαστήματα. 

Ordnance Survey © Πνευματική ιδιοκτησία του Στέμματος. Αριθμός αδείας: 100026920. 

Data Source © 2012 TomTom 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Ορισμένες εικόνες προέρχονται από το Γήινο Παρατηρητήριο της NASA. 

Σκοπός του Γήινου Παρατηρητηρίου της NASA είναι να παρέχει ελεύθερα προσβάσιμες 

δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο, από όπου το κοινό μπορεί να λαμβάνει δορυφορικές εικόνες και 

επιστημονικές πληροφορίες για τον πλανήτη Γη. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κλίμα της Γης και στις περιβαλλοντικές αλλαγές: earthobservato-

ry.nasa.gov 

Οι ονομασίες Linotype, Frutiger και Univers αποτελούν εμπορικά σήματα της Linotype GmbH, 

κατοχυρωμένα στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Η.Π.Α. Τα σήματα αυτά 

ενδέχεται να είναι κατοχυρωμένα και σε άλλα κράτη. 

Το MHei αποτελεί εμπορικό σήμα της The Monotype Corporation και ενδέχεται να είναι 

κατοχυρωμένο σε ορισμένα κράτη. 

Πνευματικά δικαιώματα © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. Καταχώριση στην Υπηρεσία 

Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων ΗΠΑ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Πνευματικά δικαιώματα © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Με την επιφύλαξη παντός 

δικαιώματος. Το Nuance® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Nuance Communications, Inc. και 

χρησιμοποιείται στο παρόν κατόπιν αδείας.  Το SVOX αποτελεί σήμα κατατεθέν της SVOX AG και 

χρησιμοποιείται στο παρόν κατόπιν αδείας. 

Πνευματικά δικαιώματα © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Με την επιφύλαξη 

παντός δικαιώματος. 

Πνευματικά δικαιώματα © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark 

Cooper 

Πνευματικά δικαιώματα © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

Πνευματικά δικαιώματα © 1998-2003 Daniel Veillard.  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Πνευματικά δικαιώματα © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Με την επιφύλαξη παντός 

δικαιώματος. 

Πνευματικά δικαιώματα © 1998  Red Hat Software 

Σημειώσεις για τα πνευματικά 

δικαιώματα 

http://www.tomtom.com/legal
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://earthobservatory.nasa.gov/
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Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. Με την επιφύλαξη 

παντός δικαιώματος. 

Πνευματικά δικαιώματα © 2002, Xiph.org Foundation 

Άδειες χρήσης λογισμικού 

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό που έχει λάβει άδεια 

χρήσης από τα εξής: Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU, έκδ. 2 (GPL v2), Γενική άδεια δημόσιας 

χρήσης GNU LESSER, έκδ. 2.0 (LPGL v2) και Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU LESSER, έκδ. 2.1 

(LGPL v2.1). Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του λογισμικού ανήκουν σε περισσότερα από ένα 

άτομα. 

Ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις των GPL v2, LGPL v2 ή LPGL v2.1, ανάλογα με την 

κάθε περίπτωση, στις διευθύνσεις http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html και http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/lgpl-2.1.html.  

Το λογισμικό GPL/LGPL διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχτεί χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ, ακόμη και χωρίς τη σιωπηρή εγγύηση της ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή της 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Μπορείτε να λάβετε τον πλήρη αντίστοιχο 

πηγαίο κώδικα από εμάς σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την παράδοση του 

προϊόντος. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε ένα CD με τον αντίστοιχο 

πηγαίο κώδικα. Επιπλέον, το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό 

ανοικτού κώδικα (διαφορετικό από το λογισμικό που έχει λάβει άδεια από τα GPLv2, LPGLv2 και 

LGPLv2.1), το οποίο έχει λάβει τις άδειες BSD, MIT και zlib/libpng. 

Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το OpenSSL Project για χρήση στο 

OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). Επιπλέον, το προϊόν περιλαμβάνει το εξής λογισμικό 

τρίτων μερών: Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland line 

clipping algorithm), 

CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) 

και Ogg-Vorbis (Tremor-variable). 
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