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Εισαγωγή 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον εκτυπωτή Toshiba Barcode Printer. 
Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιγράφουν τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για τη 
χρήση των εκτυπωτών Toshiba Barcode Printer. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
 
■ Εφαρμοστέα μοντέλα 
 

Εφαρμοστέο μοντέλο  
BA410T-TS12/GS12-QM-S 
BA420T-TS12/GS12-QM-S 
B-852-TS22-QP-R 
B-852-TS22-QQ-R 
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Σύνοψη ασφαλείας 
Η προσωπική ασφάλεια στο χειρισμό ή τη συντήρηση του εξοπλισμού είναι εξαιρετικά σημαντική. Στο παρόν εγχειρίδιο 
περιλαμβάνονται προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που είναι απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό. Θα πρέπει να διαβάσετε 
και να κατανοήσετε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο πριν το χειρισμό ή 
τη συντήρηση του εξοπλισμού. 
Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα που δεν 
μπορεί να διορθωθεί με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, βγάλτε το 
καλώδιο από την πρίζα και καλέστε την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια. 
 
Ερμηνεία κάθε συμβόλου 
 

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή 
ζημιά ή πυρκαγιά στη συσκευή ή στα κοντινά αντικείμενα. 
 
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας 
τραυματισμό, μερική ζημιά στον εξοπλισμό ή τα κοντινά αντικείμενα ή απώλεια 
δεδομένων. 
 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει απαγορευμένες ενέργειες (απαγορευμένα 
στοιχεία). 
Συγκεκριμένο περιεχόμενο απαγόρευσης περιλαμβάνεται μέσα ή κοντά στο 
σύμβολο . 
(Το σύμβολο στα αριστερά σημαίνει πως «απαγορεύεται η 
αποσυναρμολόγηση».) 
 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 
Συγκεκριμένες οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα ή κοντά στο σύμβολο . 
(Το σύμβολο στα αριστερά σημαίνει «αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
από την πρίζα».) 
 

            ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Υποδεικνύει πληροφορίες στις οποίες πρέπει να δώσετε προσοχή κατά τη λειτουργία  
                                         της συσκευής. 

Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού 
τραυματισμού εάν υπάρξει λάθος χειρισμός του μηχανήματος ο οποίος 
να αντιβαίνει την παρούσα υπόδειξη. 

Μην χρησιμοποιείτε 
διαφορετική τάση από την 
τάση AC που προσδιορίζεται 
στην πινακίδα τεχνικών 
χαρακτηριστικών γιατί 
μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

 

Μην συνδέσετε ή αποσυνδέσετε 
το καλώδιο τροφοδοσίας με 
βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

 

Εάν το μηχάνημα μοιράζεται την 
ίδια πρίζα με άλλες συσκευές 
που καταναλώνουν μεγάλη 
ισχύ, θα υπάρχει μεγάλη 
διακύμανση της τάσης κάθε 
φορά που λειτουργούν αυτές οι 
συσκευές. Βεβαιωθείτε πως το 
μηχάνημα χρησιμοποιεί 
ξεχωριστή πρίζα, διαφορετικά 
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά 
ή ηλεκτροπληξία. 

Μην τοποθετείτε μεταλλικά 
αντικείμενα ή δοχεία με νερό 
όπως βάζα με λουλούδια, 
γλάστρες με φυτά ή κούπες 
κ.λπ. επάνω στο μηχάνημα. Εάν 
εισέλθουν στο μηχάνημα μεταλλικά 
αντικείμενα ή υγρά που έχουν 
χυθεί, μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

 

Μην εισάγετε και μην ρίχνετε 
στο μηχάνημα μεταλλικά, 
εύφλεκτα ή άλλα ξένα 
αντικείμενα μέσω των οπών 
αερισμού, γιατί μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

 

Μην χαράσσετε, καταστρέφετε ή 
τροποποιείτε τα καλώδια 
τροφοδοσίας. Επίσης, μην 
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα 
επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, 
μην τα τραβάτε και μην τα λυγίζετε 
σε υπερβολικό βαθμό, γιατί μπορεί 
να προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

 

Απαγορεύεται  
οποιαδήποτε τάση 
διαφορετική από εκείνη 
που αναφέρεται. 

 

 

 

 
Απαγορεύεται 

 

Απαγορεύεται 

 

 
Απαγορεύεται 

 

 
Απαγορεύεται 

 

 

 
Απαγορεύεται 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

ΠΡΕΠΕΙ να 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 
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Προφυλάξεις ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Εάν το μηχάνημα πέσει ή 
υποστούν ζημιά τα 
ντουλάπια του, 
απενεργοποιήστε πρώτα το 
διακόπτη τροφοδοσίας και 
αποσυνδέστε τα καλώδια 
τροφοδοσίας από την πρίζα 
και, στη συνέχεια, 
επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο της TOSHIBA 
TEC CORPORATION για 
βοήθεια. Εάν δεν διακοπεί η 
χρήση του μηχανήματος όταν 
βρίσκεται σε αυτήν την 
κατάσταση, μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

Εάν δεν διακοπεί η χρήση του 
μηχανήματος σε μη φυσιολογική 
κατάσταση, όπως όταν βγαίνει 
καπνός ή περίεργη οσμή από το 
μηχάνημα, μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Σε 
εκείνες τις περιπτώσεις, 
απενεργοποιήστε αμέσως το 
μηχάνημα από το διακόπτη 
τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το 
φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 
TOSHIBA TEC CORPORATION 
για βοήθεια. 

Εάν εισέλθουν ξένα 
αντικείμενα (μεταλλικά 
κομμάτια, νερό, υγρά) στο 
μηχάνημα, απενεργοποιήστε 
πρώτα το διακόπτη 
τροφοδοσίας και 
αποσυνδέστε το φις του 
καλωδίου τροφοδοσίας από 
την πρίζα και, στη συνέχεια, 
επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο της TOSHIBA 
TEC CORPORATION για 
βοήθεια. Εάν δεν διακοπεί η 
χρήση του μηχανήματος όταν 
βρίσκεται σε αυτήν την 
κατάσταση, μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

Κατά την αποσύνδεση των 
καλωδίων τροφοδοσίας, κρατήστε 
και τραβήξτε το φις. Εάν τραβήξετε 
το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να 
εκτεθούν τα εσωτερικά σύρματα και 
να προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 

Βεβαιωθείτε πως ο 
εξοπλισμός έχει γειωθεί 
σωστά.  Θα πρέπει να έχουν 
γειωθεί επίσης και τα καλώδια 
επέκτασης. Μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία από εξοπλισμό 
που δεν έχει γειωθεί σωστά. 

 

Μην αφαιρέσετε τα καλύμματα 
και μην επισκευάζετε ή 
τροποποιείτε μόνοι σας το 
μηχάνημα. Επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 
TOSHIBA TEC CORPORATION 
για βοήθεια. Μπορεί να 
τραυματιστείτε από την υψηλή 
τάση, από καυτά εξαρτήματα ή 
αιχμηρά σημεία στο εσωτερικό του 
μηχανήματος. 

Μην χρησιμοποιείτε 
καθαριστικό σπρέι που 
περιέχει εύφλεκτο αέριο για 
τον καθαρισμό αυτού του 
προϊόντος, διαφορετικά 
μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά. 

 

Θα πρέπει να προσέχετε να μην 
τραυματιστείτε με το κόπτη 
χαρτιών του εκτυπωτή. 

 

 

 
Αποσυνδέστε 
το φις. 

 

 

 
Αποσυνδέστε 
το φις. 

 

 

 

Συνδέστε ένα 
καλώδιο 
γείωσης. 

 

 
Απαγορεύεται η 
αποσυναρμολόγηση. 

 
Απαγορεύεται 

 

 

 
Απαγορεύεται 

 

 

 

 

 

 

Αποσυνδέστε 
το φις. 

Αποσυνδέστε 
το φις. 
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Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε 
αντικείμενα εάν υπάρξει λάθος χειρισμός του μηχανήματος ο οποίος να 
αντιβαίνει την παρούσα υπόδειξη. 

Προφυλάξεις 
Οι παρακάτω προφυλάξεις θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί πως το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά. 
• Προσπαθήστε να αποφύγετε τοποθεσίες όπου υπάρχουν οι παρακάτω κακές συνθήκες: 

 * Θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών * Άμεση έκθεση στον ήλιο * Υψηλή υγρασία 
 * Κοινή πηγή τροφοδοσίας * Πολλοί κραδασμοί * Σκόνη/Αέρια 

• Το κάλυμμα θα πρέπει να καθαρίζεται σκουπίζοντάς το με ένα στεγνό πανί ή ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με 
ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού.  ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ στα 
πλαστικά καλύμματα. 

• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ χαρτί και ταινίες που συνιστά η TOSHIBA TEC CORPORATION. 
• ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ το χαρτί ή τις ταινίες σε μέρος όπου ενδέχεται να είναι άμεσα εκτεθειμένα στον ήλιο, σε 

υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, σκόνη ή αέρια. 
• Στην περίπτωση βλάβης του εκτυπωτή, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του ενδέχεται να 

χαθούν. 
• Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση του εξοπλισμού στην ίδια πηγή τροφοδοσίας με εξοπλισμό υψηλής τάσης 

ή με εξοπλισμό που είναι πιθανό να δημιουργήσει παρεμβολές στην τροφοδοσία. 
• Αποσυνδέετε το μηχάνημα από την πρίζα όποτε χρειάζεται να κάνετε εργασίες στο εσωτερικό του ή να το 

καθαρίσετε. 
• Διατηρείτε το περιβάλλον εργασίας σας καθαρό από στατικό ηλεκτρισμό. 
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα, καθώς τα αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν 

προκαλώντας τραυματισμό. 
• Μην αποφράσσετε τις οπές αερισμού του μηχανήματος, καθώς αυτό θα προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας 

στο εσωτερικό του που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. 
• Μη στηρίζεστε επάνω στο μηχάνημα.  Ενδέχεται να πέσει επάνω σας και να προκαλέσει τραυματισμό. 
• Αποσυνδέετε το μηχάνημα εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 
• Τοποθετήστε και χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρη όπου η χρήση του ενδέχεται να έχει απαγορευτεί, για παράδειγμα σε 

αεροπλάνα ή νοσοκομεία. Εάν δεν γνωρίζετε τα μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση, ανατρέξτε και τηρήστε τους 
κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας ή του ιατρικού ιδρύματος. Ενδέχεται να επηρεαστούν τα όργανα του 
αεροπλάνου ή ο ιατρικός εξοπλισμός, προκαλώντας σοβαρό ατύχημα.  

• Καθώς αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί υπερβολικά χαμηλή ισχύ σε σύγκριση με τα κινητά τηλέφωνα, δεν μπορεί να 
δημιουργήσει παρεμβολές σε βηματοδότες και απινιδωτές. Ωστόσο, εάν υπάρχει πιθανότητα να επηρέασε η 
χρήση αυτού του προϊόντος τον βηματοδότη ή απινιδωτή, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων TOSHIBA TEC.  

• Το προϊόν αυτό επικοινωνεί με άλλες συσκευές ασύρματα. Ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης, τον 
προσανατολισμό, το περιβάλλον κτλ. η απόδοσή του ενδέχεται να επιδεινωθεί ή ενδέχεται να επηρεαστούν 
συσκευές που είναι εγκατεστημένες κοντά στο προϊόν.  

• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από φούρνους μικροκυμάτων. Η απόδοση της επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί ή 
να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας εξαιτίας των παρεμβολών ραδιοκυμάτων που εκπέμπονται από ένα 
φούρνο μικροκυμάτων.  

• Καθώς το Bluetooth και το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, κάθε ραδιοκύμα 
ενδέχεται να δημιουργήσει παρεμβολές με άλλα όταν χρησιμοποιούνται την ίδια στιγμή, προκαλώντας μείωση της 
απόδοσης της επικοινωνίας ή αποσύνδεση από το δίκτυο.  Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τη 
σύνδεση, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε είτε το Bluetooth είτε το ασύρματο δίκτυο.  

• Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, προσέξτε να μην πιαστούν ή παγιδευτούν τα δάκτυλά σας κατά το άνοιγμα ή 
κλείσιμο του καλύμματος.  

• Μην αγγίζετε κινούμενα μέρη. Για να μειώσετε τον κίνδυνο να πιαστούν στα κινούμενα μέρη δάκτυλα, κοσμήματα, 
ρούχα, κλπ, κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας για να σταματήσετε την κίνηση.  

•  Διατηρείτε τη μπαταρία μακριά από φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά ή βλάβη στο μηχάνημα.  

•  Κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς, κλείστε και μείνετε μακριά από το μηχάνημα καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας και βλάβης στο μηχάνημα.  

•  Αποφύγετε μέρη όπου έχουν παρατηρηθεί απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, καθώς αυτό οδηγεί σε 
συμπύκνωση που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο μηχάνημα.  

•  Μην προκαλείτε ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης, στον κύλινδρο ή στον κύλινδρο αποκόλλησης με αιχμηρό 
αντικείμενο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μηχάνημα.  

• Μην ακουμπάτε ή φέρνετε σε επαφή το στοιχείο κεφαλής εκτύπωσης με σκληρά αντικείμενα. Διαφορετικά, μπορεί 
να προκληθεί βλάβη στο μηχάνημα.  

• Αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε τοποθεσίες όπου είναι πιθανό να είναι παρόντα παιδιά. 
• ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Αίτημα συντήρησης 
• Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες συντήρησής μας. 

Μετά την αγορά του μηχανήματος, επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC 
CORPORATION μία φορά το χρόνο για βοήθεια σχετικά με τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος. 
Διαφορετικά, θα συγκεντρωθεί σκόνη μέσα στο μηχάνημα και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. 
Ο καθαρισμός είναι πιο αποτελεσματικός πριν από τις εποχές με βροχές που έχουν πολύ υγρασία.  

• Η υπηρεσία προληπτικής συντήρησής μας πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους και άλλες εργασίες που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της ποιότητας και της απόδοσης του μηχανήματος, αποτρέποντας ατυχήματα. 
Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION.  

• Η χρήση εντομοκτόνων και άλλων χημικών χημικά Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε εντομοκτόνα ή άλλους 
πτητικούς διαλύτες. Διαφορετικά, θα προκληθεί αλλοίωση του περιβλήματος ή άλλων εξαρτημάτων και μπορεί να 
ξεφλουδιστεί το χρώμα.  

Σημείωση 
• Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγχειριδίου, στο σύνολό του ή μέρους αυτού, χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση της TOSHIBA TEC.  
• Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.  
• Επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία αναφορικά με ερωτήματα που έχετε σχετικά με το παρόν 

εγχειρίδιο. 
• Σε περίπτωση επανεξαγωγής αυτού του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε προηγουμένως πως έχουν ληφθεί οι 

απαραίτητες πιστοποιήσεις στις χώρες όπου θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά ως συμβατές από τον κατασκευαστή, μπορούν 
να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό. 

Η επωνυμία Centronics αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Centronics Data Computer Corp. Η 
επωνυμία Microsoft αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation. Η επωνυμία 
Windows αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation. 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση και δεν είναι καταναλωτικό προϊόν. 
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Μόνο για την ΕΕ 
B-852-TS22-QP-R 

 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ: 
Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση ΕΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες, 
ειδικότερα με την οδηγία για τη χαμηλή τάση 2014/35/EU, την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
2014/30/ΕΕ, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/863 για το συγκεκριμένο προϊόν και τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. 
Η σήμανση CE είναι ευθύνη της TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 
41460 Neuss, Γερμανία, τηλέφωνο +49-(0)-2131-1245-0. 
Για αντίγραφο της σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης CE, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή την 
TOSHIBA TEC. 

 
 
 

BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 
 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ: 
Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση ΕΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές  Οδηγία 
σχετικά με το Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, Οδηγία RoHS 
2011/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/863 για το συγκεκριμένο προϊόν και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. 
Η σήμανση CE είναι ευθύνη της TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 
41460 Neuss, Γερμανία, τηλέφωνο +49-(0)-2131-1245-0. 
Για αντίγραφο της σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης CE, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή την 
TOSHIBA TEC. 

 
 
 

B-852-TS22-QP-R 
BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 

 
 

Προειδοποίηση:  
Το παρόν είναι προϊόν Κατηγορίας A. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει 
ραδιοφωνικές παρεμβολές, στην οποία περίπτωση ο χρήστης μπορεί να απαιτείται να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι μόνο για κράτη μέλη της ΕΕ: 
Διάθεση προϊόντων  
(Βασίζεται στην Οδηγία της ΕΕ 2012/19/EΚ Οδηγία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - WEEE) 

Η χρήση του συμβόλου δηλώνει πως η απόρριψη αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να γίνεται σε τυπικά 
απορρίμματα και αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες 
και οι συσσωρευτές μπορούν να απορριφθούν μαζί με το προϊόν. Θα διαχωριστούν στα κέντρα 
ανακύκλωσης.  
Η μαύρη γραμμή δηλώνει πως το προϊόν κυκλοφόρησε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου του 2005. 
Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να 
προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. 
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Μόνο για τις Η.Π.Α και τον Καναδά 
 

B-852-TS22-QQ-R 
BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 

 
 

Ειδοποίηση FCC 
Αυτή η συσκευή ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας 
A, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της επιτροπής FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν 
εύλογη προστασία έναντι ενοχλητικής παρεμβολή όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο 
εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση 
και η χρήση του δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις 
ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιακή περιοχή είναι πιθανόν να προκαλέσει επιβλαβή 
παρεμβολή, στην οποία περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα για συμμόρφωση του εξοπλισμού, 
μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό. 

(Μόνο για τις Η.Π.Α.) 
 
 

Προειδοποίηση εισήγησης 65 της Καλιφόρνια: Μόνο για την Πολιτεία της Καλιφόρνια στις Η.Π.Α. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε φθαλικά, τα οποία η πολιτεία της Καλιφόρνιας γνωρίζει ότι είναι 
καρκινογόνα και ότι προκαλούν γενετικές ανωμαλίες και άλλου είδους βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
https://www.p65warnings.ca.gov/product 

 
 

Μόνο για τον Καναδά 
 

B-852-TS22-QQ-R 
BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 

 
CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A) 
Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας A συμμορφώνεται με το στοιχείο ICES-003 στον Καναδά. 

 

https://www.p65warnings.ca.gov/product
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Μόνο για την Ινδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μόνο για την Αργεντινή 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Μόνο για την Τουρκία 
 
 
 

 
 

Μόνο για την Κορέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 
EO2-33058 
 

GR 
© 2011-2020 TOSHIBA TEC CORPORATION Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος 
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Τόκιο 141-8562, ΙΑΠΩΝΙΑ 

La siguiente información es solo para Argentina: 
El uso de este símbolo indica que  este producto  no puede ser tratado como residuos domésticos.  
Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta 
manipulación  de este producto. 
Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde 
adquirió el producto. 

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για την Ινδία: 

Η χρήση του συμβόλου δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. 
Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να 
προκύπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. 
Το παρόν προϊόν περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων, αναλωσίμων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών 
του συμμορφώνεται με τους «Κανονισμούς Ηλεκτρονικών Αποβλήτων της Ινδίας» οι οποίοι απαγορεύουν 
τη χρήση μολύβδου, υδραργύρου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμιωμένου διφαινυλίου ή 
πολυβρωμιούχου διφαινυλαιθέρα σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος και 0,01% κατά 
βάρος για το κάδμιο, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό. 

Ειδοποίηση (για την Τουρκία) 
AEEE Yönetmeliğine Uygundur 

한국 전원 코드 

KS C 8305표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요. 

    정격(최소): 250V 

    유형:  KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형 

    도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm2 
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