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Οδηγός Πληροφοριών Προϊόντος  
Ο παρών Οδηγός Σημαντικών Πληροφοριών Προϊόντος περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, τη διάθεση, την ανακύκλωση, ρυθμιστικές πληροφορίες, 
καθώς και την περιορισμένη εγγύηση του Sphero. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση του Sphero για την 
αποφυγή τραυματισμού ή βλάβης. Για τη λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού προϊόντος Sphero, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gosphero.com/manuals.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  
Διαβάστε την παρακάτω προειδοποίηση προτού εσείς ή το παιδί σας παίξετε με το Sphero. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης ή τραυματισμού, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το κέλυφος του Sphero. Απευθυνθείτε στην Orbotix για 
όλες τις ερωτήσεις σχετικά με μη προγραμματισμένες υπηρεσίες συντήρησης. Στο εσωτερικό του προϊόντος δεν περιέχονται τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν 
από το χρήστη.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 65 ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Ή ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.  

Γενικά 
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία το Sphero. 
• Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας για μελλοντική αναφορά. 
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης. 
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το Sphero μόνοι σας. Απευθυνθείτε στην Orbotix για όλες τις μη προγραμματισμένες υπηρεσίες συντήρησης. 

Επιληπτικές κρίσεις, Σκοτοδίνη και Οπτική κόπωση  
Ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων ενδέχεται να παρουσιάσει ευπάθεια σε σκοτοδίνη ή επιληπτικές κρίσεις (ακόμα κι αν δεν είχε ποτέ πριν), αν εκτεθεί σε φώτα που 
αναβοσβήνουν ή μοτίβα φωτός, όπως εκείνα που εμφανίζονται σε παιχνίδια ή βίντεο. Εάν έχετε βιώσει επιληπτικές κρίσεις ή σκοτοδίνη ή έχετε οικογενειακό ιστορικό 
τέτοιων συμβάντων, θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό πριν παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθήσετε βίντεο. Διακόψτε τη χρήση του Sphero και της έξυπνης 
συσκευής σας και συμβουλευτείτε έναν γιατρό, σε περίπτωση που παρουσιάσετε πονοκεφάλους, σκοτοδίνη, επιληπτικές κρίσεις, σπασμούς, οφθαλμικές ή μυικές 
συσπάσεις, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πονοκεφάλων, σκοτοδίνης, επιληπτικών κρίσεων και οπτικής 
κόπωσης, αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση, κρατήστε την έξυπνη συσκευή σας σε κάποια απόσταση από τα μάτια σας, χρησιμοποιήστε το Sphero σε έναν καλά 
φωτισμένο χώρο και κάνετε συχνά διαλείμματα. 

Τραυματισμός λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης  
Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, π.χ. παίζετε παιχνίδια στην έξυπνη συσκευή σας, ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τους 
βραχίονες, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματός σας. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση. Συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά τους για 
να εξασφαλίζουν ότι γίνεται κατάλληλη χρήση. Κάνετε συχνά διαλείμματα και, αν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση, διακόψτε τη χρήση και 
επισκεφθείτε ένα γιατρό. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού 
Το Sphero περιέχει μικρά τμήματα στο εσωτερικό του κελύφους του, τα οποία ενέχουν κίνδυνο πνιγμού για μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα. Κρατήστε το Sphero και τα 
αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά.  

Διατήρηση Sphero εντός των αποδεκτών θερμοκρασιών  
Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε το Sphero σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 ºC και 40 ºC (32 ºF έως 104 ºF). Συνθήκες χαμηλής ή υψηλής 
θερμοκρασίας μπορεί να μειώσουν προσωρινά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της σωστής λειτουργίας του Sphero. Όταν 
χρησιμοποιείτε το Sphero, να αποφεύγετε δραματικές αλλαγές στη θερμοκρασία ή την υγρασία, καθώς ενδέχεται να σχηματιστούν υγροποιημένοι υδρατμοί στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του Sphero. Μην αφήνετε το Sphero στο αυτοκίνητό σας, καθώς οι θερμοκρασίες στα σταθμευμένα αυτοκίνητα ενδέχεται να υπερβούν αυτό 
το εύρος. Κατά τη χρήση του Sphero ή τη φόρτιση της μπαταρίας, είναι φυσιολογικό να αυξηθεί η θερμοκρασία του Sphero. Το εξωτερικό του Sphero λειτουργεί ως 
επιφάνεια ψύξης, που μεταφέρει τη θερμότητα από το εσωτερικό της μονάδας προς τον ψυχρότερο αέρα στο εξωτερικό. 

Χρήση και Συντήρηση  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Sphero δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.  

Ποτέ: 
• Μην κακομεταχειρίζεστε, ρίχνετε, πετάτε, τρυπάτε, κλοτσάτε βίαια ή πατάτε πάνω στο Sphero. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να βλάψει το ρομπότ και να θέσει σε 

κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του. 
• Μη λειτουργείτε το Sphero σε επικίνδυνους ή κοινόχρηστους χώρους, όπου δεν επιτρέπεται η χρήση (γραμμές υψηλής τάσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, 

αεροδρόμια, τρένα). Πριν χρησιμοποιήσετε το Sphero σε δημόσιους χώρους ή σε δημόσια μεταφορικά μέσα, ελέγξτε εάν η χρήση του επιτρέπεται.  
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Πάντοτε: 
• Φροντίζετε να βρίσκεται το Sphero εντός του οπτικού σας πεδίου ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία του, για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού σε 

ανθρώπους ή ζώα και ζημιάς σε περιουσιακά αγαθά.  
• Βεβαιώνεστε ότι κατά τη λειτουργία το Sphero κανείς δεν στέκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου και ότι κρατάτε απόσταση ασφαλείας ανάμεσα 

στην μπάλα και τα άτομα, ζώα ή περιουσιακά αγαθά.  
• Σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξετάζετε το Sphero για πιθανούς κινδύνους, όπως ραγισμένα, φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. Σε περίπτωση φθοράς 

τέτοιου είδους, μη χρησιμοποιείτε το Sphero έως ότου αντικατασταθεί ή επισκευαστεί.  
• Οδηγείτε το Sphero σε κατάλληλες επιφάνειες. Αν και το Sphero μπορεί να λειτουργήσει σε ποικιλία επιφανειών, λειτουργεί καλύτερα σε λείες, επίπεδες και 

σκληρές επιφάνειες (π.χ. χαλιά, ξύλινα δάπεδα και τσιμέντο). 

Προειδοποίηση για την μπαταρία 
• Οι μπαταρίες πολυμερών λιθίου είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Ο χρήστης αποδέχεται 

την ευθύνη για τη χρήση μπαταρίας πολυμερών λιθίου. Καθώς ο κατασκευαστής και ο διανομέας δεν δύνανται να εξασφαλίσουν τη σωστή χρήση της 
μπαταρίας (φόρτιση, εκφόρτιση, αποθήκευση κ.λπ.), δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες σε πρόσωπα ή περιουσιακά αγαθά.  

• Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο κρύο νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Εάν αντιληφθείτε ύποπτη οσμή ή 
θόρυβο ή παρατηρήσετε καπνό γύρω από το φορτιστή, αποσυνδέστε τον αμέσως.  

• Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω οδηγίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκπομπή αερίου, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή έκρηξη. 

Φόρτιση 
• Εξετάστε το φορτιστή τακτικά για φθορές στο καλώδιο, το βύσμα, το περιεχόμενο ή άλλα μέρη. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με 

μετασχηματιστή για παιχνίδια. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο φορτιστή ή μετασχηματιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο Μετασχηματιστή - 
Μοντέλο: PA1005-120DIB050 12vDC 500mA. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  

• Ποτέ μη φορτίζετε μπαταρία με διαρροή ή μπαταρία που έχει υποστεί φθορά. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή του Sphero για να φορτίσετε οποιαδήποτε άλλη 
μπαταρία εκτός από την παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.  

• Μη φορτίζετε την μπαταρία κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή πάνω σε εύφλεκτη επιφάνεια (χαλί, ξύλινο δάπεδο, ξύλινα έπιπλα, κ.λπ.) ή αγώγιμη επιφάνεια. Μην 
αφήνετε το Sphero χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης.  

• Ποτέ μη φορτίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση, ενώ είναι ακόμα ζεστή. Αφήστε τη να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. 
• Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου.  
• Μην καλύπτετε το προϊόν σας ή τον φορτιστή του κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. Επαναφορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 0 ºC και 40 ºC (32 ºF 

έως 104 ºF). Ο μετασχηματιστής AC/DC δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. 

Χρήση και αποθήκευση 
• Μη χρησιμοποιείτε το Sphero αν το κάλυμμά του έχει σπάσει και το πλαστικό κάλυμμα της μπαταρίας έχει ραγίσει ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.  
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε έντονους κραδασμούς. 
• Μην εκθέτετε το Sphero και την μπαταρία του σε θερμότητα και μην τα απορρίπτετε σε φωτιά. 
• Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση. 
• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τρυπήσετε, να παραμορφώσετε, να κόψετε ή να επισκευάσετε την μπαταρία. Μην τοποθετείτε βαριά 

αντικείμενα πάνω στο Sphero, την μπαταρία ή το φορτιστή.  
• Μην καθαρίζετε το φορτιστή με διαλύτη, μετουσιωμένη αλκοόλη ή άλλα εύφλεκτα διαλυτικά. Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το μετασχηματιστή και το 

φορτιστή.  
• Η αποφυγή βραχυκυκλωμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τον ηλεκτρολύτη που περιέχεται στο εσωτερικό της μπαταρίας. 

Οι ατμοί του ηλεκτρολύτη και της ηλεκτρόλυσης είναι επιβλαβείς για την υγεία.  
• Μην εκθέτετε το Sphero και την μπαταρία του σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Μην τοποθετείτε το Sphero σας κοντά σε πηγή θερμότητας. 
• Αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν φορτίζετε την μπαταρία. 

 
Απόρριψη μπαταριών  
Η απόρριψη του Sphero και των μπαταριών του στα κανονικά οικιακά απορρίμματα ενδέχεται να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Κατεστραμμένες ή άχρηστες 
μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε δοχείο που προορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για την απόρριψη της μπαταρίας, ακολουθήστε τις κατάλληλες 
κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τα στερεά 
απόβλητα. 
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Εγγύηση  
Περιορισμένη εγγύηση για τον αρχικό αγοραστή  
Αυτό το προϊόν Sphero, όπως παρέχεται και διανέμεται από την Orbotix, Inc. και παραδίδεται καινούριο, στην αρχική συσκευασία, στον αρχικό πελάτη αγοραστή, έχει 
εγγύηση από την Orbotix, Inc. έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και κακοτεχνίας για περίοδο 1 έτους. Η Orbotix θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το 
προϊόν, κατά την κρίση της και χωρίς καμία επιβάρυνση, με νέα ή επισκευασμένα μέρη, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της περιορισμένης 
περιόδου εγγύησης, όπως αυτή καθορίζεται παραπάνω.  

Εάν εμφανιστεί ελάττωμα:  
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@gosphero.com προκειμένου να σας παρασχεθεί ένας αριθμός αίτησης για την Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικού 
(RMA). Συμπεριλάβετε τον αριθμό κατά την αποστολή του πακέτου σας. Επιστροφές χωρίς τον αριθμό RMA δεν γίνονται δεκτές. Όλα τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν 
τον αγοραστή. 

Άδεια χρήσης λογισμικού  
Η χρήση του Sphero υπόκειται στους όρους του Συμφωνητικού για την Άδεια Χρήσης Λογισμικού του Sphero, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
gosphero.com. 

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κανονική και προβλεπόμενη χρήση του Sphero. Ισχύει μόνο για το προϊόν υλικού εξοπλισμού «Sphero» που κατασκευάζεται από ή για την 
Orbotix, Inc., που μπορεί να αναγνωριστεί από το εμπορικό σήμα, την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο του «Sphero» πάνω σε αυτό. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για 
οποιοδήποτε προϊόν υλικού ή λογισμικού που δεν ανήκει στην Orbotix, ακόμη και αν είναι συσκευασμένο ή πωλείται μαζί με το υλικό του προϊόντος Sphero. Ανατρέξτε στο 
συμφωνητικό για την άδεια χρήσης λογισμικού που συνοδεύει το λογισμικό για λεπτομέρειες σχετικές με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη χρήση του. 

Η Orbotix δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Sphero θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η Orbotix δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για φθορές που προκύπτουν από 
μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με τη χρήση του Sphero. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για: 

α) Αναλώσιμα μέρη, όπως μπαταρίες, ή προστατευτικές επιστρώσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συρρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός από 
περιπτώσεις δυσλειτουργίας λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την κατασκευή.  

β) Φθορές που προκλήθηκαν από ταυτόχρονη χρήση με προϊόντα που δεν είναι Sphero. 
γ) Φθορές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, εσφαλμένη χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, εσφαλμένη εφαρμογή, πυρκαγιά, νερό, κεραυνό ή άλλες φυσικές 

καταστροφές, λανθασμένη ηλεκτρική τάση γραμμής, διακυμάνσεις ή υπερτάσεις, φθορά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση, τροποποίηση του 
προϊόντος, ακατάλληλη ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, φθορά στο εξωτερικό φινίρισμα ή στην επιφάνεια.  

δ) Φθορές που προκλήθηκαν από τη λειτουργία του Sphero εκτός των προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Orbotix.  
ε) Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά ή λόγω της φυσιολογικής γήρανσης του προϊόντος Sphero. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΡΥΦΩΝ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΗΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ. ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ORBOTIX. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ORBOTIX ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΟΦΕΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΦΘΟΡΑ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ Ή ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ORBOTIX ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΘΟΡΩΝ. ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ORBOTIX Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ SPHERO. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΦΘΟΡΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ORBOTIX ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚ ΒΑΡΕΙΑΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ORBOTIX. Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.  

Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στο χρόνο διάρκειας μιας έμμεσης εγγύησης ή την εξαίρεση ή τον περιορισμό των συμπτωματικών ή παρεπόμενων 
ζημιών, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα - 
ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα.  

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Διαιτησία.  
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Κολοράντο, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε σύγκρουσης με τις νομοθετικές αρχές που 
παρέχουν το πλαίσιο εφαρμογής δικαίου που υπάγεται σε άλλη δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά σε σχέση με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα 
πρέπει να επιλύεται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω δεσμευτικής διαιτησίας μη εμφάνισης. Η διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω ενός καθιερωμένου παρόχου 
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εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που έχει αμοιβαία συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο πάροχος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα μέρη πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες: 

α) Η διαιτησία θα διεξάγεται μέσω τηλεφώνου, διαδικτυακά και/ή θα βασίζεται αποκλειστικά σε γραπτές παρατηρήσεις - ο τρόπος θα επιλέγεται από το 
συμβαλλόμενο μέρος που θα ξεκινά τη διαιτησία.  

β) Η διαιτησία δεν συνεπάγεται καμία προσωπική εμφάνιση των συμβαλλόμενων μερών ή των μαρτύρων, εκτός αν άλλως συμφωνήσουν τα μέρη, και 
γ) Κάθε απόφαση σχετικά με την αποζημίωση που αποδίδεται από το διαιτητή μπορεί να παραπεμφθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. 

Αν η ανωτέρω ρήτρα διαιτησίας δεν ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, συμφωνείτε να καταφύγετε στην προσωπική δικαιοδοσία των κρατικών δικαστηρίων που βρίσκονται 
εντός της Κομητείας του Μπάουλντερ στο Κολοράντο και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια στο Ντένβερ του Κολοράντο για τους σκοπούς της προσφυγής στην δικαιοσύνη 
όλων αυτών των αξιώσεων ή διαφωνιών, τα οποία δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία στις εν λόγω αξιώσεις ή διαφωνίες. Παρά τα ανωτέρω, η Orbotix 
μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη δίκαιη αποκατάσταση για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της σε οποιοδήποτε αρμόδιο 
δικαστήριο.  

Αλλαγές στον παρόντα Οδηγό Πληροφοριών Προϊόντος  
Οι επεξηγήσεις και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τελευταία έκδοση αυτού του οδηγού θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση www.gosphero.com/manuals. Οι 
επεξηγήσεις και προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό είναι σωστές κατά το χρόνο της εκτύπωσης. Η Orbotix διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να 
βελτιώσει το σχεδιασμό του προϊόντος ή το εγχειρίδιο χρήσης χωρίς περιορισμούς και χωρίς καμία υποχρέωση να ενημερώσει τους χρήστες. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για αναβάθμιση και βελτίωση των προϊόντων μας, το προϊόν που έχετε αγοράσει ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το 
μοντέλο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό.  

Διάθεση του Προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του  
Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, απορρίψτε αυτό το προϊόν χωριστά, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της 
περιοχής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ξεχωριστής συλλογής για τα απορρίμματα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές, κοντά στο σπίτι σας, χωρίς χρέωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το Sphero σας, το οποίο ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ανακύκλωσης ή να συμμετέχει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης.  

Στη συνέχεια, το εν λόγω προϊόν θα υποβληθεί σε κατεργασία με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο σε ένα εξουσιοδοτημένο εργοστάσιο ανακύκλωσης και τα εξαρτήματά του 
θα ανακτηθούν, ανακυκλωθούν ή επαναχρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά με τα Απορρίμματα Ειδών 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (2002/96 /ΕΚ) της 27ης Ιανουαρίου 2003 (όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε).  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να 
χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό. 

FCC / Υπουργείο Βιομηχανίας Καναδά  
Περιέχει: FCC ID: SXO-SPV2 / Canadian IC: 10016A-SPV2 

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC, Υποενότητες Β και Γ, καθώς και με τα πρότυπα Canada ICES-003 και RSS-Gen. Η 
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται 
οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.  

Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με τα όρια που προβλέπονται για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β και Γ, σύμφωνα με την 
Ενότητα 15 των Κανονισμών της FCC.  

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών 
εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να διαπιστωθεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:  

• Να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. 
• Να αυξήσει την απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.  
• Να συνδέσει τον εξοπλισμό σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 
• Να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. 
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
 
Δήλωση Συμμόρφωση Ιαπωνίας - Δήλωση VCCI Κλάσης B 

 
Apple  
Οι φράσεις «Made for iPod», «Made for iPhone» και «Made for iPad» («Κατάλληλο για iPod», «Κατάλληλο για iPhone» και «Κατάλληλο για iPad») σημαίνουν ότι ένα 
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod, iPhone ή iPad, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα 
επίδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά 
πρότυπα. Σημειώσατε ότι η χρήση του εν λόγω εξαρτήματος με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Τα ονόματα iPad, iPhone και iPod 
touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. 

Bluetooth  
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Orbotix, Inc. γίνεται κατόπιν αδείας.  

Android  
Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η χρήση αυτού του σήματος υπόκειται στις άδειες της Google (Google Permissions). Το ρομπότ Android 
αναπαράγεται ή τροποποιείται από το έργο που δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται 
στην άδεια Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού 3.0. Δεν είναι όλες οι συσκευές συμβατές. Ελέγξτε τη συμβατότητα στο www.gosphero.com/c 

ΑΗΗΕ (WEEE)  
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, 
είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των απορριμμάτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού σας κατά την απόρριψη βοηθά στη διατήρηση των φυσικών 
πόρων και διασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού 
μπορείτε να παραδώσετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία του δήμου, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

Λογισμικό  
Το προϊόν Sphero μπορεί να συνδεθεί με ειδικό λογισμικό που υπόκειται στην πνευματική ιδιοκτησία της Orbotix, Inc. για τον έλεγχο της λειτουργίας του. Μέρη αυτού 
του λογισμικού ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και που έχουν λάβει άδεια GPL, MIT και Creative Commons, μεταξύ άλλων. 
Επιπλέον, το προϊόν Sphero που έχετε στην κατοχή σας περιέχει αποκλειστικά τυποποιημένα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί και υπόκεινται στην πνευματική 
ιδιοκτησία της Orbotix, Inc. Στην ιστοσελίδα μας, διατίθεται δωρεάν κώδικας πηγής δείγματος λογισμικού για προγραμματιστές - επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
gosphero.com για περισσότερες πληροφορίες. 

Πνευματικά δικαιώματα  
Copyright © 2014 Orbotix, Inc. dba Sphero. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.  

Η ολική ή ακόμη και μερική αναπαραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε διαδικασία (ηλεκτρονική, 
μηχανική, φωτοαντίγραφο, ηχογράφηση ή άλλη) απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Orbotix.  

Σήματα Κατατεθέντα 
Το όνομα Orbotix, το λογότυπο της Orbotix, το όνομα Sphero και το λογότυπο της Sphero είναι σήματα κατατεθέντα της Orbotix, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που 
αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους. 
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