
Προειδοποιήσεις 

Προειδοποιήσεις και συντήρηση 
●  Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. 

●  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη 

συσκευή σε υγρασία ή υδρατμούς. 

●  Για να αποφύγετε υπερθέρμανση, μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού που 

υπάρχουν στο πίσω μέρος της Ψηφιακής Κορνίζας. 

●  Κρατήστε την ψηφιακή κορνίζα μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο. 

●  Πάντα να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα που βρίσκονται στην υποδοχή κάρτας 

μνήμης για να αποσυνδέσετε την κάρτα μνήμης. 

● Μην αποσυναρμολογήσετε την ψηφιακή κορνίζα. Υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας και δεν υπάρχουν επισκευάσιμα μέρη στο εσωτερικό. Αν 

αποσυναρμολογήσετε την ψηφιακή κορνίζα, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύησή 

σας. 

 

Καθαρισμός της οθόνης LED 
●  Να μεταχειρίζεστε προσεκτικά την οθόνη. Επειδή η οθόνη της ψηφιακής 

κορνίζας είναι κατασκευασμένη από γυαλί, μπορεί εύκολα να σπάσει ή να 

γδαρθεί. 

●  Αν συσσωρευτούν δαχτυλιές ή σκόνη στην οθόνη LCD, σας συμβουλεύουμε 

να χρησιμοποιήσετε απαλό πανί για να την καθαρίσετε. 

●  Βρέξτε καθαριστικό πανάκι με καθαριστικό διάλυμα και σκουπίστε την οθόνη. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Εισαγωγή: 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής κορνίζας. Είναι σχεδιασμένη 

για εύκολη και γρήγορη προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε από ην ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή σας, κινητό τηλέφωνο ή κάρτα μνήμης. Παρακαλούμε 

διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε το σωστό τρόπο 

χρήσης της ψηφιακής κορνίζας.  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή 

αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή συσκευή USB. 

Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης/ 

στο USB και στη συσκευή. 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε 

τη συσκευή σε υγρασία ή φωτιά. 

Σημείωση: Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και 

δεν είναι σχεδιασμένη για εμπορική χρήση. 
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Χαρακτηριστικά: 
 
1. Υποστηριζόμενη μορφή φωτογραφιών: JPEG 

2. Υποστηριζόμενη μορφή ήχου: Mp3& WMA 

3. Υποστηριζόμενη μορφή βίντεο: MPEG1 , MPEG2, MPEG4, M-JPEG και AVI  

4. Υποστηριζόμενη μορφή καρτών μνήμης: SD/SDHC/MMC/MS 

5. Σύνδεση USB: USB 2.0 & Micro USB 

6. Αυτόματη διαδοχική προβολή όταν τοποθετείτε κάρτα μνήμης   

7. Εικόνες & Μουσική: Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης και μουσικής 

υποβάθρου 

8. Υποστηρίζει προβολή φωτογραφιών ως μικρογραφίες 

9. Ενσωματωμένο ρολόι και ημερολόγιο με παράθυρο διαδοχικής προβολής, 

λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 

10. Καταστάσεις προβολής φωτογραφιών: Διαδοχική προβολή, προεπισκόπηση, 

μεγέθυνση και περιστροφή. 

11. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα διαδοχικής προβολής και πάνω από 10 είδη εναλλαγής 

φωτογραφιών 

12. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, αντίθεση, χρωματικός κορεσμός 

13. Διαγραφή αρχείων από κάρτες μνήμης  

14. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (2x2W) και υποδοχή ακουστικών 

15. Γλώσσα OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά 

 

Λίστα εξαρτημάτων: 

1.Ψηφιακή κορνίζα 12.1 ιντσών             

  2. Τροφοδοτικό ρεύματος AC/DC                     

3. Τηλεχειριστήριο                  

4. Εγχειρίδιο χρήσης                                 

5. Βραχίονας στήριξης                                                   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 τεμάχιο 

1 τεμάχιο 

1 τεμάχιο 

1 τεμάχιο 

1 τεμάχιο 
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1. Σχεδιαγράμματα 

1.1 Τηλεχειριστήριο     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) BGM ─Διαδοχική προβολή φωτογραφιών με μουσική υποβάθρου.  

2) POWER ─ Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 

3) MENU ─Πιέστε για είσοδο στο κεντρικό μενού. 

4)  ─ Πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα προς τα αριστερά. 

5) OK ─Για επιβεβαίωση ή εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/ παύσης σε 

κατάσταση μουσικής. 

6) SETUP ─ Μετάβαση στις ρυθμίσεις. 

7) ) VOL +/-  ─ Αύξηση/ μείωση της έντασης. 

8)  ─ Επιστροφή σε προηγούμενο αρχείο μουσικής ή βίντεο. 

9)  ─ Μετάβαση σε επόμενο αρχείο μουσικής ή βίντεο. 

10) ROTATE ─ Κάθε φορά που το πιέζετε, περιστροφή κατά 90° της φωτογραφίας 

(σε κατάσταση παύσης).  

11) ZOOM ─Αλλαγή της μεγέθυνσης κατά 5 φορές (σε κατάσταση παύσης). 

12) Play/Pause Πιέστε για αναπαραγωγή όταν βρίσκεστε σε κατάσταση παύσης/ 

Πιέστε για παύση όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναπαραγωγής. 

13)  ─ Πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα προς τα κάτω. 

14 )  ─ Πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα προς τα δεξιά. 

15) RETURN ─ Επιστροφή στην κεντρική σελίδα. 

16) ─ Πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα προς τα πάνω.  

17) MUTE ─ Πιέστε το πλήκτρο Mute για προσωρινή σιγή της έντασης. 
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1.2 Πλήκτρα πίσω πλευράς 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Αριστερή πλευρά κορνίζας 

 

 

 

2. Τοποθέτηση & Αντικατάσταση της Μπαταρίας  

Σπρώξτε την εγκοπή που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου προς τα 

κάτω και τραβήξτε προς το μέρος σας για να αφαιρέσετε τη θήκη της μπαταρίας. 

Τοποθετήστε μία μπαταρία λιθίου CR2025 στη θήκη, με τη θετική πλευρά “+” να 

κοιτάζει προς το μέρος σας. Τοποθετήσετε ξανά τη θήκη.  

 

 

 

1. Power  

2. ΠΑΝΩ 

3. VOL+/ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

4. Play/Pause/OK   

5. VOL -/ ΔΕΞΙΑ  

6. ΚΑΤΩ 

7. MENU 

1.Υποδοχή Κάρτας SD/MMC/MS  

2. Υποδοχή ακουστικών 

3. USB 

4. Mini USB 

5. DC IN 
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Αφού ενεργοποιήσετε τη 

συσκευή, θα εμφανιστεί η 

εικόνα εκκίνησης και θα 

αναπαραχθούν αυτόματα 

φωτογραφίες με μουσική 

υποβάθρου – εφόσον 

υπάρχουν φωτογραφίες στην 

ενσωματωμένη μνήμη ή στην 

κάρτα μνήμης ή στη συσκευή 

USB που έχετε συνδέσει. 

 

3. Για να ξεκινήσετε  

3.1. Τοποθετήστε την ψηφιακή κορνίζα με το βραχίονα στήριξης σε επίπεδη 

επιφάνεια και στη συνέχεια συνδέστε τη μία άκρη του τροφοδοτικού 

ρεύματος AC σε απλή πρίζα ρεύματος 100-240V και την άλλη άκρη του στην 

υποδοχή DC IN στα αριστερά της κορνίζας. 

3.2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία που καλύπτει την οθόνη. 

3.3. Αφαιρέστε την πλαστική μόνωση της μπαταρίας από τη θήκη της μπαταρίας 

του τηλεχειριστηρίου και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τοποθετημένη μπαταρία 

στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

παράγραφο “Τοποθέτηση & Αντικατάσταση της Μπαταρίας” αν απαιτείται να 

αντικαταστήσετε τη μπαταρία. 

3.4. Πιέστε το πλήκτρο power στο πίσω μέρος της κορνίζας για 3 - 5 δευτερόλεπτα 

ή πιέστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση της συσκευής.   

 

4. Οδηγίες Χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Κάρτα μνήμης και USB 

 
 

    

 

 

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης 

SD /SDHC/MMC/MS και USB 2.0 & Mini 

USB. Αφού συνδέσετε κάρτα μνήμης ή 

συσκευή USB, η λειτουργία διαδοχικής 

προβολής θα ξεκινήσει αυτόματα. Στη 

συνέχεια πιέστε RETURN για 

πρόσβαση στα μενού Photo 

(Φωτογραφίες), Music (Μουσική), 

Video (Βίντεο), File (Αρχεία), 

Calendar (Ημερολόγιο) και Setting 

(Ρυθμίσεις). Πιέστε OK για 

επιβεβαίωση. 
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Σημείωση: 1) Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν υποστηριζόμενα αρχεία Φωτογραφιών, 

Μουσικής ή Βίντεο στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB. 

2) Αν υπάρχουν υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής και φωτογραφιών στην 

κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB, θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδοχική προβολή 

με μουσική υποβάθρου 

 

 

 

 

4.2 Κατάσταση φωτογραφιών 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιέστε Setup. Μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές στο μενού Photo Setup  

(Ρυθμίσεις Φωτογραφιών). Πιέστε OK για να μπείτε στα υπομενού.  

Σημείωση: Σε κατάσταση προβολής μικρογραφιών, πιέστε OK για να επιλέξετε 

κάποια φωτογραφία και πιέστε OK ξανά για να ξεκινήσετε τη διαδοχική προβολή. 

 

 

Πιέστε RETURN για να επιλέξετε αφαιρούμενη 

συσκευή αποθήκευσης. Πιέστε “OK” για να 

μπείτε στο κεντρικό μενού, επιλέξτε Photo 

(Φωτογραφίες) και OK για να ξεκινήσετε τη 

διαδοχική προβολή, πιέστε Return για είσοδο 

σε κατάσταση προβολής 9 μικρογραφιών, 

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα    για να 

επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία και πιέστε 

OK για αναπαραγωγή. Αν έχετε κάνει την 

επιλογή “Open” (Ενεργοποιημένο) στη ρύθμιση 

“Music” (Μουσική) του μενού Photo 

(Φωτογραφίες), θα αναπαράγεται και μουσική 

υποβάθρου. Τα αρχεία μουσικής θα πρέπει να 

είναι αποθηκευμένα στο ίδιο αποθηκευτικό 

μέσο με τις φωτογραφίες! Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα VOL+/VOL- για να 

αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση. Επίσης, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  

 για να μεταβείτε στο επόμενο/ προηγούμενο 

μουσικό αρχείο. 

 

Πιέστε RETURN tγια 

πρόσβαση στην κάρτα και στη 

συνέχεια πιέστε   για να 

επιλέξετε  την κάρτα και πιέστε 

OK για είσοδο στην κάρτα. 
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4.3 Κατάσταση Music (Μουσικής) 

 

 

 

Σε κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε τα πλήκτρα   για γρήγορη 

μετάβαση προς την αρχή ή προς το τέλος του κομματιού, πιέστε OK για 

αναπαραγωγή και ξανά για παύση. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα   

μπορείτε να επιλέξετε επόμενο/ προηγούμενο μουσικό αρχείο. 

Πιέστε Setup. Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις μέσω του μενού Music 

Setup (Ρυθμίσεις Μουσικής), πιέζοντας OK για είσοδο στα υπομενού. Πιέστε  

 για ρύθμιση της κάθε τιμής και πιέστε OK για επιβεβαίωση. 

 

4.4 Κατάσταση Video (Βίντεο) 

  

 

Σε κατάσταση αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε τα πλήκτρα   για γρήγορη 

μετάβαση προς την αρχή/ τέλος του βίντεο. Πιέστε  για παύση. Πιέστε ξανά για 

συνέχεια της αναπαραγωγής. 

 

Πιέστε   για μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο βίντεο.  

 

Πιέστε Setup. Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις μέσω του μενού Video 

Setup (Ρυθμίσεις Βίντεο), πιέζοντας OK για είσοδο στα υπομενού. Πιέστε   

για ρύθμιση της κάθε τιμής και πιέστε OK για επιβεβαίωση. 

Επιλέξτε το εικονίδιο Music (Μουσική) και 

πιέστε OK για είσοδο. Πιέστε  για 

επιλογή μουσικής από τη λίστα 

αναπαραγωγής και στη συνέχεια πιέστε  

OK για Αναπαραγωγή/ Παύση. Πιέστε 

VOL+/- για αύξηση/ μείωση της έντασης. 

Πιέστε RETURN για επιλογή συσκευής  

αποθήκευσης. Πιέστε "OK" για είσοδο 

στο κεντρικό μενού, επιλέξτε το 

εικονίδιο Video (Βίντεο) και πιέστε ΟΚ 

για είσοδο. Πιέστε τα πλήκτρα  για 

επιλογή βίντεο από τη λίστα 

αναπαραγωγής και στη συνέχεια πιέστε 

OK για Αναπαραγωγή. Πιέστε τα 

πλήκτρα VOL+/- για αύξηση/ μείωση 

της έντασης. 
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5. Calendar (Ημερολόγιο) 

 
 

 

 

 

Πιέστε Setup. Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις μέσω του μενού Calendar 

Setup (Ρυθμίσεις Ημερολογίου), πιέζοντας OK για είσοδο στα υπομενού. Πιέστε 

  για ρύθμιση της κάθε τιμής και πιέστε OK για επιβεβαίωση. Η ώρα που 

επιλέξατε θα εμφανιστεί μαζί με το ημερολόγιο. 

6. File (Αρχείο) 

                                 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε Calendar (Ημερολόγιο) στο 

κεντρικό μενού και πιέστε OK για είσοδο. 

Εμφανίζεται το ημερολόγιο με ένα 

παραθυράκι στα αριστερά που 

προβάλλει διαδοχικά τις φωτογραφίες 

σας, με ή χωρίς μουσική υποβάθρου. Τα 

υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής θα 

πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο ίδιο 

αποθηκευτικό μέσο.  

Ρυθμίστε το μήνα χρησιμοποιώντας τα 

πλήκτρα . Αν έχετε ορίσει αφύπνιση 

στις Ρυθμίσεις Ημερολογίου, θα 

εμφανιστεί το εικονίδιο και η ώρα 

αφύπνισης.  

 

Επιλέξτε File (Αρχείο) στο κεντρικό 

μενού και πιέστε OK για είσοδο. 

Μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που 

είναι αποθηκευμένα στο επιλεγμένο 

αποθηκευτικό μέσο. Μπορείτε να 

πιέσετε  για να επιλέξετε το 

επιθυμητό αρχείο και στη συνέχεια  

OK για επιβεβαίωση.  
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Αντιγραφή και Διαγραφή Αρχείων      

 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και στη 

συνέχεια πιέστε . Θα εμφανιστεί το υπομενού Delete (Διαγραφής) και Copy 

(Αντιγραφής) – καθώς και το εικονίδιο “Διαγραφής αρχείων” και“Αντιγραφής στην 

ενσωματωμένη μνήμη”. Στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία που 

βρίσκονται στην κάρτα μνήμης & σε συσκευή USB ή να αντιγράψετε 1-3 

φωτογραφίες στην ενσωματωμένη μνήμη. 

 

7. Setting (Ρυθμίσεις)  

 

 

8. Οδηγίες Στήριξης 

Τοποθετήστε το βραχίονα στήριξης στην υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος 

της ψηφιακής κορνίζας και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα. Παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει ασφαλίσει πριν τοποθετήσετε την κορνίζα στο 

επιθυμητό σημείο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο ακόλουθο σχήμα. 

Επιλέξτε Setting (Ρυθμίσεις) στο 

κεντρικό μενού και πιέστε OK για είσοδο 

στο μενού ρυθμίσεων. Στη συνέχεια 

πιέστε  για να επιλέξετε το 

αντικείμενο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε 

και στη συνέχεια πιέστε OK για να μπείτε 

στα αντικείμενα του υπομενού. Πιέστε  

 για να αλλάξετε τιμή και πιέστε  

για επιβεβαίωση και μετακίνηση. 

Σημείωση: Αφού ρυθμίσετε κάποιο 

αντικείμενο και περάσετε στο επόμενο, οι 

ρυθμίσεις που ήδη κάνατε αποθηκεύονται 

αυτόματα. 
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9. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τροφοδοτικό: Είσοδος: AC 100-240V  50/60HZ  Έξοδος DC: 9V/1.5A 

 Μορφή φωτογραφιών: JPEG 

 Μορφή ήχου: MP3 & WMA 

 Μορφή βίντεο: MPEG1 , MPEG2, MPEG4,M-JPEG και AVI 

 Κάρτες Μνήμης: SD/SDHC/MMC/MS 

 USB:USB Host, MINI USB 

 Χαρακτηριστικά οθόνης: 

Μέγεθος οθόνης: 12.1 ίντσες TFT 

Ανάλυση : 800*600 Pixels 

Αντίθεση: 400-500:1 

Αναλογία διαστάσεων απεικόνισης: 4:3 

Φωτεινότητα: 200-250cd/ m2 

Χρόνος απόκρισης: 20ms 

Γωνία θέασης: 60°(αριστερά/ δεξιά/ κάθετα), 40°(οριζόντια)   

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0℃~40℃, Υγρασία: 10-85% 
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10. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε σ’ αυτόν 

τον οδηγό. Αν χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια,  επικοινωνήστε με την τεχνική 

υποστήριξη της εταιρείας μας. 

 Δεν υπάρχει τροφοδοσία: 

  Παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε συνδέσει σωστά το βύσμα τροφοδοσίας. 

 Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί: 

  Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει αδειάσει η μπαταρία (η μπαταρία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μισό χρόνο σε φυσιολογικές συνθήκες). Εφόσον 

απαιτείται, αντικαταστήστε με καινούρια μπαταρία. 

 Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάγνωση από την κάρτα μνήμης ή 

από συσκευή USB: 

  Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στην κάρτα μνήμης ή 

στη συσκευή USB.   

  Αν η συσκευή αποθήκευσης είναι άδεια, δεν θα μπορεί να αναγνωστεί. 

 Αδυναμία αναπαραγωγής αρχείου: 

  Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η μορφή του αρχείου υποστηρίζεται από τη 

συσκευή. 

 Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή: 

  Παρακαλούμε ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση μέσω του μενού 

ρυθμίσεων. 

 Το χρώμα είναι πολύ ασθενικό ή δεν υπάρχει χρώμα: 

  Παρακαλούμε ρυθμίστε το χρώμα και την αντίθεση μέσω του αντίστοιχο μενού 

ρυθμίσεων. 

 Δεν ακούγεται ήχος: 

  Παρακαλούμε ρυθμίστε την ένταση και ελέγξτε μήπως η συσκευή είναι σε 

κατάσταση σιγής (Mute). 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ  

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η ψηφιακή κορνίζα 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις  της οδηγίας 2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης  και της οδηγίας 

2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση   

 

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας 

στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/fotografia-video/psifiakes-kornizes.htm  

 

Πληροφορίες για το περιβάλλον  

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά 

με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση 

 

Αποκομιδή προϊόντων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και 

επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται 

στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή 

σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για 

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.   

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών 

συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν 

από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 

 

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γραμμή Επικοινωνίας:  800 11 12345  

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 

www.plaisio.gr 

 

Πληροφορίες ασφαλείας 

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη 

συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι 

συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.  

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα 

ταυτοποίησης του προϊόντος (220V). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ 

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

http://www.plaisio.gr/fotografia-video/psifiakes-kornizes.htm
http://www.plaisio.gr/
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ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και 

είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να 

κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το. 

 Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ 

ΒΡΕΓΜΕΝΟ. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) 

ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.   

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει: 

 

 αφαιρέστε την συσκευή από την τάση  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην 

επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. 

Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή. 

 

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές 

ηλεκτρικές πρίζες. 

 Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το 

προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο. 

 Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό 

της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος  υπερθέρμανσης. 

 

Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη 

απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην 

νόμιμη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης 

απόδειξης αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει 

προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε 

τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει 

τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του 

προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού 

στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής 

υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα 

ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού 

χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την 

προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο 

Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της 
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Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή 

και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, 

@Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και 

ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το 

πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν 

προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο 

Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην 

αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, 

κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι 

πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε 

άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε 

αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η 

εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς 

του προς αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα 

οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή 

προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε 

υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, 

ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε 

παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers 

ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε 

με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, 

αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν 

εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της 

ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες 

εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη 

επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την 

ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και 

αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή 

αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το 

προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 

διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν 

φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για 
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λογαριασμό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της. 

 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο 

πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο 

Computers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, 

σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 

 

Δεδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού 

στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής 

υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα 

ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού 

χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού 

μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το 

οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών 

χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των 

δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους 

οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα 

είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων 

άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, 

αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για 

οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την 

απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική 

ευθύνη του πελάτη. 

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο 

Computers άτομο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, 

έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν 

αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές 

προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware 

κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
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7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από 

λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. 

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και 

υλικό αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, 

συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα 

καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα 

υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την 

αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της 

τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των 

δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


