
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Βίδα στήριξης 1/4 + 3/8  

Αλφάδι  

Ρύθµιση γωνίας 

Πυξίδα

Ροδάκι ασφάλισης

3 αντιολισθητικά λα-
στιχένια  καλύµµατα

Πτυσσόµενη 
κεντρική κολώ-
να 2 τµηµάτων 

Γάντζος 

Πτυσσόµενα πόδια µε σύ-
στηµα ασφάλισης που διαθέ-
τει προστασία ενάντια στη 
σκόνη και στο νερό 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
1. Πριν µετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 

ασφάλειες είναι σφιγµένες και όλες οι συσκευές είναι στα-
θεροποιηµένες σωστά. 

2. Μην φορτώνετε υπερβολικά το τρίποδο. 
3. Να µην αφήσετε το τρίποδο στον ήλιο για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, για να µην αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερµο-
κρασίες. Επίσης, να µην το αφήσετε σε κλειστό αυτοκίνητο 
που είναι εκτεθειµένο στον ήλιο, ή σε Πορτ-µπαγκάζ.  

4. Να µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση καταιγί-
δας. 

5. Να µην χρησιµοποιείτε λιπαντικά συχνά. Μόνο αν απαιτεί-
ται, χρησιµοποιήστε απλό λιπαντικό λάδι ή γράσο. 

6. Να κρατάτε τη συσκευή καθαρή, ακόµη κι όταν δεν την 
χρησιµοποιείτε. 

 

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε. 

Ανοίξτε το πόδι στη µέγιστη δυνατή κάθετη θέση. Μπορείτε να το θέσετε στην επιθυµητή γωνία. Μπορείτε να χωρίσετε 
την κεντρική κολόνα σε δύο κοµµάτια, σε περίπτωση που θέλετε να πραγµατοποιήσετε λήψεις υπό χαµηλή γωνία. 

Για ν’ αυξήσετε ή να µειώσετε το ύψος της 
κεντρικής κολόνας, περιστρέψτε το ροδάκι 
ασφάλισης αντίθετα από τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού και αφήστε την στην 
επιθυµητή θέση. 

Για να γυρίσετε ανάποδα την κεντρική
κολόνα, ξεβιδώστε το γάντζο. Χαλαρώστε 
το ροδάκι ασφάλισης και τραβήξτε την 
κεντρική κολόνα προς τα έξω. 

Τοποθετήστε ανάποδα την κεντρική κο-
λώνα (µε τη βάση στήριξης προς τα κάτω) 
και σφίξτε καλά το ροδάκι ασφάλισης. 

Μπορείτε να ρυθµίσετε κάθε πόδι ανεξάρ-
τητα, περιστρέφοντας τον αντίστοιχο 
δακτύλιο σταθεροποίησης αντίθετα από τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να 
απελευθερωθεί. 



 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Βάση ταχείας αποδέσµευσης Βίδα κάµερας 

Ρυθµιζόµενος µοχλός 
ασφάλισης 

Μοχλός ασφαλείας  

Μοχλός κλειδώµατος βάσης 

Σταθερή και λεία βάση, για σω-
στή στήριξη 

Κωδικός προϊόντος ∆ιάµετρος Μήκος Καθαρό βάρος Μέγιστο φορτίο 

Επιλέξτε την κατάλληλη βάση. 

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε. 

Περιστρέψτε το ρυθµιζόµενο µοχλό ασφάλισης και την κεφαλή. 

Πιέστε το µοχλό ασφαλείας και ανοίξτε το µοχλό κλειδώµατος βάσης. 
Αφαιρέστε ή τοποθετήστε την επιθυµητή βάση. 

Τοποθετήστε την κεφαλή στο τρίποδο. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
1. Να σεβαστείτε τις οδηγίες και να είστε προσεκτικοί 
κατά τη µετακίνηση της κεφαλής. 

2. Πριν µετακινήσετε την κεφαλή, βεβαιωθείτε ότι όλες 
οι ασφάλειες και βάσεις είναι σφιγµένες καλά. 

3. Μην φορτώνετε υπερβολικά το τρίποδο. 
4. Να µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτω-
ση καταιγίδας. 

5. Να µην µετακινείτε τη συσκευή όταν έχετε τοποθε-
τήσει κάποια συσκευή πάνω της. 

6. Να κρατάτε τη συσκευή καθαρή, ακόµη κι όταν δεν 
την χρησιµοποιείτε. 



 
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 α-

ναγράφεται 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 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 Comput-

ers 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 επι-

σκευής 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 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. ∆εν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα που έχει προκληθεί από λογισµικό ή άλλο πρόγραµµα καθώς και προβλήµατα που έχουν προκληθεί από ιούς. 
2. ∆εν καλύπτει µεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 
3. ∆εν 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. 

∆εδοµένα 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 επανεγκα-
τάσταση 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. 
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 
8. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζηµιά που προκλήθηκε από λανθασµένη εγκατάσταση ή χρήση. 
9. ∆εν 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. 
 
 
 
 

 


