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Kινητό Mini Flip 
Οδηγίες Χρήσης 

 

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και οι ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν είναι ενδεικτικά 

και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα 

χέρια σας. 

 

 

1.1 Εισαγωγή 
 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού 

κινητού τηλεφώνου με έγχρωμη οθόνη. Διαβάστε αυτές τις 

οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας ώστε 

να έχετε μια πλήρη εικόνα και να κατανοήσετε τις απλές αλλά 

εξαιρετικές λειτουργίες του.  

 Αυτό το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο για δίκτυα 

GSM/GPRS. Εκτός από τις βασικές λειτουργίες, σας επιτρέπει 

να χρησιμοποιήσετε ονομαστικό τηλεφωνικό κατάλογο, 

διάφορους ήχους κουδουνίσματος, ρολόι/ ξυπνητήρι, ατζέντα, 

αριθμομηχανή, παιχνίδια, αναπαραγωγή ήχου, κάμερα (προ-

αιρετικό), εγγραφή βίντεο (προαιρετικό), ηχογράφηση και 

άλλες λειτουργίες. Σας εξυπηρετεί στην εργασία σας αλλά και 

σας συντροφεύει στη διασκέδασή σας. Με μοναδικό περιβάλ-

λον χρήσης και εξαιρετική σχεδίαση, αυτό το τηλέφωνο 

ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες σας.   

 Το τηλέφωνο συμμορφώνεται με το πρότυπο 

GSM/GPRS και διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς παγκοσμίως.  

 Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στα 
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περιεχόμενα των οδηγιών χωρίς προειδοποίηση.  

1.1.1 Προειδοποιήσεις για τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου 

 Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας 

πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφη ή πριν εισέλθετε σε νοσο-

κομεία ή άλλες εγκαταστάσεις όπου απαγορεύεται η χρήση 

κινητών. Το κινητό τηλέφωνο επηρεάζει τις ηλεκτρονικές και 

ιατρικές συσκευές. Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία 

αυτόματης ενεργοποίησης. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμί-

σεις αυτόματης ενεργοποίησης και ξυπνητηριού, ώστε να μην 

ενεργοποιηθεί αυτόματα το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια 

πτήσεων.  

 Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές (όπως 

βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, άλλα ιατρικά μηχανήματα, 

αισθητήρες πυρός, αυτόματες πόρτες κ.ά.) μπορεί να μην είναι 

προστατευμένες ενάντια στα σήματα ραδιοσυχνοτήτων του 

τηλεφώνου σας. Για σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και για 

την ασφάλεια του προσωπικού, παρακαλούμε να επικοινωνή-

σετε με τον κατασκευαστή ή με το τοπικό κατάστημα για να 

συζητήσετε τις εναλλακτικές λύσεις. 

 Να μην πιέζετε δυνατά ή κτυπάτε την οθόνη. 

Τυχόν σκληρή μεταχείριση μπορεί να σπάσει τα εσωτερικά 

κυκλώματα και την οθόνη. Η οθόνη περιέχει υγρό που είναι 

επικίνδυνο για τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

παρακαλούμε να τα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και να 

επισκεφθείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις. 

 Να μην τροποποιήσετε ή αποσυναρμολογή-

σετε το κινητό τηλέφωνο. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση 

ή αποσυναρμολόγηση θα έχει ως αποτέλεσμα βλάβη στο 

κινητό τηλέφωνο. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κινητό τηλέφω-

νο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε οχήματα. Σ’ αυτή την 
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περίπτωση να σταματήσετε τη χρήση του. Αν δεν ακολουθή-

σετε αυτές τις οδηγίες θα υπάρχει απώλεια νομικών δικαιω-

μάτων.  

 Να μη χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο 

αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες ή στυλό. Μπορεί να 

προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία.  

 Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε το 

κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση που υποστεί βλάβη κάποιο 

καλώδιο. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει κίνδυνος. 

 Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε το κινητό 

τηλέφωνο κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα. Το κινητό τηλέ-

φωνο μπορεί να διαγράψει πληροφορίες από δίσκους και 

πιστωτικές ή άλλες κάρτες. 

 Παρακαλούμε να κρατάτε τα μικρά μεταλλικά 

αντικείμενα μακριά από το ακουστικό του κινητού τηλεφώνου. 

Το ηχείο περιέχει μαγνήτη και ελκύει μικρά μεταλλικά αντι-

κείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέ-

φωνο και τραυματισμό στο χρήστη.  

 Η βροχή, η υγρασία και γενικότερα τα υγρά 

θα προκαλέσουν διάβρωση στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

Παρακαλούμε να κρατάτε το τηλέφωνο στεγνό. 

1.1.2  Προειδοποιήσεις σχετικά με τις μπαταρίες 

 Παρακαλούμε να κρατάτε το τηλέφωνο 

μακριά από φωτιά. Η φωτιά θα προκαλέσει βλάβη στις μπατα-

ρίες και μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. 

 Κατά τη φόρτιση των μπαταριών δεν θα 

πρέπει να τις πιέζετε γιατί θα υπάρξει διαρροή υγρών, υπερ-

θέρμανση, έκρηξη και φωτιά. 

 Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να 

υπάρξει βραχυκύκλωμα αν ακουμπήσει στους πόλους κάποιο 

μεταλλικό αντικείμενο (όπως γυμνό καλώδιο ή συνδετήρας) ή 

κολιέ. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη 
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μπαταρία. 

 Παρακαλούμε να μην κολλήσετε τις επαφές 

της μπαταρίας γιατί θα υποστεί βλάβη. 

 Το υγρό της μπαταρίας είναι επικίνδυνο για τα 

μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, παρακαλούμε να τα 

πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και να επισκεφθείτε το 

πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις. 

 Να μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη 

μπαταρία. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αποσυναρμο-

λόγηση θα έχει ως αποτέλεσμα βλάβη της μπαταρίας. 

 Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες μέσα ή πάνω 

σε φούρνο μικροκυμάτων ή πολύ ζεστούς χώρους. Μπορεί να 

προκληθεί βλάβη στη μπαταρία. 

 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, χρήσης ή 

αποθήκευσης, αν αυξηθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας, 

υπάρξει παραμόρφωση ή αλλοίωση χρώματος, παρακαλούμε 

να σταματήσετε τη χρήση της και να την αντικαταστήσετε με 

καινούρια.  

 Το υγρό της μπαταρίας είναι επικίνδυνο για τα 

μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, παρακαλούμε να τα 

πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και να επισκεφθείτε το 

πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις. 

 Αν υπάρξει διαρροή υγρού μπαταρίας ή 

έντονη οσμή, παρακαλούμε να αφαιρέσετε τη μπαταρία και να 

σταματήσετε τη χρήση της για ν’ αποφευχθεί έκρηξη. 

 Παρακαλούμε να κρατάτε τη μπαταρία μακριά 

από υγρασία γιατί θα προκληθεί υπερθέρμανση και διάβρωση. 

 Παρακαλούμε να μην αφήσετε τη μπαταρία σε  

ζεστά σημεία όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, 

καθώς έτσι θα μειωθεί η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής 

της. 

 Παρακαλούμε να μην αφήσετε τη μπαταρία 



 

 6 

στο φορτιστή για περισσότερες από 24 ώρες 

1.1.3  Φορτιστής & αξεσουάρ  

 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τον 

κατάλληλο φορτιστή. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει 

βλάβη στο κινητό τηλέφωνο και στο φορτιστή.  

 Απαγορεύεται να βραχυκυκλώσετε το φορτι-

στή. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί ηλεκτροπληξία 

και βλάβη στο φορτιστή.  

 Αν υπάρξει φθορά στο καλώδιο ρεύματός του, 

παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση του φορτιστή. 

 Παρακαλούμε να απομακρύνετε τη σκόνη από 

το φορτιστή. 

 Κρατήστε το φορτιστή μακριά από υγρά. Αν 

πέσει υγρό στο φορτιστή θα υπάρξει κίνδυνος.   

 Αν ο φορτιστής έρθει σε επαφή με υγρά, 

αποσυνδέστε τον από την πρίζα ώστε να αποφύγετε περαιτέρω 

βλάβη.  

 Να μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε το 

φορτιστή. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αποσυναρμο-

λόγηση θα έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του φορτιστή. 

 Παρακαλούμε να μη φορτίζετε σε μέρος με 

πολλή υγρασία. Η υγρασία θα προκαλέσει υπερθέρμανση και 

διάβρωση των μπαταριών. 

 Να μην αγγίζετε το φορτιστή, το καλώδιο ή το 

φις ρεύματος με υγρά χέρια. Σε διαφορετική περίπτωση 

μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο τηλέφωνο. 

 Να μην αφήνετε βαριά αντικείμενα πάνω στο 

καλώδιο και να μην το κόψετε. Σε διαφορετική περίπτωση 

μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και φωτιά. 

 Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν 

τον καθαρισμό και τη συντήρηση. 

 Για αποσύνδεση, να τραβάτε από το φις και 
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όχι από το καλώδιο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη 

στο φορτιστή και ηλεκτροπληξία ή φωτιά. 

1.1.4 Καθαρισμός & Συντήρηση 

 Το κινητό τηλέφωνο, οι μπαταρίες και ο 

φορτιστής δεν είναι αδιάβροχα. Παρακαλούμε να μην τα 

χρησιμοποιείτε σε μέρος με πολλή υγρασία, όπως είναι το 

μπάνιο. Αποφύγετε πιτσιλιές. 

 Να καθαρίζετε το κινητό τηλέφωνο, τις 

μπαταρίες και το φορτιστή με απαλό πανί.  

 Να μη χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθα-

ριστικά διαλύματα ή ισχυρά απορρυπαντικά για τον καθαρι-

σμό του κινητού τηλεφώνου. 

 Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά το φις. 

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.  

2 Πριν ξεκινήσετε 

2.1 Επεξήγηση εξαρτημάτων και πλήκτρων 
2.1.1 Περιγραφή πληκτρολογίου 

 

 

K_MENU: Αριστερό πλήκτρο επιλογής 

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αδράνειας, πιέστε το για είσοδο 

στο κεντρικό μενού. 

K_CANCEL: Δεξί πλήκτρο επιλογής  

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αδράνειας, πιέστε το για είσοδο 

στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου. 

K-CALL1： Κλήση 

Πιέστε για πραγματοποίηση κλήσης ή για απάντηση σε κλήση. 

Επίσης πιέστε για προβολή ιστορικού κλήσεων της κάρτας 

SIM 1 ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αδράνειας.  

K-CALL2： Κλήση 

Πιέστε για πραγματοποίηση κλήσης ή για απάντηση σε κλήση. 

Επίσης πιέστε για προβολή ιστορικού κλήσεων της κάρτας 



 

 8 

SIM 2 ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αδράνειας.  

   K_MP3: Μουσική 

 Πιέστε για είσοδο στην εφαρμογή αναπαραγωγής 

μουσικής. 

   K_Camera : Κάμερα 

 Πιέστε για είσοδο στην εφαρμογή κάμερας. 

K_HUP：Τερματισμός 

Πιέστε για τερματισμό της κλήσης και για ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση του τηλεφώνου. Πιέστε ενώ βρίσκεστε  

στην οθόνη επεξεργασίας για να επιστρέψετε στην οθόνη 

αδράνειας. 

K_STAR: Αστέρι 

Πληκτρολόγηση συμβόλων, *, P και +W. 

Σε κατάσταση επεξεργασίας, πιέστε για είσοδο σε κατάσταση 

πληκτρολόγησης συμβόλων. 

3 Βασικές λειτουργίες 

3.1 Πραγματοποίηση κλήσης 
Όταν εμφανίζεται το όνομα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Η 

ισχύς του σήματος εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη (5 

μπάρες είναι το ισχυρότερο σήμα). 

Η ισχύς σήματος επηρεάζεται από το περιβάλλον. Αν το σήμα 

δεν είναι καλό, δοκιμάστε να αλλάξετε τοποθεσία.  

3.2 Τηλεφωνικός κατάλογος 
Μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου μπορείτε να αποθηκεύσε-

τε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθε-

ρών τηλεφώνων, αριθμούς εργασίας και άλλες πληροφορίες. 

Από το Κεντρικό Μενού, επιλέξτε Τηλεφωνικός Κατάλογος ή 

πιέστε το δεξί πλήκτρο επιλογής ενώ βρίσκεστε στην οθόνη 

αδράνειας, για να μπείτε στον Τηλεφωνικό Κατάλογο. 
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3.3 Μηνύματα 
3.3.1 SMS 

4.4.1.1 Εισερχόμενα 
 Είσοδος στο φάκελο Εισερχόμενων μηνυμάτων 

για ανάγνωσή τους. 

4.4.1.2 Εξερχόμενα 
 Είσοδος στο φάκελο Εξερχόμενων για ανάγνωση 

των αποθηκευμένων μηνυμάτων. 

4.4.1.3 Σύνταξη μηνύματος 
 Μπορείτε να αποστείλετε (ή να λάβετε) γραπτά 

μηνύματα. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι ρυθμισμένος ο Αριθ-

μός Κέντρου Μηνυμάτων.  

 Μπείτε στο υπομενού Σύνταξη Νέου, για σύνταξη 

νέου μηνύματος (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5). 

Πιέστε Επιλογές 

 Προσοχή: ορισμένες πόλεις και περιοχές δεν 

υποστηρίζουν μηνύματα που περιέχουν περισσότερους από 

160 Αγγλικούς χαρακτήρες. 

4.4.1.4 Πρότυπα 
 Εδώ αποθηκεύονται ορισμένοι συχνά χρησιμο-

ποιούμενοι όροι, για να μην τους γράφετε κάθε φορά. Μπο-

ρείτε να τους επεξεργαστείτε ή να τους διαγράψετε.  

4.4.1.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων 
Μπορείτε να επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις μηνυμάτων 

 Μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις Μηνυμάτων 

 Ρύθμιση Προφίλ: επιλέξτε την επιθυμητή 

κατάσταση για τα μηνύματα. Κάθε κατάσταση έχει διαφορε-

τικές ρυθμίσεις ως προς τα ονόματα φακέλων, τον Αριθμός  

Κέντρου Εξυπηρέτησης, την ημερομηνία λήξης, τη μορφή κ.ά. 

 Συνήθεις ρυθμίσεις: Μπορείτε να ρυθμίσετε 

την απάντηση 

 Κατάσταση Μνήμης: για προβολή της κατά-
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στασης μνήμης της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου 

 Προτιμώμενος αποθήκευτικός χώρος: για 

αποθήκευσης στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM 

 Προτιμώμενος Φορέας: για να ρυθμίσετε τη 

μέθοδο μετάδοσης του μηνύματος 

 Ορισμός Αριθμού Κέντρου Μηνυμάτων: παρακα-

λούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες. Πληκτρολογήστε τον αριθμό 

κέντρου μηνυμάτων και στη συνέχεια πιέστε Ναι για ν’ απο-

θηκεύσετε τη ρύθμιση 

 Αναφορά κατάστασης: Αν ενεργοποιήσετε (ON) 

αυτή τη λειτουργία, θα σας αποστέλλεται αναφορά παράδοσης 

όταν λαμβάνονται τα μηνύματα που στέλνετε. 

Προσοχή: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον 

υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο 

3.3.2 MMS 

 Σύνταξη μηνύματος: Για να δημιουργήσετε νέο 

μήνυμα πολυμέσων. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία 

Προς, Κοιν., Ιδιαίτ. Κοιν., Θέμα, καθώς και να επεξεργαστείτε 

το περιεχόμενο. 

3.3.3 Chat 

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για chat μέσω μηνυμάτων 

με τις επαφές σας. Περιλαμβάνονται δύο chat rooms. 

3.3.4 Διακομιστής Τηλεφωνητή 

Τα φωνητικά μηνύματα αποθηκεύονται στο δίκτυο κινητής. 

Για ν’ μπορείτε να ακούτε φωνητικά μηνύματα, παρακαλούμε 

να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομεί-

ου. 

 Επεξεργασία: Για προσθήκη/ επεξεργασία του 

αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου 

 Σύνδεση με φωνητικό ταχυδρομείο: Για σύνδεση 

με φωνητικό ταχυδρομείο ώστε να ακούσετε τα μηνύματά σας 
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3.3.5 Μηνύματα Μετάδοσης 

 Κατάσταση λήψης: Για να ενεργοποιήσετε/ απε-

νεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπομπής μηνύματος 

 Ανάγνωση Μηνύματος: για να επιλέξετε το μενού 

για πρόσβαση στο μήνυμα εκπομπής που παραγγείλατε 

 Γλώσσα: Για να επιλέξετε γλώσσα εκπομπής 

 Ρύθμιση Καναλιού: Για ρύθμιση του καναλιού 

εκπομπής 

Προσοχή: Οι λειτουργίες μηνύματος εκπομπής και φωνητικού 

ταχυδρομείου παρέχονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας 

πάροχο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για 

λεπτομέρειες. 

3.4 Κέντρο κλήσεων 
Το κινητό τηλέφωνό σας αποθηκεύει έως 20 καταχωρήσεις για 

αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Μέσω 

αυτού του μενού μπορείτε να δείτε το ιστορικό των κλήσεων  

3.4.1 Ιστορικό κλήσεων 

 Αριθμός bytes που έχουν ληφθεί 

 Επαναφορά Μετρητή: για μηδενισμό του 

μετρητή 

3.5 Ρυθμίσεις 
Αυτό το μενού περιέχει διάφορες ρυθμίσεις του κινητού 

τηλεφώνου σας. 

3.5.1 Ρυθμίσεις Διπλής SIM  

Μπορείτε να επιλέξετε τέσσερις καταστάσεις: Dual SIM 

ανοιχτό, Μόνο SIM1 ανοιχτή, Μόνο SIM2 ανοιχτή, Κατά-

σταση πτήσεων. 

 Λειτουργία Πτήσης: μπορείτε να επιλέξετε 

κανονική κατάσταση ή λειτουργία πτήσης (σε λειτουργία 

πτήσης απενεργοποιούνται όλα τα σήματα του κινητού τηλε-

φώνου).  
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3.5.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου 

 Ημερομηνία και Ώρα: μπορείτε να ρυθμίσετε την 

ημερομηνία και την ώρα του κινητού τηλεφώνου 

 Επιλογή πόλης: Επιλογή της πόλης σας, για σωστή 

ρύθμιση της ώρας 

 Ρύθμιση Ημερομηνίας/ Ώρας: για να επιλέξετε την 

τρέχουσα ημερομηνία και ώρα 

 Ρύθμιση Μορφής: για να επιλέξετε μορφή εμφά-

νισης ώρας (12ωρη ή 24ωρη) 

 Προγραμματισμένη Ενεργοποίηση/ Απενεργο-

ποίηση: Για να ρυθμίσετε το κινητό τηλέφωνο ώστε να απε-

νεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί αυτόματα κατά την επιλεγ-

μένη ώρα 

 Γλώσσα: Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα  

 Προτιμώμενη Μέθοδος Εισαγωγής: Για να επιλέ-

ξετε την προτιμώμενη μέθοδο πληκτρολόγησης 

 Ρυθμίσεις οθόνης: 

 Ταπετσαρία: για να επιλέξετε ταπετσαρία για την 

οθόνη αδράνειας 

 Προφύλαξη οθόνης: για να επιλέξετε κάποια 

προφύλαξη οθόνης και το χρονικό διάστημά της  

 Ενεργοποίηση οθόνης: Για να εμφανίζεται το 3D 

λογότυπο κατά την ενεργοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε το 

εργοστασιακό ή να κάνετε λήψη 

 Απενεργοποίηση οθόνης: Για να εμφανίζεται το 

3D λογότυπο κατά την απενεργοποίηση. Μπορείτε να επιλέ-

ξετε το εργοστασιακό ή να κάνετε λήψη 

 Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας: Για εμφάνιση/ 

απόκρυψη της ημερομηνίας και της ώρας 

 Μήνυμα υποδοχής: Για να επιλέξετε αν θέλετε να 

εμφανίζεται μήνυμα υποδοχής κατά την ενεργοποίηση 

 Αποκλειστικό πλήκτρο: Για να ρυθμίσετε τη 
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λειτουργία των πλήκτρων κατεύθυνσης στην οθόνη αδράνειας.  

 Αυτόματη Ενημέρωση Ημερομηνίας/ Ώρας: 

Επιλέξτε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας 

αυτόματης ενημέρωσης Ημερομηνίας και Ώρας 

 Διάφορες Ρυθμίσεις: Για ρύθμιση του φωτισμού 

της οθόνης LCD  

3.5.3 Ρυθμίσεις Δικτύου 

 Επιλογή Δικτύου 

 Αυτόματη: Αυτόματη επιλογή του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας στο οποίο ανήκει η κάρτα SIM 

 Χειροκίνητη: Χειροκίνητη επιλογή του δι-

κτύου  

 Προτιμώμενα Δίκτυα: Προ-αποθήκευση των 

προτιμώμενων δικτύων   

 Σύνδεση GPRS: επιλογή των στοιχείων σύνδεσης 

GPRS  

3.5.4 Ρυθμίσεις ασφάλειας 

 Κλείδωμα κάρτας SIM: Μπορείτε να ενεργοποιή-

σετε ή να απενεργοποιήσετε την απαίτηση κωδικού SIM για 

τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. 

Η ενεργοποίηση της προστασίας μέσω κωδικού PIN σας 

προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM 

σας  

Αν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας μέσω 

κωδικού PIN, επιλέξτε ON για να την ενεργοποιήσετε. Την 

επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας, 

θα σας ζητηθεί κωδικός PIN. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία, επιλέξτε OFF. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε 

τον κωδικό PIN. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες: 

πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN, στη συνέχεια τον 

καινούριο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ξανά τον και-

νούριο.  
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Προσοχή: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές, 

η κάρτα SIM θα κλειδώσει. Θα απαιτηθεί κωδικός PUK για 

ξεκλείδωμα της κάρτας SIM. Οι κωδικοί PIN και PUK σας 

δίνονται κατά την προμήθεια της κάρτας SIM. Αν δεν σας 

έχουν δοθεί, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας 

πάροχο. Ο κωδικός PIN κάποιες φορές είναι 1234. Παρακα-

λούμε αλλάξτε τον και επιλέξτε τον επιθυμητό. 

 Κλείδωμα τηλεφώνου: Το κλείδωμα του τηλεφώ-

νου αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κινητού τηλε-

φώνου σας. 

Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα σας ζητηθεί κωδι-

κός PIN για ξεκλείδωμα του τηλεφώνου. Αν θέλετε πιέστε 

ξανά για ν’ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να μην 

απαιτείται κωδικός PIN τηλεφώνου 

Προσοχή: Ο εργοστασιακός κωδικός τηλεφώνου είναι 1122. 

Παρακαλούμε αλλάξτε τον και επιλέξτε τον επιθυμητό. 

 Κλείδωμα Προσωπικών Στοιχείων: Αυτή η λει-

τουργία προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να μην 

τα βλέπουν άλλοι. 

Ο αρχικός κωδικός είναι 0000. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη 

λειτουργία θα απαιτείται κωδικός για να μπαίνετε στον τηλε-

φωνικό κατάλογο και στα μηνύματα SMS. 

 Αυτόματο Κλείδωμα Πληκτρολογίου: Μπορείτε 

να ορίσετε κάποιο χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα 

κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο.  Αφού ολοκληρώσετε 

τη ρύθμιση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα μετά από το 

επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

        Πιέστε το δεξί πλήκτρο επιλογής και στη συνέχεια 

το πλήκτρο με τη δίεση για χειροκίνητο κλείδωμα του πλη-

κτρολογίου όταν βρίσκεστε στην οθόνη αδράνειας (μόνο με 

ενεργή κάρτα SIM). 

 Αλλαγή κωδικού: για ν’ αλλάξετε κωδικό. Εδώ 
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περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις κωδικού τηλεφώνου και κλει-

δώματος προσωπικών στοιχείων. 

Προσοχή: Κάποιες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη από τον 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 

3.5.5 Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων 

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, παρακαλούμε 

να πληκτρολογήσετε τον αρχικό κωδικό: 1122.  

3.6 Πολυμέσα 
Εδώ περιλαμβάνονται οι εφαρμογές: Κάμερα, Προβολή 

Εικόνων, Εγγραφή Βίντεο, Αναπαραγωγή Βίντεο, Αναπαρα-

γωγή Ήχου, Εγγραφή Ήχου και Ραδιόφωνο FM. 

3.7 Διαχείριση αρχείων 
Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα αρχεία. Υποστηρίζονται 

διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τη μορφή των αρχείων. 

3.8 Διασκέδαση & Παιχνίδια 
Παιχνίδια: Εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με το επιθυμητό 

παιχνίδι: Μπορείτε να ξεκινήσετε νέα παρτίδα, να επιλέξετε 

ρυθμίσεις, να δείτε τα καλύτερα σκορ ή να δείτε βοήθεια 

σχετικά με το παιχνίδι. 

3.9 Προφίλ Χρηστών 
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό προκαθορισμένο προφίλ 

ή να προσαρμόσετε κάποιο προφίλ ανάλογα με τις ανάγκες 

σας: Υπάρχουν 6 προφίλ: Γενικό, Συνάντηση, Εξωτερικός 

χώρος, Εσωτερικός χώρος και Ακουστικά και Bluetooth. 

3.10 Περισσότερα 
Περιλαμβάνονται οι εφαρμογές: Αριθμομηχανή, E-Book και 

Bluetooth.  

3.11 Συντομεύσεις 
Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει 11 ομάδες συντομεύσεων. 

Στο κεντρικό μενού μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή για 

ρύθμιση. Ακολουθούν λεπτομέρειες: Επιλέξτε κάποια συντό-

μευση μέσω του μενού συντομεύσεων, πιέστε το αριστερό 
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πλήκτρο επιλογής για επεξεργασία, επιλέξτε κάποιο μενού και 

στη συνέχεια πιέστε ξανά το αριστερό πλήκτρο επιλογής για 

επιβεβαίωση. 

Μπείτε στο Μενού Ρυθμίσεων και στη συνέχεια στο Μενού 

Ρυθμίσεων Τηλεφώνου, βρείτε το πλήκτρο λειτουργίας, και 

επιλέξτε κάποιο από τα πλήκτρα κατεύθυνσης (Πάνω, Κάτω, 

Αριστερά ή Δεξιά) ως πλήκτρο συντόμευσης. Στην οθόνη 

αδράνειας, πιέστε το επιλεγμένο πλήκτρο κατεύθυνσης για να 

ενεργοποιηθεί η συντόμευση που επιλέξατε. Κατόπιν, πιέζετε 

απλώς το πλήκτρο συντόμευσης για να ενεργοποιηθεί η 

λειτουργία που έχετε αντιστοιχίσει σ’ αυτό. 

Προσοχή: 

1. Αν χρησιμοποιήσετε λανθασμένο τύπο μπαταρίας υπάρχει 

κίνδυνος έκρηξης. 

2. Θα πρέπει να σέβεστε τους νόμους περί απόρριψης και 

ανακύκλωσης των μπαταριών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, 

UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, 
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Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, 

Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr 

 

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι το 

αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να 

ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: 

ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones.htm  

 

Πληροφορίες για το περιβάλλον 

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συ-

στήματα αποκομιδής απορριμμάτων) 

 
 

Απόρριψη χρησιμοποιημένων 

μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομέ-

νως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέ-

χει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες 

σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτο-

νται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 

Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετού-

νται στα κατάλληλα σημεία συλλογής 

για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτι-

κότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, 

κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα 

επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 

2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη 

δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο 

εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να 

μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις 

μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια. 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones.htm
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Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το 

σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το 

συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να 

απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορ-

ρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδο-

θεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για 

ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση 

των υλικών συμβάλλει στην εξοικονό-

μηση φυσικών πόρων. 

 

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 ανακύ-

κλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. 

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω 

ένδειξη 

 
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊό-

ντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, 

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  

CE ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita 

-smartphones.htm . 

Πληροφορίες ασφαλείας 

 

http://www.plaisio.gr/kinita%20-smartphones.htm
http://www.plaisio.gr/kinita%20-smartphones.htm
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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. 

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρ-

καγιάς και έκρηξης 

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 φορτιστή τραβώντας το 

καλώδιο. 

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο κα-

λώδιο ρεύματος. 

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε 

πτώσεις ή προσκρούσεις. 

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν 

έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζε-

ται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη 

διάρκεια καταιγίδας. 

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής 

σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου 

(Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. 

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιό-

ντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτη-

μένο επισκευαστικό κέντρο. 

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και 

τους φορτιστές με προσοχή 

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν 
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κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδια-

στεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές 

μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν 

σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή 

σας. 

Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρ-

μόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά 

την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή 

συσκευών. 

Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή 

μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παρά-

δειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές 

κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται 

να εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 

Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις 

μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς 

μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα 

και υπερθέρμανση. 

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους 

φορτιστές από ζημιά 

Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες 

σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συ-

σκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης 

και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των 

μπαταριών. 

Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά 

αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει 

σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέ-

κτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει 
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σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει 

υποστεί ζημιά. 

 

 

 

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 αγο-

ράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του ε-

ντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης α-

γοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον 

αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από 

την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Ser-

vice 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 προϊό-

ντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επι-

σκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 

χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση 

οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε πε-

ρίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει α-

ντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του 

και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χα-

ρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστά-
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σεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση 

της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελατ-

τωματικού 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 ανταλλα-

κτικό. 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 εί-

ναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Comput-

ers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικατα-

στάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυ-

ριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα 

μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεού-

νται να προβούν στην εγκατάσταση και παρα-

μετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμ-

μάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα 
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καταστήματα της Πλαίσιο Computers απο-

κλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης 

εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υπο-

χρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικα-

τάσταση 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 λειτουρ-

γικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να απο-

καταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα ο-

ποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα 

της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός 

είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προανα-

φερθεί, 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/ αντι-

κατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλει-

στική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την ε-

γκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, 

παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και 

προγράμματος που δεν εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Com-

puters πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 
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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 ημερολο-

γιακών 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 οποι-

ουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονι-

κά 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, συ-

μπεριλαμβανομένων 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 ε-

σάς 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. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει 

προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα 

καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί 

από ιούς. 
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2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις 

εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατά-

σταση 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 επι-

σκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 

χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση 

οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε πε-

ρίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει α-

ντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του 

και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χα-

ρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γε-

νικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η 

Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικατα-

στήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτο-

μάτως 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 επανεγκατά-

σταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιο-

δήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers 

δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και ε-

πανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων 

άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά 
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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 απο-

κλειστική ευθύνη του πελάτη. 

 

 

 

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρα-

κάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξου-

σιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμο-

λογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε 

ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλε-

κτρική καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σή-

ματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, α-

φαιρεθεί ή καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που 

δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδια-

γραφές 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 
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της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντή-

ρησης του κατασκευαστή. 

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστα-

σία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη 

εγκατάσταση ή χρήση. 

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστα-

σία 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 οποια-

δήποτε 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. 

 

 

 


