
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Πτώσεις ή κτυπήματα: Σε περίπτωση πτώσης ή κτυπήματος, αφαιρέστε το Smartphone σας από τη θήκη και ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί διαρροή από τη θήκη, μην την χρησιμοποιήσετε κάτω από το νερό.  

Καθαρίστε το εξωτερικό της θήκης: Ξεπλύνετε τη θήκη με καθαρό νερό και σκουπίστε την καλά με ένα απαλό πανί πριν αφαιρέσετε το 

Smartphone σας. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της θήκης σκληρά χαρτιά κουζίνας ή καθαριστικά με διαλυτικές ουσίες. 

Η θήκη έχει ελεγχθεί ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ανθεκτικότητας στο νερό και στη σκόνη IP68. Η πιστοποίηση της θήκης 

καλύπτει τη συνεχή βύθιση σε νερό (μέχρι 8 μέτρα βάθος) χωρίς να υπάρξουν βλάβες. Εντούτοις, η θήκη δεν προορίζεται για διαρκή βύθιση 

κάτω από το νερό. Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης πριν χρησιμοποιήσετε τη θήκη. Αν δεν τοποθετήσετε τη θήκη σωστά, μπορεί 

να μπει νερό μέσα της.  

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι καθαρή. Η θήκη συμμορφώνεται με τα πρότυπα IP68 μόνο αν όλα τα σημεία σφράγισης είναι 

σωστά κλεισμένα και ασφαλισμένα. Η θήκη ΔΕΝ είναι αδιάβροχη αν δεν τοποθετηθεί καλά.  

Τα αντιηλιακά περιέχουν χημικά και διαλυτικά που μπορεί να αφήσουν μόνιμα σημάδια στη θήκη ή σε εξαρτήματά της και μπορεί να προ-

καλέσουν διαρροή. Αν εκθέσετε κατά λάθος τη θήκη σε αντιηλιακά, ξεπλύνετε τη θήκη όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάντα να είστε προσε-

κτικοί κατά τη χρήση της θήκης αφού έχετε βάλει αντιηλιακό.  

Να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι από 0 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες χαμηλών ή υψηλών 

θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Ποτέ να μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εκτός του 

επιτρεπτού εύρους που περιγράφεται σ’ αυτές τις οδηγίες.  

Παρότι η θήκη αντέχει σε θερμοκρασίες πάνω από αυτές που περιγράφονται σ’ αυτές τις οδηγίες, σας συνιστούμε να μην την εκθέσετε σε 

τέτοιες καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα.  

Αποφύγετε την εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ή μαγνητικά πεδία. 

Ταξίδι με αεροπλάνο και υψόμετρο: Όταν ταξιδεύετε με τη θήκη στις αποσκευές, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο το βύσμα σιλικόνης 

ή ότι το πίσω μέρος είναι αποσυνδεδεμένο από το μπροστινό. Αυτό συμβαίνει γιατί η θήκη είναι 100% στεγανοποιημένη από το περιβάλλον 

και οι διαφορές πίεσης και θερμοκρασίας στις αποσκευές μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα σε ορισμένα τμήματα της θήκης. Το ίδιο ισχύει 

και σε περίπτωση που αποστείλετε τη θήκη μέσω αεροπορικού ταχυδρομείου ή την εκθέσετε σε συνθήκες μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας 

ή πίεσης, Πάντα να αποθηκεύετε τη θήκη με αποσυνδεδεμένο το βύσμα σιλικόνης. 

 

Στη συσκευασία θα βρείτε τα ακόλουθα: 
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Βήμα 1 ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ  

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν εκθέσετε τη συσκευή σας σε νερό, θα πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις ακόλουθες 

οδηγίες. 

1. Γεμίστε ένα δοχείο ή νεροχύτη μέχρι τη μέση. Βουτήξτε μέσα στο νερό τη θήκη αφού την κλείσετε. Κοιτάξτε μήπως βγαίνουν φυσαλίδες 

από το εσωτερικό της θήκης. 

2. Αντιμετώπιση προβλημάτων: Αν δείτε φυσαλίδες αέρα, αφαιρέστε τη θήκη από το νερό και εξετάστε το σημείο όπου βγαίνουν οι 

φυσαλίδες για να διαπιστώσετε αν την έχετε κλείσει καλά. Ελέγξτε μήπως δεν έχει κλείσει καλά το βύσμα σιλικόνης ή μήπως έχει 

κάποια φθορά. Πρέπει να το σπρώξετε ώστε να μην εξέχει. Επίσης ελέγξτε μήπως έχει υποστεί κάποια φθορά η θήκη. Καθαρίστε 

τυχόν τρίχες, ξέφτια ή σκόνη που βρίσκονται πάνω στο λαστιχάκι σιλικόνης, ξεπλένοντάς το με νερό. Καθαρίστε την εσοχή του περι-

βλήματος σιλικόνης χρησιμοποιώντας μπατονέτα. Συναρμολογήστε ξανά τη θήκη και δοκιμάστε και πάλι. 

3. Αν δεν εμφανίζονται φυσαλίδες, τοποθετήστε ένα πιο βαρύ αντικείμενο πάνω στο πίσω μέρος της θήκης και αφήστε τη βυθισμένη για 

15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μέρος της θήκης κοιτάζει προς τα κάτω και ότι η μεμβράνη της οθόνης αφής δεν έχει υποστεί 

βλάβη κατά τη δοκιμή.  

4. Μετά από 15 λεπτά, αφαιρέστε τη θήκη από το νερό και στεγνώστε τη με μία απαλή πετσέτα. Επιθεωρήστε το εσωτερικό της θήκης 

για τυχόν σημάδια νερού (Μπορεί να δείτε μικρές σταγόνες νερού στην εσοχή στο λαστιχάκι σιλικόνης κατά το άνοιγμα της θήκης. 

Αυτό είναι φυσιολογικό). 

5. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε απαλή πετσέτα ή πανί με μικροίνες για να στεγνώσετε τη θήκη. Να μη χρησιμοποιείτε σκληρό χαρτί 

κουζίνας. Επιθεωρήστε το εσωτερικό της θήκης για τυχόν σημάδια νερού. Αν υπάρξει διαρροή, να μη χρησιμοποιήσετε τη θήκη για 

προστασία. 

Βήμα 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

Πάντα να δοκιμάζετε τη θήκη πριν την τοποθέτηση ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι στεγανή.  

Για να αποφύγετε διαρροές, παρακαλούμε αφαιρέστε τυχόν προστατευτικό γυαλί (tempered glass) από το τηλέφωνό σας πριν το τοποθε-

τήσετε στη θήκη.  

Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κάθε φορά που τοποθετείτε το τηλέφωνό σας. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη θήκη για πρώτη 

φορά ή αν τη ρίξετε κάτω κατά λάθος, ελέγξτε αν είναι στεγανή με τον τρόπο που περιγράφηκε στο Βήμα 1 ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σε 

καλή κατάσταση. Να μη χρησιμοποιήσετε τη θήκη σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη. Σημείωση: Πάντα να τοποθετείτε το τηλέφωνό  

σας στη θήκη ενώ βρίσκεστε σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Να μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στη θήκη ενώ είναι βρεγμένη ή σε περί-

πτωση που βρίσκεστε σε βρώμικο, σκονισμένο ή αμμώδες περιβάλλον .   

Κάμερα προς τα πάνω 

15 λεπτά 

Ή 



 

1. Αφαιρέστε το βύσμα σιλικόνης.  

2. Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να στρίψετε και να ανοίξετε το πίσω μέρος της θήκης ή χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για 

να τραβήξετε το πίσω μέρος της θήκης ώστε να ανοίξει. Να μη χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να 

ανοίξετε τη θήκη.  

3. Ενώ η θήκη είναι ανοιχτή, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι καθαρά και δεν έχουν σκόνη, άμμο ή τρίχες. Αν είναι βρώμικα, 

παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης που υπάρχουν σ’ αυτές τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το 

λαστιχάκι σιλικόνης είναι βρώμικο μπορεί να προκληθούν διαρροές. 

4. Περιστρέψτε το διακόπτη σιγής δεξιόστροφα ώστε να μην επηρεάζει το διακόπτη αθόρυβης/ κανονικής λειτουργίας του 

Smartphone.  

5. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στη θήκη με την πρόσοψη να κοιτάζει προς τα μέσα και ξεκινώντας από το κάτω μέρος. Στη συνέ-

χεια πιέστε το πάνω μέρος ώστε να μπει καλά στη θήκη.  

6. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη.  

7. Τοποθετήστε το πίσω μέρος της θήκης και βεβαιωθείτε ότι ο φακός της κάμερας θα βρίσκεται στο σωστό σημείο.  

8. Πιέστε το πίσω μέρος της θήκης ώστε να κλείσει με ασφάλεια. 

9. Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι σιλικόνης δεν εμποδίζεται και δεν έχει μαγκώσει ή πιαστεί κάπου. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι 

τέτοιο, συναρμολογήστε ξανά τη θήκη ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα 

10. Σπρώξτε το βύσμα σιλικόνης ώστε να μπει στο κάτω μέρος της θήκης. 

Βήμα 3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ  

1. Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να στρίψετε και να ανοίξετε το πίσω μέρος της θήκης ή χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για 

να τραβήξετε το πίσω μέρος της θήκης ώστε να ανοίξει. Να μη χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να 

ανοίξετε τη θήκη. 

2. Αφαιρέστε το πίσω μέρος της θήκης. 

3. Ταρακουνήστε το τηλέφωνο ώστε να βγει από τη θήκη χρησιμοποιώντας το χέρι σας. ΠΟΤΕ να μην πιέζετε την οθόνη αφής 

για να αφαιρέσετε το τηλέφωνο.  

 

Ή 



 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

 

1. Οι ηχητικές μεμβράνες είναι λεπτές και τυχόν βλάβη σ’ αυτές θα καταστήσει τη θήκη σας μη αδιάβροχη. Αν ο συνομιλητής δεν σας 

ακούει καθαρά, μπορεί να υπάρχει αστάθεια πίεσης στη θήκη ή νερό στις μεμβράνες. 

2. Αστάθεια πίεσης μπορεί να προκληθεί από αλλαγή στη θερμοκρασία ή στο υψόμετρο. Για εξαιρετικά καθαρό ήχο, δεν θα πρέπει να 

υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της θήκης. Για να λύσετε το πρόβλημα, ενώ βρίσκεστε σε στεγνό 

μέρος, απλά ανοίξτε το βύσμα σιλικόνης και αφήστε την πίεση να εξισορροπηθεί. Τοποθετήστε το βύσμα και πάλι στην υποδοχή και 

ο ήχος θα πρέπει να είναι πλέον καθαρός. 

3. Αν έχετε βρεθεί πρόσφατα σε νερό, μπορεί να μπήκε νερό στην ηχητική μεμβράνη. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, απλά τραντάξτε 

ή φυσήξτε ώστε το παγιδευμένο νερό να φύγει από το βύσμα σιλικόνης.  

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
Το λαστιχάκι σιλικόνης και το βύσμα σιλικόνης είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξασφαλίζουν ότι η θήκη είναι αδιάβροχη. Αν είναι 

λερωμένα, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να τα καθαρίσετε.  

 

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το λαστιχάκι σιλικόνης από το πίσω μέρος της θήκης. Μην το τεντώνετε ή το στρίβετε. 

2. Χρησιμοποιήστε μπατονέτα ή την διπλωμένη άκρη ενός πανιού από μικροίνες για να καθαρίσετε την εγκοπή στο πίσω μέρος της 

θήκης. 

3. Ξεπλύνετε το λαστιχάκι σιλικόνης με νερό και χρησιμοποιήστε τις άκρες των δαχτύλων σας για να αφαιρέσετε σκόνες, άμμο ή τρίχες 

από τη λαστιχένια επιφάνεια. Τραντάξτε και στεγνώστε. 

4. Τοποθετήστε προσεκτικά το λαστιχάκι σιλικόνης μέσα στην εσοχή του πίσω μέρους της θήκης (μία – μία γωνία). Βεβαιωθείτε ότι θα 

μπει σωστά σε όλες τις γωνίες. Μην το περιστρέφετε  

5. Για να καθαρίσετε το βύσμα σιλικόνης, βάλτε λίγο νερό και χρησιμοποιήστε τις άκρες των δαχτύλων σας για να αφαιρέσετε σκόνες, 

άμμο ή τρίχες από τη λαστιχένια επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά.  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας όταν η θήκη είναι βρεγμένη ή αν υποπτεύεστε ότι έχει πέσει νερό μέσα στη θήκη. Σε 

διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή ηλεκτρική βλάβη στο τηλέφωνό σας και να ακυρωθεί η εγγύηση. 

Να μη χρησιμοποιείτε τη θήκη κοντά σε εστίες φωτιάς ή υπερβολικής θερμότητας. 

Να μην τροποποιήσετε ή επισκευάσετε κανένα από τα αρχικά εξαρτήματα της θήκης. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη 

στη θήκη και να μπει νερό στο εσωτερικό. 

Να είστε προσεκτικοί στο περιβάλλον χρήσης. Να προσέχετε τυχόν απαγορευτικές πινακίδες ή κινδύνους στο σημείο όπου βρίσκεστε. 

Προειδοποίηση: Κίνδυνος πνιγμού- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 

 


