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COFFEE MAKER 
 

INSTRUCTION MANUAL 
                  

 

MODEL: CM4626 
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IMPORTANT SAFEGUARDS 
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed 
including the following: 
1. Read all instructions. 
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the 

rating plate. 
3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your 

house is well earthed. 
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or 

other liquid. 
5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down 

completely before taking off, attaching components or before cleaning. 
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or 

is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility 
for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. 

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in 
fire, electric shock or injury to persons. 

8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or counter. 
9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance. 
10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged. 
11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord. 
12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment. 
13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. 
14. Be careful not to get burned by the steam. 
15. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). 

Use handle or knobs. 
16. Do not let the coffee maker operate without water. 
17. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or making steam. 
18. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from wall 

outlet. 
19. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 

20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: 

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 
– farm houses; 
– by clients in hotels, motels and other residential type environments; 
– bed and breakfast type environments. 

22. Do not use outdoors. 

23. Save these instructions. 
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KNOW YOUR COFFEE MAKER (product may be subject to change without 

prior notice) 
 
 

 

Froth device

Tank cover

Detachable water tank

Steam control knob

Steam wand

Removable cup shelf
Drip tray

Measuring spoon

ON/OFF switch

Steam switch
Power indicator

Ready indicator

Coffee switch

Steel mesh
Press bar Metal funnel

Funnel handle
 

BEFORE THE FIRST USE 
To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm water as 
follows: 
1. Pour water into water tank, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then 

replace the water tank cover. 
Note: the appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you can fill the tank with 
water firstly, and then put the tank into the appliance.  

2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh), then insert the funnel into the appliance 
from the “Insert” position and release the press bar, and you can fix them into coffee maker firmly 
through turn it anticlockwise until it is at the lock position. 

3. Place a jug on removable shelf. Make sure the steam control knob is on the minimum position. 
Note: the appliance is not equipped with jug, please use yourself jug or coffee cup. 

4. Connect to power source, turn the ON/OFF switch to the “I” position. The power indicator will be 
illuminated. 

5. Turn the coffee switch to the “I” position, the pump will pump water, when there is water flowing 
out and turn the coffee switch to the “O” position, turn the steam switch to the “O” position and 
waiting for a moment, the appliance begins to be pre-heated until the ready indicator is illuminated, 
it shows the pre-heating is finished. Turn the coffee switch to “I” position again, and water will 
flow out. 

6. After about one minute, turn the coffee switch to the “O” position to stop brewing, you can pour 
the water in container out then clean them thoroughly, now you can start brewing. 
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Note: There may be noise when pumping the water on the first time, it is normal, the appliance is 
releasing the air in the appliance. After about 20s, the noise will disappear. 

PRE-HEATING  
To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheating the appliance before 
making coffee, including the funnel, filter and cup, so that the coffee flavour can not be influenced 
by the cold parts.   

1. Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with desired water, the water level 
should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly.  

2. Set two–cup steel mesh into metal funnel, then insert the funnel into the appliance from the 
“Insert” position and release the press bar, and you can fix them into coffee maker firmly through 
turn it anticlockwise until it is at the lock position.(See fig. 1). 

3. Place an espresso cup (your cup) on removable shelf.  
4. Then connect the appliance to power supply source. Make sure the steam control knob is on the 

minimum position. 
5. Turn the ON/OFF switch to the “I” position, the power indicator will be illuminated, make sure the 

steam switch on the “O” position. Turn the coffee switch to the “I” position, when there is water 
flowing out, turn the coffee switch to the “O” position immediately. The purpose of the step is to 
pump the water of the tank into the housing. 

6. When the ready indicator is illuminated, you should turn the coffee switch to the “I” position again, 
there will be hot water flowing out. After about one minute, turn the coffee switch to the “O” 
position. The pre-heating is finished. 

 

MAKE ESPRESSO COFFEE   
1. Remove the metal funnel by turning it in clockwise, set steel mesh into metal funnel. Add coffee 

powder to steel mesh with measuring spoon, a spoon coffee powder can make about a cup of top-
grade coffee, then press the ground coffee powder 
tightly with the tamper.  

2. Then insert the funnel into the appliance from the 
“Insert” position and release the press bar, and you can 
fix them into coffee maker firmly through turn it 
anticlockwise until it is at the lock position.(See fig. 1). 

3. Pour out the hot water in the cup. Then place the hot 
cup (your cup) on removable shelf. 

4. At the time, the ready indicator is illuminated, once the ready indicator is illuminated, you should 
turn the coffee switch to the “I” position, waiting for a moment, there will be coffee flowing out. 
Note: During brewing coffee or making steam, it is normal that the ready indicator is likely to 
extinguish, it only means that the heater is heating up to keep the temperature at the standard range. 

5. You should turn the ON/OFF switch to “O” position manually when desired coffee is obtained or 
the colour of coffee changes weak obviously, the power indicator and ready indicator go out and 
the coffee maker stops working, your coffee is ready now. 
 WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, as you need 
operate manually sometimes! 

6. After finishing making the coffee, you can take the metal funnel out by turning it clockwise, and 
then pour the coffee residue out with the steel mesh pressed by press bar. 

7. Let them cool down completely, then rinse under running water. 

Fig.1
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MAKE CAPPUCCINO 
You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothing milk. 
Note: during making steam, the metal funnel must be assembled in position. 
Method: 
1  Prepare espresso first with container big enough according to the part “MAKE ESPRESSO 

COFFEE”, make sure that the steam control knob is on the minimum position.  
2  Turn the steam switch to the “I” position, waiting for until the ready indicator is illuminated. 
3  Fill a jug with about 100 grams of milk for each cappuccino to be prepared, you are recommended 

to use whole milk at refrigerator temperature (not hot!).  
Note: In choosing the size of jug, it is recommended the diameter is not less than 70±5mm, and 
bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, make sure the height of jug is enough.

4  Insert the frothing device into the milk about two centimetres. 
5  Turn the steam control knob slowly in anti-clockwise, steam will come out from the frothing 

device. Froth milk in the way moving vessel round from up to down. 
Note: Never turn the steam control knob rapidly, as the steam will accumulate rapidly in short time 
which may increase the potential of the risk of explosion. 

6. When the required purpose is reached, you can turn the steam control knob to the minimum 
position. 
Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops generating, but care not 
to hurt! 

7  Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten to taste 
and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder. 

8  Turn the ON/OFF switch to the “O” position to cut off the power source. 
Note: after making steam, we recommend you allow the coffee maker to cool down at least for 5 
min before making coffee again. Otherwise burnt odor may occur in your Espresso coffee. If you 
do not want to wait for 5 minutes, you only need turn the steam switch to the “O” position and dip 
the steam wand into you cup firstly, then turn the steam control knob in anti-clockwise, turn the 
coffee switch to the “I” position to pump water, once the ready indicator is extinguished, you shall 
turn the coffee switch to the “O” position and turn the steam control knob to the minimum position, 
wait for a moment, once the ready indicator is illuminated again, you can make coffee again. 

 

PRODUCING STEAM TO HEAT LIQUIDS OR FROTH MILK SINGLY 
The steam wand can be used to froth milk singly or make hot beverages like drinking chocolate, water 
or tea. 
Method: 
1. Open the tank cover, remove the detachable tank and fill it with desired water, the water level 

should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly. 
2. Replace the tank cover, and then connect the appliance to power supply source. 
3. Turn the ON/OFF switch to the “I” position, the power indicator is illuminated. 
4. Turn the coffee switch to the “I” position, make the steam switch to the “O” position, when there is 

water flowing out, turn the coffee switch to the “O” position immediately, turn the steam switch to 
the “I” position and waiting for a moment, the appliance begins to be heated until the ready 
indicator is illuminated, it shows the heating is finished.  

5. Dip the steam wand into the liquid to be heated or the prepared frothing milk. Turn the steam 
control knob in anti-clockwise slowly to start making steam. 

6. When the required temperature is reached or desired frothing milk is obtained, you can turn the 
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steam control knob to the minimum position. 
7. Press the ON/OFF switch to the “O” position to cut off the power source. 

 

CLEAN AND MAINTENANCE: 
1  Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning. 
2  Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip tray 

and removable shelf regularly then dry them.  
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for 
cleaning. 

3  Detach the metal funnel through turning it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can 
clean it with cleanser, but at last you must rinse with clear water. 

4  Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.  

 

CLEANING MINERAL DEPOSITS  

1. To make sure your coffee maker operating efficiently, internal piping is cleanly and the peak flavor 

of coffee, you should clean away the mineral deposits left every 2-3 months. 

2. Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water and descaler is 4:1, the 

detail refers to the instruction of descaler. Please use “household descaler”, you can use the citric 

acid (obtainable from chemist’s or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of 

water and three parts of citric acid). 

3. According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee powder in it) and carafe 

(jug) in place. Brewing water per “ PRE-HEATING”. 
4. Press the ON/OFF switch to “I” position, the power indicator will be illuminated, you should turn 

the coffee switch to the “I” position, make sure the steam switch to the“O” position, when there is 
water flowing out and turn the coffee switch to the “O” position, and waiting for a moment, the 
coffee maker begins to be heated.  

5. When the ready indicator is illuminated, it shows the heating is finish. Turn the coffee switch to 
the “I” position and make make two cups coffee (about 2Oz). Then turn the coffee switch to the 
“O” position and wait for 5s. 

6. Turn the steam switch to the “I” position, waiting for until the ready indicator is illuminated. Make 
steam for 2min, then turn the steam control knob to the minimum position to stop making steam. 
Turn the ON/OFF switch to the “O” position to stop the unit immediately, make the descalers 
deposit in the unit at least 15 minutes. 

7. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times. 
8. Then turn the steam switch to “O” position, when the ready indicator is illuminated, turn the coffee 

switch to the “I” position to brew until no descaler is left. 

9. Then brewing coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the steps of 4-6 

for 3 times (it is not necessary to wait for 15 minutes in step of 6), then brewing until no water is 

left in the tank. 

10. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is cleanly. 
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TROUBLE SHOOTING  
Symptom Cause Corrections 

There is much water in the drip 
tray. 

Please clean the drip tray. Water leaks from the bottom of 
coffee maker. 
 The coffee maker is malfunction. Please contact with the 

authorized service facility for 
repairing. 

Water leaks out of outer side of 
filter. 

There is some coffee powder on 
filter edge. 

Get rid of them. 

No clean correctly after 
cleaning mineral deposits.  

Clean coffee maker per the 
content in “before the first use” 
for several times. 

Acid (vinegar) taste exists in 
Espresso coffee.  

The coffee powder is stored in a 
hot, wet place for a long time. 
The coffee powder turns bad. 

Please use fresh coffee powder, 
or store unused coffee powder in 
a cool, dry place. After opening a 
package of coffee powder, reseal 
it tightly and store it in a 
refrigerator to maintain its 
freshness. 

The coffee maker cannot work 
any more. 

The power outlet is not plugged 
well.  

Plug the power cord into a wall 
outlet correctly, if the appliance 
still does not work, please 
contact with the authorized 
service facility for repairing. 

The steam ready indicator is not 
illuminated. 

Only after the steam ready 
indicator is illuminated, the 
steam can be used to froth. 

The container is too big or the 
shape is not fit. 

Use high and narrow cup. 

The steam cannot froth. 

You have used skimmed milk Use whole milk or half-skimmed 
milk 

Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found, you had better contact 
certified serving center. 

 

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL 
You can help protect the environment! 
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical 
equipments to an appropriate waste disposal center. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ  

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός 

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 ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.plaisio.gr/zwgrafiki-hobby/lifestyle/oikiakes-

syskeues.htm 

Πληροφορίες για το περιβάλλον  

Το προϊόν 82C Μηχανή Espresso CM-4626 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 

 

 

http://www.plaisio.gr/zwgrafiki-hobby/lifestyle/oikiakes-syskeues.htm
http://www.plaisio.gr/zwgrafiki-hobby/lifestyle/oikiakes-syskeues.htm
http://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 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. Αποτανθείτε 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 εμποδίστε 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 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, 82oC 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. 

Όροι εγγύησης προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect, 82oC 



 

 

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, 82oC 
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. 

Όροι εγγύησης προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect, 82oC 



 

 

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. 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. 

Όροι εγγύησης προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect, 82oC 

 




