
 
 
 
 

 
 
 
 

SCANNER ΧΕΙΡΟΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 

ΣΑΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 
Άµεσα, σε κάρτα microSD! 

(απαιτείται κάρτα microSD, δεν περιλαµβάνεται)  
 
 
 
 



1. Κύρια Χαρακτηριστικά 

1. Μπορείτε να επιλέξετε έγχρωµη/ ασπρόµαυρη σάρωση 
2. Επιλογή σάρωσης dpi 900/ 600/ 300 dpi 
3. Τα αρχεία αποθηκεύονται σε µορφή JPG ή PDF 
4. Άµεση αποθήκευση σε µορφή JPG ή PDF, σε κάρτα microSD 
5. Υποστηρίζει κάρτα microSD µέχρι 32GB  
6. Οδηγός για Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 ή 

µεταγενέστερα (άµεση σύνδεση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον οδηγός) 
7. Μπορείτε να συνδέσετε µε iPad ή Android Tablet για άµεση λήψη των 

σαρωµένων εικόνων 
 

2. Εξαρτήµατα  

 
 

Αρ. Εξάρτηµα Λειτουργία 

1 Θήκη µπαταριών Για τοποθέτηση 3 αλκαλικών µπαταριών ΑΑΑ 

2 Υποδοχή USB Μεταφορά των εικόνων σε υπολογιστή µέσω του 
παρεχόµενου καλωδίου  

3 Ένδειξη LED 
σάρωσης 

Έτοιµο για σάρωση: Το πράσινο LED είναι 
αναµµένο 

4 Οθόνη LCD Προβολή των αποτελεσµάτων της σάρωσης 
5 Ένδειξη LED 

σφάλµατος  
Πολύ γρήγορη ταχύτητα σάρωσης: Το κόκκινο 
LED ανάβει 

6 Πλήκτρο [CL/ 
BW: JPG/ PDF] 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιλογή του χρώµατος 
σάρωσης και της µορφής αποθήκευσης (JPG/ 
PDF). COLOR � Έγχρωµη σάρωση, BW � 
Ασπρόµαυρη σάρωση 

7 Πλήκτρο ανάλυ-
σης [RESOLU-
TION] 

Επιλέξτε ανάλυση HI (900dpi)/ MI (600dpi)/ LO 
(300dpi). Θα εµφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη στην 
οθόνη LCD 
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Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση: Πιέστε και 
κρατήστε πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα. Ενώ είναι 
ενεργοποιηµένη η συσκευή, πιέστε για έναρξη 
σάρωσης και πιέστε ξανά για διακοπή 

9 [FORMAT] Πιέστε για διαµόρφωση της κάρτας Micro SD 

10 [TIME SET] Πιέστε για είσοδο σε κατάσταση ρύθµισης ώρας 
11 Υποδοχή SD Υποδοχή κάρτας Micro SD 



 

3. Επεξήγηση εικονιδίων κατάστασης   

 
Αρ. Λειτουργία Περιγραφή 

1 Ένδειξη κάρτας 
Micro SD 

 Οι εικόνες θα αποθηκεύονται στην 
κάρτα MicroSD 

2 Ένδειξη µπατα-
ρίας 

Οι µπαταρίες είναι γεµάτες 
 
Οι µπαταρίες έχουν αδειάσει 

3 Ένδειξη µεθόδου 
σάρωσης 

Έγχρωµη (Color) ή Μονόχρωµη (Mono) 

4 Επιλεγµένη 
ανάλυση 

HI: 900 dpi/ MI: 600 dpi/ LO: 300 dpi 

5 Αριθµός εικόνων 
& µορφή 

∆είχνει το συνολικό αριθµό εικόνων που βρίσκο-
νται στην κάρτα SD (Μορφή JPG ή PDF) 

6 Το Scanner είναι 
συνδεδεµένο µε 
τον υπολογιστή 

∆είχνει ότι το scanner είναι συνδεδεµένο µε 
υπολογιστή και µπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
σάρωση µέσω της εφαρµογής MagicScan 

 

4. Χρήση του Scanner  

 
4.1 Μέθοδος χρήσης 
1. Σε εξωτερικό χώρο: Χάρη στις 3x µπαταρίες AAA που χρησιµοποιεί, η συ-
σκευή δεν απαιτεί υπολογιστή για τη χρήση της καθώς όλες οι σαρωµένες εικόνες 
αποθηκεύονται σε κάρτα SD. 
2. Σε εσωτερικό χώρο: Συνδέοντας τον υπολογιστή σας µέσω καλωδίου USB 
(δεν απαιτείται µπαταρία & κάρτα SD), µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εφαρ-
µογή MagicScan για σάρωση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής. 
Κατά τη σύνδεση του Scanner µε υπολογιστή µέσω καλωδίου USB, η ένδειξη 
δείχνει PC και η ανάλυση είναι 300dpi. Αν θέλετε να επιλέξετε χρωµατικό µοντέ-
λο, θα χρειαστεί να κάνετε τη σωστή ρύθµιση στην εφαρµογή MagicScan. 
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής. 
 
 
 
 



 
4.2 Τοποθέτηση µπαταριών 
1. Ανοίξτε τη θήκη των µπαταριών. 
2. Τοποθετήστε 3* αλκαλικές µπαταρίες ΑΑΑ στη θήκη. Παρακαλούµε να 

σεβαστείτε την πολικότητα που δεικνύεται στο εσωτερικό της θήκης. Κλείστε 
τη θήκη. 

3. Ενεργοποιήστε το Scanner πιέζοντας το πλήκτρο   για 2 δευτερόλε-
πτα.  

 
4.3 Τοποθέτηση κάρτας µνήµης Micro SD (δεν περιλαµβάνεται) 
Θα πρέπει να τοποθετήσετε κάρτα MicroSD για εγγραφή και αποθήκευση των 
εικόνων σας.  
 
Τοποθέτηση κάρτας MicroSD: 
1. Απενεργοποιήστε το Scanner. 
Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στη θύρα κάρτας MicroSD και πιέστε ελαφρά 
µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 
 
Σηµείωση: Μην πιέζετε δυνατά την κάρτα γιατί 
µπορεί να προκληθεί βλάβη στο scanner και στην 
κάρτα MicroSD. Παρακαλούµε να την τοποθετήσετε 
µε τη σωστή φορά. Αν δεν µπαίνει, προσπαθήστε να 
την γυρίσετε ανάποδα και να την τοποθετήσετε 
ξανά.  
 
 
4.4 ∆ιαµόρφωση της κάρτας Micro SD 
Παρακαλούµε να είστε προσεκτικοί µε αυτή τη λειτουργία: ∆ηµιουργήστε 
αντίγραφα ασφαλείας των σηµαντικών αρχείων σας σε άλλη κάρτα Micro SD πριν 
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία.  
1. Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή κάρτας MicroSD του scanner 

και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Scanner.  
2. Πιέστε το πλήκτρο ∆ιαµόρφωσης (Format) για να µπείτε σε κατάσταση 

διαµόρφωσης. Εµφανίζεται η ένδειξη “F” στην οθόνη.   

3. Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε τη διαµόρφωση της κάρτας 
MicroSD. 

4. Η ένδειξη της κάρτας SD θα αναβοσβήνει µέχρι να ολοκληρωθεί η διαµόρ-
φωση.  

Μετά τη διαµόρφωση, όλα τα περιεχόµενα της κάρτας θα έχουν διαγραφεί. 
 
 
 
 
 



4.5 Ρύθµιση ώρας 
1. Πιέστε το πλήκτρο [TIME SET] για να µπείτε σε κατάσταση ρύθµισης ώρας. 
2. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “2011” και αναβοσβήνει. Πιέστε [CL/ BW: 

JPG/ PDF] για να επιλέξετε έτος και στη συνέχεια πιέστε  για επιβε-
βαίωση και είσοδο σε κατάσταση ρύθµισης µήνα. 

3. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να ρυθµίσετε το µήνα, την ηµέρα, την ώρα και τα 
λεπτά διαδοχικά. 

4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες, πιέστε [TIME SET] ξανά για 
έξοδο. 

 
4.6 Ρύθµιση ανάλυσης 
Πιέστε το πλήκτρο [RESOLUTION] για να επιλέξετε ανάλυση HI (900dpi)/  
MI(600dpi)/ LO(300 dpi). Το αντίστοιχο εικονίδιο ανάλυσης εµφανίζεται στην 
οθόνη LCD.  
 
4.7 Επιλογή χρώµατος & µορφής αποθήκευσης 
Πιέστε [CL/ BW: JPG/ PDF] για να επιλέξετε Color (Έγχρωµη σάρωση) ή Mono 
(Ασπρόµαυρη σάρωση) καθώς και τη µορφή αποθήκευσης. Τα αντίστοιχα 
εικονίδια εµφανίζονται στην οθόνη LCD. 
 
JPG: Η εικόνα αποθηκεύεται µε µορφή JPG. 
PDF: Η εικόνα αποθηκεύεται µε µορφή PDF. 
COLOR: Έγχρωµη σάρωση. 
BW: Ασπρόµαυρη σάρωση.  
 
Ακολουθούν παρακάτω παραδείγµατα ρυθµίσεων: 
 

  
 
 
 
 
 

Έγχρωµη σάρωση + µορφή JPG 

Έγχρωµη σάρωση + µορφή PDF 

Ασπρόµαυρη σάρωση + µορφή JPG 

Ασπρόµαυρη σάρωση + µορφή PDF



4.8 Μέθοδος σάρωσης 

• Κρατήστε καλά το έγγραφο µε το ένα χέρι σας. 
• Τοποθετήστε καλά το Scanner στο σηµείο έναρξης της σάρωσης και πιέστε 

. 

• Σύρετε σιγά – σιγά το Scanner, κρατώντας το χέρι σας σταθερό για καλύτερη 
ποιότητα.  

• Πιέστε ξανά  για να σταµατήσετε τη σάρωση. 

 
5. Ενδείξεις LED  

 
1. ΠΡΑΣΙΝΟ LED ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Σάρωση σε εξέλιξη. 
2. ΠΡΑΣΙΝΟ LED ΣΒΗΣΤΟ: Αναµονή/ Η Σάρωση ολοκληρώθηκε. 
3. ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΑΝΑΜΜΕΝΟ:  

• Η σάρωση είναι πολύ γρήγορη και µπορεί να προκλήθηκε σφάλµα σά-
ρωσης ή ο Scanner έχει χαµηλή στάθµη µπαταριών.  

• Επανεκκινήστε και κάντε νέα σάρωση ή αλλάξτε µπαταρίες.  
4. ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΣΒΗΣΤΟ:  

• ∆εν υπάρχει σφάλµα ως προς την ταχύτητα σάρωσης. 
• Συνεχίστε τη διαδικασία σάρωσης.  

* Η σάρωση ξεκινά µόλις πιέσετε  . 

* Για να ολοκληρώσετε τη σάρωση, πιέστε  ξανά.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 



6. Μέθοδος σύνδεσης υπολογιστή και tablet  

6.1 Σύνδεση µε υπολογιστή για ανάγνωση κάρτας SD 
Τοποθετήστε κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας SD και χρησιµοποιήστε το καλώ-
διο USB για σύνδεση µε υπολογιστή (∆εν απαιτείται µπαταρία ή οδηγός). Στη 
συνέχεια θα εµφανιστεί το εικονίδιο Αφαιρούµενου δίσκου στην οθόνη του 
υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ για να το ανοίξετε και να µπείτε στο φάκελο DCIM 
ώστε να δείτε τις εικόνες.  
 
6.2 Σύνδεση µε υπολογιστή και χρήση της εφαρµογής MagicScan για 
σάρωση 
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο USB για σύνδεση µε υπολογιστή αφού έχετε 
εγκαταστήσει την εφαρµογή στον υπολογιστή (δεν απαιτείται κάρτα SD ή µπατα-
ρία). Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Scanner. Ανοίξτε την εφαρµογή MagicScan 
και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής για λεπτοµέρειες.  
 
6.3 Σύνδεση µε iPad για ανάγνωση κάρτας SD 
1. Ενεργοποιήστε το Scanner. 
2. Συνδέστε το Scanner µε iPad µέσω καλωδίου USB & *iPad connection kit. 
3. Οι αποθηκευµένες εικόνες στην κάρτα SD εµφανίζονται αυτόµατα. 
 
6.4 Σύνδεση µε Android Tablet για ανάγνωση κάρτας SD 
1. Ενεργοποιήστε το Scanner. 
2. Συνδέστε το Scanner µε Tablet µέσω καλωδίου USB. 
3. Ο φάκελος DCIM θα εµφανιστεί στην οθόνη. Κάντε διπλό κλικ για να µπείτε 

στο φάκελο για εµφάνιση των εικόνων. 
 

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αισθητήρας εικόνας Έγχρωµος αισθητήρας  
Ανάλυση αισθητήρα 900 DPI 

Ανάλυση σάρωσης 300 DPI (Εργοστασιακή ρύθµιση)/ 600 DPI/ 
900 DPI  

Πλάτος και µήκος σάρωσης 217mm (Π) * 1200mm (Μ) 

Μορφή αρχείων JPG ή PDF 

Εξωτερική µνήµη Υποστηρίζεται κάρτα MicroSd (µέχρι 32GB) 

Εστιακό εύρος Επαφή, +/- 0.2mm 

Οθόνη LCD Προβολή κατάστασης σάρωσης 
Θύρα USB USB 2.0 υψηλής ταχύτητας 
Τροφοδοσία 3 x αλκαλικές µπαταρίες ΑΑΑ 

Υποστηριζόµενα λειτουργικά Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 
7, MAC OS 10.4 ή µεταγενέστερα (άµεση 
σύνδεση, δεν απαιτείται οδηγός) 

∆ιαστάσεις (Μ x Υ x Π) 253 x 30 x 25mm 

 



8. Αντιµετώπιση προβληµάτων  

 

Πρόβληµα Αιτία Λύση 

∆εν µπορώ να ενεργο-
ποιήσω το Scanner 

1. Χαµηλή στάθµη 
µπαταρίας. 

2. Η µπαταρία δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 

Αντικαταστήστε ή 
τοποθετήστε σωστά τη 
µπαταρία.  

Οι εικόνες δεν αποθη-
κεύονται  

1. Η κάρτα Micro SD 
δεν έχει τοποθετη-
θεί σωστά. 

2. Η µνήµη έχει 
γεµίσει. 

3. Η κάρτα Micro SD 
δεν έχει διαµορφω-
θεί επαρκώς. 

1. Τοποθετήστε κάρτα 
Micro SD.  

2. Μεταφέρετε εικόνες 
από το Scanner 
στον υπολογιστή για 
να αδειάσει η κάρτα 
µνήµης. 

3. Ανατρέξτε στην 
παράγραφο 4.4. 

Ο υπολογιστής δεν 
αναγνωρίζει το Scanner 
ενώ το έχετε συνδέσει 
(∆εν µπορείτε να δείτε 
τον αφαιρούµενο δίσκο) 

Αποτυχία σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συνδέσεις είναι σωστές. 
Επανεκκινήστε τον 
υπολογιστή. 

Η διάρκεια ζωής της 
µπαταρίας είναι µικρή 

Λάθος τύπος µπαταρί-
ας. 

Αντικαταστήστε τις 
µπαταρίες µε 3 νέες 
αλκαλικές µπαταρίες 
AAA.  

Θολές εικόνες Ο φακός του Scanner 
έχει λερωθεί. 

Καθαρίστε το φακό µε 
απαλό, στεγνό πανί. 

Ανάβει το LED σφάλ-
µατος κατά τη σάρωση 
κάποιου εγγράφου 

1. Η ταχύτητα σάρω-
σης είναι πολύ γρή-
γορη. 

2. Χαµηλή στάθµη 
µπαταρίας. 

1. Πιέστε το πλήκτρο 

 για διακο-
πή και ξανά για νέα 
σάρωση. 

2. Αλλάξτε µπαταρίες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ Ε.Κ  
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει αυτό το Scanner 
Χειρός συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις  της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και 
φέρει τη σήµανση   
Αντίγραφο της ∆ήλωσης συµµόρφωσης µπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της 
εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή κατόπιν 
αιτήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση technet@plaisio.gr ή στο τηλ : 800 11 
12345 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον  
Το παρόν 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 ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) τα περιλαµβα-
νόµενα 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 τη δικιά σας ασφάλεια παρακαλούµε, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που 
ακολουθούν πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙ-
ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 



• Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, αφαιρέστε το από την 
συσκευή και κατόπιν καθαρίστε το. 

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

• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιµοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά 
(χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισµού.   

 
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. 
 
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 ανα-
γράφεται 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 ανα-
γράφεται 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 οφεί-
λει να δηµιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του και 
να έχει σβήσει στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσε-
ως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Comput-
ers, 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 
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 αντικαταστά-
θηκαν 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 προγραµµά-
των 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 προ-
ϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η 
πρωτότυπη απόδειξη ή το τιµολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υ-
λικού. 

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 αποκαταστήσει βλάβες 
οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήµα-
τα 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/ αντι-
κατάσταση γίνει, πραγµατοποιείτε µε αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του 
πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραµετρο-
ποίηση, 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 τιµοκαταλό-
γου. 

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 οποιουδήποτε προϊόντος που δεν 
λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που προκαλού-
νται από το προϊόν ή από σφάλµατα λειτουργίας του προϊόντος, συµπε-
ριλαµβανοµένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, α-
ποθετικών 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 οφεί-
λει να δηµιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του και 
να έχει σβήσει στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσε-
ως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε 
αποθηκευτικού µέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικατα-
στήσει 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 επανεγκα-
τάσταση τους οποιαδήποτε στιγµή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η 
Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανε-
γκατάσταση προγραµµάτων ή δεδοµένων άλλων από αυτών που εγκα-
τέστησε 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 πε-
λάτη. 

 
 
 
 
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 προκλή-

θηκε 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 δυνατό-
τητα 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Εγκατάσταση εφαρµογής 

 
1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
Setup του CD και ξεκινήστε την 
εγκατάσταση. 

2 Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατά-
στασης. 

 

 
3 Πιέστε Accept για να ξεκινήσετε 
την εγκατάσταση. 

4 Ακολουθήστε τα βήµατα εγκα-
τάστασης. 

  
5 Πιέστε next µέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 
 

Χρήση της εφαρµογής 

1 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρµογή, θα εµφανιστεί ένα 
εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.  
 
 
 
2 Συνδέστε το Scanner στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε 
διπλό κλικ στο εικονίδιο MagicScan. Θα εµφανιστεί παρακάτω η µπά-
ρα εργαλείων MagicScan: 
 

 
 

Picture Direct 

1 Πιέστε το εικονίδιο Picture Direct και θα εµφανιστεί η ακόλουθη εικό-
να: 
 

 
 

       Scan & OCR Ρυθµίσεις συστήµατος 

Κλείσιµο 

Ελαχιστ. 

Picture Direct 

Ρυθµίσεις 
Ελαχ. 

Κλείσιµο 



2 Πιέστε το πλήκτρο Ρυθµίσεις για να επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα 
και τον προσανατολισµό σάρωσης/ χρώµα. Αφού ολοκληρώσετε τη 
ρύθµιση, πιέστε Save για αποθήκευση των ρυθµίσεων.  
 

 
 
3 Επιλέξτε και ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρµογή Office ή MSN/ SKYPE/ 
QQ στην οποία θέλετε να εισάγετε κάποια εικόνα και στη συνέχεια 
τοποθετήστε τη συσκευή στο επιθυµητό σηµείο σάρωσης. Πιέστε 

  και σύρετε το scanner προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Μετά 

τη σάρωση, πιέστε  ξανά και η εικόνα θα εισαχθεί στην επιλεγ-
µένη εφαρµογή.  
  

Scan & OCR 

1 Πιέστε το πλήκτρο Scan & OCR και θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθό-
νη:  

 
 
Ονοµασία πλή-

κτρου 

Λειτουργίες 

Start/ Stop Scan Έναρξη/ ∆ιακοπή σάρωσης 

Open Image Άνοιγµα εικόνων από τον υπολογιστή 

Save Image Αποθήκευση εικόνας 

Preprocess Im-
age 

Προεργασία εικόνας 

Start Recognizer Εκκίνηση αναγνώρισης χαρακτήρων και εξαγωγή 
της εικόνας σε αρχείο Word/ Excel/ Text  

System Setting Ρυθµίσεις γλώσσας συστήµατος, χρώµατος σά-
ρωσης, προσανατολισµού και γλώσσας αναγνώ-
ρισης χαρακτήρων (OCR) 

Exit Έξοδος από την εφαρµογή 

Resolve Αν κάνετε Αποκοπή στην εικόνα, µπορείτε να 
πιέσετε αυτό το πλήκτρο για να την επαναφέρετε 

Rotate Left Περιστροφή εικόνας προς τα αριστερά 

Rotate Right Περιστροφή εικόνας προς τα δεξιά 

Flip X Κάθετη περιστροφή 

Flip Y Οριζόντια περιστροφή  
Cut Πιέστε και κρατήστε το αριστερό πλήκτρο του 

ποντικιού για να επιλέξετε την επιθυµητή περιοχή 
αποκοπής και πιέστε Cut για αποκοπή του επι-
λεγµένου τµήµατος της εικόνας. 



2 Ρυθµίσεις συστήµατος 
Πιέστε στο πλήκτρο System Setting και στη συνέχεια µπορείτε να επι-
λέξετε την επιθυµητή γλώσσα, το χρώµα, τον προσανατολισµό,  τη 
γλώσσα OCR και τη µορφή εξαγωγής. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµί-
σεις, πιέστε Save για αποθήκευση και στη συνέχεια µπορείτε να ξεκι-
νήσετε τη σάρωση.  
 

 
 
3 Scan & OCR 
 
1. Σαρώστε την επιθυµητή 
εικόνα: Πιέστε το πλήκτρο 
Start/ Stop Scan στην εφαρµο-
γή και πιέστε το πλήκτρο 

 του Scanner για να 
ξεκινήσετε τη σάρωση. Πιέστε 
ξανά το ίδιο πλήκτρο για ολο-
κλήρωση της σάρωσης.  
Η σαρωµένη εικόνα εισάγεται 
στην εφαρµογή. Πιέστε το πλή-
κτρο Save Image για αποθή-
κευση της εικόνας στον υπολο-
γιστή σας. 
 
2. Ανοίξτε την επιθυµητή εικό-
να: Πιέστε το πλήκτρο Open 
Image για να ανοίξετε κάποια 
εικόνα από τον υπολογιστή 
σας και στη συνέχεια η εικόνα 
θα εισαχθεί στην εφαρµογή. 
 
3. OCR: Πιέστε Start Recog-
nizer και επιλέξτε φάκελο και 
όνοµα αρχείου. Στη συνέχεια η 
εφαρµογή θα ξεκινήσει να ανα-
γνωρίζει και να εξάγει τις σα-
ρωµένες εικόνες σε αρχεία 
Word. Πιέστε το πλήκτρο Pre-
process Image και η εικόνα θα 
γίνει ασπρόµαυρη.  
 
* Το iPad connection Kit δεν περιλαµβάνεται. 
Όλα τα εµπορικά σήµατα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτη-
τών τους. 

 
 

 * Παρακαλούµε µην επιλέξετε 

περισσότερες από 3 γλώσσες 

για OCR. 
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