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1.  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 
Έξι εικόνες της συσκευής 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μέγεθος（µήκος x 

iπλάτος x ύψος） 
197.5x120.6x12.5χιλ. 

Βάρος 336g 
Επεξεργαστής Allwinner A10 1.0GHZ 
Αποθηκευτικός 
χώρος 

8GB------32GB(Προαιρετικ
ά) 

Μνήµη RAM DDR3  1GB 
Θύρα κάρτας 
µνήµης 

T-flash 128M-32G 

Κάµερες 
Μπροστινή 0.3, Πίσω 2 
Megapixels 

Έγχρωµη οθόνη 
7”TFT Capacitive 
multitouch 

Ανάλυση 1024*600  

Ώρες λειτουργίας 
Ανάλογα µε τη χρήση, 
2-10 ώρες 

USB Ναι (mini USB2.0) 

Ηχείο Στερεοφωνικό ηχείο 

Αισθητήρας 
βαρύτητας 

Ναι 

Υποδοχές I/O 

Mini USB 2.0, T-flash, 
3.5mm υποδοχή 
ακουστικών 

Ενσωµατωµένο µικρόφωνο 
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Ασύρµατο 

Internet 

Ενσωµατωµένο 
WiFi802.11b/g/n 

Bluetooth Προαιρετικά 

HDMI Ναι 

 

Λειτουργικό και εφαρµογές 

Λειτουργικό Android 2.3/4.0 

Browser Google explorer 

Βίντεο 

MKV(H.264HP),RM/RMVB,
FLV，AVI 

MPEG-1/2 Υποστηρίζει 
2160P  

Μουσική 
MP3,APE,FLAC,AAC,AC3,W
AV 

Εικόνες JPEG,BMP,GIF,PNG,TIFF 

E-mail GmailTM 

 

Πρόσοψη 

    

 

                          Πίσω    Μενού  Κεντρική οθόνη  Ένδειξη φόρτισης   

 

 

 

 

Πλευρική όψη 

  

 

   Υποδοχή ακουστικών   MINI-USB    HDMI   Θύρα TF  Υποδοχή DC 
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                                    Ένταση            ∆ιακόπτης 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Τοποθέτηση κάρτας SIM και κάρτας µνήµης 
Η κάρτα SIM περιλαµβάνει τον αριθµό τηλεφώνου, την κάρτα µνήµης και άλλες 

πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο τηλεπικοινωνιών. 

Τοποθέτηση κάρτας SIM 

Τοποθετήστε κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές χρυσού χρώµατος είναι 

στραµµένες προς το πίσω µέρος της συσκευής. Στη συνέχεια τοποθετήστε την 

κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM, σπρώχνοντάς την µέχρι να ασφαλίσει. 

  

Υποδοχή κάρτας SIM 

 

Αποσύνδεση κάρτας SIM 

Σηµείωση: παρακαλούµε απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε την 

κάρτα SIM. 

 

Χρησιµοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας πιέστε ελαφρά την κάρτα ώστε να 

βγει από την υποδοχή. 

Κάρτα µνήµης 

Θα χρειαστείτε κάρτα µνήµης SD για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες, 

µουσική, βίντεο και άλλα δεδοµένα. 

Τοποθέτηση κάρτας µνήµης 

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές χρυσού χρώµατος είναι στραµµένες προς το 

πίσω µέρος της συσκευής και στη συνέχεια τοποθετήστε την κάρτα µνήµης. 

2.Σπρώξτε την κάρτα µνήµης ώστε να µπει στην υποδοχή και να ασφαλίσει. 

Αφαίρεση της κάρτας µνήµης 
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1.Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν χρησιµοποιεί την κάρτα 

µνήµης. 

Πιέστε >  > Ρυθµίσεις > Αποθηκευτικός χώρος > Αφαίρεση  

κάρτας SD 

2. Σπρώξτε ελαφρά την κάρτα µνήµης µε τις άκρες των δαχτύλων σας ώστε 

να βγει από τη θύρα. 

 

1.3 Φόρτιση και ακουστικά 
Φόρτιση 

Μόλις παραλάβετε τη συσκευή απαιτείται φόρτιση πριν την πρώτη χρήση.  

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης µε τη συσκευή και συνδέστε το φορτιστή 

στην πρίζα για να ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, θα εµφανιστεί το εικονίδιο  στη µπάρα 

κατάστασης. Μόλις φορτίσει η µπαταρία, θα εµφανιστεί το εικονίδιο  στη 

µπάρα κατάστασης.  

Ακουστικά 

Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ακουστικά για κλήσεις ή για ακρόαση 

µουσικής, παρακαλούµε συνδέστε τα. Θα εµφανιστεί το εικονίδιο  στη 

µπάρα κατάστασης. 

Σηµειώσεις: Αν χρησιµοποιείτε ακουστικά δεν θα ακούτε καλά τους ήχους του 

περιβάλλοντος.  

·Παρακαλούµε µην χρησιµοποιήσετε ακουστικά σε περιπτώσεις όπου είναι 

επικίνδυνο για την ασφάλειά σας. 

·Παρακαλούµε µην θέτετε τα ακουστικά σε µέγιστη ένταση γιατί µπορεί να 

προκληθούν τραυµατισµοί στα αυτιά σας.  

 

1.4 Γρήγορη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αφού τοποθετήσετε κάρτα SIM και 

αφού πρώτα την φορτίσετε. 

Ενεργοποίηση 

Για ενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο . Η συσκευή θα 

ενεργοποιηθεί. Απαιτείται κάποιο χρονικό διάστηµα για την ενεργοποίηση. 

Παρακαλούµε να είστε υποµονετικοί. 

 

Απενεργοποίηση 

Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο . Θα 

εµφανιστεί το αντίστοιχο µενού επιλογών. Επιλέξτε την ένδειξη 

“Απενεργοποίηση” για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Επιλέξτε “Ναι” στο 
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µενού επιβεβαίωσης. 

 

Απενεργοποίηση οθόνης 

Πιέστε σύντοµα το πλήκτρο  για απενεργοποίηση της οθόνης. Έτσι 

µπορείτε να εξοικονοµήσετε ενέργεια και να επεκτείνετε το χρόνο λειτουργίας 

της µπαταρίας πριν απαιτηθεί φόρτιση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το χρονικό 

διάστηµα µετά από το οποίο θα κλειδώσει αυτόµατα η οθόνη. Για να 

ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο . Η οθόνη και τα 

κύρια πλήκτρα θα φωτιστούν. 
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2. ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

2.1 Κεντρική οθόνη 
Η νέα σας συσκευή διαθέτει οθόνη αφής την οποία µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής και να 

δείτε σχετικές πληροφορίες και συµβάντα. 

Πιέστε το πλήκτρο κεντρικής οθόνης (εικονίζεται µε ένα σπίτι) στα δεξιά της 

οθόνης ενώ βρίσκεστε σε οποιοδήποτε µενού για να επιστρέψετε στην κεντρική 

οθόνη. Η κεντρική οθόνη εµφανίζει διάφορες επιλογές και εφαρµογές. Πιέστε 

στο επιθυµητό εικονίδιο για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρµογή. 

 

Εικονίδια συντόµευσης 

Μπορείτε να προσθέσετε το επιθυµητό εικονίδιο συντόµευσης στην κεντρική 

οθόνη. 

·Ενώ βρίσκεστε στην κεντρική οθόνη, πιέστε  για να ανοίξετε την οθόνη 

εφαρµογών.  

·Κρατήστε πατηµένο σε κάποιο κενό σηµείο της κεντρικής οθόνης για να 

εµφανιστεί το µενού προσθήκης συντόµευσης στην κεντρική οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να προσθέσετε κάποια συντόµευση, κάποιο γραφικό στοιχείο 

(widget), κάποιο φάκελο ή να επιλέξετε ταπετσαρία. 

 

Επιλογή ταπετσαρίας 

 Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα µενού:  

Ταπετσαρία>Γκαλερί/Ταπετσαρίες/Κινούµενες ταπετσαρίες 

Επιλέξτε “Γκαλερί” ώστε να θέσετε την επιθυµητή φωτογραφία 

ως ταπετσαρία. Επιλέξτε “Ταπετσαρίες” για να θέσετε κάποια από 

τις ταπετσαρίες που είναι ήδη προεγκατεστηµένες στη συσκευή. 

Επιλέξτε “Κινούµενες ταπετσαρίες” για να επιλέξετε κάποια 
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κινούµενη ταπετσαρία.   

Οθόνη αφής 

Κατά τη χρήση της οθόνης αφής µπορείτε να πραγµατοποιήσετε διάφορες 

λειτουργίες µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

Πίεση 

Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυµητό εικονίδιο ή ένδειξη πιέζοντας στην 

οθόνη αφής. Για παράδειγµα, µπορείτε να πιέσετε το εικονίδιο browser στην 

κεντρική οθόνη για να ανοίξετε τον browser. 

 

Συνεχής πίεση 

Μπορείτε να κρατήσετε πατηµένο κάποιο εικονίδιο, ένδειξη ή άλλο σηµείο 

για να εµφανιστεί το αντίστοιχο µενού επιλογών. Για παράδειγµα, κρατήστε 

πατηµένο σε κάποια επαφή για να εµφανιστεί το αντίστοιχο µενού επιλογών.  

 

Κύλιση 

Πατήστε σε κάποιο σηµείο στην οθόνη αφής και σύρετε πάνω ή κάτω για 

κύλιση στην προβαλλόµενη οθόνη. Για παράδειγµα, όταν προβάλλονται οι 

επαφές σας, σύρετε πάνω ή κάτω για να δείτε περισσότερες επαφές. 

 

Μεγέθυνση/ Σµίκρυνση 

Ενώ παρακολουθείτε κάποια ιστοσελίδα µπορείτε να τη µεγεθύνετε ή να την 

σµικρύνετε κάνοντας διπλό κλικ στην οθόνη. Επίσης µπορείτε να κάνετε 

µεγέθυνση ή σµίκρυνση πατώντας δύο δάχτυλά σας στην οθόνη και 

πλησιάζοντας ή αποµακρύνοντάς τα µεταξύ τους. 

Πλήκτρο κεντρικής οθόνης 

     Η κεντρική οθόνη εµφανίζεται µόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 



 

 

- 9 - 

Παρακαλούµε πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο από τα ακόλουθα τέσσερα: 

·Πλήκτρο µενού . Εµφανίζει το µενού ρυθµίσεων της εφαρµογής που 

εικονίζεται. 

·Πλήκτρο κεντρικής οθόνης . Επιστροφή στην κεντρική οθόνη 

·Πλήκτρο επιστροφής  Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη 

 

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης: 

Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο  και θα εµφανιστεί το µενού 

επιλογών από το οποίο µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, να τη θέσετε 

σε αθόρυβη λειτουργία ή σε κατάσταση πτήσεων. 

2.2 Ένταση  
Υπάρχουν τρεις µέθοδοι για ρύθµιση της έντασης της συσκευής σας. 

Ένταση πολυµέσων: Ρύθµιση της έντασης πολυµέσων κατά τη διάρκεια 

αναπαραγωγής µουσικής ή βίντεο. 

Ένταση ήχου: Η ένταση κουδουνίσµατος για τις εισερχόµενες κλήσεις και για 

τις ειδοποιήσεις. 

Ένταση κλήσης: Ρύθµιση της έντασης για τις κλήσεις. 

Ένταση ήχου   

 

Ορισµός της έντασης του ήχου κουδουνίσµατος/ ειδοποιήσεων 

 

 Μπείτε στο εξής µενού ： > 

Ρυθµίσεις > Ένταση > Ένταση ήχου. 

Σύρετε το δροµέα προς τα δεξιά για 

αύξηση της έντασης ή προς τα αριστερά 

για µείωση της έντασης. Μπορείτε επίσης 

να πιέσετε το πλήκτρο έντασης στα 

αριστερά για να ρυθµίσετε την ένταση. 

Μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε  

αθόρυβη λειτουργία.  

 

Σηµείωση: Αν θέσετε τη συσκευή σε  

αθόρυβη λειτουργία δεν θα ακούγεται 

κανένας ήχος µε εξαίρεση τα πολυµέσα 

και το ξυπνητήρι. 

 

 

Ρύθµιση δόνησης 
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Μπείτε στο εξής µενού: > Ρυθµίσεις > Ένταση κουδουνίσµατος > 

∆όνηση 

Μπορείτε να επιλέξετε: 

 

∆όνηση: Πάντα – Ποτέ - Μόνο σε αθόρυβο – Μόνο σε κανονικό  

 

Ένταση πολυµέσων 

Μπείτε στο εξής µενού： > Ρυθµίσεις > Ένταση > Ένταση πολυµέσων 

Σύρετε το δροµέα αριστερά ή δεξιά για ρύθµιση της έντασης. 

 

Ένταση κλήσης    

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση πιέζοντας το 

πλήκτρο έντασης στα αριστερά. 

 

2.3 Επαφές 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε όνοµα, αριθµό τηλεφώνου, E-mail και άλλες σχετικές 

πληροφορίες στις επαφές σας. Οι επαφές αποθηκεύονται στη µνήµη της 

συσκευής. 

 

∆ηµιουργία επαφής 

Μπείτε στο εξής µενού：Πιέστε >  >  Επαφές >  > Νέα 

επαφή 

1. Πιέστε στα επιθυµητά πεδία για να καταχωρήσετε τις σχετικές 

πληροφορίες. 

2. Αφού καταχωρήσετε τις σχετικές πληροφορίες πιέστε “Τέλος” για να 

αποθηκεύσετε την επαφή. 
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Τέλος                                   Ακύρωση 

Επεξεργασία/ ∆ιαγραφή επαφών 

Μπείτε στο εξής µενού:1. Ανοίξτε την επιθυµητή επαφή.  

2. Κρατήστε πατηµένο στην επιθυµητή επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, 

και στη συνέχεια κάντε την επιθυµητή επιλογή από το µενού.  

 
Προβολή επαφής- Κλήση επαφής – Αποστολή µηνύµατος σε επαφή – Προσθήκη 

στα αγαπηµένα - Επεξεργασία επαφής – ∆ιαγραφή επαφής 

 

Αντίγραφα ασφαλείας επαφών  

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εξαγωγή των επαφών σας στην κάρτα SD για 

να έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας. 

Μπείτε στο εξής µενού: 

1. Πιέστε στη λίστα επαφών και στη συνέχεια ανοίξτε την. 
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2. Πιέστε  > εισαγωγή/ εξαγωγή. 

3.Πιέστε “εξαγωγή στην κάρτα SD”. 

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας στο επόµενο παράθυρο ώστε η επαφή να 

εξαχθεί στην κάρτα SD. 

                                        

                                       Επιβεβαίωση – Ακύρωση  

 

Εισαγωγή επαφής 

Εισαγωγή από κάρτα SIM 

Πραγµατοποιήστε τα ακόλουθα: 

1. Πιέστε στις επαφές για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.  

2. Πιέστε  > εισαγωγή/ εξαγωγή 

3. Πιέστε “Εισαγωγή από κάρτα SIM”. 

Εµφανίζονται όλες οι επαφές της κάρτας SIM, πιέστε σε κάποια επαφή και πιέστε 

“Εισαγωγή” και η επαφή θα αποθηκευτεί στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να 

πιέσετε  και να επιλέξετε “εισαγωγή”, για εισαγωγή όλων των επαφών από 

την κάρτα SIM στη συσκευή.  

 

Εισαγωγή από κάρτα SD 

Πραγµατοποιήστε τα ακόλουθα: 

1. Πιέστε στις επαφές για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.  

2. Πιέστε  > εισαγωγή/ εξαγωγή 

3. Πιέστε “Εισαγωγή από κάρτα SD”. 

Η επαφή θα εισαχθεί από την κάρτα SD στη µνήµη της συσκευής. 

 

Αγαπηµένες επαφές 

Μπορείτε να προσθέσετε στα αγαπηµένα τις επαφές που χρησιµοποιείτε πολύ 

συχνά ώστε να τις βρίσκετε και να τις χρησιµοποιείτε εύκολα.  

Μπείτε στο εξής µενού  >  >  Επαφές 
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Επιλέξτε κάποια επαφή από τη λίστα επαφών, κρατήστε πατηµένο και στη 

συνέχεια από το αναδυόµενο µενού επιλέξτε να προστεθεί στα Αγαπηµένα. Η 

επαφή θα εµφανίζεται πλέον στα Αγαπηµένα. Κατά την προβολή της 

συγκεκριµένης επαφής θα εµφανίζεται ένα αστέρι στην πάνω δεξιά γωνία. 

 

Αριθµός οικίας
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 3.ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

3.1 Οδηγίες για κλήση κάποιου αριθµού 

1. Πιέστε  ώστε να εµφανιστεί το 

πληκτρολόγιο. 

 

2. Πιέστε στους επιθυµητούς αριθµούς 

ώστε να σχηµατίσετε τον επιθυµητό αριθµό 

τηλεφώνου. 

3. Πιέστε  για κλήση. 

4. Πιέστε  για τερµατισµό της 

κλήσης. 

Σηµείωση: 1.Πιέστε για διαγραφή 

κάποιου αριθµού: 

2. Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, 

µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  ή 

 για να αποκρύψετε το µενού κλήσης ώστε να πραγµατοποιήσετε κάποια 

άλλη λειτουργία. Πιέστε  για επιστροφή στο µενού κλήσης. 

Απάντηση σε κάποια κλήση 

Μόλις λάβετε κάποια κλήση η συσκευή θα σας ενηµερώσει µε σχετικό 

ειδοποιητικό µήνυµα. Σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά για να απαντήσετε 

ή το  προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση. 

Hands free 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε hands free για οµιλία ενώ οδηγείτε. 

Χρησιµοποιήστε ηχείο/ ακουστικά/ Bluetooth hands free για συνοµιλία. 

Απενεργοποίηση του µικροφώνου κατά τη διάρκεια της κλήσης 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το µικρόφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης 

ώστε να µην ακούγεται η φωνή σας στον συνοµιλητή σας. 

Πιέστε το εικονίδιο του µικροφώνου για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του 

µικροφώνου. 

Τηλεδιάσκεψη  

1. Πιέστε  για να εµφανιστεί το πληκτρολόγιο. 

2. Σχηµατίστε τον επιθυµητό αριθµό τηλεφώνου. 
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3. Πιέστε . 

4. Αφού ξεκινήσετε τη συνοµιλία, πιέστε το ξανά για να προσθέσετε έναν 

δεύτερο συνοµιλητή. 

5. Σχηµατίστε τον επιθυµητό αριθµό και στη συνέχεια πιέστε . 

6. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο συνδιάσκεψης για να ενώσετε τις δύο 

κλήσεις. 

   

 

 

Ιστορικό κλήσεων 

Μπορείτε να δείτε τις 

αναπάντητες κλήσεις, τις 

εξερχόµενες και τις εισερχόµενες 

κλήσεις. 

Μπείτε στο εξής µενού: 

 >  > >Ιστορικό 

κλήσεων 

 

Επείγουσες κλήσεις 

Ο τηλεπικοινωνιακός σας 

πάροχος µπορεί να ορίσει έναν ή 
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πολλούς αριθµούς επείγουσας κλήσης, τους οποίους µπορείτε να καλέσετε 

ακόµη κι όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη. 

1.Πιέστε  >  > ， και θα 

ανοίξει το πληκτρολόγιο (Αν είναι κλειδωµένη 

η συσκευή, πιέστε «επείγουσες κλήσεις»). 

2. Πιέστε στους επιθυµητούς αριθµούς 

επείγουσας κλήσης. 

3. Πιέστε . 

Σηµείωση: 1. Οι διάφορες χώρες έχουν 

διαφορετικούς αριθµούς επείγουσας κλήσης οπότε 

οι αριθµοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάποιες 

φορές λόγω του δικτύου ή παρεµβολών µπορεί να 

µην καθίσταται δυνατόν να πραγµατοποιήσετε 

κάποια επείγουσα κλήση. 

 

 

3.2 Μηνύµατα 
Μπορείτε να στείλετε/ λάβετε µηνύµατα κειµένου ή πολυµέσων. 

Νέο µήνυµα 

Μπείτε στο εξής µενού：  >  >  >Σύνθεση 

1. Εισάγετε τους επιθυµητούς παραλήπτες. 

2. Πληκτρολογήστε το περιεχόµενο. 

3. Πιέστε “Αποστολή” για αποστολή του µηνύµατος. 
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Απάντηση σε κάποιο µήνυµα 

Όταν λάβετε κάποιο µήνυµα, εµφανίζεται η σχετική ειδοποίηση στη µπάρα 

κατάστασης στο πάνω µέρος. 

Μπείτε στο εξής µενού:  >  >  

και πιέστε στο επιθυµητό µήνυµα: 

1.Πιέστε στην περιοχή πληκτρολόγησης. 

2.Επεξεργαστείτε το κείµενο όπως 

επιθυµείτε και στη συνέχεια πιέστε “Αποστολή”. 

Σύνθεση µηνύµατος MMS 

Μπείτε στο εξής µενού:  >  > 

 

Σύνθεση µηνύµατος. 

1.Προσθέστε παραλήπτη χειροκίνητα ή 

πιέστε  για προσθήκη παραλήπτη από τις 

επαφές. 

2.Πιέστε  > “προσθήκη αντικειµένου” 

για να προσθέσετε το επιθυµητό αντικείµενο 

πολυµέσων και στη συνέχεια επιλέξτε το 

αντικείµενο πολυµέσων για προσθήκη. 

3.Αφού προσθέσετε το επιθυµητό 
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αντικείµενο και επεξεργαστείτε το κείµενο του MMS, πιέστε “Αποστολή”. 

Σηµείωση：Πιέστε  για να επιλέξετε τυχόν άλλα αντικείµενα που θέλετε να 

προσθέσετε (emoticon κλπ). 
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4.  ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH  

4.1 Bluetooth 
Η συσκευή υποστηρίζει ασύρµατη σύνδεση Bluetooth. Μπορείτε να 

δηµιουργήσετε ασύρµατη σύνδεση µεταξύ της συσκευής και άλλων συσκευών 

Bluetooth (Hands-free, αξεσουάρ αυτοκινήτου ή υπολογιστή) για να 

πραγµατοποιήσετε ανταλλαγή δεδοµένων. 

 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Bluetooth 

Μπείτε στο εξής µενού： > Ρυθµίσεις> Ασύρµατο και ∆ίκτυα >Bluetooth. 

Πιέστε στο κουτάκι στα δεξιά ώστε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Πιέστε 

το ξανά για να το απενεργοποιήσετε.  

 
Bluetooth；Όνοµα συσκευής, Συνδεσιµότητα, Αναζήτηση για συσκευές 

 

Σύνδεση σε νέα συσκευή 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιηµένο και ανιχνεύσιµο. 

2.Πιέστε > Ρυθµίσεις> Ασύρµατο και δίκτυα > Ρυθµίσεις Bluetooth. 

3. Πιέστε Bluetooth και “Αναζήτηση συσκευών Bluetooth”. 

4. Εµφανίζεται µια λίστα µε τις συσκευές που εντοπίστηκαν. Πιέστε στη 

συσκευή που θέλετε να συνδεθείτε. 

5.Πληκτρολογήστε κάποιον κωδικό PIN (Για παράδειγµα 0000) και πιέστε το 

πλήκτρο ok για σύνδεση µε τη συσκευή. 

Όταν ενεργοποιήσετε το Bluetooth, θα εµφανιστεί η ένδειξη Bluetooth  

στη µπάρα κατάστασης. 
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Σηµειώσεις:  

1. Οι διάφορες συσκευές Bluetooth επιτελούν και διαφορετικές λειτουργίες. 

Παρακαλούµε ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης των συσκευών. 

2. Η διαδικασία σύνδεσης κάθε συσκευής µπορεί να διαφέρει. Παρακαλούµε 

ακολουθήστε τη διαδικασία σύνδεσης της κάθε συσκευής. Το παρόν εγχειρίδιο 

είναι ενδεικτικό.  

Αποσύνδεση και διαγραφή κάποιας συσκευής Bluetooth από τη λίστα: 

Αφού εντοπίσετε την επιθυµητή συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη 

λίστα, πιέστε “∆ιακοπή σύζευξης” για αποσύνδεση και διαγραφή από τη λίστα. 
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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 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. 

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. 

Όροι εγγύησης προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 
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20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται από το 
προϊόν ή από σφάλµατα λειτουργίας του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζηµιών και δεν 
φέρει καµία ευθύνη για καµία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για 
λογαριασµό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της. 

 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 

1. ∆εν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα που έχει προκληθεί από λογισµικό ή άλλο 
πρόγραµµα καθώς και προβλήµατα που έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. ∆εν καλύπτει µεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο 
Computers. 

3. ∆εν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, 

σπασµένα ή/και αλλοιωµένα µέρη κτλ. 
 
∆εδοµένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού 
στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής 
υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δηµιουργήσει αντίγραφα 
ασφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εµπιστευτικού 
χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού 
µέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό υλικό, το 
οποίο αυτοµάτως σηµαίνει απώλεια των αποθηκευµένων αρχείων και λογισµικών 
χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των 
δεδοµένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους 
οποιαδήποτε στιγµή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα 
είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και 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. 
4. Όταν ο αριθµός κατασκευής, τα διακριτικά σήµατα, ο σειριακός αριθµός έχουν 

αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 
5. Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται µε τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές 

προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 
6. Όταν το πρόβληµα οφείλεται σε προγράµµατα ή λογισµικό (πχ. ιούς, custom firmware 

κτλ.) που µεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 
8. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζηµιά που προκλήθηκε από 

λανθασµένη εγκατάσταση ή χρήση. 
9. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισµικό και 

υλικό αναβάθµισης. 
Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, 

συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα 
καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα 
υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την 
αφαίρεση προϊόντων που δεν προµήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της 
τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εµπιστευτικότητα όλων των 
δεδοµένων που αφορούν το προϊόν. 

 

 

 


