
 

 

Smartphone «ε» 

  Οδηγίες Χρήσης 

 

 

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που 

αναφέρονται σ’ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη 

συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 

 



 

2 

Αγαπητέ Πελάτη, 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του Smartphone. Να διαβάσετε προσεκτικά 

αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του, ώστε να μάθετε όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας 

και τις μεθόδους χρήσης του. 

Αυτό το Smartphone διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android. Έχει κάποιες 

προεγκατεστημένες εφαρμογές, αλλά μπορείτε να εγκαταστήσετε και άλλες εφαρμογές 

από το internet, μέσω υπηρεσιών όπως το google play, ώστε να έχετε την καλύτερη 

δυνατή απόδοση, επικοινωνία και διασκέδαση. 
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1. Προειδοποιήσεις και οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 

1.1 Προειδοποιήσεις ασφάλειας και στοιχεία που πρέπει να προσέξετε 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις ακολουθήσετε, για να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο ή 

παραβιάσετε νόμους. 

 Οδική ασφάλεια 

Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε hands free όταν πρέπει 

οπωσδήποτε να μιλήσετε. 

Παρακαλούμε να τοποθετήσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε ασφαλή θήκη και όχι στη θέση του συνοδηγού ή σε άλλο σημείο όπου μπορεί 

να πέσει σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος. 

 Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο 

Οι παρεμβολές των κινητών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια πτήσεων, οπότε είναι παράνομη η χρήση του κινητού 

τηλεφώνου κατά τη διάρκεια πτήσεων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο όταν βρίσκεστε 

σε αεροπλάνο. 

 Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας σε μέρη όπου γίνονται εκρήξεις 

Θα πρέπει να σέβεστε τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας σε μέρη όπου γίνονται 
εκρήξεις. 

 Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας κοντά σε επικίνδυνες περιοχές 



 

6 

Δεν επιτρέπεται να ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε πρατήρια καυσίμων ή κοντά σε περιοχές με χημικές ουσίες. 

 Νοσοκομεία 

Κατά τη χρήση σε νοσοκομεία, βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε τους σχετικούς κανόνες που θέτει το κάθε νοσοκομείο. Βεβαιωθείτε ότι 

το κινητό τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο όταν βρίσκεται κοντά σε ιατρικά μηχανήματα. Οι ασύρματες επικοινωνίες μπορεί να 

επηρεάσουν τα ιατρικά μηχανήματα. Επίσης, μπορεί να επηρεαστούν και άλλες συσκευές. Αν έχετε κάποια σχετική ερώτηση, 

επικοινωνήστε με το ιατρικό προσωπικό ή με τον κατασκευαστή του ιατρικού μηχανήματος. 

 Παρεμβολές 

Τυχόν ασύρματες παρεμβολές μπορεί να βλάψουν την απόδοσή τoυ. 

 Εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί επιτρέπεται να εγκαταστήσουν ή να επισκευάσουν κινητά τηλέφωνα. Αν εγκαταστήσετε ή  επισκευάσετε 
μόνοι σας το κινητό τηλέφωνο, θα ακυρώσετε τους όρους της εγγύησης. 

 Εξαρτήματα και μπαταρίες  

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο γνήσια εξαρτήματα και μπαταρίες. 

 Λογική χρήση 

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε λογικά πλαίσια. Απαγορεύεται να την εκθέσετε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 

60 βαθμούς Κελσίου). Για παράδειγμα, να μην την τοποθετήσετε σε παράθυρο όπου θα εκτίθεται άμεσα στον ήλιο. Να χρησιμοποιείτε 

αντιστατικό ή ελαφρώς νοτισμένο πανάκι, ώστε να μην είναι ηλεκτροστατικά φορτισμένο. 

 Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 
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Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και εντός δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112), 

πιέστε το πλήκτρο κλήσης και επιβεβαιώστε τη θέση σας, εξηγήστε τι συνέβη και μην τερματίσετε πρόωρα την κλήση. 

Σημείωση: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει σήμα. Συνεπώς, θα πρέπει να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα σε 

περιπτώσεις πρώτων βοηθειών. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες. 

Σημειώσεις: 

· Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Οι πραγματικές εικόνες μπορεί να διαφέρουν. 

· Οι οδηγίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας. 

· Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, όλες οι οδηγίες χρήσης λαμβάνουν ως δεδομένο ότι βρίσκεστε στην Αρχική Οθόνη πριν 

ξεκινήσετε τις διαδικασίες που περιγράφουν. 

 

1.2 Προστασία της μπαταρίας σας 

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μπαταρία: 

Παρακαλούμε να μην αποθηκεύσετε τη μπαταρία του κινητού τηλεφώνου σας σε μέρη με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, 

καθώς θα επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της και ο χρόνος αναμονής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπόκειται σε κάποια χρονικά 

πλαίσια. Σας συμβουλεύουμε να προμηθευτείτε καινούρια μπαταρία μόνο από τον κατασκευαστή σε περίπτωση που παρατηρήσετε 

μεγάλη πτώση στην απόδοση της. 

Σημειώσεις σχετικά με τη μπαταρία: 

 Να απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία. 

 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη μπαταρία. Θα προκληθεί βραχυκύκλωμα και βλάβη στη μπαταρία /στο 

αντικείμενο αν ο θετικός (+) και ο αρνητικός (-) πόλος της μπαταρίας συνδεθούν μεταξύ τους με μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. με 

κέρμα ή συνδετήρα). Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ακουμπήσουν μεταξύ τους οι δύο πόλοι, ακόμη κι όταν η συσκευή βρίσκεται σε 

θήκη μεταφοράς. 

 Μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά και μην την χρησιμοποιήσετε σε περιβάλλον με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.  
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 Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη μπαταρία. 

 Μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε μέρη με ισχυρές μηχανικές δονήσεις και μην χρησιμοποιήσετε σκληρά αντικείμενα για να 

τρυπήσετε τη μπαταρία. 

 Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη μπαταρία σε δροσερό και ξηρό μέρος, ώστε να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Δεν 

θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου). 

 Αν η μπαταρία παράγει οσμή ή υπερθερμανθεί, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της. 

 Αν η μπαταρία έχει οποιαδήποτε ρωγμή, παραμόρφωση, διαρροή υγρών ή άλλη βλάβη, θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα τη 

χρήση. 

 Σε περίπτωση που υπάρξει επαφή με υγρά μπαταρίας, παρακαλούμε να καθαρίσετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα. Αν πέσουν 

υγρά μπαταρίας στα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα με άφθονο, καθαρό νερό. 

 Για να μην προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός λόγω εσφαλμένης φόρτισης, θα πρέπει να φορτίζετε μόνο την παρεχόμενη 

μπαταρία. 

 Να μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ιόντων λιθίου όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, γιατί ο χρόνος ομιλίας/ αναμονής δεν 

θα είναι ο αναμενόμενος. 

 Να μην καθαρίζετε τη μπαταρία με νερό ή οργανικά καθαριστικά και να μην την βυθίσετε σε νερό. 

 Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να την φορτίσετε πλήρως. 

 Σε περίπτωση που θέλετε να πετάξετε τη μπαταρία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία ανακύκλωσης 

μπαταριών. Μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα ή στο περιβάλλον. 

1.3  Καθαρισμός και Συντήρηση 

 Παρακαλούμε να μην αφήσετε το τηλέφωνο, τη μπαταρία και το φορτιστή στο μπάνιο ή σε μέρη με υψηλή υγρασία. Προσέξτε να 

μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή.  

 Παρακαλούμε να καθαρίσετε το τηλέφωνο, τη μπαταρία και το φορτιστή χρησιμοποιώντας απαλό, στεγνό αντιστατικό πανί.  

 Παρακαλούμε να μην σκουπίζετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας αλκοόλ, διαλυτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά διαλύματα.  

 Αν οι υποδοχές είναι λερωμένες, μπορεί να μην υπάρχει καλή επαφή και η συσκευή να απενεργοποιείται. Παρακαλούμε να τις 

καθαρίζετε τακτικά.  
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2. Για να ξεκινήσετε 
2.1 Επισκόπηση του τηλεφώνου 

 

Υποδοχή ακουστικών 

Υποδοχή Micro USB 

Δέκτης 

Αισθητήρας Φωτός 

Μπροστινή κάμερα 

Πλήκτρο Έντασης 

Οθόνη αφής 

Power 
(Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση) 

Πίσω Κάμερα 

Φλας 

Πλήκτρο Μενού Πλήκτρο Home Πλήκτρο Επιστροφής 
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2.2 Άνοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας  

  Σπρώξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πάνω. 
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2.3 Τοποθέτηση κάρτας SIM 

Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM/USIM. Πριν ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τουλάχιστον μία κάρτα SIM/USIM σε κάποια από τις υποδοχές USIM/SIM.  

 

 

Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε δύο κάρτες SIM/USIM, ο χρόνος αναμονής θα είναι μικρότερος σε σχέση με τη μία SIM. 
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2.4 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης σας στην υποδοχή καρτών μνήμης, με τη σωστή κατεύθυνση. Σπρώξτε την ελαφρά.   

 

 

Κάρτα Μνήμης SD 
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Σημείωση: Αν η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι επαφές της αγγίζουν 

τις αντίστοιχες της υποδοχής.  

2.5 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση  

Ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο power 

(ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης), το οποίο βρίσκεται στα δεξιά του τηλεφώνου σας. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η 

συσκευή, κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο power (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης), ώστε να 

απενεργοποιηθεί. 

 
2.6 Φόρτιση της μπαταρίας 

Μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία συνδέοντας το τηλέφωνο είτε σε θύρα USB υπολογιστή, είτε μέσω του 

παρεχόμενου φορτιστή, που δέχεται καλώδιο USB.  

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε ομαλή χρήση του τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τον ενδεικνυόμενο 

φορτιστή. 

2.7 Ασφάλεια 

Η συσκευή και η κάρτα SIM, διαθέτουν διάφορους κωδικούς, ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του 

κινητού τηλεφώνου σας και της κάρτας SIM.  

Κωδικός Pin της κάρτας Sim: 

Ο κωδικός PIN (personal identification number, 4~8 ψηφίων), χρησιμοποιείται για να αποτρέπετε μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση της κάρτας SIM. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN, τότε θα πρέπει να πληκτρολογείτε 

τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις 

συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει. Ακολουθούν οδηγίες για το ξεκλείδωμα της κάρτας SIM:  
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1> Πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM. 

2> Στη συνέχεια πληκτρολογήστε νέο κωδικό PIN και πιέστε Enter. 

3> Θα σας ζητηθεί να τον πληκτρολογήσετε ξανά. Κάντε το και πιέστε Enter. 

4> Αν ο κωδικός PUK είναι σωστός, η κάρτα SIM θα ξεκλειδώσει και ο κωδικός PIN θα αλλάξει. 

 

Προειδοποίηση: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα 

χρειαστείτε κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PUK συνήθως παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας 

πάροχο. 

Κωδικός PUK: 

    Ο κωδικός PUK (ο κωδικός ξεκλειδώματος του PIN, 8 ψηφία) χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM. Ο 

κωδικός PUK παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας, μαζί με την κάρτα SIM. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό 

PUK δέκα φορές, η κάρτα SIM θα ακυρωθεί. Θα πρέπει να ζητήσετε νέα κάρτα SIM από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Κωδικός PIN2: 

Ο κωδικός PIN2 (4~8 ψηφία) παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM σας, για να βλέπετε χρεώσεις κλήσεων και για άλλες 

υπηρεσίες.  Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να ελέγξετε αν η κάρτα SIM σας 

υποστηρίζει τέτοιες λειτουργίες. Αν πληκτρολογήστε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, ο κωδικός PIN2 θα 

κλειδώσει.  Ο κωδικός PIN2 ξεκλειδώνει μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PUK2. Η διαδικασία ξεκλειδώματος 

είναι: 

1> Μόλις σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό PUK2 για να ξεκλειδώσετε τον κωδικό PIN2. 

2> Στη συνέχεια πληκτρολογήστε νέο κωδικό PIN2 και πιέστε το πλήκτρο Enter. 

3> Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ξανά το νέο κωδικό PIN2. Πληκτρολογήσετε τον και πιέστε το πλήκτρο Enter. 

Κωδικός PUK2: 
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Ο κωδικός PUK2 (ο κωδικός ξεκλειδώματος του PIN2, 8 ψηφία) χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε τον κωδικό PIN2. 

Ο κωδικός PUK2 παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας, μαζί με την κάρτα SIM. Αν πληκτρολογήσετε λάθος 

κωδικό PUK2 δέκα φορές, οι λειτουργίες του κωδικού PIN2 θα ακυρωθούν. Θα πρέπει να ζητήσετε νέα κάρτα SIM από τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να χρησιμοποιήσετε ξανά αυτές τις λειτουργίες.  

 

3 Βασικές γνώσεις και πληροφορίες 

3.1 Χρήση της οθόνης αφής 

Πίεση  Για να επιλέξετε αντικείμενα στην οθόνη αφής όπως εφαρμογές, εικονίδια ρυθμίσεων και επιλογών, 

πληκτρολόγηση αριθμών και χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε σύντομα και στη 

συνέχεια ανασηκώστε το δάχτυλό σας χωρίς να σύρετε στην οθόνη. 

Πίεση & κράτημα  Αγγίξτε το δάχτυλό σας στην οθόνη και μην το ανασηκώσετε για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αυτή 

η ενέργεια θα εμφανίσει μία αναδυόμενη λίστα επιλογών ή θα ενεργοποιήσει κάποιες ειδικές λειτουργίες. 

Σύρσιμο  Κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετε χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, για να 

κάνετε κύλιση σε διάφορες επιλογές, να αλλάξετε οθόνες ή για να δείτε περισσότερα στοιχεία στην οθόνη. 

Τίναγμα  Σύρετε γρήγορα και ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Για γρήγορη μετακίνηση ή κύλιση σε λίστες. Όταν κάνετε 

κύλιση σε κάποια μεγάλη λίστα, πιέστε στο επιθυμητό σημείο για να σταματήσει η κύλιση. 

Τσίμπημα  Σε κάποιες εφαρμογές (όπως Χάρτες, Browser, και Γκαλερί), μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση/ σμίκρυνση 

της εικόνας τοποθετώντας δύο δάχτυλα ταυτόχρονα στην οθόνη και σμίγοντας (σμίκρυνση)/ απομακρύνοντάς τα 

(μεγέθυνση). 

3.2 Χρήση των πλήκτρων 

Πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης): Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power για να 

εμφανιστεί το μενού του πλήκτρου Power, από όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, 

Κατάσταση Πτήσεων, Αθόρυβο, Δόνηση και Κανονική Λειτουργία. 
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Πλήκτρα Έντασης: Πιέστε τα πλήκτρα έντασης για να αλλάξετε την ένταση κουδουνίσματος (στην Αρχική Οθόνη) ή 

την ένταση του ήχου του ακουστικού (κατά τη διάρκεια κλήσης). Πιέστε το πλήκτρο έντασης κατά τη διάρκεια 

εισερχόμενης κλήσης για να μην ακούγεται το κουδούνισμα. 

Πλήκτρο Μενού:  Ανοίγει ένα μενού με αντικείμενα που σχετίζονται με την τρέχουσα οθόνη ή εφαρμογή. Αν θέλετε 

να κλείσετε κάποια εφαρμογή ή να δείτε περισσότερες επιλογές από αυτές που υπάρχουν στην οθόνη, δοκιμάστε να 

χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο. 

Πλήκτρο Home:  Πιέστε το πλήκτρο Home για να κλείσετε οποιοδήποτε μενού ή εφαρμογή και να επιστρέψετε στην 

Αρχική Οθόνη. Ενώ βρίσκεστε στην Αρχική Οθόνη, πιέστε το και κρατήστε το πατημένο για να δείτε τις πρόσφατες, 

ανοιχτές εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε. Πιέστε στην επιθυμητή για να την ανοίξετε ξανά. 

Πλήκτρο Επιστροφής: Ανοίγει την προηγούμενη οθόνη που παρακολουθούσατε. Αν είναι ανοιχτό το πληκτρολόγιο, 

το κλείνει. 

3.3 Αρχική Οθόνη & Κεντρικό Μενού  

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εμφανίζεται η Αρχική Οθόνη. Είναι το σημείο έναρξης για να έχετε πρόσβαση σε όλα 

τα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, να εμφανίσετε εικονίδια εφαρμογών, γραφικά στοιχεία, συντομεύσεις και άλλες 

λειτουργίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε την Αρχική Οθόνη χρησιμοποιώντας την επιθυμητή ταπετσαρία και τα επιθυμητά 

εικονίδια εφαρμογών/ συντομεύσεις. 

Στην Αρχική Οθόνη, πιέστε το πλήκτρο menu για να μπείτε στο Κεντρικό Μενού (Μενού Εφαρμογών), όπου 

εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. 

3.4 Κλείδωμα & απενεργοποίηση οθόνης 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης σε περίπτωση αδράνειας μέσω του μενού Ρυθμίσεις -> 

Προβολή -> Αναμονή. Αν περάσει ο χρόνος που επιλέξατε χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, η οθόνη LCD θα 

απενεργοποιηθεί. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Power για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. 

Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη μετά από περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα απ’ όταν απενεργοποιήθηκε, θα εμφανιστεί 

η οθόνη κλειδώματος. Υπάρχουν 5 διαφορετικές μέθοδοι για ξεκλείδωμα της οθόνης (Σύρσιμο, Ξεκλείδωμα μέσω 

προσώπου, Μοτίβο, PIN, Κωδικός). Κάντε την επιθυμητή επιλογή μέσω του μενού Ρυθμίσεις -> Ασφάλεια 
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->Κλείδωμα οθόνης. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Κανένα. 

3.5 Χρήση του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην οθόνη 

Μέσω του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο. Κάποιες εφαρμογές 

ανοίγουν αυτόματα το πληκτρολόγιο. Σε άλλες εφαρμογές, το πληκτρολόγιο εμφανίζεται όταν πιέσετε σε κάποιο πεδίο 

κειμένου. 

Αν έχετε εγκαταστήσει εφαρμογές πληκτρολογίου άλλων κατασκευαστών, θα πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσετε 

μέσω του μενού Ρυθμίσεις -> Γλώσσα & Πληκτρολόγηση.  

3.6 Μπάρα κατάστασης 

Η μπάρα κατάστασης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Εμφανίζει εικονίδια ειδοποιήσεων (στα αριστερά), 

εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση του τηλεφώνου (στα δεξιά), τις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, καθώς και 

την τρέχουσα ώρα. 

 

 

 

 

 

Εικονίδια ειδοποιήσεων Εικονίδια κατάστασης 
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Εικονίδια κατάστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μπαταρία είναι γεμάτη 

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή 

Η μπαταρία φορτίζει 

 

Ισχύς σήματος 

 

Χρησιμοποιείται δίκτυο EDGE 

Δόνηση 

Ανοιχτή ακρόαση 

 

Κατάσταση πτήσεων 

 

Έχει οριστεί αφύπνιση 

 

Σιγή μικροφώνου 

 

Αθόρυβο 

 

Χρησιμοποιείται δίκτυο 3G 

 

Δεν υπάρχει σήμα 

 

Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή 

 

Η μπαταρία έχει αρχίσει να αδειάζει 
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Εικονίδια ειδοποιήσεων 
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Οι εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανίσουν δικά τους εικονίδια ειδοποιήσεων στο 

υπόβαθρο. 

Για να ανοίξετε το πάνελ ειδοποιήσεων: 

4 Σύρετε τη μπάρα κατάστασης από το πάνω μέρος της οθόνης, προς τα κάτω. 

3.7 Χρήση αισθητήρων 

Αισθητήρας εγγύτητας, που ανιχνεύει πόσο κοντά είναι ένα αντικείμενο στην οθόνη. Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ο 

αισθητήρας το αντιλαμβάνεται και κλειδώνει το πληκτρολόγιο για να μην πιέσετε ακούσια κάποιο πλήκτρο με το πρόσωπό 

σας. 

Αισθητήρας φωτός, που επιτρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα ο φωτισμός/ αντίθεση της οθόνης, ανάλογα με το 

φωτισμό του περιβάλλοντος  

Αισθητήρας βαρύτητας, που ανιχνεύει τον προσανατολισμό και την κίνηση του τηλεφώνου σας και πραγματοποιεί 

διάφορες ενέργειες, ανάλογα με την εφαρμογή που είναι ανοιχτή. 

 Αυτόματη περιστροφή της οθόνης κατά τη χρήση διαφόρων εφαρμογών. Αν θέλετε να κάνετε τη σχετική ρύθμιση 

περιστροφής οθόνης, μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις -> Προβολή -> Αυτόματη περιστροφή οθόνης. 

 Πραγματοποιεί ενέργειες βάσει βαρύτητας και κλίσης. Συνήθως χρησιμοποιείται σε παιχνίδια. 

 Σε ορισμένες εφαρμογές, ανταπόκριση στην κίνηση του τηλεφώνου (π.χ. απότομο κούνημα κτλ.). 

3.8 Συνδεσιμότητα 

Σύνδεση με PC: 

 Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε PC, χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων USB. Αφού συνδέσετε τη 

συσκευή σε PC, μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα μέσω εργαλείου συγχρονισμού Android στο PC σας, να 

κατεβάσετε δεδομένα από το google play store, και να μεταφέρετε δεδομένα από και προς τη συσκευή και τον 

υπολογιστή σας. 

 Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, για να μεταφέρετε μουσική, εικόνες 

και άλλα αρχεία μεταξύ της κάρτας μνήμης SD του τηλεφώνου και του PC σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
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λειτουργία, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής 3 βήματα: 

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με κάποια θύρα USB 

στον υπολογιστή σας (θα λάβετε ειδοποίηση σύνδεσης USB). 

2. Ανοίξτε το πάνελ ειδοποιήσεων και πιέστε Σύνδεση για φόρτιση. 

3. Πιέστε Κάρτα SD, και θα μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της κάρτας SD και του PC σας.  

Bluetooth: 

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατή συσκευή Bluetooth, σε απόσταση 

έως 10 μέτρων. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να: 

 Μεταφέρετε αρχεία από/ προς άλλες συσκευές Bluetooth. 

 Κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες διαθέσιμες συσκευές Bluetooth. 

 Κάνετε τηλεχειρισμό άλλων συσκευών Bluetooth. 

 Κάνετε σύνδεση με υπολογιστές και πρόσβαση στο Internet. 

Πριν τη χρήση του Bluetooth, θα πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσετε, επιλέγοντας Ρυθμίσεις -> Bluetooth, και στη 

συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο δίπλα στην ένδειξη Bluetooth για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Μπορείτε 

επίσης να πραγματοποιήσετε ζεύξη (Pair) του κινητού τηλεφώνου σας με άλλες συσκευές Bluetooth, μέσω του μενού  

Ρυθμίσεις -> Bluetooth. Το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση για  συσκευές. Επιλέξτε την 

επιθυμητή συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. 

Wi-Fi: 

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi™, μπορείτε να έχετε ασύρματη πρόσβαση στο Internet από το κινητό τηλέφωνό 

σας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Internet από το σπίτι σας (οικιακά δίκτυα) ή σε από δημόσια σημεία πρόσβασης (hot 

spots): 

 Οικιακά δίκτυα – συνήθως προστατευμένα. Απαιτείται κωδικός πρόσβασης. 

 Hot spots – συνήθως μη προστατευμένα αλλά απαιτείται πρόσβαση στον πάροχο για να μπείτε στο Internet. 

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi: 

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις -> Wi-Fi για ενεργοποίηση. (Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αναζήτηση για τα 
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διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και δείχνει τα ονόματά τους. Τα προστατευμένα δίκτυα έχουν δίπλα τους ένα 

εικονίδιο κλειδαριάς. Αν το τηλέφωνό σας βρει ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί στο παρελθόν, 

συνδέεται αυτόματα). 

2. Αν θέλετε να συνδεθείτε σε νέο δίκτυο Wi-Fi, πιέστε το όνομα του δικτύου που εμφανίζεται στην επιλογή 

Ρυθμίσεις -> Wi-Fi.  

3.9 Αποθηκευτικός χώρος 

Υπάρχουν 2 είδη αποθηκευτικού χώρου στο τηλέφωνό σας: η ενσωματωμένη μνήμη και η κάρτα μνήμης SD. 

Η ενσωματωμένη μνήμη χρησιμοποιείται συνήθως για τις προεγκατεστημένες εφαρμογές (βλ. την ενότητα 

Εφαρμογές). Αν θέλετε να αποθηκεύσετε άλλα δεδομένα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον αποθηκευτικό χώρο της 

κάρτας μνήμης. 

Οι εφαρμογές και άλλα δεδομένα που έχετε κατεβάσει από το internet ή έχετε μεταφέρει από άλλες συσκευές, 

φωτογραφίες & βίντεο που έχετε τραβήξει, καθώς και ηχογραφήσεις, αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης 

να μεταφέρετε τις επιθυμητές εφαρμογές στην κάρτα μνήμης (βλ. την παράγραφο “Eφαρμογές”). 

 

3.10 Επαφές 

Οι επαφές, σας δίνουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα άτομα με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε. Την πρώτη 

φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, μπείτε στο λογαριασμό Google σας για να μεταφέρετε υπάρχουσες επαφές 

Google στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, οι επαφές σας συγχρονίζονται. Όποιες αλλαγές κάνετε στις επαφές σας, 

ενημερώνονται και στις δύο τοποθεσίες (στο κινητό τηλέφωνο και στο internet) μόλις πραγματοποιήσετε ξανά 

συγχρονισμό. Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται συγχρονισμός από λογαριασμούς Exchange ActiveSync. 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση των εφαρμογών σας σε άλλες εφαρμογές, όπως Gmail, Μηνύματα κ.ά.  

Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς με πληροφορίες επαφών, οι διπλότυπες επαφές συγχωνεύονται. 

Μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία και χειροκίνητα. 
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3.11 Κλήσεις 

Πραγματοποίηση κλήσης: 

 Πιέστε το πλήκτρο  στην Αρχική Οθόνη ή  στην οθόνη μενού (εφαρμογών) για να μπείτε στη 

λειτουργία τηλεφώνου. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και πιέστε Κλήση για να πραγματοποιήσετε 

κλήση. 

 Στη λίστα επαφών, πιέστε στην επιθυμητή και πιέστε   για να μπείτε στην οθόνη κλήσης.  

 Η επιλογή για να πραγματοποιήσετε κλήσεις σας δίδεται και μέσω άλλων εφαρμογών, όπως Μηνύματα, 

Ιστορικό κλήσεων κ.ά. 

Απάντηση/ Απόρριψη κλήσης: 

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε προς τα δεξιά το εικονίδιο  μέχρι να φτάσει στην πράσινη κουκκίδα για 

απάντηση ή σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά μέχρι να φτάσει στην κόκκινη κουκκίδα για απόρριψη της κλήσης. 

Κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας, πιέστε το πλευρικό πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση, πιέστε  
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στο κάτω μέρος για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο ή πιέστε  για ανοιχτή ακρόαση κ.ά. 

3.12 Μηνύματα 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα κειμένου (SMS) και 

πολυμέσων (MMS). 

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) έως και με 160 χαρακτήρες σε άλλα κινητά τηλέφωνα. Αν ξεπεράσετε 

το όριο των χαρακτήρων, το μήνυμα χωρίζεται αυτόματα σε δύο μηνύματα. 

Τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) μπορεί να περιέχουν κείμενο και εικόνες, ηχογραφήσεις, αρχεία μουσικής, βίντεο, ή  

slideshow φωτογραφιών.  

Αν αποστείλετε το μήνυμα σε διεύθυνση email αντί για αριθμό τηλεφώνου, μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή email. 

Προσθέστε θέμα ή επισυνάψτε αρχείο πολυμέσων. 

Πιέστε  στην Αρχική Οθόνη για πρόσβαση στα μηνύματά σας. 

Αφού λάβετε κάποιο μήνυμα, εμφανίζεται το εικονίδιο ειδοποίησης  στη μπάρα ειδοποιήσεων. Σύρετε τη μπάρα 

προς τα κάτω για να διαβάσετε το μήνυμα.  

3.13 Πολυμέσα  

Η εφαρμογή Κάμερα είναι ένας συνδυασμός βιντεοκάμερας και φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να την 

χρησιμοποιήσετε για λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στην ενσωματωμένη μνήμη. 

Η εφαρμογή Γκαλερί χρησιμοποιείται για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερά σας, 

λήψη, ή αντιγραφή στην κάρτα μνήμης SD ή στην ενσωματωμένη μνήμη του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε βασικές εργασίες επεξεργασίας σε φωτογραφίες και να τις ορίσετε ως ταπετσαρία ή να τις αντιστοιχίσετε 

σε επαφές.  

Η εφαρμογή Μουσική συλλέγει και αναπαράγει τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης SD ή στη 
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μνήμη του τηλεφώνου σας.  

Η εφαρμογή Βίντεο συλλέγει και αναπαράγει τα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης SD ή στη 

μνήμη του τηλεφώνου σας.  

3.14 Εφαρμογές 

Το λειτουργικό σύστημα Android σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε διάφορες εφαρμογές για να επεκτείνετε τις 

λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κατεβάσετε τέτοιες εφαρμογές από το internet, όπως π.χ. από το 

Android Market. 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας: 

 Άμεση λήψη από το internet. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα λήψεων για να την 

εγκαταστήσετε. 

Σημείωση: Η μέθοδος εγκατάστασης εξαρτάται από τον browser που έχετε χρησιμοποιήσει. 

 Λήψη εφαρμογών στο PC σας και εγκατάστασή τους στο τηλέφωνο μέσω ειδικής εφαρμογής (phone suite). 

 Αν έχετε εγκαταστήσει εφαρμογή διαχείρισης αρχείων στο κινητό τηλέφωνό σας, μπορείτε να μεταφέρετε ή να 

κάνετε λήψη εφαρμογών στην κάρτα μνήμης SD. Εντοπίστε την επιθυμητή εφαρμογή και εγκαταστήστε την. 

 Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχετε κατεβάσει από άλλες πηγές εκτός του Android Market ή του 

Play Store, θα πρέπει να επιλέξετε Ρυθμίσεις ->Ασφάλεια -> Άγνωστες πηγές. 

Προειδοποίηση: Οι εφαρμογές που κατεβάζετε από το Internet μπορεί να προέρχονται από άγνωστες πηγές. Για να 

προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά δεδομένα σας, να είστε προσεκτικοί και να κατεβάζετε εφαρμογές μόνο 

από αξιόπιστες πηγές, όπως το Play Store. 

Για διαχείριση εφαρμογών: 

Μπείτε στο Ρυθμίσεις -> Εφαρμογές -> Όλα, για πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. 

Πιέστε σε κάποια εφαρμογή στη λίστα, για να μπείτε στην οθόνη πληροφοριών της και να δείτε τα πλήκτρα διαχείρισης. 

Αναγκαστική Διακοπή, για να κλείσετε αναγκαστικά κάποια εφαρμογή που τρέχει. 

Απεγκατάσταση, για να απεγκαταστήσετε εφαρμογές που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πλέον και να ελευθερώσετε 
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τον αντίστοιχο χώρο στη μνήμη. 

Διαγραφή δεδομένων, για να διαγράψετε δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή, όπως 

λογαριασμούς, βάσεις δεδομένων, ρυθμίσεις κ.ά. 

Μετακίνηση στην κάρτα SD /τηλέφωνο, για να μετακινήσετε εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην κάρτα SD 

προς τη μνήμη του τηλεφώνου και το αντίστροφο. 

Διαγραφή προσωρινής μνήμης, για να διαγράψετε προσωρινά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η εφαρμογή στο 

τηλέφωνο. 

3.15 GPS 

Χάρη στο δέκτη GPS του τηλεφώνου σας, μπορείτε να εντοπίζετε την τοποθεσία σας με ακρίβεια περίπου 50 μέτρων. 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει κάποια εφαρμογή που να την υποστηρίζει, 

όπως π.χ. Χάρτες. 
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Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, 

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr 

 

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο Turbo-X ε 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/smartphones/sma 

rtphone.htm.  

 

 

Πληροφορίες για το περιβάλλον 

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα 

συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων) 

 

 

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει 

μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται 

μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία 

συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα 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. 

 

 Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό 

υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά 

απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartphones/sma%20rtphone.htm
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartphones/sma%20rtphone.htm
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εξοικονόμηση 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 ανακύκλωση 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 

CE0700 
 

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος 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/smartphones/smartphone.htm    

 

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. 

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς 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 καλώδιο ρεύματος. 

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 

http://www.plaisio.gr/kinita-%20smartphones/smartphones/smartphone.htm
http://www.plaisio.gr/kinita-%20smartphones/smartphones/smartphone.htm
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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 φορτίζεται 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 ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστικό κέντρο. 

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή 

 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί 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. Εφαρμόζετε 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 παράδειγμα 

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 συσκευή 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 ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην 
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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 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 
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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. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα 
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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. 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. 
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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. 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. 


