Πετάξτε µέχρι τα βάθη του διαστήµατος για να παλέψετε και να σώσετε τον κόσµο,
χρησιµοποιώντας το Smartphone ή το Tablet σας
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Καλωσορίσατε!
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ροµπότ!
Η συσκευή ελέγχεται µέσω iPod Touch, iPhone ή iPad ή συσκευών Android
(Smartphone ή Tablet) για εξαιρετική πτήση και µάχες.
Υπενθύµιση – Παρότι η συσκευή είναι σχεδιασµένη για εύκολη και σταθερή πτήση,
θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να µπορέσετε να την χειριστείτε µε άνεση, καθώς
είναι αεροσκάφος. Παρακαλούµε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για συµβουλές
σχετικά µε την απογείωση, την προσγείωση και τις ρυθµίσεις αντιστάθµισης (trim).
Πριν δοκιµάσετε να πετάξετε ψηλά, θα πρέπει να κάνετε εξάσκηση στην απογείωση
και στην προσγείωση, πετώντας χαµηλά. Αν δεν εξασκηθείτε πρώτα, µπορεί να
προκαλέσετε φθορές στη συσκευή.
Προειδοποίηση σχετικά µε την τοποθέτηση του προϊόντος
•
•

•

•

Μην χρησιµοποιήσετε το προϊόν σε περιβάλλον µε ακραίες θερµοκρασίες,
υγρασία ή πολλή σκόνη.
Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε περιοχή που δεν αερίζεται
επαρκώς. Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε το προϊόν σε χαλί ή παρόµοιες επιφάνειες.
Να αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν φορτίζει πλήρως η συσκευή.
∆ιαφορετικά, µπορεί να πέσει στο πάτωµα αν µετακινήσετε το καλώδιο φόρτισης.
Μην εκθέσετε τη συσκευή σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή άλλες πηγές
θερµότητας που επηρεάζουν πολύ τη θερµοκρασία.
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Συµβουλή ασφάλειας
•

Κατά τη φόρτιση της συσκευής µέσω καλωδίου, πάντα να κρατάτε από το
βύσµα και όχι από το καλώδιο. Αν τραβήξετε από το καλώδιο αντί για το βύσµα, µπορεί να προκληθεί βλάβη και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή
βραχυκυκλώµατος.

Συνιστώµενες συνθήκες χρήσης
•
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος
o
o
µεταξύ 5 C και 35 C.
•
Σχετική υγρασία: 20% - 80%
Οδηγίες ασφάλειας
•
Αν το ροµπότ πέφτει γρήγορα προς τα κάτω, µετακινήστε τον αριστερό µοχλό
(γκάζι) της εφαρµογής γρήγορα προς τα πάνω.
•
Μην κολλήσετε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στο ροµπότ. ∆ιαφορετικά, δεν θα
µπορεί να γίνει λήψη του υπέρυθρου (IR) σήµατος .Επιπλέον, θα προσθέσετε
βάρος, καθιστώντας δυσκολότερη την πτήση.
•
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.
•
Κρατήστε το ροµπότ 1 – 2 µέτρα µακριά από το σώµα σας κατά τη διάρκεια
της πτήσης.
•
Κατά τη διάρκεια της πτήσης, να κοιτάτε συνεχώς το ροµπότ.
•
Η αποσυναρµολόγηση ή τροποποίηση του ροµπότ απαγορεύεται καθώς
µπορεί να προκληθεί βλάβη.
•
Κρατήστε το πρόσωπό σας και τα χέρια σας µακριά από τα κινούµενα εξαρτήµατα γιατί µπορεί να τραυµατιστείτε.
•
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε το ροµπότ, γιατί µπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος λόγω των µικρών και/ή κινούµενων εξαρτηµάτων.
•
Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει σπάσει ή έχει
υποστεί βλάβη.
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1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρόνος πτήσης: 5 – 7 λεπτά
Χρόνος φόρτισης: 25 – 30 λεπτά
Εµβέλεια: 10 µέτρα
Μπαταρία: 3.7V Li-Po 200mAH

2. Αποσυσκευασία και αποθήκευση
Η συσκευή σας είναι συσκευασµένη προσεκτικά για να αποφύγετε ζηµιές κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς. Η συσκευή είναι ευαίσθητη, οπότε θα πρέπει να είστε πολύ
προσεκτικοί όταν την αφαιρέσετε από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι σας παρασχέθηκαν τα κάτωθι εξαρτήµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

1 x Ροµπότ
1 x Αναµεταδότης υπερύθρων (IR)
1 x Εγχειρίδιο χρήσης
1 x Καλώδιο φόρτισης USB για το ροµπότ
1 x Καλώδιο φόρτισης USB για τον αναµεταδότη υπερύθρων (IR)

Θα πρέπει να φυλάξετε τη συσκευασία για να αποθηκεύετε τη συσκευή µετά από
κάθε χρήση. Προειδοποίηση: Λανθασµένη αποθήκευση του ροµπότ µπορεί να
προκαλέσει κύρτωση ή συστροφή των ελίκων, µε αποτέλεσµα τη µείωση της πτητικής ικανότητας της συσκευής.
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3. Για να γνωρίσετε τη συσκευή
Σταθεροποιητής

Κύριος έλικας
Ένδειξη LED

∆ιακόπτης τροφοδοσίας

Ένδειξη υπέρυθρης
µετάδοσης

Υποδοχή φόρτισης

4. Χρήση αναµεταδότη IR (υπερύθρων)
Τεχνικά χαρακτηριστικά αναµεταδότη υπερύθρων (IR):
Χρόνος λειτουργίας: 120 – 180 λεπτά
Χρόνος φόρτισης: 15 – 20 λεπτά
Μπαταρία: 3.7V Li-Po 60mAH
Για να γνωρίσετε τον αναµεταδότη υπερύθρων (IR):

Ένδειξη φόρτισης
Υποδοχή φόρτισης

Ένδειξη
λειτουργίας

Βύσµα σύνδεσης
∆ιακόπτης τροφοδοσίας

5

Φόρτιση του αναµεταδότη υπερύθρων (IR)
•
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας του αναµεταδότη IR είναι σε OFF.
•
Συνδέστε το βύσµα φόρτισης του καλωδίου φόρτισης USB στην υποδοχή
φόρτισης του αναµεταδότη IR.
•
Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB:
a)
Σε κάποια θύρα USB
b)
Σε κάποιο προσαρµογέα για smartphone (δεν παρέχεται). Στη
συνέχεια συνδέστε το βύσµα USB στην υποδοχή κατάλληλου
φορτιστή ρεύµατος.
Ενδείξεις λειτουργίας αναµεταδότη υπερύθρων (IR)
Φωτεινή ένδειξη
Χρώµα
Λειτουργία
ένδειξης
Κατάσταση
λειτουργίας
Ένδειξη λειτουρKOKKINO
Συνδέστε
τον
γίας
αναµεταδότη
IR
στην
υποδοχή
ακουστικών
του
smartphone σας
Η εφαρµογή είναι
ενεργοποιηµένη, ο
αναµεταδότης IR
και το ροµπότ είναι
συνδεδεµένα
Χαµηλή µπαταρία
αναµεταδότη IR
Ένδειξη φόρτισης
KOKKINO
Φόρτιση
(καλώδιο USB)
Έχει φορτίσει
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Κατάσταση ένδειξης
Αναβοσβήνει µία φορά
ανά δευτερόλεπτο

Αναµµένη συνεχώς

Απενεργοποιηµένη
Απενεργοποιηµένη
Αναµµένη συνεχώς

5. Φόρτιση του ροµπότ
Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόµενη µπαταρία Li-Po. Η φόρτιση θα πρέπει να
γίνεται µέσω του παρεχόµενου καλωδίου USB.
Για να φορτίσετε το ροµπότ:
•
Απενεργοποιήστε (OFF) το ροµπότ. Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη φωτεινή ένδειξη
στο εσωτερικό του ροµπότ είναι απενεργοποιηµένη (εικ. 1).
•
Συνδέστε το βύσµα φόρτισης του καλωδίου USB στην υποδοχή φόρτισης στο
στήθος του ροµπότ (εικόνα 2).

•
•

a)
b)
c)

Συνδέστε το καλώδιο USB:
A)
Με κάποια θύρα USB
B)
Με προσαρµογέα για smartphone (δεν παρέχεται)
Αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα ρεύµατος, συνδέστε το βύσµα
USB στην υποδοχή του φορτιστή ρεύµατος (εικόνα 3).
Η ένδειξη φόρτισης στο εσωτερικό του ροµπότ σβήνει κατά τη διάρκεια της
φόρτισης (εικόνα 3).
Όταν η ένδειξη φόρτισης ανάψει µε κόκκινο χρώµα (µετά από 20 λεπτά περίπου), σηµαίνει ότι το ροµπότ έχει φορτίσει πλήρως.
Σηµείωση:
Η φόρτιση της συσκευής µέσω πρίζας ρεύµατος είναι πολύ γρηγορότερη από
τη φόρτιση µέσω θύρας USB.
Πριν φορτίσετε τη µπαταρία , βεβαιωθείτε ότι θα αφήσετε το ροµπότ 10 – 15
λεπτά µετά την πτήση για να κρυώσει η µπαταρία.
Να χρησιµοποιήσετε µόνο το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε. Μην
χρησιµοποιήσετε άλλο καλώδιο USB.
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Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 4
Εικ. 3

ΚΟΚΚΙΝΟ

6.Φροντίδα για τη µπαταρία
Η συσκευή τροφοδοτείται µέσω επαναφορτιζόµενης µπαταρίας Li-Po. ∆εν είναι
αντικαταστάσιµη.
1.
Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να φορτίζονται µόνο από ενήλικες ή
από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών.
2.
Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο φόρτισης USB
ή τον προσαρµογέα
smartphone (δεν παρέχεται) για τυχόν φθορές στα βύσµατα ή σε άλλα εξαρτήµατα. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να µην τα χρησιµοποιήσετε, αλλά
να τα αντικαταστήσετε.
3.
∆εν θα πρέπει να συνδέσετε το ροµπότ σε άλλη πηγή τροφοδοσίας εκτός από
τις συνιστώµενες.
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7.Οδηγίες πτήσης
1) Λήψη εφαρµογής “iConRobot”
Για iPod, iPhone και iPad

Υποστηρίζονται iPod Touch (4ης γενιάς) iPhone
(5ης γενιάς, 4ης γενιάς, 3GS), iPad (3ης γενιάς),
iPad 2, και iPad Mini

Μπείτε στο App Store

Αναζητήστε την εφαρµογή “iConRobot” και εγκαταστήστε την
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Για Android smartphone ή tablet

Android smartphone ή tablet

Μπείτε στο Google Play

Αναζητήστε την εφαρµογή “iConRobot” και εγκαταστήστε την
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2) Σύνδεση του αναµεταδότη IR µε το ροµπότ

ΚΟΚΚΙΝΟ

Ενεργοποιήστε το ροµπότ. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ξεκινά να αναβοσβήνει µία
φορά το δευτερόλεπτο.

Συνδέστε τον αναµεταδότη IR

Συνδέστε τον αναµεταδότη IR

Συνδέστε τον αναµεταδότη IR
στην υποδοχή ακουστικών του
iPod touch, iPhone ή iPad.

Συνδέστε τον αναµεταδότη IR
στην υποδοχή ακουστικών του
Android Smartphone ή Tablet.
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Ανοίξτε την εφαρµογή iConRobot

Ανοίξτε την εφαρµογή iConRobot

Μετακινήστε ελαφρά το µοχλό γκαζιού της εφαρµογής για να ενεργοποιήσετε το iConRobot. Η φωτεινή ένδειξη του αναµεταδότη IR
και η φωτεινή ένδειξη του iConRobot θα ανάψουν σταθερά µε
κόκκινο χρώµα. Αυτό σηµαίνει ότι η σύνδεση µεταξύ του αναµεταδότη IR και του ροµπότ έχει ολοκληρωθεί. Μετακινήστε ξανά το
γκάζι για να απογειώσετε το ροµπότ.

Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη στο εσωτερικό του ροµπότ είναι
σταθερά αναµµένη µε κόκκινο χρώµα. Αν η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει µία φορά το δευτερόλεπτο, παρακαλούµε απενεργοποιήστε το
ροµπότ και ενεργοποιήστε το ξανά. Αν δεν ανάβει φως, φορτίστε το
ροµπότ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.
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3) Πτήση του ροµπότ

Πιέστε Start

Πιέστε Play

Επιλέξτε κατάσταση
Επιλέξτε κάποια κατάσταση ελέγχου του ροµπότ. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι για
χρήση µε τα δύο χέρια. Σταδιακά θα εκπαιδευτείτε να χρησιµοποιείτε καλύτερα το
ροµπότ, µαθαίνοντας τα πλήκτρα του.
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Αριθµός εγγραφής
Εγγραφή της πτήσης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πυροβολισµού
Μπροστά και πίσω
Αριστερά και δεξιά
Πλήκτρο ρύθµισης
Πλήκτρο αντιστάθµισης

- Πλήκτρο γκαζιού (πάνω/ κάτω)
- Ρύθµιση ύψους πτήσης

Πλήκτρο άµεσης προσγείωσης

8. Ρυθµίσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε το ροµπότ µέσω του πλήκτρο “Install” (Εγκατάσταση)

Αλλαγή κατάστασης ελέγχου
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9. Αντιστάθµιση (Trim)
Το ροµπότ διαθέτει λειτουργία αντιστάθµισης (Trim), που βρίσκεται στην εφαρµογή.
Έτσι µπορείτε να ρυθµίσετε την πτήση του ροµπότ ώστε να αποφεύγονται αναπάντεχες περιστροφές και κλίσεις. Όταν πετάει το ροµπότ σε απόσταση µισού µε 1
µέτρου από το έδαφος, εφόσον περιστρέφεται, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το
πλήκτρο αντιστάθµισης για να ρυθµίσετε την πτήση.

Πιέστε
το
πλήκτρο
αντιστάθµισης
αριστερά αν
περιστρέφεται
δεξιά

Πιέστε
το
πλήκτρο αντιστάθµισης
δεξιά αν περιστρέφεται
αριστερά

Αριστερά ∆εξιά

Αριστερά ∆εξιά

10. Πτητικές ασκήσεις
1.

Προσγείωση του ροµπότ σε συγκεκριµένο σηµείο:
Κρατήστε το ροµπότ σε κάποιο σταθερό ύψος αιώρησης µετά την απογείωση.
Κατευθύνετε το ροµπότ µέχρι το σηµείο προσγείωσης, µετακινώντας το δεξί
µοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Κρατήστε το ροµπότ σε κάποιο σταθερό ύψος αιώρησης πάνω από το σηµείο προσγείωσης. Στη συνέχεια µειώστε σταδιακά το γκάζι µέχρι να προσγειωθεί µε ασφάλεια.
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2.

Ρύθµιση των ποδιών του ροµπότ
•
Μετακίνηση των ποδιών του ροµπότ προς τα µπροστά. Το ροµπότ θα
τρέξει και θα χάσει ύψος.
•
Ρύθµιση των ποδιών του ροµπότ σε ίσια θέση. Το ροµπότ θα πετάει
σταθερά.
•
Μετακίνηση των ποδιών του ροµπότ προς τα πίσω κατά 45 µοίρες. Το
ροµπότ θα πετάξει αργά.
•
Μετακίνηση των ποδιών του ροµπότ προς τα πίσω κατά 90 µοίρες. Το
ροµπότ θα πετάξει πολύ αργά.

11. Ρύθµιση των καναλιών “A” και “B”
Στην εφαρµογή υπάρχουν τα πλήκτρα καναλιών Α και Β
του καναλιού Α ή Β πριν ξεκινήσετε κάποια µάχη.

για ρύθµιση

Βήµα 1: Ενεργοποιήστε το πρώτο ροµπότ, επιλέξτε το κανάλι “A” στην εφαρµογή και
βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας του αναµεταδότη IR στοχεύει προς το στήθος
του ροµπότ και στη συνέχεια σπρώξτε το γκάζι µέχρι το τέρµα ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ. Μόλις
αναπηδήσει, σηµαίνει ότι το πρώτο ροµπότ ενεργοποιήθηκε και έχει συνδεθεί επιτυχώς στο κανάλι «Α».
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Βήµα 2: Ενεργοποιήστε το δεύτερο ροµπότ, επιλέξτε το κανάλι “Β” στην εφαρµογή
και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας του αναµεταδότη IR στοχεύει προς το
στήθος του ροµπότ και στη συνέχεια σπρώξτε το γκάζι µέχρι το τέρµα ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ.
Μόλις αναπηδήσει, σηµαίνει ότι το δεύτερο ροµπότ ενεργοποιήθηκε και έχει συνδεθεί επιτυχώς στο κανάλι «Β»

12. Μάχη µεταξύ δύο ροµπότ
1.
2.

Βεβαιωθείτε ότι καθένα από τα δύο ροµπότ έχει συνδεθεί στο κανάλι του (A ή
Β).
Υπάρχει µία φωτεινή ένδειξη στο στήθος του ροµπότ. Πιέστε το πλήκτρο “VS”
στην εφαρµογή και το ροµπότ θα στείλει ένα υπέρυθρο σήµα «πυροβολισµού» µε στόχο το άλλο ροµπότ. Το µπλε LED στο στήθος του ροµπότ θα
αναβοσβήσει.
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Κάθε ροµπότ έχει τρεις «ζωές»:
•
•
•

Όταν κάποιο ροµπότ χτυπηθεί για πρώτη φορά, το µπλε LED θα αναβοσβήνει
αργά και θα πραγµατοποιήσει µία περιστροφή.
Όταν χτυπηθεί για δεύτερη φορά, το µπλε LED θα αναβοσβήνει γρήγορα και
θα πραγµατοποιήσει µία περιστροφή.
Όταν χτυπηθεί για τρίτη φορά, το µπλε LED θα ανάβει σταθερά και το ροµπότ
θα προσγειωθεί οµαλά.

Αν το ροµπότ χτυπηθεί τρεις φορές, θα σταµατήσει να λειτουργεί και θα πρέπει να
πραγµατοποιήσετε επανεκκίνηση και να το ενεργοποιήσετε ξανά, πιέζοντας το γκάζι
µέχρι το τέρµα.
Σηµειώσεις:
•
Αν το ροµπότ χτυπηθεί, θα κάνει παύση για 4 δευτερόλεπτα για να λάβει το
υπέρυθρο σήµα «πυροβολισµού» από το άλλο ροµπότ.
•
Το ροµπότ δεν θα µπορεί να περιστραφεί δεξιά ή αριστερά όταν χτυπηθεί,
αλλά θα µπορεί να ανέβει και να κατέβει.
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13. Συµβουλές σχετικά µε την πτήση
1)
2)

3)
4)

5)

6)

Όταν το ροµπότ είναι πλήρως φορτισµένο, µπορείτε να απολαύσετε πτήση 57 λεπτών.
Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, µην µετακινείτε το γκάζι πολύ γρήγορα γιατί
το ροµπότ µπορεί να αναποδογυρίσει. Για να ξεκινήσετε την πτήση, µετακινήστε το γκάζι οµαλά.
Για πιο οµαλή προσγείωση, αυξήστε λίγο το γκάζι ακριβώς πριν ακουµπήσει
το ροµπότ στο έδαφος.
Η εµβέλεια του ροµπότ είναι µέχρι 10 µέτρα. Σε περίπτωση ύπαρξης παρεµβολών λόγω ισχυρού φωτός ή άµεσης ηλιοφάνειας, αυτή η εµβέλεια µπορεί να
µειωθεί.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων πτήσεων, θα πρέπει να κρατάτε το ροµπότ
κοντά στο έδαφος. Έτσι θα µπορείτε να το προσγειώσετε µε ασφάλεια σε περίπτωση που µπερδευτείτε.
Μετά την πτήση και πριν τη φόρτιση, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το
ροµπότ και τον αναµεταδότη IR.
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14. Αντιµετώπιση προβληµάτων
Πρόβληµα
∆εν µπορείτε να ανοίξετε το
περιβάλλον χρήσης της
εφαρµογής

∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πτήση

Πιθανή αιτία
∆εν είναι συνδεδεµένος ο
αναµεταδότης IR

∆εν είναι συνδεδεµένος
σωστά ο αναµεταδότης IR
Το ροµπότ δεν είναι ενεργοποιηµένο
Η µπαταρία του ροµπότ
έχει εξαντληθεί
Το ροµπότ δεν είναι ενεργοποιηµένο
Το ροµπότ είναι συνδεδεµένο σε άλλη συσκευή

Το ροµπότ
αρκετά ψηλά

δεν

πετάει

Η µπαταρία του ροµπότ
έχει εξαντληθεί
Ο κύριος έλικας περιστρέφεται πολύ αργά

Η µπαταρία του ροµπότ
δεν είναι φορτισµένη καλά
Το ροµπότ περιστρέφεται ή
κάνει κύκλους

Απαιτείται ρύθµιση
αντιστάθµισης (trim)

Το ροµπότ δεν ελέγχεται

Άλλα ισχυρά ραδιοκύµατα ή
συσκευές ελέγχου παρεµβάλλουν το σήµα του
smartphone
Το ροµπότ πετάει εκτός
εµβέλειας
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της

Λύση
Συνδέστε καλά τον αναµεταδότη IR στην υποδοχή
ακουστικών
του
smartphone σας
Βγάλτε τον αναµεταδότη IR
και τοποθετήστε τον ξανά
Ενεργοποιήστε το ροµπότ
Φορτίστε το ροµπότ χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο
καλώδιο USB
Φορτίστε τον αναµεταδότη
IR
Απενεργοποιήστε το
ροµπότ και βγείτε από την
εφαρµογή. Επανεκκινήστε
το ροµπότ και ανοίξτε ξανά
την εφαρµογή
Φορτίστε το ροµπότ χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο
καλώδιο USB
Μετακινήστε
το
γκάζι
(αριστερός µοχλός) πιο
ψηλά για να επιταχυνθεί ο
έλικας του ροµπότ
Φορτίστε το ροµπότ χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο
καλώδιο USB
Αν το ροµπότ περιστρέφεται προς τα αριστερά,
πιέστε το πλήκτρο αντιστάθµισης “R”. Αν το
ροµπότ
περιστρέφεται
προς τα δεξιά, πιέστε το
πλήκτρο αντιστάθµισης “L”.
Μετακινήστε το ροµπότ σε
περιβάλλον χωρίς παρεµβολές
Να κρατάτε το
εντός εµβέλειας

ροµπότ

Το ροµπότ δεν ελέγχεται

Μέρα µε δυνατούς ανέµους

Η µπαταρία του ροµπότ
έχει εξαντληθεί
Η συσκευή ελέγχου είναι
απενεργοποιηµένη
Μέρα µε δυνατούς ανέµους

Το ροµπότ προσγειώνεται
πολύ γρήγορα

Μετακινείτε πολύ γρήγορα
το γκάζι

Το ροµπότ δεν ελέγχεται

Ρυθµίστε την αντιστάθµιση
(trim)

Μην πετάτε το ροµπότ όταν
φυσάει πολύ, καθώς δεν θα
υπάρχει σωστός έλεγχος
Φορτίστε το ροµπότ χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο
καλώδιο USB
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
ελέγχου
Μην πετάτε το ροµπότ όταν
φυσάει πολύ, καθώς δεν θα
υπάρχει σωστός έλεγχος
Μετακινήστε ελαφρά το
γκάζι κατά τη διάρκεια της
προσγείωσης. Αυξήστε λίγο
το γκάζι λίγο πριν προσγειωθεί το ροµπότ
Ανατρέξτε στην αντίστοιχη
παράγραφο του εγχειριδίου

15. Όροι Εγγύησης
Αυτή η συσκευή διαθέτει εγγύηση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η εγγύηση
δεν ισχύει για βλάβες λόγω απειρίας ή αµέλειας εκ µέρους του χρήστη και σε περίπτωση αθέτησης των οδηγιών του παρόντος.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑ∆ΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Το διπλανό σύµβολο δείχνει ότι αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει
να πεταχτεί στα οικιακά απορρίµµατα, αλλά µόνο σε ειδικά
σηµεία συλλογής τέτοιων απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν ουσίες που µπορεί να
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην
υγεία. Η σωστή διαχείριση απορριµµάτων µειώνει τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία
από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε ορισµένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Βοηθήστε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος! Για πληροφορίες, επικοινωνήστε
µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
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Για περισσότερες πληροφορίες και συµβουλές,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.plaisio.gr
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Αυτό είναι προϊόν της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραµµή Επικοινωνίας: 800
11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το παιχνίδι συµµορφώνεται
µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η ∆ήλωση Συµµόρφωσης µπορεί να
ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ή
στην
ιστοσελίδα
http://www.plaisio.gr/kinitasmartphones/tablets/accessories.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 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

Ανατρέξτε στη δήλωση συµµόρφωσης του προϊόντος που µπορείτε να βρείτε στα
γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή
στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/tablets/accessories.htm
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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.
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

24

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 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 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
•
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση µέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή
της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιµα µέρη (πχ. CD,
µπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
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.
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.
Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει µε εγγύηση
προϊόντα στα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί µη νόµιµα αντίγραφα λειτουργικών συστηµάτων ή προγραµµάτων.
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.
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.
Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισµικού ή/και
προγράµµατος που δεν εµπορεύεται.
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.
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.
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19.

20.

21.

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

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση
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 επα-
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νεγκατάσταση 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.
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