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Οδηγίες Χρήσης 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι 
ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά 
και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 
 



 
 
 
 
 
 



 
1- Μπροστινή Κάμερα 

2- Ηχείο 

3- Μενού 

4- Αρχική Σελίδα (Home) 

5- Πίσω 

6- Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση 

7- Ένταση +/ Ένταση –  

8- Πίσω Κάμερα 

9- Ακουστικά 

 
 
 
 
 
 



Γενικές προειδοποιήσεις 
Η χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών με αυτή τη συ-
σκευή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υγρών μπαταρίας, υπερ-
θέρμανση, φωτιά ή έκρηξη. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε 
μόνο τη μπαταρία και το φορτιστή που παρέχονται από την 
εταιρεία μας.  
Για ν’ αποφύγετε βλάβη του τηλεφώνου ή πυρκαγιά παρακαλού-
με να το χρησιμοποιείτε προσεκτικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να τραντάζετε, να πετάτε κάτω το τηλέφωνό σας ή να το 
κτυπάτε. Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία, το 
κινητό τηλέφωνο ή το φορτιστή σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε 
συσκευή υψηλής πίεσης. Μπορεί να προκληθούν ατυχήματα 
όπως βλάβη στα κυκλώματα ή φωτιά. Παρακαλούμε να μη 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά 
αέρια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη ή φωτιά. Παρα-
καλούμε να μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υψηλές θερμοκρασίες, 
υγρασία ή πολλή σκόνη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στο τηλέφωνό σας. Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά 
από μικρά παιδιά. Για να μην πέσει κάτω το τηλέφωνό σας, 
παρακαλούμε να μην το τοποθετείτε σε ασταθείς ή ανώμαλες 
επιφάνειες.  
 
 
 
 



Σημειώσεις σχετικά τη χρήση του τηλεφώνου  
Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας στα μέρη όπου δεν 
επιτρέπεται η χρήση του, όπως σε αεροδρόμια ή νοσοκομεία. Η 
χρήση του κινητού τηλεφώνου σε τέτοια μέρη μπορεί να επη-
ρεάσει αρνητικά τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών ή ιατρικών 
μηχανημάτων. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανονισμούς κατά 
τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας σε τέτοια μέρη. Το κινητό 
τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. 
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ξυπνητηριού για να βεβαιωθείτε ότι το 
τηλέφωνό σας δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια 
πτήσης. 
 
Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας 
κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές ακριβείας. Μπορεί να προκλη-
θούν ασύρματες παρεμβολές ή άλλα προβλήματα σ’ αυτές τις 
συσκευές. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά 
στις ακόλουθες συσκευές: βοηθήματα ακοής, βηματοδότες και 
άλλα ιατρικά μηχανήματα, ανιχνευτές πυρός, αυτόματες πόρτες 
και άλλες εγκαταστάσεις αυτοματισμού. 
 
 
 
 
 



Σημειώσεις σχετικά τη χρήση της μπαταρίας 
Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Με κάθε φόρτιση η 
διάρκεια ζωής που απομένει μειώνεται. Αν η μπαταρία δεν 
κρατάει φορτίο ακόμη και μετά τη φόρτιση, αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να την αντικαταστήσετε. 
 
Να μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, 
παρά μόνο σε σημεία διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων. 
 
Παρακαλούμε να μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, γιατί θα 
πιάσουν φωτιά και θα εκραγούν. Κατά την τοποθέτηση μπαταρί-
ας, θα πρέπει να μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ή πίεση, γιατί 
μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, ράγισμα και 
φωτιά. 
 
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε καλώδια, καρφίτσες ή 
άλλα μεταλλικά εξαρτήματα για να βραχυκυκλώσετε τη μπαταρί-
α. 
 
 
 
 
 
 



Επίσης, να μην τοποθετείτε τη μπαταρία κοντά σε κολιέ ή άλλα 
μεταλλικά αντικείμενα, γιατί θα προκληθεί διαρροή, υπερθέρ-
μανση, ράγισμα και φωτιά. Παρακαλούμε να μην κάνετε συγκόλ-
ληση των επαφών της μπαταρίας, γιατί θα προκληθεί διαρροή, 
υπερθέρμανση, ράγισμα και φωτιά. 
 
Αν πέσει υγρό μπαταρίας στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλω-
σης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να τρίψετε τα μάτια 
σας, αλλά να τα ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και να 
μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για θεραπεία. 
 
Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη 
μπαταρία, γιατί θα προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, ράγισμα 
και φωτιά. 
 
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε ή τοποθετήσετε τις 
μπαταρίες σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία όπως κοντά σε φωτιά 
ή εστίες θερμότητας, γιατί θα προκληθεί διαρροή, υπερθέρμαν-
ση, ράγισμα και φωτιά. 
 
 
 
   
 
 



Αν υπερθερμανθεί η μπαταρία, αλλάξει χρώμα ή αλλοιωθεί κατά 
τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, 
παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση της και να την αντικατα-
στήσετε με καινούρια.  
 
Αν πέσει υγρό μπαταρίας στο δέρμα ή στα ρούχα σας μπορεί να 
προκληθούν εγκαύματα. Να χρησιμοποιήσετε αμέσως άφθονο 
νερό για τα ξεπλύνετε και – αν απαιτείται – αναζητήστε ιατρική 
βοήθεια. 
 
Αν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή ή παράγει περίεργη οσμή, 
παρακαλούμε να την μετακινήσετε μακριά από φωτιά, για να μην 
προκληθεί έκρηξη ή ηλεκτροπληξία.  
 
Παρακαλούμε να μην αφήνετε τη μπαταρία να βραχεί γιατί θα 
προκληθεί υπερθέρμανση, καπνός και διάβρωση. 
 
Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τις μπαταρίες 
σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες όπως άμεση ηλιακή ακτινοβο-
λία, γιατί θα προκληθεί απώλεια υγρών μπαταρίας και υπερθέρ-
μανση, καθώς και μείωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής 
της μπαταρίας. 
 
 
 



Παρακαλούμε να μη φορτίζετε συνεχόμενα τη μπαταρία για 
περισσότερες από 24 ώρες. 
 

Φόρτιση του κινητού τηλεφώνου 
Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στο κινητό τηλέφωνο. Η ένδειξη 
στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη. Όταν σταματήσει 
ν’ αναβοσβήνει μπορείτε να αποσυνδέσετε το φορτιστή, καθώς 
δηλώνει πως έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση. Αν το τηλέφωνό σας 
είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το 
εικονίδιο μπαταρίας θα γεμίσει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Η 
φόρτιση απαιτεί 3 με 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η 
μπαταρία, το τηλέφωνο και ο φορτιστής ζεσταίνονται. Αυτό είναι 
φυσιολογικό. 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από 
την πρίζα και από το κινητό τηλέφωνο. Σημειώσεις: Κατά τη 
διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο θα πρέπει να βρίσκεται σε 
καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία από 5 έως 40

o
C. 

Πάντα να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Η χρήση 
άλλου φορτιστή μπορεί να σας εκθέσει σε κίνδυνο και να ακυ-
ρώσει την εγγύηση του κινητού τηλεφώνου σας. 
 
 
 



Οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας που αναφέρονται από τον 
κατασκευαστή βασίζονται σε μετρήσεις υπό ιδανικές συνθήκες. 
Στην πράξη ο χρόνος διάρκειας της μπαταρίας ποικίλει ανάλογα 
με τις συνθήκες χρήσης, το περιβάλλον και την κατάσταση του 
δικτύου.  
 
Πριν τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία βρίσκεται στη θέση 
της. Να μην αποσυνδέετε τη μπαταρία κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το 
φορτιστή από το τηλέφωνό σας και από την πρίζα. Αν δεν τον 
αποσυνδέσετε, θα συνεχίσει να φορτίζει τη μπαταρία για 5 με 8 
ώρες, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Σας 
συνιστούμε να μην αφήνετε το τηλέφωνο συνδεδεμένο με το 
φορτιστή αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σημειώσεις κατά τη χρήση του φορτιστή 
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 
Volt. Η χρήση άλλης τάσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή 
υγρών, φωτιά και βλάβη στο κινητό τηλέφωνο και στο φορτιστή. 
Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν υποστεί 
φθορά το καλώδιό του γιατί θα προκληθεί φωτιά ή βραχυκύκλω-
μα. Παρακαλούμε να καθαρίζετε αμέσως τυχόν σκόνες που 
μαζεύονται στις πρίζες. 
 
Να κρατάτε το φορτιστή μακριά από νερό. Αν έρθει σε επαφή με 
νερό ή άλλο υγρό, θα πρέπει να τον αποσυνδέσετε αμέσως από 
την πρίζα για ν’ αποφευχθεί βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία, 
φωτιά ή βλάβη. 
 
Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το 
φορτιστή καθώς θα υπάρξει σωματική βλάβη, ηλεκτροπληξία, 
φωτιά ή βλάβη στο φορτιστή.  
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε μπάνιο ή 
άλλη περιοχή που έχει πολλή υγρασία, καθώς θα προκληθεί 
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή βλάβη στο φορτιστή. 
 
 
 
 



Παρακαλούμε να μην αγγίζετε το φορτιστή με γυμνά χέρια, γιατί 
θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Να μην τροποποιήσετε ή τοποθε-
τήσετε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο ρεύματος, καθώς μπορεί 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά. 
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, παρακαλούμε να 
αποσυνδέσετε το φορτιστή από την πρίζα. Κατά την αποσύνδε-
ση του φορτιστή να μην τραβάτε από το καλώδιο, παρά μόνο 
από το σώμα του φορτιστή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί βλάβη στο καλώδιο με αποτέλεσμα ηλε-
κτροπληξία ή φωτιά. 
 

Καθαρισμός και συντήρηση 
Το κινητό τηλέφωνο, η μπαταρία και ο φορτιστής δεν είναι 
ανθεκτικά στο νερό. Παρακαλούμε να μην τα χρησιμοποιήσετε 
σε μπάνιο ή σε άλλες περιοχές με πολλή υγρασία και συνεπώς 
να μην τα αφήσετε στη βροχή. Να χρησιμοποιείτε μαλακό, 
στεγνό πανί για τον καθαρισμό του τηλεφώνου, της μπαταρίας 
και του φορτιστή. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, 
διαλυτικό, βενζίνη ή άλλα διαλυτικά για να σκουπίζετε το κινητό 
τηλέφωνο. 
 
 
 
 



Αν οι πρίζες είναι λερωμένες θα υπάρξει ασταθής ηλεκτρική 
επαφή, απώλεια τροφοδοσίας ή ακόμη και αδυναμία φόρτισης. 
Να τις καθαρίζετε τακτικά. 
 

Κλήση 
Για κλήση κάποιου αριθμού: Ενώ βρίσκετε στην αρχική οθόνη, 
ανοίξτε την εφαρμογή κλήσης, σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο κλήσης. Για ν’ απαντήσετε σε κάποια κλήση σύρετε το 
εικονίδιο προς τα δεξιά και για ν’ απορρίψετε κάποια κλήση 
σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά. Μπορείτε να καλέσετε 
αριθμούς απευθείας από το ιστορικό κλήσεων αγγίζοντας το 
σύμβολο κλήσης στα δεξιά του επιθυμητού αριθμού. 
 

Μηνύματα 
Για να συντάξετε και να στείλετε μήνυμα κειμένου (SMS), ακο-
λουθήστε τα εξής: 

- Ανοίξτε το μενού εφαρμογών. 
- Ανοίξτε την εφαρμογή μηνυμάτων. 
- Πιέστε κάτω δεξιά στην οθόνη για σύνταξη νέου 

μηνύματος. 
 
 
 



Ρυθμίσεις 
Σημείωση: Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχός σας μπορεί να έχει 
κάνει κάποιες ρυθμίσεις που να μη μπορείτε να αλλάξετε. 
WLAN – Πιέστε στο εικονίδιο Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Wi-Fi και να πραγματοποιηθεί αυτόματη αναζήτηση 
για ασύρματα δίκτυα. Μπορείτε να συνδεθείτε αμέσως στα 
δίκτυα που δεν χρειάζονται κωδικό. Σε όσα χρειάζονται, θα 
πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό. 
Bluetooth – Πιέστε στο διακόπτη Bluetooth για να τον ενεργο-

ποιήσετε και να μπείτε στην οθόνη αναζήτησης συσκευών 
Bluetooth. Μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις πιέζο-
ντας το πλήκτρο Μενού. 
Χρήση δεδομένων – Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απε-

νεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων (σύνδεση μέσω κινητής 
τηλεφωνίας) και να δείτε το σχεδιάγραμμα χρήσης δεδομένων. 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το όριο δεδομένων για κάθε 
κάρτα SIM.  
Περισσότερα – Λειτουργία πτήσης – VPN/ Προσάρτηση και 
φορητό σημείο πρόσβασης/ Wifi Direct. 
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: 
Υπηρεσία 3G (μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε 
την υπηρεσία 3G. 
Προτιμώμενο δίκτυο. 



Ονόματα σημείου πρόσβασης: Προσθήκη ή τροποποίηση 
σημείων πρόσβασης. 
Εταιρείες δικτύου. 
Προφίλ ήχου – Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον 

ήχο ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις, email και SMS. Οι 
ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: Δόνηση, Ένταση, Ήχος φωνητικής 
κλήσης, Προφίλ (Γενικό, Λειτουργία σίγασης, Λειτουργία συνε-
δρίου, Λειτουργία εξωτερικού χώρου). Επιλέξτε το επιθυμητό 
προφίλ πιέζοντάς το.  
Εξοικονόμηση ενέργειας – Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 

τρεις καταστάσεις ενέργειας: Απενεργοποίηση/ Κανονικό (μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις και μηνύματα αλλά όχι 
σύνδεση δεδομένων)/ Εξαιρετικά μεγάλος χρόνος αναμονής (οι 
κλήσεις και τα μηνύματα μένουν αδρανή). 
Προβολή (Οθόνη) – Α. Φωτεινότητα: Για να ρυθμίσετε τη φωτει-
νότητα, Β: Ταπετσαρία: Αλλαγή ταπετσαρίας για την Αρχική 
Οθόνη, την οθόνη κλειδώματος και για το κεντρικό μενού. Γ. 
Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο 
θα περιστρέφεται ταυτόχρονα και η εικόνα του. Δ. Ειδοποιήσεις 
οθόνης κλειδώματος: Θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις για χαμένες 
κλήσεις και μη αναγνωσμένα SMS και στην οθόνη κλειδώματος, 
με τη μορφή κινούμενων εικονιδίων. Ε. Απουσία δραστηριότη-
τας: Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά 
από το οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα κλειδώσει η 
οθόνη. ΣΤ. Μέγεθος γραμματοσειράς. 



Αποθήκευση – Προβολή του συνολικού και του διαθέσιμου 
αποθηκευτικού χώρου.  
Μπαταρία – Δείχνει πληροφορίες σχετικά με την στάθμη και τη 
φόρτιση της μπαταρίας.  
Εφαρμογές – Δείχνει μια λίστα με τις ληφθείσες και εγκατεστη-
μένες εφαρμογές.  
Τοποθεσία – Πρόσβαση στην τοποθεσία μου: Επιτρέπει στις 
εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας 
σας. Δορυφόροι GPS: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του 
δέκτη GPS. Υπηρεσία τοποθεσίας Google: Να επιτρέπεται η 
χρήση του WiFi ή του δικτύου κινητής για τον εντοπισμό της 
θέσης του τηλεφώνου. 
Ασφάλεια: 
1) Επιλογή κλειδώματος οθόνης: Μπορείτε να επιλέξετε: Μοτί-

βο, Ολίσθηση, PIN ή Κωδικός Πρόσβασης ως μέθοδο για ξε-
κλείδωμα της οθόνης. 

2) Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM: Μπορείτε να πληκτρολο-
γήσετε 4 έως 8 χαρακτήρες ως κωδικό ξεκλειδώματος για την 
κάρτα SIM. Αν κάνετε λάθος 3 φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδι-
κός PUK (σας τον έχει δώσει ο τηλεπικοινωνιακός σας πάρο-
χος). Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές, η 
κάρτα SIM αχρηστεύεται.  

 
 



3) Να γίνουν οι κωδικοί πρόσβασης ορατοί: για να φαίνονται οι 
κωδικοί πρόσβασης ενώ τους πληκτρολογείτε.  

4) Διαχειριστές συσκευών: Προσθήκη ή διαγραφή διαχειριστή 
για τη συσκευή. 

5) Άγνωστες πηγές: Να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών 
από άγνωστες πηγές. 

6) Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: Προβολή αξιόπιστων διαπιστευτη-
ρίων. 

Γλώσσα και εισαγωγή: 1) Επιλογή γλώσσας: Μπορείτε να 
επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες 
γλώσσες για να διαλέξετε. 2) Ορθογραφικός έλεγχος. 3) Προ-
σωπικό λεξικό: προσθήκη ή διαγραφή λέξεων στο λεξικό. 4) 
Πληκτρολόγιο και μέθοδοι εισόδου: Μπορείτε να επιλέξετε 
πληκτρολόγιο Android ή άλλο. 5) Ρυθμίσεις φωνητικής αναζήτη-
σης 6) Ταχύτητα δείκτη  
Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά:   

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας: Για δημιουργία αντιγράφου 
ασφαλείας των δεδομένων σας και των ρυθμίσεών σας. Επανα-
φορά εργοστασιακών δεδομένων: Διαγραφή όλων των δεδομέ-
νων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. 
Λογαριασμοί: Προσθήκη, διαχείριση και αλλαγή ρυθμίσεων 
συγχρονισμού για τους λογαριασμούς σας. 
Ημερομηνία και ώρα: 1) Αυτόματη ημερομηνία και ώρα: χρήση 
της ημερομηνίας και ώρας που παρέχεται μέσω του δικτύου ή 
μέσω GPS. Αυτόματη ζώνη ώρας: Χρήση της ζώνης ώρας που 



παρέχεται από το δίκτυο. 3) Ρύθμιση ημερομηνίας / ώρας: 
Πιέστε για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα. 
4) Επιλογή ζώνης ώρας: Για να επιλέξετε χειροκίνητα τη ζώνη 
ώρας. 4) Χρήση μορφής 24ώρου: Ενεργοποίηση/ απενεργοποί-
ηση. 5) Επιλογή μορφής ημερομηνίας. 
Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση – 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια ώρα για αυτόματη ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου. 
Προγραμματισμένη λειτουργία πτήσης – Μπορείτε να επιλέ-
ξετε κάποια ώρα για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της λειτουργίας πτήσης.  
Προσβασιμότητα: 1) Το κουμπί λειτουργίας τερματίζει την 

κλήση: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να τερματίζε-
ται η κλήση πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίη-
σης. 2) Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος 3) Εγκατάστα-
ση σεναρίων ιστού. 
Επιλογές για προγραμματιστές: Για ρυθμίσεις που αφορούν 
τους προγραμματιστές που ασχολούνται με το Android. 
Σχετικά με το τηλέφωνο: Μπορείτε να δείτε πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση του τηλεφώνου, νομικές πληροφορίες 
καθώς και την έκδοση του λογισμικού. 
 
 
 
 



Σωστή απόρριψη του προϊόντος 

 

Αυτή η ένδειξη σημαίνει δεν θα πρέπει να πετάξετε 

τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Για ν’ 

αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

ή στη δημόσια υγεία λόγω της ανεξέλεγκτης ρίψης 

απορριμμάτων, παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτή 

τη συσκευή από τα υπόλοιπα είδη απορριμμάτων 

και να την ανακυκλώσετε υπεύθυνα, σε ειδικά 

κέντρα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων. Θα 

πρέπει είτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα 

αγοράς είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, για ασφα-

λή ανακύκλωση.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰ C, UbeFit είναι 
προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοι-
νωνίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 
19018 www.plaisio.gr 

 
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το 
smartphone συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα 
γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥ-
ΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/kinita-
smartphones/smartphones/smartphone.htm 
 

1. Πληροφορίες για το περιβάλλον 
(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 
για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκο-
μιδής απορριμμάτων) 

 
 

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. 
Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει 
μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις 
μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρί-
πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι 
μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα 
κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύ-
κλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών 
σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερ-

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartphones/smartphone.htm
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νούν 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 ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδει-
κνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπε-
ται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμ-
ματα. 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 περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊό-
ντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες 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 Σκλήρη, 
Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  CE ή στην ιστοσε-
λίδα 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 συ-
σκευή 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 ρεύ-
ματος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 

http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartphones/%20smartphone.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, επικοι-
νωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό 
κέντρο. 
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτι-
στές με προσοχή 

 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν 
κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτι-
στές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή 
ζημιές στη συσκευή σας. 



 Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζε-
τε 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 καλορι-
φέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερ-
μανθούν. 

 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 φορτι-
στές από ζημιά 

 Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπατα-
ρίες 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 μπατα-
ριών. 

 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλι-
κά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + 



και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προ-
σωρινή 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 χρονι-
κή 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 Com-
puters, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλε-
φωνική 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 υπηρε-
σίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουρ-
γήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και 



να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προ-
σωπικής 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 κα-
θώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επι-
λογή 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 α-
νταλλακτικό. 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 ανταλλακτι-
κά 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 α-
ποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εται-
ρείας. 

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 προγραμ-
μάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει 
βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορα-
σθεί 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 κατα-
στήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. 
Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματο-
ποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιου-
δήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπο-
ρεύεται. 

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 αποθήκευ-
σης. 

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 αντικα-
τάστασης 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 λει-
τουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των δια-



φυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή 
θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξί-
ωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογα-
ριασμό 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 εγκατα-
στάσεις 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 υπηρε-
σίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουρ-



γήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και 
να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προ-
σωπικής 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 ασφά-
λεια 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 αποκλειστι-
κή ευθύνη του πελάτη. 

 



Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περι-
πτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτη-
μένο από την Πλαίσιο Computers άτομο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, 
ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμο-
κρασίες, 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 κατα-
στραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζε-
ται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρό-
βλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό 
(πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λει-
τουργικά 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 καθήκο-
ντά 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


