
 

ACT 90 

Wi-Fi – Αδιάβροχη – Ultra HD 

Ευρυγώνιος 

φακός 
HDMI Ultra HD Αδιάβροχη 

έως 30 μέτρα 

Μπαταρία μεγάλης 

διάρκειας 



ΠΛΗΚΤΡΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Πλήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 
Μικρόφωνο 

λήκτρο κλείστρου/ 

Επιλογής 

Υποδοχή κάρτας Micro SD 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Θύρα Micro USB 

λήκτρο κλείστρου/ 

Επιλογής 

Θύρα Micro HDMI 

λήκτρο κλείστρου/ 

Επιλογής 

Φακός 

λήκτρο 

κλεί-

στρου/ 

Επιλο-

γής 

Power (Ενεργοποίηση/ 

Απενεργοποίηση)/ Mode 

(Κατάσταση) 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Ένδειξη κατάστασης/ 

φόρτισης 

λήκτρο κλείστρου/ 

Επιλογής 

Πάνω/ Αναπαραγωγή 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

   Κάτω/ Wi-Fi 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Οθόνη 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Ηχείο 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ 

Ασφάλεια θήκης μπαταρίας 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Θήκη μπαταρίας 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Πλήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Power (Ενεργοποίηση/ 

Απενεργοποίηση)/ Mode 

(Κατάσταση) 

λήκτρο κλείστρου/ Επιλογής 

Κούμπωμα 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Αδιάβροχη 

Θήκη 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση ποδηλά-

του/ σωλήνα 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 1 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 2 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 3 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 4 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 5 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 6 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση 7 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Κλιπ 1 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Κλιπ 2 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Βάση κράνους 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Ιμάντες 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Μπαταρία 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Ύφασμα       

καθαρισμού 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Συγκρατητικά 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Προστατευτικό  

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Καλώδιο USB 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Φορτιστής 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 



ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Μπορείτε να στηρίξετε την κάμερά σας σε κράνη, ποδήλατα και 

άλλον εξοπλισμό. 

 



 

 



ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ 

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας κάμερας! Αυτές οι 

οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να μάθετε τα βασικά στοιχεία 

σχετικά με τη χρήση της, ώστε να βιντεοσκοπήσετε τις πιο 

συναρπαστικές στιγμές της ζωής σας! 

Ενεργοποίηση: 

Πιέστε το πλήκτρο Power/ Mode. 

 

Απενεργοποίηση:  

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power/ Mode.  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε επαναλαμβανόμενα το 
πλήκτρο Power/ Mode για εναλλαγή των διαφόρων καταστά-

σεων λειτουργίας της κάμερας ή για επιλογή των ρυθμίσεων. Οι 
καταστάσεις λειτουργίας εναλλάσσονται με την ακόλουθη σειρά: 

 

Βίντεο 

λήκτρο 

κλείστρου/ 

Επιλογής 

Φωτογραφίες 

 

Burst Photo 

 

Time-Lapse 

 

Ρυθμίσεις 

 



 

 

 

   

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Αφού επιλέξετε «Ρυθμίσεις», πιέστε το πλήκτρο κλείστρου/ 
επιλογής για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Πιέστε επανα-
λαμβανόμενα το πλήκτρο Power/ Mode για μετακίνηση στις 
διάφορες επιλογές και πιέστε το πλήκτρο κλείστρου/ επιλογής 

για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή. Εναλλακτικά χρησιμοποιή-
στε τα πλήκτρα Πάνω/ Αναπαραγωγή ή Κάτω/ Wi-Fi για να 

κάνετε τις επιθυμητές επιλογές.  

 

Βίντεο      Εγγραφή βίντεο 

Φωτογραφίες Λήψη φωτογραφιών 

Burst Photo Λήψη σειράς 
φωτογραφιών 

Time-Lapse Λήψη φωτογραφιών ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα 

Ρυθμίσεις Πραγματοποίηση 
ρυθμίσεων στην κάμερα 

όπως ανάλυση κ.ά. 



Video Resolution (Ανάλυση βίντεο): 4K 10fps, 2.7K 15fps, 
1080p 60/30fps, 720p 120/60fps. 

Κάρτα Micro SD 4K 10/1080p60 1080p30 720p60 

32GB 120 λεπτά 240 λεπτά 320 λεπτά 

16GB 60 λεπτά 120 λεπτά 160 λεπτά 

 

Looping Video (Ατέρμονη Εγγραφή):  Off 

(Απενεργοποίηση)/On (Ενεργοποίηση) (Δεν υποστηρίζεται σε 
ανάλυση 4Κ και 2.7Κ). 

Time Stamp (Εμφάνιση ημερομηνίας): Off (Απενεργοποίηση)/ 
Date (Ημερομηνία)/ Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα) 

Exposure (Έκθεση):  +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0 

Photo Resolution (Ανάλυση φωτογραφιών): 12Μ/8Μ/5Μ/2Μ 

Burst Photo (Σειρά φωτογραφιών): 3 photos (3 φωτογραφίες) 

Time Lapse: (σε δευτερόλεπτα) 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s 

Continuous Lapse (Συνεχόμενο Time Lapse): Off (Απενεργο-
ποίηση)/On (Ενεργοποίηση) 

Power Frequency (Συχνότητα): 50Hz/ 60Hz/ Auto (Αυτόματο) 

Language (Γλώσσα): Αγγλικά/ Κινέζικα/ Ιταλικά/ Ισπανικά/ 

Πορτογαλικά/ Γερμανικά/ Δανέζικα/ Γαλλικά/ Τσεχικά/ Πολωνικά/ 
Τουρκικά/ Ρωσικά/ Ιαπωνικά/ Κορεατικά/ Ταϊλανδικά   

Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα): MM/DD/YY (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ), 
DD/MM/YY (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ), YY/MM/DD (ΕΕ/ΜΜ/ΗΗ) 

Sound Indicator (Ηχητική ειδοποίηση): Shutter On/ Off (Ενερ-
γοποίηση/ απενεργοποίηση κλείστρου), Start Up 1/2/3/None 
(Εκκίνηση 1/2/3/Χωρίς) 

 

 



Upside Down (Αναστροφή οθόνης): Off (Απενεργοποίηση)/On 
(Ενεργοποίηση) 

Screen Saver (Προφύλαξη οθόνης) (σε λεπτά): Off (Απενερ-
γοποίηση)/ 1min/ 3min/ 5min 

Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας) (σε λεπτά): Off 
(Απενεργοποίηση)/ 1min/ 3min/ 5min 

Format (Διαμόρφωση): No (Όχι)/ Yes (Ναι) 

Reset (Επαναφορά): No (Όχι)/ Yes (Ναι) 

Version (Έκδοση) 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 

 

Βίντεο 

Για εγγραφή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε 
κατάσταση Βίντεο. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο βίντεο στην 

οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο 
Power/ Mode μέχρι να εμφανιστεί. 

 

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή:   

Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής. Η κάμερα θα παράγει 
μία ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) και η ένδειξη κατάστα-
σης/φόρτισης θα αναβοσβήνει όσο η κάμερα βιντεοσκοπεί.  

 

Για να σταματήσετε την εγγραφή:   

Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής. Η κάμερα θα παράγει 
μία ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) και η ένδειξη κατάστα-
σης/φόρτισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει.  



Η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα τη βιντεοσκόπηση σε περί-
πτωση που τελειώσει η μπαταρία. Το βίντεό σας θα αποθηκευτεί 
πριν απενεργοποιηθεί η κάμερα.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Φωτογραφίες 

Για να τραβήξετε φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκε-
ται σε κατάσταση Φωτογραφιών. Αν δεν εμφανίζεται το εικονί-

διο φωτογραφιών στην οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επανα-
λαμβανόμενα το πλήκτρο Power/ Mode μέχρι να εμφανιστεί. 

 

Για να τραβήξετε φωτογραφία: 

Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής. Η κάμερα θα παράγει 
μία ηχητική ειδοποίηση κλείστρου. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Σειρά Φωτογραφιών 

Για να τραβήξετε σειρά φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα 
βρίσκεται σε κατάσταση Σειράς Φωτογραφιών. Αν δεν εμφανί-

ζεται το εικονίδιο σειράς φωτογραφιών στην οθόνη LCD της 
κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/ Mode 
μέχρι να εμφανιστεί. Σε κατάσταση Σειράς Φωτογραφιών, η 
κάμερα λαμβάνει 3 φωτογραφίες εντός ενάμιση δευτερολέπτου.  

 



Για να τραβήξετε σειρά φωτογραφιών: 

Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής. Η κάμερα θα παράγει 

ηχητικές ειδοποιήσεις κλείστρου. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TIME LAPSE 

 

Time Lapse 

Για να τραβήξετε φωτογραφίες με μέθοδο Time Lapse, βεβαιω-
θείτε ότι είναι ενεργοποιημένη (ΟΝ) η ρύθμιση Continuous 
Lapse (Συνεχόμενο Time Lapse) και ότι η κάμερα βρίσκεται σε 
κατάσταση Time Lapse. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Time 
Lapse στην οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα 
το πλήκτρο Power/ Mode μέχρι να εμφανιστεί. Σε κατάσταση 
Time Lapse, η κάμερα τραβάει φωτογραφίες ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα: ανά 2, 3, 5, 10, 20, 30 ή 60 δευτερόλεπτα, ανάλογα 

με την επιθυμητή ρύθμιση που θα κάνετε. 

Για να τραβήξετε φωτογραφίες με μέθοδο Time Lapse: 

Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής. Η κάμερα ξεκινά 
αντίστροφη μέτρηση και παράγει ήχο κλείστρου κάθε φορά που 
τραβάει μια φωτογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Αναπαραγωγή Φωτογραφιών και Βίντεο 

Για να μπείτε στο μενού αναπαραγωγής: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση Βίντεο. 
2. Πιέστε το πλήκτρο Πάνω/ Αναπαραγωγή για να μπείτε 

στο μενού αναπαραγωγής. 
3. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/ Mode για 

επιλογή φωτογραφιών (Photo) ή βίντεο (Video). 
4. Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής για να κάνετε 

την επιθυμητή επιλογή. 
5. Πιέστε το πλήκτρο Πάνω/ Αναπαραγωγή ή Κάτω/ Wi-Fi 

για να πλοηγηθείτε στις διάφορες επιλογές. 
6. Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Επιλογής. 
7. Για επιστροφή στο μενού Αναπαραγωγής, πιέστε το 

πλήκτρο Power/ Mode. 

8. Για έξοδο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
Πάνω/ Αναπαραγωγή για δύο δευτερόλεπτα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες μνήμης χωρητικότητας 32GB 
& 64GB, τύπου microSD, microSDHC και microSDXC. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάρτα microSD class 10. Σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες για μέγιστη 
αξιοπιστία σε έντονες αθλητικές δραστηριότητες.  

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

Φόρτιση της μπαταρίας: 

Για να φορτίσετε τη μπαταρία: 

1. Συνδέστε την κάμερα σε υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό 
ρεύματος USB. 

2. Η ένδειξη κατάστασης/ φόρτισης παραμένει αναμμένη 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 

3. Η ένδειξη κατάστασης/ φόρτισης σβήνει όταν ολοκληρω-
θεί η φόρτιση. 

* Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες 

  

 

 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Σύνδεση με την εφαρμογή Ez iCam App (Δεν υποστηρίζο-
νται οι αναλύσεις 4Κ & 2.7Κ) 

Η εφαρμογή Ez iCam App σας επιτρέπει να ελέγχετε την κάμερα 

ασύρματα, χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet. Προσφέρει 
πλήρη έλεγχο της κάμερας, ζωντανή προεπισκόπηση, αναπα-
ραγωγή φωτογραφιών, κοινή χρήση του επιλεγμένου περιεχομέ-
νου κ.ά. 

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Ez iCam App στο smartphone ή 
tablet σας μέσω του Play Store ή του Apple App Store. 

2. Πιέστε το πλήκτρο Power/ Mode για να ενεργοποιήσετε 
την κάμερα. 

3. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση Βίντεο. 
4. Πιέστε το πλήκτρο Κάτω/ Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε το 

W-Fi*. 

5. Από τις ρυθμίσεις Wi-Fi του smartphone ή tablet σας, 
συνδεθείτε στο δίκτυο που ονομάζεται “ICAM- ACT 90” 

(ακολουθούν και κάποιοι άλλοι αριθμοί). 
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό “1234567890”. 
7. Ανοίξτε την εφαρμογή Ez iCam App στο smartphone ή 

tablet σας. 

 

 

 

 



* Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάτω/ Wi-Fi για 
τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. 

Η εφαρμογή Ez iCam App είναι συμβατή με τα ακόλουθα 
smartphones και tablets. 

Για Apple iOS 

* iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8) 

* iPad Air & Mini (iOS 8) 

Για Android: 

* Συσκευές Quad-core με Android 4Χ και μεταγενέστερα. 

 

 QR Code για λήψη  
 της εφαρμογής 
 για iOS Android  
 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

* Η συμβατότητα ποικίλει ανάλογα με τη φορητή συσκευή 
(smartphone ή tablet). Οι λειτουργίες αναπαραγωγής, κοινής 
χρήσης και πρόσβασης στην κάρτα μνήμης που είναι τοποθετη-
μένη στην κάμερα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες 
συσκευές. 
 
 
 
 
 

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 το αυτή η κάμερα 
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/fotografia-video/action-
cam/actioncams-all.htm  

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 μπατα-
ριών. 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 συλλο-
γής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικό-
τητα 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, ανα-
τρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος 
για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις 
μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια. 

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm
http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm


 

Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό 

υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν 
επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδο-
θεί 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/fotografia-video/action-

cam/actioncams-all.htm   

 

http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm
http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.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. 

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 σχεδι-
αστεί 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. Ε-
φαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά 
την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή 
συσκευών. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επά-
νω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για πα-
ράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κου-
ζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκρα-
γούν 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 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. 

 


