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Plaisio Computers 
 

Σκούτερ Αυτόματης Εξισορρόπησης  
 
 

 
 

Οδηγίες Χρήσης 
 

Αποκήρυξη: Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας κατά τη χρήση. Ποτέ να μην χρη-

σιμοποιείτε τη συσκευή αν βρίσκεστε υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ. Ο πωλητής αυτού του προϊόντος δεν φέρει καμιά 

ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς από τη χρήση αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου – χωρίς περιορισμό – 

του θανάτου.   
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1.1 Ασφαλής Χρήση 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 
Αυτό το σκούτερ αυτόματης εξισορρόπησης είναι μια μηχανοκίνητη συσκευή που αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να 
καταστεί επικίνδυνη. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της και να μένετε μακριά από εμπόδια και άλ-
λα άτομα. Πάντα να χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό για να είστε ασφαλής, όπως υποδεικνύεται σ’ αυτές τις οδηγί-
ες. Να οδηγείτε πάντα σε ομαλές επιφάνειες και να φορτίζετε τη μπαταρία όταν η ένδειξη γίνεται κόκκινη. 

 
Ελπίζουμε να οδηγείτε πάντα με ασφάλεια αυτό το σκούτερ αυτόματης εξισορρόπησης δύο τροχών και να απολαμβάνετε τις πολλές 
λειτουργίες του. Να θυμάστε την εποχή που μαθαίνατε να οδηγείτε ποδήλατο, αυτοκίνητο ή άλλο όχημα μεταφοράς. Όλες αυτές οι ε-
μπειρίες αντιστοιχούν με αυτές που θα αποκομίσετε κατά τις πρώτες χρήσεις του προϊόντος.    
 

 Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το σύνολο αυτών των οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το σκούτερ σας. 

 Πριν από κάθε χρήση, παρακαλούμε να ελέγχετε τα λάστιχα για φθορές ή για χαλαρά εξαρτήματα που μπορεί να κρέμονται από 
τη συσκευή. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για επισκευή. 

 Διαβάστε τις οδηγίες για σωστή χρήση και σημαντικές οδηγίες ασφάλειας, όπως όρια ταχύτητας, προειδοποιητικές ενδείξεις και 
πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα απενεργοποίηση.  

 Παρακαλούμε ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για να απειλήσετε οποιοδήποτε άτομο ή περιουσία.  

 Παρακαλούμε ΝΑ ΜΗΝ τροποποιείτε τα εξαρτήματα του σκούτερ. Διαφορετικά θα επηρεαστεί αρνητικά η ασφάλεια του αναβάτη 
και η απόδοση του σκούτερ.  
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1.2 Όριο Βάρους Αναβάτη  
 
Υπάρχουν δύο λόγοι για τη θέσπιση ορίου βάρους: 
1. Για την ασφάλεια των αναβατών 2. Για τη μείωση της πιθανότητας υπερφόρτωσης του σκούτερ. 
- Όριο Μέγιστου Βάρους Αναβάτη: 110 κιλά.  - Όριο Ελάχιστου Βάρους Αναβάτη: 20 κιλά. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αν δεν γίνουν σεβαστά τα όρια βάρους θα επηρεαστεί αρνητικά η ασφάλεια του ανα-
βάτη. 
 

1.3 Μέγιστη Εμβέλεια  
Η μέγιστη εμβέλεια του σκούτερ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:  

 Έδαφος: Αν το χρησιμοποιείτε σε ομαλή, επίπεδη επιφάνεια η εμβέλεια θα είναι μεγαλύτερη ενώ αν το χρησιμοποιείτε σε δύσκολη, 
ανώμαλη επιφάνεια η εμβέλεια θα είναι μικρότερη. 

 Βάρος: Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του αναβάτη τόσο μικρότερη θα είναι η εμβέλεια. 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Αν οδηγείτε το σκούτερ σε περιβάλλον με ήπιες θερμοκρασίες, η εμβέλεια θα είναι μεγαλύτερη ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση (αν οδηγείτε σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) θα είναι μικρότερη. 

 Συντήρηση: Σωστή φόρτιση και συντήρηση της μπαταρίας αυξάνει την εμβέλεια ενώ το αντίθετο τη μειώνει. 

 Ταχύτητα και Στυλ Οδήγησης: Η οδήγηση με μέτρια ταχύτητα αυξάνει την εμβέλεια ενώ αν οδηγείτε φρενάροντας και επιταχύνο-
ντας συχνά η εμβέλεια μειώνεται.  

 

1.4 Όριο Ταχύτητας  
Η μέγιστη ταχύτητα του σκούτερ είναι 12χλμ/ ώρα. Αν οδηγήσετε πιο γρήγορα από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα το σκούτερ θα 
παράγει ηχητική ειδοποίηση. 
Το σκούτερ κρατά την ισορροπία όταν η ταχύτητα είναι εντός του προβλεπόμενου ορίου. Αν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, το σκούτερ 
θα μειώσει την ταχύτητα. 
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2. Οδήγηση του Σκούτερ  
Η οδήγηση αυτού του οχήματος απαιτεί την προσοχή σας και θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως αυτές τις οδηγίες 
πριν επιχειρήσετε να οδηγήσετε το σκούτερ. Η κατανόηση των οδηγιών είναι πολύ σημαντική για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια  
των ατόμων που σας περιβάλλουν. 
 

2.1 Βήματα Χρήσης του Σκούτερ  
Βήμα 1: Για να ενεργοποιήσετε το σκούτερ, πιέστε το διακόπτη τροφοδοσίας. 
 
Βήμα 2: Ανεβάστε το ένα σας πόδι στην πλατφόρμα του σκούτερ. Θα ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης εξισορρόπησης. Σιγά – 
σιγά και απαλά τοποθετήστε το δεύτερο πόδι σας στην επιφάνεια του σκούτερ και προσπαθήστε να ισορροπήσετε το βάρος σας.  
 
Βήμα 3: Αφού ισορροπήσετε και νιώσετε άνετα με την κατανομή του βάρους σας, το σκούτερ θα παραμένει ακίνητο. Γείρετε ελαφρώς  
μπροστά/ πίσω για να μετακινήσετε το σκούτερ μπροστά/ πίσω.  
 
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν η σκανδάλη στην επιφάνεια του σκούτερ δεν είναι επίπεδη, θα ακουστεί ηχητική 
ειδοποίηση (μπιπ) και η ένδειξη θα αναβοσβήσει. Δεν θα μπορείτε να μετακινήσετε το 
σκούτερ. 
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Βήμα 4: Αν θέλετε να περιστρέψετε το σκούτερ αριστερά ή δεξιά απλά γείρετε το βάρος σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 
 
Βήμα 5: Κατεβείτε από το σκούτερ πριν το απενεργοποιήσετε ώστε να μην βγείτε εκτός ισορροπίας. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει 
να κατεβάσετε πρώτα το ένα πόδι σας και μετά το άλλο. 
 
 

 
 
 
 
 

Μετακινήστε το δεξί σας 
πόδι προς τα μπροστά για 
να στρίψετε αριστερά. 

Μετακινήστε το αριστερό 
σας πόδι προς τα μπρο-
στά για να στρίψετε δεξιά. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Να μην κάνετε απότομες στροφές καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο εσείς και οι 
γύρω σας. Παρακαλούμε να μην οδηγείτε σε έδαφος με μεγάλες κλίσεις γιατί αυτό θα 
οδηγήσει σε απόκλιση της γωνίας ισορροπίας του σκούτερ, με αποτέλεσμα να επη-
ρεαστεί αρνητικά η οδική ασφάλεια. 
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2.2 Λειτουργίες Προστασίας του Σκούτερ  
Ενώ είναι ενεργοποιημένο το σκούτερ, το σύστημα εντοπίζει τυχόν σφάλματα ή ανωμαλίες. Αν εντοπίσει, ειδοποιεί τον αναβάτη με 
διάφορους τρόπους. Μπορεί να μην μετακινείται, να ανάψει κάποια προειδοποιητική ένδειξη ή να ακουστεί κάποιος προειδοποιητικός 
ήχος. Αν το σύστημα μπει σε κατάσταση προστασίας, η ένδειξη θα ανάψει και θα ακούγεται προειδοποιητικός ήχος με γρήγορο ρυθμό. 
 
Καταστάσεις που μπορεί να ενεργοποιήσουν την προστασία είναι: 
 

 Η τοποθέτηση χεριών στην πλατφόρμα και η μετακίνηση του σκούτερ μπροστά ή πίσω με γωνία μεγαλύτερη από 10 μοίρες.  

 Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.  

 Το σκούτερ φορτίζει. 

 Πολύ απότομες στροφές. (Το σκούτερ δεν θα μπορεί να μετακινηθεί)  

 Υπερβολική ταχύτητα. 

 Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. 

 Λίκνισμα μπρος/ πίσω του σκούτερ για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. 

 Αν η πλατφόρμα μετακινηθεί μπροστά ή πίσω με κλίση μεγαλύτερη από 35 μοίρες. (Το σκούτερ δεν θα μπορεί να μετακινηθεί) 

 Σε περίπτωση κλειδωμένου μοτέρ (Το σκούτερ δεν θα μπορεί να μετακινηθεί μετά από 2 δευτερόλεπτα).  

 Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη (η λειτουργία θα σταματήσει μετά από 15 δευτερόλεπτα). 

 Συνεχόμενη ραγδαία αποφόρτιση, όπως π.χ. μετά από συνεχή ανάβαση σε πλαγιά (η λειτουργία θα σταματήσει μετά από 15 δευ-

τερόλεπτα).  
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 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αν η μπαταρία του σκούτερ τελειώσει, το σύστημα θα κλειδώσει αυτόματα. Μπορείτε 
να το ξεκλειδώσετε πιέζοντας το πλήκτρο ξεκλειδώματος. Αν η μπαταρία έχει εξαντλη-
θεί, παρακαλούμε να μη συνεχίσετε την οδήγηση του σκούτερ. Χωρίς ηλεκτρισμό, το 
σκούτερ δεν θα ισορροπεί και θα υπάρξει πτώση του αναβάτη. Επίσης, θα επηρεαστεί 
αρνητικά η διάρκεια ζωής των μπαταριών.  
 

2.3 Οδηγική Συμπεριφορά για το Σκούτερ  
Το σκούτερ είναι σχεδιασμένο για χρήση σε επίπεδες επιφάνειες, ως συμπληρωματικό μέσο μεταφοράς. Πριν το χρησιμοποιήσετε σε 
εξωτερικό χώρο θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί με τη χρήση του.  
 

 Παρακαλούμε να φοράτε άνετα, καθημερινά ρούχα και παπούτσια χωρίς τακούνια έτσι ώστε το σώμα σας να είναι ευέλικτο.  

 Κατά την εξοικείωση με το σκούτερ, παρακαλούμε να ακολουθείτε όλα τα μέτρα ασφάλειας, όπως η χρήση επιγονατίδων, κρά-

νους, προστατευτικών για τους αγκώνες κ.ά.τ.  

 Παρακαλούμε να εξασκηθείτε σε ανοιχτό μέρος για να μάθετε να ανεβαίνετε εύκολα στο σκούτερ, να το μετακινείτε μπροστά, πί-

σω, να στρίβετε, να το σταματάτε και να κατεβαίνετε απ’ αυτό. 

 Παρακαλούμε να το χρησιμοποιείτε σε επίπεδο, ομαλό έδαφος. 

 Όταν οδηγείτε σε επιφάνειες με τις οποίες δεν έχετε εξοικειωθεί θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. 

 Αν χρησιμοποιείτε το σκούτερ σε ανώμαλο δρόμο, θα πρέπει να φρενάρετε σιγά — σιγά. 

 Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την οδήγηση τέτοιων σκούτερ, παρακαλούμε να αποφεύγετε περιοχές με πεζούς ή εμπόδια. Αν κατά 

λάθος βρεθείτε σε περιβάλλον με πολλούς πεζούς, να οδηγείτε προσεκτικά και να τους δίνετε προτεραιότητα ώστε να μην υπάρξει 

τραυματισμός. 
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3. Οδηγίες Ασφαλούς Οδήγησης του Σκούτερ  
Για να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το σκούτερ θα πρέπει να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας. Αυτή η ενότητα σας δίνει 
μερικές συμβουλές ασφάλειας και σχετικές προειδοποιήσεις. Για να βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το σκούτερ, πα-
ρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή όλες τις οδηγίες χρήσης και να σέβεστε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας. Παρακαλούμε να συμ-
μορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Οι πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά. Η κατανόηση αυτών 
των μέτρων ασφάλειας θα βελτιώσει την οδηγική εμπειρία σας. 
  

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σκούτερ αν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσετε τον έλεγχο, να τρα-

κάρετε με κάτι ή κάποιον ή να βλάψετε κάποιον. Για ν’ αποφύγετε προβλήματα, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και ν’ ανατρέ-

χετε στις οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ σας είναι σε καλή κατάσταση πριν το χρησιμοποιήσετε. Στη 

συνέχεια διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και εξοικειωθείτε με το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε.  

 Κατά την εξοικείωση με το σκούτερ, παρακαλούμε να ακολουθείτε όλα τα μέτρα ασφάλειας όπως η χρήση επιγονατίδων, κράνους, 

προστατευτικών για τους αγκώνες κ.ά.τ.  

 Το σκούτερ είναι σχεδιασμένο μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση του ως μέσο μαζικής μεταφοράς. 

 Απαγορεύεται η χρήση του σκούτερ ως μηχανοκίνητο όχημα σε αυτοκινητόδρομους κ.ά.τ. 

 Τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν βάρος μικρότερο από 20 κιλά και θα πρέπει να τα προσέχει κάποιος ενήλικας κατά τη χρήση. 

 Όσοι έχουν ιστορικό προβλημάτων καρδιάς, υψηλής αρτηριακής πίεσης και παρομοίων ιατρικών προβλημάτων δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν το προϊόν. Οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.  

 Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ουσιών. 

 Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς οδικούς κανονισμούς και να δίνετε προτεραιότητα στους πεζούς. 

 Παρακαλούμε να έχετε καθαρό οπτικό πεδίο και να βρίσκεστε σε εγρήγορση κατά την οδήγηση. Το καθαρό οπτικό πεδίο σας βοη-

θά να οδηγείτε με ασφάλεια.  

 Κατά την οδήγηση, να μην ανασηκώνετε τα παπούτσια σας από την πλατφόρμα του σκούτερ.  
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 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε άνετα ρούχα κατά την οδήγηση του σκούτερ, ώστε να μπορείτε να αντιδράσετε γρήγορα σε περί-

πτωση έκτακτων περιστάσεων. 

 Μόνο ένα άτομο θα πρέπει να βρίσκεται πάνω στο σκούτερ τη φορά, όχι δύο. 

 Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος αναβάτη (μαζί με ρούχα ή άλλα αντικείμενα) που αναγράφεται σ’ αυτές τις οδηγί-

ες. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τον αναβάτη και τους γύρω του καθώς και κίνδυνος βλάβης στο 

προϊόν. 

 Δεν θα πρέπει να έχετε λιγότερο βάρος από το μικρότερο επιτρεπόμενο που αναγράφεται σ’ αυτές τις οδηγίες. Σε αντίθετη περί-

πτωση δεν θα μπορείτε να χειριστείτε αποτελεσματικά το σκούτερ. Αυτό ισχύει ειδικά σε κατηφορικό έδαφος, όπου η μείωση της 

ταχύτητας και το φρενάρισμά είναι πολύ σημαντικά. 

 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φρενάρετε και να σταματάτε το σκούτερ όποτε χρειάζεται, για να είστε ασφαλείς εσείς 

και οι γύρω σας. 

 Αν εμπλακείτε σε κάποιο ατύχημα κατά την οδήγηση του σκούτερ, παρακαλούμε να περιμένετε να φτάσουν οι σχετικές αρχές και 

να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 Αν οδηγείτε το σκούτερ μαζί με άλλα άτομα που έχουν σκούτερ (και βρίσκεστε όλοι εν κινήσει), παρακαλούμε να κρατάτε ασφαλή 

απόσταση από τους άλλους αναβάτες για να αποφύγετε συγκρούσεις. 

 Πάντα να θυμάστε ότι κατά την οδήγηση του σκούτερ το ύψος σας είναι λίγο μεγαλύτερο (περίπου 10 εκατοστά). Παρακαλούμε να 

προσέχετε όταν περνάτε κάτω από κασώματα πόρτας κ.ά.τ. 

 

 

 

 



11 
 

 Να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας για ν’ αποφύγετε πτώση από το σκούτερ. 

 ΝΑ ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ όταν είστε απασχολημένοι (π.χ. μιλάτε στο τηλέφωνο, ακούτε μουσική ή κάνετε άλλες δραστηριότη-

τες). 

 ΝΑ ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ σε βρεγμένα μέρη, να μην πηγαίνετε προς τα πίσω για μεγάλες αποστάσεις και να μην οδηγείτε με 

υψηλές ταχύτητες. 

 ΝΑ ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ σε περίπτωση που χρειάζεστε ιατρικά βοηθήματα (π.χ. φιάλη οξυγόνου). Αυτό το σκούτερ δεν έχει 

δοκιμαστεί για χρήση από άτομα που φέρουν ιατρικά βοηθήματα. 

 ΝΑ ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ όταν υπάρχει λίγο φως ή σε σκοτεινές περιοχές. 

 ΝΑ ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ σε ανώμαλες ή γλιστερές επιφάνειες, όπως περιοχές όπου έχει πάγο ή χιόνι. 

 Παρακαλούμε να αποφεύγετε μικροαντικείμενα (όπως χαλίκια ή κλαδιά) που μπορεί να βρίσκονται στο δρόμο.  

 Αποφύγετε τη χρήση σε στενά μέρη. 

 Παρακαλούμε να σέβεστε τους κανόνες σε περιοχές όπου υπάρχουν απαγορεύσεις. Αν απαιτείται άδεια για τη χρήση του σκούτερ, 

θα πρέπει πρώτα να βγάλετε την άδεια και μετά να το χρησιμοποιήσετε. Αν απαγορεύεται η χρήση σε κάποια περιοχή, να μην το 

χρησιμοποιείτε. 

 ΝΑ ΜΗΝ ξεκινάτε ή σταματάτε απότομα το σκούτερ. 

 Αποφύγετε την οδήγηση σε απότομη πλαγιά. 

 ΝΑ ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ σε ανασφαλή περιβάλλοντα, όπως περιοχές με εύφλεκτα αέρια, ατμό, υγρά, σκόνη ή ίνες και άλλα 

αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, φωτιά ή έκρηξη. 

 

 

 



12 
 

4. Φόρτιση & Συντήρηση της Μπαταρίας  
Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά  
σας και την ασφάλεια των γύρω σας, καθώς και για τις προδιαγραφές της μπαταρίας. Επίσης περιέχει πληροφορίες για την επίτευξη 
της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας και τη βελτίωση της απόδοσής της. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε τις 
οδηγίες που βρίσκονται σ’ αυτή την ενότητα, ώστε να έχετε καλή απόδοση μπαταρίας. 
 

4.1 Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας  
Όταν η ένδειξη τροφοδοσίας είναι κόκκινη και αναβοσβήνει, σημαίνει ότι είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας. Σας συνιστούμε να 
σταματήσετε την οδήγηση. Αν η στάθμη της μπαταρίας πέσει πολύ χαμηλά το σκούτερ δεν θα έχει αρκετή ισχύ για κανονική οδήγηση. 
Αν η μπαταρία αδειάσει εντελώς, το σύστημα θα κλειδώσει και το σκούτερ δεν θα μπορεί να μετακινηθεί. Αν επιμείνετε, μπορεί να υ-
ποστεί βλάβη το σκούτερ και να επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 
 
Αν παρατηρήσετε κάτι από τα ακόλουθα, ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το σκούτερ: 
 
1. Παράγεται ασυνήθιστη οσμή ή πολύ υψηλή θερμοκρασία. 
2. Υπάρχει διαρροή υγρών από το σκούτερ. 
 

 Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός μπορεί να αφαιρέσει τη μπαταρία του σκούτερ. 

 ΝΑ ΜΗΝ αγγίζετε τα υγρά μπαταρίας. 

 ΝΑ ΜΗΝ αφήσετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη μπαταρία και εξαρτήματά της. 

 Πριν τοποθετήσετε νέα μπαταρία καθώς και πριν οδηγήσετε, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή. 

 Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. ΝΑ ΜΗΝ ανοίξετε τη μπαταρία και να μην τοποθετήσετε κανένα υλικό στο εσωτερικό 
της μπαταρίας. 

 Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας σε περίπτωση που χρειάζεστε ανταλλακτικά. 

 Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το σκούτερ σεβόμενοι τους τοπικούς νόμους. 
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4.2 Φόρτιση  
 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή. 

 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του σκούτερ. 

 Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα ρεύματος (100 – 240V, 50 – 60Hz) και στη θύρα φόρτισης του σκούτερ. Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η 

ένδειξη (κόκκινη ενώ φορτίζει/ πράσινη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση ή όταν δεν υπάρχει σύνδεση) του φορτιστή και στη συνέχεια 

τοποθετήστε το φορτιστή σε ασφαλές και ανοιχτό μέρος για τη φόρτιση.  

 Αν ανάβει η κόκκινη ένδειξη του σκούτερ ενώ η φόρτιση δείχνει ότι πραγματοποιείται κανονικά, ελέγξτε τη σύνδεση. 

 Όταν η ένδειξη στο φορτιστή αλλάξει χρώμα και γίνει πράσινη από κόκκινη, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως. Σταμα-

τήστε τη φόρτιση. Αν δεν αποσυνδέσετε το φορτιστή αφού φορτίσει η μπαταρία, θα επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής της μπα-

ταρίας.   

 
 

 Να χρησιμοποιήσετε το σωστό βύσμα ρεύματος για την πρίζα της χώρας σας. 

 Παρακαλούμε να φορτίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα στη μπαταρία και 
να μειωθεί η διάρκεια ζωής της. 

 Ο χρόνος φόρτισης του σκούτερ είναι περίπου 2 ώρες. Παρατεταμένη φόρτιση θα επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπα-
ταρίας 

 Παρακαλούμε να κρατάτε το σκούτερ σε καθαρή, στεγνή περιοχή κατά τη φόρτιση. 

 Το σκούτερ δεν θα φορτίζει αν η θύρα φόρτισης ή ο φορτιστής είναι βρεγμένα.  
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4.3 Πολύ Υψηλές ή Χαμηλές Θερμοκρασίες  
Για να δουλεύει σωστά και αποδοτικά το σκούτερ, η θερμοκρασία της μπαταρίας θα πρέπει να παραμένει εντός των προδιαγραφών. 
 
Για σωστή φόρτιση, η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι εντός του συνιστώμενου εύρους. Αν η θερμοκρασία είναι ακραία 
(υψηλή ή χαμηλή), ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος ή η μπαταρία δεν θα μπορεί να φορτίσει πλήρως. 
 
 

4.4 Προδιαγραφές Μπαταρίας και Ιδανικές Συνθήκες Περιβάλλοντος  
Αντικείμενο Προδιαγραφές 

Τύπος Μπαταρίας Λιθίου 

Χρόνος Φόρτισης 2 ή 3 ώρες 

Τάση 36V 

Αρχική χωρητικότητα 2—4AH 

Θερμοκρασία Λειτουργίας -15
 ο

C -50
 ο

C 

Θερμοκρασία Φόρτισης 0-- 40
 ο

C 

Χρόνος Αποθήκευσης (~20
ο
C με 25

 ο
C)  12 μήνες 

Σχετική Υγρασία Αποθήκευσης  5% -- 95% 
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4.5 Σημαντικές Οδηγίες για τη Μεταφορά της Μπαταρίας   

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι μπαταρίες λιθίου θεωρούνται επικίνδυνα υλικά. Κατά τη μεταφορά μπαταριών λιθί-
ου θα πρέπει να σέβεστε τους τοπικούς νόμους. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρειάζεται να αγοράσει άλλο σκούτερ ή μπαταρία για 
το σκούτερ, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ  

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτό το σκούτερ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις  της οδηγίας 
2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης  και της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση   
 
 
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥ-
ΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα www.plaisio.gr 

 
Πληροφορίες για το περιβάλλον  

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση 
 
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουα-
ρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα 
και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά α-
πορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.   
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την αν-
θρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με 
την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 
 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰ C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας:  800 11 12345  
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/
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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 πληροφο-
ρίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υ-
γρασία.  
Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗ-
ΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε ε-
ξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το. 

 Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες 

καθαρισμού.   
Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει: 
 

 αφαιρέστε την συσκευή από την τάση  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να 
επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή. 
 

 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 προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο. 

 Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος  υ-

περθέρμανσης. 
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Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρ-
κεια 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 αυ-

τό 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 ασφα-
λείας 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 αντίστοι-
χων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχό-
μενη 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 αποκλει-

στικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέ-
ρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι 
την ολοκλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα 
που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και 

προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε 
άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 



19 
 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγ-
γύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο α-
γοράς του προς αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα α-
ντίγραφα 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 πα-
ρουσιάστηκε 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 λο-
γισμικού 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 φυσιο-
λογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν 
φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

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

 

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

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-
χουν 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) 
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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 ασφα-
λείας 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 υποχρεού-
ται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογι-
σμικών 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 υπεύ-
θυνη 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, μα-
γνητο-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, υγρα-

σία 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. 
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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 δεδο-
μένων που αφορούν το προϊόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


