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 Προειδοποιήσεις ασφάλειας                                                                         

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις ακόλουθες, σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας ώστε να εξαλείψετε 

ή να μειώσετε την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς ή τραυματισμού.                                                                       

 Να μη χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα ενώ οδηγείτε.                                                                        

 Να απενεργοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα όταν βρίσκεστε εντός αεροσκαφών. Το σήμα μπορεί να 

προκαλέσει παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκάφους είναι παράνομη.                                                                                            

 Να μη χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα σε μέρη όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις. Να 

ακολουθείτε πιστά τους κανονισμούς και τις σχετικές υποδείξεις.                                                                                                 

 Να μη χρησιμοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα σε πρατήρια καυσίμων. Να μη τα χρησιμοποιείτε κοντά 

σε καύσιμα ή χημικά.                                         

 Να σέβεστε τους κανονισμούς όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις. Να 

απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.                                   

 Όλες οι ασύρματες συσκευές μπορεί να παράγουν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 

την απόδοση.                                                  

 Μόνο εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό μπορεί να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει αυτή τη 

συσκευή.                                                         

 Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες.                                                                               

 Να μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από +60℃).     

 Να μη χρησιμοποιήσετε πανί με στατικό ηλεκτρισμό για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. 

 
Πλήκτρα  Λειτουργίες πλήκτρων 

LSK (Αριστερό πλήκτρο 
επιλογής) 

Επιβεβαίωση/ Επιλογές/ Κλήση 

RSK (Δεξί πλήκτρο επιλογής) 
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το 

κινητό τηλέφωνο, 2. Απόρριψη κλήσης και τερματισμός κλήσης.3.Επιστροφή στην 
αρχική οθόνη.4. Διαγραφή  

Πλήκτρο πάνω Είσοδος στο κεντρικό μενού/ πιέστε σύντομα για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα πάνω/ 
πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον φακό. 

Πλήκτρο κάτω Είσοδος στον τηλεφωνικό κατάλογο/ μετακίνηση του κέρσορα 

Αριθμημένα πλήκτρα 1-9 Για πληκτρολόγηση αριθμών 1-9 

Πλήκτρο 0  Πλήκτρο 0/πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του HF κατά τη 
διάρκεια της κλήσης 

Πλήκτρο * Πληκτρολόγηση * 

Πλήκτρο # Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να αλλάξετε προφίλ ήχου (Αθόρυβο/ Δόνηση/ Γενικό) 

Πλευρικό πλήκτρο φακού Σύρετε πάνω/ κάτω για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το φακό 

Πλευρικό πλήκτρο 
κλειδώματος  

Σύρετε πάνω/ κάτω για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα. 

Πλευρικό πλήκτρο FM  Σύρετε πάνω/ κάτω για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM 

Πλευρικό πλήκτρο έντασης Σύρετε πάνω/ κάτω για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση. 

Πλήκτρο SOS  Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση της λειτουργίας SOS  

 

 Σημείωση: Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ για να μπείτε στο 

κεντρικό μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ για επιλογή κάποιας ένδειξης/ είσοδο στην 

αντίστοιχη λειτουργία. Αν θέλετε να διαγράψετε κάτι που πληκτρολογήσατε, πιέστε το πλήκτρο 

Επιστροφής (RSK) για διαγραφή. 

 Τοποθέτηση κάρτας SIM / κάρτας μνήμης T-Flash  

Κρατήστε τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά.                                                               

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο ή με το σημείο πώλησης σχετικά με 
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τις υπηρεσίες και τις χρήσεις της κάρτας SIM.                                                  

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε ή 

αφαιρέσετε την κάρτα SIM, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα SIM.                                                                               

1. Κάρτα SIM: Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας σύροντάς το και τοποθετήστε κάρτα SIM στην 

υποδοχή που βρίσκεται στο τηλέφωνο, με την εγκοπή να κοιτάζει πάνω αριστερά και με τις επαφές να 

κοιτάζουν προς τα κάτω.                                                                                    

2. Κάρτα μνήμης T-Flash: Ανοίξτε την υποδοχή που έχει τον μεντεσέ. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης 

T-Flash με τις επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω και στη συνέχεια κλείστε τον. Ευθυγραμμίστε την 

κάρτα με την κατεύθυνση του βέλους. 

3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και κλείστε καλά το κάλυμμα.                                                                       

 Φόρτιση της μπαταρίας                                                                 

1.  Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στο τηλέφωνο.                                              

2.  Συνδέστε τον φορτιστή σε κάποια κατάλληλη πρίζα ρεύματος.                           

3.  Μόλις το τηλέφωνο δείξει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, παρακαλούμε αποσυνδέστε 

τον φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.                                                                                              

 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου                                                       

    1.  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (RSK) για 

μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.                                                   

2.  Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει κωδικό πληκτρολογήστε τον και πιέστε OK.                                            

Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234.                                                                                           

    3.  Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον και στη συνέχεια πιέστε OK. 

Ο κωδικός PIN παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο 

για περισσότερες πληροφορίες.                                                   

4.  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (RSK) για 

μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.                                                                                                                                                       

 Πραγματοποίηση/ Απάντηση σε κλήσεις                                                                 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (μαζί με τον κωδικό περιοχής). Ανάλογα με τις απαιτήσεις, 

πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας και το υπεραστικό πρόθεμα.                                                                                          

      Πιέστε το πλήκτρο απάντησης για να πραγματοποιήσετε κλήση.                                                                       

    Για να απαντήσετε σε κάποια εισερχόμενη κλήση, πιέστε το πλήκτρο απάντησης ή το πλήκτρο 

LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής). Για να απορρίψετε ή να τερματίσετε κάποια κλήση, πιέστε το 

πλήκτρο τερματισμού κλήσης (RSK).                         

  Επιλογή λειτουργιών και ρυθμίσεων                                                        

     Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει διάφορες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 

να ρυθμίσετε. Αυτές οι λειτουργίες υπάρχουν στα διάφορα μενού ή υπομενού. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής) ή το πλήκτρο RSK (δεξί πλήκτρο 

επιλογής) για να επιτελέσετε τις διάφορες λειτουργίες που εμφανίζονται στα αριστερά ή στα δεξιά 

του κάτω μέρους της οθόνης αντίστοιχα.       

 Σημείωση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΠΑΝΩ για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 
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του φακού.                                                                                                               

 Χρήση Hands free  

   Μπορείτε να συνδέσετε hands free στο κινητό τηλέφωνό σας για να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς 

να αγγίζετε το κινητό τηλέφωνό σας.                                                                            

 Σημείωση：Αν θέλετε να αλλάξετε την κάρτα SIM ή τη μπαταρία, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε 

πρώτα το τηλέφωνό σας.                                                                                   

                                                                                                              

 Οδηγίες σχετικά με την πληκτρολόγηση                                                          

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να γράψετε κεφαλαία (ΑΒΓ), πεζά (αβγ), αριθμούς (123) κ.ά. Η 

πληκτρολόγηση κειμένου χρησιμοποιείται στον τηλεφωνικό κατάλογο, στα μηνύματα, στα 

ξυπνητήρια και σε άλλες εφαρμογές κειμένου.                                                                                                                                                           

Αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης                                                                                           

   Πιέστε το πλήκτρο # για να αλλάξετε μέθοδο πληκτρολόγησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

κατεύθυνσης για να μετακινήσετε τη μπάρα και πιέστε το πλήκτρο LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής) 

για επιλογή.                                                                            

Πληκτρολόγηση αριθμών                                                                                                    

  Όταν το εικονίδιο μεθόδου πληκτρολόγησης είναι “123”, πιέστε κάποιο από τα αριθμημένα πλήκτρα 

για άμεση πληκτρολόγηση αριθμών.                                

Πληκτρολόγηση κειμένου                                                                                   

    Όταν το εικονίδιο μεθόδου πληκτρολόγησης είναι “ABC” (ΑΒΓ) ή “abc” (αβγ), πιέστε τα 

αριθμημένα πλήκτρα (2 έως 9) επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα. Πιέστε 

μία φορά για το πρώτο γράμμα, ξαναπατήστε για το δεύτερο κ.ο.κ. Με παρόμοιο τρόπο πληκτρολογήστε  

αριθμούς.                                                                   

       Πιέστε 0 για να πληκτρολογήσετε κενό ή τον αριθμό 0.                                                                            

   Σημείωση: Ενώ πληκτρολογείτε αριθμούς, αν χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κενό, αλλάξτε πρώτα 

μέθοδο πληκτρολόγησης σε ABC” (ΑΒΓ) ή “abc” (αβγ), και πιέστε το 0 για να εισάγετε κενό.                           

Πληκτρολόγηση ειδικών χαρακτήρων                                                                                              

 Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως “. ! ? = < >” κ.ά. ακολουθήστε τα εξής 

βήματα: 

Πιέστε το πλήκτρο * για να εμφανίσετε τα σύμβολα. Πιέστε τα πλήκτρα πάνω/ κάτω για να 

μετακινήσετε τον κέρσορα στον πίνακα των συμβόλων και στη συνέχεια επιλέξτε κάποιο σύμβολο με 

το πλήκτρο LSK. Πιέστε το πλήκτρο RSK (δεξί πλήκτρο επιλογής) αν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή. 

                                                                                                                                                                                        

 Γενικές πληροφορίες                                                                     

Κεραία                                                                                                               

      Η χρήση άλλης κεραίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κινητό τηλέφωνο και να μειώσει την 

απόδοση. Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Να μην καλύπτετε την κεραία γιατί 

θα μειωθεί η ποιότητα κλήσης και το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί περισσότερη ισχύ από την 

απαιτούμενη στην προσπάθειά του να βελτιώσει το σήμα.                                                                                              

Υπηρεσίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας                                                                                               
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      Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν διάφορες υπηρεσίες. Αυτό εξαρτάται από τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να εγγραφείτε 

συνδρομητής στις σχετικές υπηρεσίες.                              

Αξεσουάρ                                                                                                      

    Η μπαταρία τεχνολογίας Li-lon είναι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που διαθέτει το κινητό 

τηλέφωνό σας. Η απόδοσή φτάνει στο μέγιστο μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης/ αποφόρτισης              

    Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες κατάλληλου τύπου για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.                                                                                                          

    Η χρήση ακατάλληλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και να ακυρώσει την εγγύηση                         

    Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για να ενημερωθείτε σχετικά με τα 

διαθέσιμα εξαρτήματα.                                              

Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου                                                                                                    

      Ο εργοστασιακός κωδικός κλειδώματος για το κινητό τηλέφωνο είναι 1234. Για να αποφύγετε 

μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό μέσω της 

επιλογής Settings (Ρυθμίσεις)> Security Setup (Ρυθμίσεις ασφάλειας). Να μην ξεχάσετε τον 

κωδικό και να τον φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.                                                                  

 Message (Μήνυμα)                                                                       

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία μόνο αν υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό 

σας πάροχο.                                              

 New message (Νέο μήνυμα)                                                                                                 

   Write Message (Σύνταξη μηνύματος): Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα SMS/MMS.                                                                            

   Inbox (Εισερχόμενα): Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει κατά τη λήψη εισερχόμενου μηνύματος.                  

   Outbox (Εξερχόμενα): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε τα εξερχόμενα μηνύματα.           

Drafts (Πρόχειρα)：Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε τα πρόχειρα μηνύματα.  

Sent box (Απεσταλμένα): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε τα απεσταλμένα 

μηνύματα SMS/MMS.   

Templates (Πρότυπα): Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρότυπα μηνύματα, τα οποία μπορείτε να 

επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να αποστείλετε.  

Broadcast message (Μήνυμα μετάδοσης): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για 

να ακούσετε μήνυμα μετάδοσης. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.     

Voice mail server (Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου): Το φωνητικό ταχυδρομείο λειτουργεί 

όπως οι αυτόματοι τηλεφωνητές. Σας έρχεται μήνυμα SMS όταν κάποιος σας αφήσει μήνυμα, ώστε να 

μπορέσετε να το ακούσετε.                                                                                                                                                                                                                                      

   SMS Settings (Ρυθμίσεις SMS): Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων SMS.   

Delete all (Διαγραφή όλων): Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα SMS. 

   Message capacity (Χωρητικότητα μηνυμάτων): Για να δείτε τη συνολική χωρητικότητα των 

μηνυμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                  

 Σημείωση: Η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρέχεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 

ώστε να σας αποστέλλεται μήνυμα όταν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια 

εισερχόμενη κλήση. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.                     
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 Contacts (Επαφές) 

New (Νέα)                                                                                              

    1. To SIM (Στην SIM): Πιέστε το πλήκτρο LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής) για να επιλέξετε ΟΚ 

και ξεκινήστε να επεξεργάζεστε το όνομα της επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου.                                   

    2. To Phone (Στο τηλέφωνο): Μπορείτε να προσθέσετε το όνομα επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου 

κ.ά.                                       

Search (Αναζήτηση)                                                                                             

    Μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό 

κατάλογο. Πιέστε το πλήκτρο LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής) για να επιλέξετε Option (Επιλογές)> 

Search (Αναζήτηση) και στη συνέχεια θα εμφανιστούν όλες οι σχετικές πληροφορίες στη λίστα. Για 

κάθε καταχώρηση μπορείτε να επιλέξετε Call (Κλήση), Send SMS (Αποστολή SMS), View (Προβολή), 

Edit (Επεξεργασία), Delete (Διαγραφή) ή να κάνετε άλλες επιλογές.                                                                                                                                                              

                                                                            

                                                                                                                                                       

Delete / Delete multiple (Διαγραφή/ Διαγραφή πολλών)                                                                                                           

    Μπορείτε να διαγράψετε μία ή πολλαπλές καταχωρήσεις από την κάρτα SIM / ή από τη μνήμη του 

τηλεφώνου.                                           

Copy (Αντιγραφή)                                                                                                    

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από και προς την κάρτα 

SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου. 

Move (Μετακίνηση) 

   Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετακινήσετε καταχωρήσεις από και προς την κάρτα SIM και 

τη μνήμη του τηλεφώνου.   

Speed dial (Ταχεία κλήση) 

   Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αριθμούς για ταχεία κλήση στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9,* και #.                                                                                                                                                                             

Others (Άλλα)                                                                                                          

      Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μνήμης, τον αριθμό σας και τους αριθμούς υπηρεσιών.                                       

                                                                                                        

 Call log (Ιστορικό κλήσεων)                                                                             

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις, τις εξερχόμενες κλήσεις, τις εισερχόμενες 

κλήσεις και καταγράφει το χρόνο τους και το κόστος (η τελευταία υπηρεσία πρέπει να 

υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο).                                      

 Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος χρέωσης ποικίλει ανάλογα με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο 

και το πακέτο υπηρεσιών στο οποίο είστε συνδρομητές.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Κάντε την επιθυμητή επιλογή:                                                                                           

Missed Calls (Αναπάντητες κλήσεις): Οι αναπάντητες κλήσεις.                                                             

Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις): Οι εξερχόμενες κλήσεις.                                                             

Received Calls (Εισερχόμενες κλήσεις): Οι εισερχόμενες κλήσεις.  

Rejectd calls (Απορριφθείσες κλήσεις): Οι κλήσεις που απορρίφθηκαν.                                                        

Delete all (Διαγραφή όλων): Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή όλου του ιστορικού κλήσεων ή 

μεμονωμένων φακέλων.                                                                                       

Call timers (Μετρητής κλήσεων): Ο μετρητής που χρονομετρά το συνολικό χρόνο κλήσεων.                                                                                                        
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Last Call (Πρόσφατη κλήση): Η πιο πρόσφατη κλήση.                                                                                    

Dialed Calls (Εξερχόμενες κλήσεις): Ο συνολικός χρόνος όλων των εξερχόμενων κλήσεων.                    

Received Calls (Εισερχόμενες κλήσεις): Ο συνολικός χρόνος όλων των εισερχόμενων κλήσεων.                                                       

Reset All (Επαναφορά όλων): Επαναφορά όλων των χρονομέτρων.                                                                                           

GPRS counter (Μετρητής GPRS): Προβολή του μετρητή δεδομένων Internet.                                                                                                     

 Media (Πολυμέσα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Image (Φωτογραφίες)                                                                                                

Μπείτε στην εφαρμογή “Image browser” (Προβολή φωτογραφικών) για να δείτε τις φωτογραφίες οι 

οποίες είναι αποθηκευμένες στον προεπιλεγμένο φάκελο “photos”. 

Audio (Ήχος)                                                                                   

  Αφού ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, επιλέξτε Options (Επιλογές) για να 

πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:                                                                                                  

 Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται ορισμένες κωδικοποιήσεις αρχείων MP3 που δεν είναι σύμφωνες 

με τα ισχύοντα πρότυπα.                                             

1.  Play (Αναπαραγωγή): Για αναπαραγωγή του επιθυμητού αρχείου ήχου.                                                                                                                                        

2.  Music List (Λίστα μουσικής): Μπορείτε να ανανεώσετε τη λίστα μουσικής που είναι 

αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης. Για οποιοδήποτε αρχείο μουσικής μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες 

λειτουργίες: Play (Αναπαραγωγή), Return to play (Επιστροφή στην αναπαραγωγή), Set as ringtone 

(Ορισμός ως ήχος κλήσης), κ.ά.                                                      

3.  Repeat (Επανάληψη)>Μπορείτε να επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση), One (Ένα) ή All (Όλα).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Background Play (Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο) > Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να μπείτε στη 

λειτουργία Background Play (Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο). Η μουσική θα συνεχίσει να 

αναπαράγεται ακόμη κι αν βγείτε από την οθόνη αναπαραγωγής (η αναπαραγωγή μουσικής θα 

σταματήσει αν υπάρξει εισερχόμενη κλήση).                                                              

 Σημείωση: Πιέστε * ή # για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι 

κατάλληλη για άνετη ακρόαση. Η εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής θα συνεχίσει να αναπαράγει με 

τη σειρά τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Αν έχετε αντιγράψει πρόσφατα 

κάποια αρχεία, θα χρειαστεί να ανανεώσετε τη λίστα μουσικής.                                                                                                                                                   

Recorder (Ηχογράφηση)                                                                                         

Αυτό το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει ηχογράφηση με τις ακόλουθες μορφές: AMR / WAV . 

Μπορείτε να ηχογραφήσετε συνομιλίες, οι οποίες αποθηκεύονται στο φάκελο ήχου. Σε κάποια 

υπάρχουσα ηχογράφηση, πιέστε το πλήκτρο LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής) για να εμφανίσετε τις 

επιλογές: New Record (Νέα ηχογράφηση), Settings (Ρυθμίσεις) κ.ά.                                                                                

 FM radio (Ραδιόφωνο FM) 

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να ακούσετε ραδιόφωνο FM. Πιέστε το πλήκτρο 

LSK (αριστερό πλήκτρο επιλογής) για να εμφανιστούν οι επιλογές: play/pause (αναπαραγωγή/ παύση), 

Auto search (Αυτόματη αναζήτηση), Channel list (Λίστα καναλιών) κ.ά.   

 Alarm (Ξυπνητήρι)                                                                                         

Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει διάφορα ξυπνητήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. 
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 TOOLS (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)                                                                            

My files (Τα αρχεία μου)                                                                              
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι 

αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.                                                                         

Handlight (Φακός) 

   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον φακό. 

Calendar (Ημερολόγιο)                                                                                          

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο για να δείτε τις επιθυμητές ημερομηνίες και να 

προγραμματίσετε συναντήσεις.                                                                                

Calculator (Αριθμομηχανή)                                                                                           

   Χάρη στην αριθμομηχανή μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε και να 

διαιρέσετε. Πιέστε το πλήκτρο * για να εισάγετε υποδιαστολή. Πιέστε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, 

αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε +, -, *, /, = αντίστοιχα. Πιέστε το πλήκτρο επιστροφής (RSK) για 

διαγραφή αριθμών. 

Bluetooth                                                                                               

  Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία Bluetooth. 

 Settings (Ρυθμίσεις)                                                                                                                                                                      

SOS Menu (Μενού SOS) 
Active (Ενεργοποίηση): Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 
Numbers list (Λίστα αριθμών): Contact input (Καταχώρηση επαφής)/Manual input (Χειροκίνητη 

καταχώρηση) 
Send SMS (Αποστολή SMS): Off (Απενεργοποίηση)/Activate (Ενεργοποίηση). Μπορείτε να 

επεξεργαστείτε τον εργοστασιακό αριθμό SOS SMS, στον οποίο αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα 
έκτακτης ανάγκης μόλις πιέζετε το πλήκτρο SOS. 

Edit SMS (Επεξεργασία SMS): Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο αποστολής SOS SMS.  
  Ring set (Ρύθμιση κουδουνίσματος): Off (Απενεργοποίηση)/ Activate (Ενεργοποίηση). 

User info (Πληροφορίες χρήστη): Αυτές είναι οι πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία SOS. 
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προσωπικές πληροφορίες σας, όπως την ομάδα αίματος, τυχόν 
ασθένειες κ.ά. ώστε να μπορέσει κάποιος ιατρός να σας σώσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Help info (Πληροφορίες βοήθειας): Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες βοήθειας 

Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Call Divert (Προώθηση κλήσεων)> Μπορείτε να προωθήσετε κάποια εισερχομένη κλήση στον 

επιθυμητό αριθμό. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.                                                                             

Call Barring (Φραγή κλήσεων) > Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή ν’ απενεργοποιήσετε τη φραγή 

κλήσεων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.                                                                            

Call Waiting (Αναμονή κλήσεων) > Το δίκτυο θα σας ενημερώσει σχετικά με νέες εισερχόμενες 

κλήσεις ενώ μιλάτε. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να 

ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.                                                                                                                                                                                       

Others (Άλλα)：Υπάρχουν ορισμένες άλλες λειτουργίες: Call time minute reminder (Υπενθύμιση 

χρόνου), Auto redial (Αυτόματη επανάκληση), Vibration when connected (Δόνηση κατά τη σύνδεση), 

Reply SMS after rejected (Απάντηση με SMS μετά από απόρριψη), Flight mode (Λειτουργία πτήσης) 

(Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλα τα ασύρματα σήματα).                                                                             

Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)                                                                                        

Time and Date (Ημερομηνία και ώρα): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ την ώρα, τη μορφή 

ημερομηνίας και τη μορφή ώρας.                                                  

Language settings (Ρυθμίσεις γλώσσας): Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.                                                                                                                                                                                                                 
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Auto Power On/Off (Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση): Μπορείτε να επιλέξετε 

αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής.                                                                                                                               

Restore Factory Settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Μπορείτε να επαναφέρετε το 

τηλέφωνο στις αρχικές ρυθμίσεις του χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Ο εργοστασιακός κωδικός 

είναι: 1234.                                                                                                

Display (Οθόνη)                                                                                       

   Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την ταπετσαρία, την αρχική οθόνη, την αντίθεση, το 

χρόνο φωτισμού υποβάθρου του πληκτρολογίου, το αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων κ.ά.                                                                                                

Security (Ασφάλεια)                                                                                         

   Το τηλέφωνό σας διαθέτει ισχυρό σύστημα ασφάλειας, ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου σας ή της κάρτας SIM. 

PIN: Ο κωδικός κλειδώματος της κάρτας SIM. Σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.  

Modify PIN2 (Αλλαγή PIN2): Σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Phone Lock (Κλείδωμα τηλεφώνου): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας 

κλειδώματος τηλεφώνου. Όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να πληκτρολογείτε 

κωδικό κλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. 

Modify cellphone password (Αλλαγή του κωδικού κλειδώματος του τηλεφώνου): Μπορείτε να 

αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου. 

Lock screen by end-key (Κλείδωμα της οθόνης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο τερματισμού 

κλήσεων): Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη 

χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 

Guard lock (Κλείδωμα κλοπής): Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σε περίπτωση που κλαπεί 

το τηλέφωνό σας και ο κλέφτης αλλάξει κάρτα SIM, θα σας αποσταλεί αυτόματα μήνυμα SMS στον 

αριθμό που επιθυμείτε. Ο εργοστασιακός κωδικός ρύθμισης είναι 123456. 

Fixed dialing (Πάγια κλήση): Προσθήκη αριθμών πάγιας κλήσης. Επικοινωνήστε με τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. 

Blacklist (Λίστα ανεπιθύμητων): Μπορείτε να δείτε τη λίστα ανεπιθύμητων και να ρυθμίσετε τις 

σχετικές παραμέτρους κλήσεων ή μηνυμάτων.                                                                                              

Profiles (Προφίλ)                                                                                     

   Μέσω αυτών των ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό προφίλ μεταξύ των: General 

(Γενικό), Silent (Αθόρυβο), Meeting (Συνάντηση), Indoor (Εσωτερικός χώρος), Outdoor (Εξωτερικός 

χώρος), Driving mode (Κατάσταση οδήγησης). Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις κουδουνίσματος, να 

ρυθμίσετε την ένταση, να ρυθμίσετε την ειδοποίηση μέσω μηνύματος κ.ά.                                               

 Σημείωση: Αν συνδέσετε τα ακουστικά, το τηλέφωνο θα μπει αυτόματα σε κατάσταση ακουστικών 

(οι ήχοι θα ακούγονται μέσω των ακουστικών). Αν έχετε επιλέξει αθόρυβη λειτουργία δεν θα ακούγονται 

ήχοι, αλλά το κινητό τηλέφωνο θα δονείται κατά τη λήψη μηνύματος ή εισερχόμενης κλήσης.                                                                  

Network selection (Επιλογή δικτύου)                                                                                    

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να κάνετε χειροκίνητη επιλογή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Χρήση USB  

Σημειώσεις πριν από την χρήση 

 Πάντα να συνδέετε και να αποσυνδέετε σωστά τη συσκευή USB.  

 Ποτέ να μη διαμορφώσετε το τηλέφωνο μέσω των Windows, γιατί θα υποστεί σοβαρή βλάβη.  

 Περιβάλλον χρήσης USB:  
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 Windows2000 / XP.  

 Για άλλα λειτουργικά συστήματα, η σύνδεση μεταξύ του PC και του κινητού τηλεφώνου δεν θα 

μπορέσει πραγματοποιηθεί χωρίς να εγκαταστήσετε τον απαιτούμενο οδηγό USB.                                          

                                                                     

 Σημαντικές πληροφορίες                                                                     

Χρήση κωδικών                                                                                                 

  Tο κινητό σας τηλέφωνο και την κάρτα SIM έχουν διάφορες κωδικούς πρόσβασης. Αυτοί οι 

κωδικοί πρόσβασης σας επιτρέπουν να αποφεύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου και 

της κάρτας SIM. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, PIN2 και τον κωδικό πρόσβασης του 

τηλεφώνου μέσω του μενού “Settings ("Ρυθμίσεις)> Security Setup (Ρυθμίσεις ασφαλείας").                                                                                             

Κωδικός τηλεφώνου                                                                                                   

      Ο κωδικός τηλεφώνου αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνό σας. Η 

εργοστασιακή ρύθμιση κωδικού του κινητού τηλεφώνου είναι 1234. Αν είναι ενεργοποιημένο το 

κλείδωμα του κινητού τηλεφώνου, το τηλέφωνο θα σας ζητάει κωδικό κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.                                                                                 

PIN (4 έως 8 ψηφία)                                                                                           

     Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) προστατεύει την κάρτα SIM από μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός αυτός σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Αν έχετε 

ενεργοποιήσει την προστασία μέσω κωδικού PIN, το τηλέφωνο θα σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά 

που το ενεργοποιείτε. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό τρεις φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και 

θα σας ζητηθεί κωδικός PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.                                           

1. Πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM και στη συνέχεια 

ορίστε νέο κωδικό PIN και πιέστε OK.                                     

2. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό PIN και πιέστε ΟΚ.                                                         

3. Αν ο κωδικός PUK είναι σωστός η κάρτα SIM θα ξεκλειδώσει.                                             

PUK (8 ψηφία)                                                                                                            

      Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key) απαιτείται για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε 

περίπτωση που πληκτρολογήσετε 3 φορές λάθος κωδικό PIN.                                                                                 

Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα η κάρτα SIM θα 

αχρηστευτεί και θα πρέπει να προμηθευτείτε καινούρια.                                                                         

PIN2 (4 έως 8 ψηφία)                                                                                                  

       Ο κωδικός PIN2 σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο και σας επιτρέπει να 

χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, όπως Call Cost (Κόστος κλήσεων), Fixed Dial (Σταθερή κλήση) 

κ.ά.                                                                                                 

      Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να πληροφορηθείτε αν 

η κάρτα σας υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές, 

η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα σας ζητηθεί κωδικός PUK2 για να την ξεκλειδώσετε.                                                                                                

1. Πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό PUK2 για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM και στη συνέχεια 

ορίστε νέο κωδικό PIN2 και πιέστε OK.                                          

2. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό PIN2 και πιέστε ΟΚ.                                                     

PUK2 (8 ψηφία)                                                                                                                                                                                                                         

Ο κωδικός PUK2 (Personal Unblocking Key) απαιτείται για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε 

περίπτωση που πληκτρολογήσετε 3 φορές λάθος κωδικό PIN2.                                                                                                   
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Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 10 φορές συνεχόμενα η κάρτα SIM θα 

αχρηστευτεί και θα πρέπει να προμηθευτείτε καινούρια.                                                                                 

Κωδικός φραγής                                                                                                         

Για να ενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, θα χρειαστείτε κωδικό φραγής. Μπορείτε να λάβετε τον 

κωδικό φραγής από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.                                                                                                       

 Πληροφορίες μπαταρίας                                                                                                                    

Πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση και την αποφόρτιση                                                               

 Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για χρήση σε εύρος θερμοκρασιών 0 έως 40℃.                                                     

 Να μη φορτίζετε το κινητό τηλέφωνο σε υγρά και νοτισμένα μέρη.                                   

 Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που είναι εγκεκριμένα από τον 

κατασκευαστή.                           

 Προσπαθούμε πάντα να παράγουμε προϊόντα που συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα.                                        

 Ο φορτιστής ανταποκρίνεται στα πρότυπα ασφάλειας τεχνολογικού εξοπλισμού για οικιακή 

χρήση και χρήση σε γραφεία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό.                                    

 Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση της 

μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και 

αποφόρτισης.                                                    

 Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται η ένδειξη "Low Battery" (Χαμηλή 

μπαταρία). Εάν έχετε επιλέξει Alert Tone (Ήχος Προειδοποίησης) στο επιλεγμένο Προφίλ,  

το τηλέφωνο θα παράγει τον ήχο ειδοποίησης.                                                                                                        

 Αν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την 

μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερες από 12 ώρες, καθώς η υπερφόρτιση 

μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. 

 Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.                                               

Συμβουλές σχετικά με τη μπαταρία                                                                                

 Μην τοποθετήστε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη (όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το 

καλοκαίρι ή το χειμώνα), γιατί θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της.                                                            

 Μην αφήνετε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας να αγγίξουν άλλο μέταλλο. Θα προκληθεί 

βραχυκύκλωμα και καταστροφή της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για το 

σκοπό για τον οποίο προορίζεται.                                                 

 Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε από μόνοι σας τη μπαταρία.                                                                 

 Να μην καθαρίζετε τη μπαταρία με νερό ή οργανικό διαλυτικό.                                                 

 Πάντα να κρατάτε τη μπαταρία στεγνή.                                                                                 

 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή θα 

χαλάσει. Όταν ο χρόνος συνομιλίας γίνει πολύ μικρότερος από τον κανονικό, αλλάξτε την 

αρχική μπαταρία με άλλη, εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή                                                                                

 Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.                                                                                    

 Να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.                                                       

 Να μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.                                                                                  

 Αν παράγεται ασυνήθιστη οσμή από τη μπαταρία ή η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί, θα πρέπει 

αμέσως να σταματήσετε τη χρήση της και να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο 

επισκευών της περιοχής σας.                              
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 Αν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως πριν 

την αποθηκεύσετε.                                                                                                  

 Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει ποτέ να ρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες πρέπει 

να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς 

κανονισμούς για την απόρριψη των μπαταριών.                                                 

Χρήση & συντήρηση                                                                               

Για να διατηρήσετε το προϊόν σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να 

διαβάσετε τις παρακάτω συμβουλές χρήσης & συντήρησης, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 

τηρήσετε τους όρους εγγύησης και να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια.                                                          

 Κρατήστε το τηλέφωνό σας και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του μακριά από παιδιά.                                                       

 Το κινητό τηλέφωνό σας δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Φροντίστε να είναι στεγνό. Το νερό 

της βροχής, η υγρασία και άλλα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα 

βύσματα.                                                                

 Να χειρίζεστε πάντα τα προϊόντα με προσοχή και να τα φυλάτε σε μέρη καθαρά και χωρίς 

σκόνη.                                      

 Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Το τηλέφωνό 

σας λειτουργεί καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ℃  και 25 ℃ . Οι ελάχιστες και 

μέγιστες θερμοκρασίες που συνιστά ο κατασκευαστής είναι από -10 ℃ έως 55 ℃.                                                               

 Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε γυμνές εστίες φωτιάς.                                                

 Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Μόνο 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα πρέπει να επιτελεί επισκευές.                                                                                      

 Μη ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το προϊόν σας.                                                                

 Μη βάψετε το προϊόν.                                                                            

 Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά 

απορρυπαντικά για να το καθαρίσετε..                                         

 Κρατήστε οποιαδήποτε μαγνητικά αντικείμενα, όπως πιστωτικές κάρτες, μακριά από το 

προϊόν σας.                                            

 Αν διαπιστώσετε ότι η μπαταρία έχει οποιαδήποτε ρωγμή, παραμόρφωση ή οποιοδήποτε άλλο 

αφύσικο στοιχείο, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας.                                                                                    

 Εάν ο ηλεκτρολύτης παρουσιάσει διαρροή και έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αμέσως σαπούνι και καθαρό νερό για να τα καθαρίσετε. Σε 

περίπτωση που πέσει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε καθαρό 

νερό για να πλύνετε τα μάτια σας καλά και να μεταβείτε αμέσως στο νοσοκομείο. 

 Εάν το τηλέφωνό σας ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε να το 

στείλετε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Το εξειδικευμένο προσωπικό 

μας θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή                                                                                      

 Κλήσεις έκτακτης ανάγκης                                                                                          

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα 

και ασύρματα και επίγεια δίκτυα τα οποία δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. 

Ως εκ τούτου, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την 

επικοινωνία (π.χ. ιατρική ανάγκη).                                                     

Για να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης:                                                                                           

1> Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, 
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κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο. 

2> Πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης. Οι αριθμοί ποικίλουν ανάλογα 

με τη χώρα/ περιοχή.                                           

  Κατά τη διάρκεια κλήσης έκτακτης ανάγκης, δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μην 

τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια να το πράξετε.                                               

 Αντιμετώπιση προβλημάτων                                                                       

Αυτή η ενότητα παραθέτει μερικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση του 

τηλεφώνου σας. Αν αντιλαμβάνεστε ότι το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε να 

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις πρώτα στις εργοστασιακές τιμές τους και στη συνέχεια ακολουθήστε τις 

οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν δεν είστε και πάλι σε θέση να λύσετε το πρόβλημα, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή το κατάστημα από όπου 

αγοράσατε το τηλέφωνο.                                                                                             

Αδυναμία πραγματοποίησης ή απάντησης σε κλήση:                                                                                    

 Ελέγξτε μήπως η ένταση είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.                                                     

 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.                                                                         

 Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.                                                                         

 Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του σήματος είναι αρκετά υψηλή.                              

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή γραμμή.                                                   

 Ελέγξτε μήπως έχετε θέσει φραγή κλήσεων ή πάγια κλήση ή άλλη λειτουργία ασφάλειας.                             

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές ρυθμίσεις αριθμού και κλήσης.                                         

 Ελέγξτε μήπως έχετε ορίσει προωθήσεις κλήσεων.  

 Ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM.                                                                                           

Χαμηλή στάθμη έντασης:                                                                                                         

 Ελέγξτε μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση σε πολύ χαμηλά επίπεδα.                                                                       

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης:                                                                                                          

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε θέσει το τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία.                                 

 Μετακινηθείτε μακριά από μέρη που έχουν πολύ θόρυβο ώστε να ελέγξετε το κουδούνισμα του 

τηλεφώνου.                                                 

 Ελέγξτε μήπως έχετε ορίσει προωθήσεις κλήσεων.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Διαθέσιμα αξεσουάρ 

 Στερεοφωνικό ακουστικό Hands Free  

   Αυτό το ακουστικό σας επιτρέπει να μιλάτε στο τηλέφωνο ή να ακούτε μουσική χωρίς να αγγίζετε 

το τηλέφωνο.                                                                                                  

 Φορτιστής ταξιδίου                                                                                              

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φορτιστή για να φορτίζετε το κινητό τηλέφωνό σας στα 

ταξίδια σας.                                                

 Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, ώστε να έχετε 

την καλύτερη δυνατή απόδοση από το κινητό τηλέφωνό σας.                                        
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 Δήλωση                                                                     

   2016. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να 

αναπαραχθεί χωρίς άδεια. Όλα τα ονόματα εμπορικών σημάτων και τα ίδια τα εμπορικά σήματα, τα 

οποία αναφέρονται στην παρούσα έκδοση, είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.                                  

   Ενώ έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια όλων των περιεχομένων 

αυτών των οδηγιών, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, από οποιαδήποτε 

αιτία. Τα περιεχόμενα αυτών των οδηγιών μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση..                                                                              

 Προστατέψτε το περιβάλλον! Προσπαθούμε να παράγουμε προϊόντα που συμμορφώνονται 

με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για 

σωστή απόρριψη του προϊόντος.                                                 
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Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345  Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 

19018 www.plaisio.gr 

 

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο 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/tilefona/kinita-smartphones/kinita.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 Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη  CE ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm  

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm
http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.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 

 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. 
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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 διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη 

αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης 

αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από 

την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, 

είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός 

αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 

χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε 

περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα 

του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση 

της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το 

αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο 

Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική 

ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, 

Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 

ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο 

Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι 

την ολοκλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο 

Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην 

αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από 

τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης 

εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε 

αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση 

αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς 

αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα 

οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός 
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είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια 

της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι 

εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με 

αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, 

παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 

20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης 

χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία 

με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του 

πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά 

στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης 

οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

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

από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων 

και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία 

αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

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

 

 

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

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα 

καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα 

ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 

 

Δεδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 

χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε 

περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα 

του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η 

Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο 

αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο 

Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων 

του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για 
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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 αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers 

άτομο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε 

ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, 

αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές 

προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) 

που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη 

εγκατάσταση ή χρήση. 

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό 

αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, 

εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε 

περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει 

οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν 

προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση 

αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 

 

 

 

 

                              


