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  Ευρυγώνια    WIFI               Ultra HD        Αδιάβροχη      HDMI 
  



 

Προειδοποιήσεις 
1. Μη ρίξετε κάτω το προϊόν. 
2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από αντικείμενα που παρά-

γουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως ρα-
διοκύματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 
προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της ει-
κόνας. 

3. Μην εκθέσετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και δυ-
νατή ηλιοφάνεια. 

4. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης Micro 
SD υψηλής ποιότητας, ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέ-
σματα.  

5. Μην τοποθετήσετε την κάρτα Micro SD κοντά σε μαγνη-
τικά αντικείμενα ώστε να αποφευχθούν σφάλματα στα δε-
δομένα. 

6. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνού ή άσχημης οσμής από 
το προϊόν, να το αποσυνδέσετε άμεσα από το ρεύμα ώστε να 
αποφευχθεί κίνδυνος φωτιάς 

7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης. 

8. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περι-
βάλλον χωρίς σκόνη. 

 
 
 



Λειτουργίες Προϊόντος 

 Χάρη στην αδιάβροχη θήκη, μπορείτε να κάνετε υπο-
βρύχιες βιντεοσκοπήσεις σε βάθος έως 30 μέτρα 

 Οθόνη HD για εύκολη προβολή βίντεο και φωτογραφιών 

 Αφαιρούμενη μπαταρία για εύκολη αντικατάσταση και ε-
πέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος 

 Δυνατότητα εγγραφής βίντεο κατά τη διάρκεια της φόρτι-
σης 

 Ευρυγώνιος φακός HD 16 Megapixel  

 Έξοδος HDMI  

 Δυνατότητα λειτουργίας ως Web Camera 

 Υποστηρίζει κάρτες μνήμης Micro SD με χωρητικότητα 
έως 32GB (Το μέγιστο) 

 Υποστηρίζει πολλές αναλύσεις εγγραφής βίντεο: 

4K/2.7K/1080P/720P 

 Υποστηρίζει εγγραφή σε μορφή MP4  

 Υποστηρίζει πολλές μεθόδους λήψης φωτογραφιών: 
Μία φωτογραφία & Σετ φωτογραφιών 

 Υποστηρίζει κρυπτογράφηση βίντεο 

 Εξαιρετικά ελαφρύ, μικρό μέγεθος και διαθέσιμο σε διά-
φορα χρώματα 



Επισκόπηση προϊόντος 

 

 
1. Power (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) /Mode (Κατά-

σταση) 
2. UP (Πάνω) 
3. DOWN (Κάτω) 
4. Φακός 

 



 

 

 
5. Υποδοχή κάρτας μνήμης Micro SD 
6. Υποδοχή USB 
7. Υποδοχή HDMI 
8. Πλήκτρο ΟΚ 



 
 

9. Πορτάκι μπαταρίας 
10. Λαβή ανοίγματος για το πορτάκι της μπαταρίας 

 
 
 



Μέθοδοι χρήσης των εξαρτημάτων 

 

 



 

 
*Περιλαμβάνει μία έξτρα μπαταρία



Για να ξεκινήσετε 
Ενεργοποίηση της κάμερας: 
Πιέστε το πλήκτρο Power/Mode. 
Απενεργοποίηση της κάμερας: 
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power/Mode. 

Εισαγωγικά στοιχεία χρήσης  

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλή-
κτρο Power/Mode για επιλογή των διαφόρων καταστάσεων λει-
τουργίας της κάμερας και για να δείτε τις ρυθμίσεις. Οι καταστά-
σεις λειτουργίας εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: 

 

 Βίντεο 
Εγγραφή βίντεο 

Φωτογραφίες 
Λήψη φωτογραφίας 

Time-lapse 

Βίντεο Time-lapse 

Αναπαραγωγή 
Αναπαραγωγή βίντεο και φωτογρα-

φιών 

 Ρυθμίσεις 
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων 



 
 

 
 

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/Mode μέχρι να 

εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων (εικονίδιο: γρανάζι) και πιέστε το 

πλήκτρο OK για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Πιέστε ε-

παναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/Mode για κύλιση στις 

διάφορες επιλογές και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιλέξετε 

την επιθυμητή. 

Ρυθμίσεις 



Ρυθμίσεις βίντεο 

 
Video Resolution (Ανά-

λυση Βίντεο)  

4K@30FPS/2.7K@30FPS/ 

1080P@60FPS/1080P@30FPS/ 

720P@120FPS/720P@60FPS/ 

720P@30FPS (FPS= Καρέ ανά δευτε-
ρόλεπτο) 

Video Sound (Κατα-
γραφή ήχου) 

ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενερ-
γοποίηση) 

Time-lapse  OFF (Απενεργοποίηση) 
/0.5S/1S/2S/ 5S/10S/30S/60S 
(S=δευτερόλεπτα) 

Loop Recording (Χρο-
νική διάρκεια κάθε αρ-
χείου)  

OFF (Απενεργοποίηση) /2min/3 
min/  5 min (min=λεπτά) 

Slow Motion (Αργή Κί-
νηση) 

1080P@60FPS/ 720P@120F PS 



Ρυθμίσεις φωτογραφιών 
 

Pixel Set (Ανάλυση) 16M/12M/8M /5M/2M 

Timed (Με χρονοδιακόπτη)  3S/5S/10S/20S/OFF (S= Δευτερόλεπτα, 
OFF= Απενεργοποίηση) 

Auto (Αυτόματο) 3S/10S/15S/20S/30S/OFF (S= Δευτερό-
λεπτα, OFF= Απενεργοποίηση) 

Drama Shot (Φωτογραφία με κίνηση) 3P/S,5P/S,10P/S, 20P/S, OFF (P/S= 
Φωτό/Δευτερόλεπτα, OFF= Απενεργο-
ποίηση) 

Exposure (Έκθεση) -2---+2 

White Balance (Ισορροπία λευκού) Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent 
light/Fluorescent light (Αυτόματο/ Ηλιο-
φάνεια/ Συννεφιά/ Λάμπα πυρακτώ-
σεως/ Λάμπα φθορισμού) 

Image Rotation (Περιστροφή εικόνας) ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποί-
ηση) 

WIFI ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποί-
ηση) 

Light Source Frequency (Συχνότητα 
πηγής φωτός) 

Auto (Αυτόματο)/50HZ/60HZ 

LED Indicator Light (Ένδειξη LED) ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποί-
ηση) 

Auto Screensaver (Αυτόματη προφύ-
λαξη οθόνης) 

10S/20S/30S/OFF (S= Δευτερόλεπτα, 
OFF= Απενεργοποίηση) 

Auto Shutdown (Αυτόματη απενερ-
γοποίηση)  

 
1min/3min/5min/OFF (Min= Λεπτά, 
OFF= Απενεργοποίηση) 

Time Watermark (Υδατογράφημα ώ-
ρας) 

ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποί-
ηση) 



Ρυθμίσεις 
 

Language (Γλώσσα) Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ισπανικά / Ι-

ταλικά / Πορτογαλικά / Παραδοσιακά Κινέ-

ζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα / Ιαπωνικά / 

Ρωσικά / Κορεατικά / Πολωνικά / Σουηδικά / 

Ελληνικά 

Date-time (Ημερομηνία- 
Ώρα) 

 
2015/01/01 12:00:00 

Format (Διαμόρφωση) Confirmation (Επιβεβαίωση)/ cancel (Ακύρωση) 

Reset (Επαναφορά) Confirmation (Επιβεβαίωση)/ cancel (Ακύρωση) 

Firmware Version (Έκδοση 
Firmware) 

******* 

Κάρτα μνήμης 
Micro SD 

4K@30FPS/ 
1080P@60FPS 

1080P@30FPS 720P@60FPS 

32GB Χρόνος εγγραφής  
120 λεπτά 

Χρόνος εγγραφής  
240  λεπτά  

Χρόνος εγγραφής  
320  λεπτά 

16GB Χρόνος εγγραφής    
60  λεπτά 

Χρόνος εγγραφής  
120 λεπτά  

Χρόνος εγγραφής  
160  λεπτά 



Κατάσταση βιντεοσκόπησης 
 

1. Για βιντεοσκόπηση, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση Βίντεο.   

2. Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο ” ” στην οθόνη σημαίνει ότι η κά-
μερα είναι σε κατάσταση Βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινή-
σετε τη βιντεοσκόπηση. Θα παρατηρήσετε ότι θα ξεκινήσει να αναβο-
σβήνει ένα κόκκινο εικονίδιο. 

3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση. Το 
κόκκινο εικονίδιο εξαφανίζεται 

 

Κατάσταση λήψης φωτογραφίων 

1. Για να τραβήξετε φωτογραφία, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η κάμερα είναι σε κατά-
σταση λήψης φωτογραφιών. 

2. Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο ”   ” στην οθόνη σημαίνει ότι η κά-
μερα είναι σε κατάσταση λήψης φωτογραφιών. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ 
για να τραβήξετε φωτογραφίες. 

 

Αργή κίνηση 

1. Για λήψη σε αργή κίνηση, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η κάμερα είναι σε κατά-
σταση Αργής Κίνησης. 

2.  Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο ” ” στην οθόνη σημαίνει ότι η 
κάμερα είναι σε κατάσταση Αργής Κίνησης. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ 
για να ξεκινήσετε τη λήψη. Θα παρατηρήσετε ότι θα εμφανιστεί ένα 
κόκκινο εικονίδιο. 

” 



Time-lapse 
1. Μπείτε πρώτα στο μενού ρυθμίσεων, ενεργοποιήστε αυτή τη 

λειτουργία και στη συνέχεια επιστρέψτε στην κατάσταση βιντεο-
σκόπησης. 

2.  Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο ” ” στην οθόνη πιέστε το 
πλήκτρο ΟΚ για να ξεκινήσετε τη λήψη. Θα παρατηρήσετε ότι θα 
εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο. 

 

Αναπαραγωγή 

Για αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών 

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται στο μενού αναπαραγωγής. 

2. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω/ Κάτω για να επιλέξετε αρχείο και πιέστε 
το πλήκτρο ΟΚ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. 

 

Μπαταρία 
1. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας: 

Α) Τραβήξτε τη λαβή ανοίγματος για το πορτάκι της μπαταρίας και 
ταυτόχρονα τραβήξτε το πορτάκι της μπαταρίας ώστε να ανοίξει. 
Β) Τοποθετήστε τη μπαταρία μέσα στη θήκη προσέχοντας τη σή-
μανση πολικότητας (+/-) και την κατεύθυνση του βέλους και σπρώξτε 
μέχρι να μπει καλά στη θέση της.  
Γ) Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, ανοίξτε το πορτάκι όπως 
περιγράφηκε παραπάνω και στη συνέχεια αφαιρέστε τη μπαταρία 
τραβώντας την. 
2. Φόρτιση 
Α) Συνδέστε την κάμερα με υπολογιστή ή με το φορτιστή.  
Β) Αν έχετε φορτιστή αυτοκινήτου, μπορείτε να τη φορτίσετε και στο 
αυτοκίνητο. 



Γ) Μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια 
της φόρτισης. (Αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο και έχετε την κάμερα 
συνδεδεμένη σε φορτιστή αυτοκινήτου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Car Mode (Κατάσταση αυτοκινήτου) από τις Ρυθμίσεις 
ώστε κάθε φορά που ανάβετε τη μίζα να ξεκινά η βιντεοσκόπηση και 
κάθε φορά που βγάζετε το κλειδί να σταματά). 

Εφαρμογή WIFI για την κάμερα 

Σαρώστε τον ακόλουθο κώδικα QR για λήψη και εγκατάσταση 
της εφαρμογής. 

 
 

  
 

                
 

             Για Android                                     Για iOS 
 
Ή κατεβάστε και εγκαταστήστε την  εφαρμογή “SportLook” στο 
smartphone ή tablet σας μέσω του Google Play ή του Apple Store. 
1.  Πιέστε το πλήκτρο Power/Mode για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 
2.  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WIFI της κάμερας: Πιέστε το πλήκτρο 

“Πάνω” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wifi, πιέστε το πλήκτρο 
ΟΚ για επιβεβαίωση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα δικτύου 
(SSID): ACTION CAM. Ο κωδικός για σύνδεση είναι: 12345678. 

3.  Ανοίξτε το μενού WIFI του  smartphone ή tablet’ σας και συνδε-
θείτε στο δίκτυο WIFI που ονομάζεται “ACTION CAM”. Ο κωδικός 
για σύνδεση είναι: “12345678”. 

4.  Ανοίξτε την εφαρμογή “SportLook” στο smartphone ή στο tablet 
σας.   
*Πιέστε το πλήκτρο “Πάνω” για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WIFI. 



 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Οθόνη LCD 2.0"LTPS 

Φακός Ευρυγώνιος φακός 170 μοιρών υ-
ψηλής ανάλυσης A+  

Γλώσσες Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ι-
σπανικά / Ιταλικά / Πορτογαλικά / 
Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιη-
μένα Κινέζικα / Ιαπωνικά / Ρωσικά / 
Κορεατικά / Πολωνικά / Σουηδικά / 
Ελληνικά 

Ανάλυση βίντεο 4K@30FPS/2.7K@30FPS/ 
1080P@60FPS/1080P@30FPS/ 
720P@120FPS/720P@60FPS/ 
720P@30FPS (FPS= Καρέ ανά 
δευτερόλεπτο) 

Μορφή βίντεο MP4 

Μορφή συμπίεσης H.264 

Φωτογραφίες 16M/12M/8M/5M/2M 

Υποστηριζόμενες 
κάρτες μνήμης  

Micro SD με χωρητικότητα έως 
32GB 

Μέθοδοι λήψης 
φωτογραφιών 

Απλή/ Με χρονοδιακόπτη (2/5/10 
δευτερόλεπτα)/ Συνεχής λήψη 

Συχνότητα πηγής 
φωτός 

50Hz/60Hz 

USB USB2.0 

Τροφοδοσία 5V 1A 

Μπαταρία 900 mAh 

Χρόνος βιντεοσκό-
πησης με μία φόρ-
τιση 

Περίπου 90λεπτά στα 1080P 



Χρόνος φόρτισης  Περίπου 3 ώρες 

Υποστηριζόμενα 
λειτουργικά συστή-
ματα 

Windows XP/ Vista/ Win7 ή Μεταγε-
νέστερα/ Mac os 

Μέγεθος 59.27*41.13*29.28 

WIFI Υποστηρίζεται 

 
 
 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση 
Σκληρί, Μαγούλα  Αττικής, 19018 www.plaisio.gr 
 
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτή η Action Camera συμμορ-
φώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης 
μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ 
ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/foto-
grafia-video/action-cam/actioncams-all.htm  
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα 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 αφαιρέ-
σετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια. 
 
  

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


 Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο 
προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά α-
πορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλ-
ληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοι-
κονόμηση 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 προϊό-
ντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με   την ανακύκλωση αυ-
τού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. 
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη 

 
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να 
βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη 
σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα 
 http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm  
 
 
Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκα-
λέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολου-
θούν 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 απο-
συνδέετε 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. 

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


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 υπο-
στεί 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 προ-
σοχή 

 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 σοβα-

ρούς 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 θερ-

μαντικές 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 βρα-

χυκύκλωμα 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 μειώ-

σουν 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 προσω-

ρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 



 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά 

 
 

Γενικοί όροι εγγύησης 
 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφε-

ται 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 χρησιμοποί-

ηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελά-

της οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδο-

μένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προ-

σωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Com-

puters, 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 ασφά-

λιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πε-

λάτη. 

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 υ-

πάρχει 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 επι-

λογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντι-

καταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. 

10. . Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπα-

ταρίες, καλώδια, κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμ-

μάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της 

Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλ-

λης 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 επιδει-

χθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικα-

τάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση 

προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λει-

τουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες ο-

ποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστή-

ματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύη-

σης, 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 έ-

ξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμε-

τροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού 

ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιού-

νται 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 η-

μερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται 

με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H 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 προκα-

λούνται 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 λογαρια-

σμό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται α-

νεπιφύλακτα τους όρους της 

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

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογι-

σμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκλη-

θεί 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 χρησιμοποί-



ηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελά-

της οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδο-

μένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προ-

σωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδή-

ποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να α-

ντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει 

απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαί-

σιο 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 επα-

νεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο 

και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανά-

κτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων 

από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊό-

ντος. 

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα 

δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-ο-

πτικά 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 αποκλει-

στική 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 α-

ριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 



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

κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατα-

σκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. 

ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρα-

κτηριστικά της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευ-

αστή. 

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 τρί-

των, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, 
πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυ-
νατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των 
ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδή-
ποτε 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. 
 

 
 
 
 
 


