ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας καλωσορίζουμε στη χρήση αυτού του πλοηγού GPS,
ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για πλοήγηση άλλα
διαθέτει

κι

άλλες

προαιρετικές

λειτουργίες

όπως

αναπαραγωγή βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, E-Book κ.ά.

1. Συσκευασία
Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα.
Βεβαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί:

1. Πλοηγός GPS

2. Φορτιστής
4. Καλώδιο MINI USB
5. Οδηγίες χρήσης

3. Βάση αυτοκινήτου
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Βεβαιωθείτε
εξαρτήματα.

ότι
Αν

σας

παρασχέθηκαν

κάποιο

έχει

τα

υποστεί

ανωτέρω
βλάβη,

επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο το συντομότερο
δυνατόν.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για
να εξοικειωθείτε με τη χρήση της συσκευής και να τη
μεταχειριστείτε σωστά.

2. Εισαγωγή

1.Πλήκτρο Power
(Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)

Ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση

2.Οθόνη αφής

Οθόνη αφής 5" TFT

του πλοηγού GPS
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3. Στερεοφωνική υποδοχή

Στερεοφωνική υποδοχή 3.5mm

4. Υποδοχή κάρτας μνήμης TF

Υποστηρίζει κάρτες μνήμης έως 8GB.

5. Υποδοχή USB

USB Client 2.0, MINI USB

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επεξεργαστής

MSB 2531 800MHz

Μνήμη

128MBMB DDRⅡ, 4GBFlash

Οθόνη LCD

Οθόνη 5” TFT LCD,
Ανάλυση :480RGB(Ορ.)x272(Κάθ.)

Οθόνη αφής

Υψηλής ακρίβειας και αντοχής

USB

USB Client 2.0, MINI USB

Κάρτα μνήμης

Υποδοχή TF. Υποστηρίζει κάρτες
μνήμης TF έως 8GB.
A: Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής

Ήχος

απόδοσης B: Στερεοφωνικά
Ακουστικά υψηλής απόδοσης
Ψυχρή εκκίνηση <42 δευτ.

GPS

Πολύ

θερμή εκκίνηση <3 δευτ. (σε ανοιχτό
σημείο). Θερμή εκκίνηση <36 δευτ.
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Μπαταρία
Υποδοχή
φόρτισης
Φορτιστής
ρεύματος

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου
Υποδοχή DC 5V

Φορτιστής 100/230V, 5V／1.5A

Φορτιστής
αυτοκινήτου

DC9-24V, 5V／1.5A

Λειτουργικό
σύστημα
Λογισμικό
πλοήγησης

Microsoft Windows CE 6.0

Σε κάρτα SD

Αναπαρ. Βίντεο

ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV；

Αναπαρ. Ήχου

MP3 και WMA

Προβολή
φωτογραφιών

E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG

Προβολή
TXT
EBook
Ρυθμίσεις

[Βαθμονόμηση], [Επαναφορά
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συστήματος

εργοστασιακών ρυθμίσεων] [Ένταση],
[Τροφοδοσία], [Φωτισμός φόντου],
[Ημερομηνία και ώρα], [Γλώσσα],
[Πληροφορίες συστήματος]
Θερμοκρασία λειτουργίας : 0℃ έως 60℃

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20℃ έως
60℃

Υγρασία
λειτουργίας
Υγρασία
αποθήκευσης
Ατμοσφαιρική
πίεση

45% έως 80% σχετική υγρασία

30% έως 90% σχετική υγρασία

86KPa έως 106KPa
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Οδηγίες χρήσης
1. Τροφοδοσία και φόρτιση
1.1 Τροφοδοσία
Υπάρχουν τρία είδη τροφοδοσίας που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε: μπαταρία, φορτιστής, καλώδιο USB.
Αυτός ο πλοηγός GPS διαθέτει μπαταρία λιθίου, για να
μπορεί να είναι ενεργοποιημένος ακόμη και όταν δεν
είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας. Η ένδειξη
[

] πάνω δεξιά δείχνει τη στάθμη μπαταρίας.

◆ Ο πλοηγός GPS χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία
μέσω του φορτιστή αυτοκινήτου όταν είναι συνδεδεμένος
σε όχημα.
◆ Ο πλοηγός GPS χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία
μέσω καλωδίου USB όταν είναι συνδεδεμένος σε PC.
【Σημείωση】Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη
μπαταρία λιθίου που δεν αντικαθίσταται. Σε κανονικές
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συνθήκες (όταν δεν έχετε ρυθμίσει το φωτισμό φόντου σε
υψηλό επίπεδο), ο χρόνος λειτουργίας μέσω της
μπαταρίας ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του
πλοηγού. Κάποιες λειτουργίες (αναπαραγωγή ήχου,
βίντεο, φωτεινός φωτισμός φόντου) καταναλώνουν
περισσότερη ενέργεια από άλλες, με αποτέλεσμα τη
γρηγορότερη εξάντληση της μπαταρίας.
【Σημείωση】Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη
μπαταρία λιθίου που δεν αντικαθίσταται. Για ν’ αποφύγετε
φωτιά ή εγκαύματα, παρακαλούμε να μην τρυπάτε,
χτυπάτε, πετάτε στη φωτιά ή αποσυναρμολογείτε τη
μπαταρία.

1.2 Χρήση του φορτιστή αυτοκινήτου
◆ Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου στον αναπτήρα
του αυτοκινήτου.

Ο πλοηγός GPS ενεργοποιείται

αυτόματα μόλις γυρνάτε το κλειδί της μίζας του
αυτοκινήτου.
◆Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή αυτοκινήτου στην
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υποδοχή φόρτισης του πλοηγού GPS. Έτσι η συσκευή
τροφοδοτείται ενώ ταυτόχρονα φορτίζει η ενσωματωμένη
μπαταρία.

2. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
2.1 Ενεργοποίηση
Για ενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο Power (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) που
βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής. Αν η συσκευή
δεν ενεργοποιείται, φορτίστε την πρώτα συνδέοντάς την
σε πηγή εξωτερικής τροφοδοσίας.
【Σημείωση】Αν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα κρύο
μέρος σε ένα ζεστό ή αντίστροφα, περιμένετε κάποιο
χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποιήσετε, καθώς η
απότομη αλλαγή θερμοκρασίας προκαλεί το σχηματισμό
υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής και μπορεί να
προκληθεί βραχυκύκλωμα.
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2.2 Απενεργοποίηση
Πιέστε

το

πλήκτρο

απενεργοποίηση)

Power

(Ενεργοποίηση/

που βρίσκεται στο πάνω μέρος της

συσκευής για είσοδο σε κατάσταση εξοικονόμησης
ενέργειας. Όταν πιέσετε ξανά το πλήκτρο Power, ο
πλοηγός GPS θα δείξει την πιο πρόσφατη οθόνη που
βλέπατε όταν τον απενεργοποιήσατε.

3. Επαναφορά συστήματος
◆ Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τα εξής:
◆ Πιέστε το πλήκτρο Reset (Επαναφορά) που βρίσκεται
στα δεξιά της συσκευής για να επαναφέρετε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.
【Σχετικές πληροφορίες】: Στις ακόλουθες περιπτώσεις
θεωρείται ότι η συσκευή δεν αποκρίνεται:
◆

η εναλλαγή μεταξύ εικόνων είναι αργή ή σταματά.

◆ Δεν πραγματοποιείται σωστά το άνοιγμα εφαρμογών
(καθυστερεί ή αποτυγχάνει).
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◆

Το

πλήκτρο

Power

(Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης) δεν λειτουργεί.
【 Σημείωση 】 Σε περίπτωση που η συσκευή δεν
αποκρίνεται και κάνετε επαναφορά τα μη αποθηκευμένα
δεδομένα

θα

χαθούν.

Παρακαλούμε

να

κρατάτε

αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

4. Γραφίδα
Η γραφίδα είναι το εργαλείο που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε με ακρίβεια τον πλοηγό. Παρακαλούμε να
την φυλάξετε και να μην την χάσετε.
1. Κλικ: Απλά πιέστε σε κάποιο σημείο στην οθόνη
χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.
2. Διπλό κλικ: Πιέστε δύο φορές σε κάποιο σημείο στην
οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.
3. Σχεδίαση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο
σημείο στην οθόνη. Στη συνέχεια σύρετε προς την
επιθυμητή κατεύθυνση για σχεδίαση.
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【Σημείωση】Αν χρησιμοποιήσετε χαλασμένη γραφίδα,
στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο, η οθόνη LCD θα
καταστραφεί.

5. Σύνδεση με υπολογιστή
Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη συσκευή με τον
υπολογιστή σας μέσω της θύρας MINI USB. Μπορείτε να
αντιγράψετε δεδομένα από και προς τον υπολογιστή και
τον πλοηγό GPS ώστε να κρατήσετε αντίγραφα
ασφαλείας σε περίπτωση που χρειαστεί.
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1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο πλοηγός GPS είναι
ενεργοποιημένος.
2. Συνδέστε το βύσμα MINI [

] του καλωδίου USB

στην υποδοχή USB στα αριστερά του πλοηγού GPS και
το κανονικό βύσμα [

] σε κάποια υποδοχή USB σε

υπολογιστή.
3 Αντιγράψτε τα επιθυμητά αρχεία και στη συνέχεια
αποσυνδέστε το καλώδιο MINI USB. Ο πλοηγός GPS θα
επανέλθει σε κανονική λειτουργία.
【 Σημείωση 】 Ασφάλεια δεδομένων: Παρακαλούμε να
κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Η
εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια
δεδομένων. Η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της
ενόσω είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Οι
ακόλουθες

ενέργειες

διακόπτουν

τη

σύνδεση

με

υπολογιστή (τα μη αποθηκευμένα δεδομένα θα χαθούν).
Α) Αποσύνδεση του καλωδίου MINI USB
Β) Απενεργοποίηση
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Γ) Επαναφορά του συστήματος χρησιμοποιώντας το
πλήκτρο reset (επαναφορά) ή Power (Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση).

Κύριες λειτουργίες
1. Αρχική οθόνη
1.1 Κεντρικό μενού：

1-1
Πιέστε στην πάνω αριστερή γωνία του κεντρικού μενού,
στο εικονίδιο

για να δείτε το ημερολόγιο, όπως
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φαίνεται στην Εικόνα 1-2

1-2

Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στο μενού

ρύθμισης ημερομηνίας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1-3
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1-3
Πιέστε στην πάνω αριστερή γωνία του κεντρικού μενού,
στο εικονίδιο

για να μπείτε στην εφαρμογή ρύθμισης

της ταπετσαρίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 1-4

1-4
Πλοήγηση

Είσοδος στην εφαρμογή πλοήγησης
Για σύνδεση της συσκευής με ακουστικό

Bluetooth
Bluetooth
Υποστηρίζονται μορφές
Βίντεο

AVI / WMV /MP4/ASF.
Υποστηρίζει επιλογή χρονικού σημείου
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αναπαραγωγής, παύση και προβολή σε
πλήρη οθόνη
Υποστηρίζει μορφές εικόνων JPG /BMP.
Εικόνες

Υποστηρίζει

περιστροφή

εικόνων/

μεγέθυνση/ σμίκρυνση εικόνων, αυτόματη
προβολή κ.ά.
Υποστηρίζει

E-book

μορφή

κειμένου

txt.

Υποστηρίζει γρήγορη επιλογή σελίδων.
Υποστηρίζει μορφές ήχου: WMA, MP3.
Υποστηρίζει αναπαραγωγή με τυχαία

Μουσική

σειρά, με κανονική σειρά, επανάληψη,
παύση, προηγούμενο/ επόμενο, ρύθμιση
έντασης

Παιχνίδια

Υποστηρίζει παιχνίδια
Φωτισμός φόντου, Ένταση, Γλώσσα,
Τροφοδοσία, Ημερομηνία και ώρα,

Ρυθμίσεις

Πληροφορίες συστήματος, Επαναφορά
εργ. ρυθμίσεων, Πληροφορίες GPS, Θέση
εφαρμογής πλοήγησης.
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2. Λειτουργία πλοήγησης
Ανάλογα με την επιλεγμένη εφαρμογή πλοήγησης, ο
πλοηγός GPS έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τη θέση
σας μέσω των δορυφόρων GPS και να την απεικονίζει
στον χάρτη πλοήγησης. Επίσης έχει τη δυνατότητα να
υπολογίζει την καλύτερη δυνατή διαδρομή προς τον
προορισμό σας, ώστε να φτάσετε σ’ αυτόν γρήγορα και
με ασφάλεια.
2.1 Πληροφορίες χάρτη
Ενδέχεται

να

ηλεκτρονικών

υπάρχουν
δεδομένων

διαφορές
του

μεταξύ

χάρτη

και

των
της

πραγματικότητας. Να σέβεστε πάντα τη σήμανση και
τους

κανόνες

κυκλοφορίας

στην

περιοχή

όπου

βρίσκεστε.
2.2 Πλοήγηση
Η διαδρομή που παρέχει ο πλοηγός είναι ενδεικτική. Θα
πρέπει να καθορίζετε και μόνοι σας τη διαδρομή. Ο

18

οδηγός μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένος με μια
συγκεκριμένη διαδρομή σε σχέση με τον πλοηγό GPS.
2.3 Λήψη σήματος
Η λήψη σήματος δορυφόρων επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, όπως υψηλά κτίρια ή κλειστοί χώροι (π.χ.
υπόγεια πάρκινγκ, γέφυρες κ.ά.), καιρικές συνθήκες,
διακοπή του σήματος από τους δορυφόρους κ.ά. Το
αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ακριβής εύρεση της
θέσης σας στο χάρτη και η πλοήγηση να μη λειτουργεί
σωστά.

3. Πολυμέσα
3.1 Εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής

Πιέστε

για να μπείτε στις εφαρμογές πολυμέσων,

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-1
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3-1
3.2 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά
Η αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει μορφές MP3 και
WAV. Μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις
αναπαραγωγής.
Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής
μουσικής, παρακαλούμε αντιγράψτε τα αρχεία σε
οποιονδήποτε φάκελο.
Προηγούμενο

Αναπαραγωγή

τραγούδι

προηγούμενου τραγουδιού
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του

Αναπαραγωγή/

Πιέστε

για

Παύση

Πιέστε ξανά για παύση
Πιέστε

Διακοπή

αναπαραγωγή.

για

διακοπή

της

αναπαραγωγής

Επόμενο

Αναπαραγωγή του επόμενου

τραγούδι

τραγουδιού

Ένταση

Αύξηση/ μείωση έντασης
Πιέστε για να κλείσετε την

Κλείσιμο

εφαρμογή

αναπαραγωγής

μουσικής
Υποστηρίζεται
Ρύθμιση

της

αναπαραγωγή με τη σειρά,

μεθόδου

με

αναπαραγωγής

επαναλαμβανόμενα

Άνοιγμα λίστας

Πιέστε

αναπαραγωγής

λίστας αναπαραγωγής
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τυχαία

για

σειρά

εμφάνιση

και

της

Αρχική σελίδα

Μετάβαση

στην

αρχική

σελίδα

4. Εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο
4.1 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά
1.

Υποστηρίζει μορφές AVI / WMV /MP4/ASF

2.

Υποστηρίζει
επιλογή

αναπαραγωγή

σημείου

σε

αναπαραγωγής

πλήρη

οθόνη,

και

επιλογή

αρχείου.
◆ Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής
βίντεο, παρακαλούμε αντιγράψτε τα επιθυμητά βίντεο σε
κάποιο φάκελο της συσκευής.
4.2 Χρήση

Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στη λίστα

αρχείων βίντεο, όπως φαίνεται στις εικόνες 4-1& 4-2
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4-1

4-2

Πιέστε για να κλείσετε τη

Κλείσιμο

λίστα βίντεο
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Αναπαραγω

Πιέστε

για

αναπαραγωγή.

γή

Πιέστε ξανά για παύση
Αναπαραγωγή του επόμενου

Επόμενο

βίντεο.
Πιέστε για να εμφανίσετε τη

Λίστα

λίστα αρχείων βίντεο και για

αρχείων

να επιλέξετε το επιθυμητό.

Ένταση

Αύξηση/ μείωση έντασης

Ρύθμιση

Για ρύθμιση της φωτεινότητας

φωτεινότητας

(αύξηση/ μείωση)
Για αναπαραγωγή σε πλήρη

Οθόνη
αναπαραγω
γής

οθόνη. Πιέστε δύο φορές για
επιστροφή

σε

μέγεθος προβολής.
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κανονικό

5. Εφαρμογή αναπαραγωγής εικόνων
5.1 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά
1. Υποστηρίζει μορφές JPG, BMP και PNG
2.

Υποστηρίζει

σμίκρυνση

περιστροφή

και

αυτόματη

εικόνων,

μεγέθυνση/

αναπαραγωγή.

Πριν

χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, παρακαλούμε
αντιγράψτε

εικονες

σε

οποιονδήποτε

φάκελο

της

συσκευής.
5.2 Χρήση

Πιέστε στο εικονίδιο

για να ανοίξετε τη λίστα

εικόνων, όπως φαίνεται στις εικόνες 5-1 & 5-2
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5-1

5-2

Κλείσιμο

Κλείσιμο της εφαρμογής
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Σμίκρυνση

Σμίκρυνση της τρέχουσας εικόνας

Μεγέθυνση

Μεγέθυνση της τρέχουσας εικόνας

Προηγού

Προβολή προηγούμενης εικόνας

μενο
Επόμενο

Λίστα
αρχείων

Προβολή επόμενης εικόνας
Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα
αρχείων

εικόνων

και

για

να

επιλέξετε την επιθυμητή.

Περιστρο

Πιέστε για περιστροφή της εικόνας

φή

κατά 90 μοίρες

Αυτόματη

Αναπαραγωγή όλων των εικόνων

αναπαρα-

σε πλήρη οθόνη, ξεκινώντας από

γωγή

την τρέχουσα
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6. Εφαρμογή ανάγνωσης E-book
6.1 Λειτουργίες
1.

Υποστηρίζει μορφή αρχείων TXT

2.

Υποστηρίζει αλλαγή σελίδας, εύρεση σελίδας και
επιλογή αρχείου.

◆

Πριν

χρησιμοποιήσετε

παρακαλούμε

αντιγράψτε

τη
το

λειτουργία
αρχείο

e-book,

TXT

και

αποθηκεύστε το σε οποιονδήποτε φάκελο της συσκευής.
6.2 Χρήση
Πιέστε το εικονίδιο

για να μπείτε στη λίστα

EBook όπως φαίνεται στις εικόνες 6-1 & 6-2
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6-1

6-2

Κλείσιμο

Πιέστε

για

να

κλείσετε

την

εφαρμογή ανάγνωσης e-book.

Προηγούμενη

Ανάγνωση της προηγούμενης

σελίδα

σελίδας

Επόμενη

Ανάγνωση

σελίδα

σελίδας

Λίστα αρχείων

της

επόμενης

Πιέστε για είσοδο στη λίστα
αρχείων E-book

Σετ

Επιλογή σετ γραμματοσειρών

γραμματοσειρών
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Σετ χρωμάτων

Επιλογή σετ χρωμάτων

Προσθήκη

Για προσθήκη σελιδοδείκτη

σελιδοδείκτη

σε κάποιο E-book

Άνοιγμα λίστας

Άνοιγμα

σελιδοδεικτών

σελιδοδεικτών

της

λίστας

Έντονη γραφή
Κανονική γραφή
Μείωση

μεγέθους

γραμματοσειράς
Ένδειξη

μεγέθους

γραμματοσειράς
Αύξηση
γραμματοσειράς
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μεγέθους

7. Παιχνίδια
Πιέστε

για να διαλέξετε το επιθυμητό παιχνίδι από

αυτά που φαίνονται στην εικόνα 7-1:

7-1

8. Εργαλεία
Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στο μενού

εργαλείων, που φαίνεται στην εικόνα 8-1:
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8-1

9. Ρυθμίσεις
Πιέστε στο εικονίδιο

για είσοδο στο μενού

ρυθμίσεων, όπως φαίνεται στην εικόνα 9-1
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9-1
9.1 Ρύθμιση έντασης

Πιέστε

για να μπείτε στο μενού ρύθμισης έντασης,

όπως φαίνεται στην εικόνα 9-2:
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9-2
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:
1.

Ρύθμιση έντασης του ηχείου.

2.

Ρύθμιση του ήχου που ακούγεται όταν πιέζετε την
οθόνη.

Έξοδος από το μενού

Κλείσιμο

ρύθμισης έντασης
Πιέστε για να μειώσετε την

Ένταση-

ένταση
Πιέστε για να αυξήσετε την

Ένταση +

ένταση
Πιέστε τα πλήκτρα αριστερά/
δεξιά για να επιλέξετε κάποια

Ρυθμίσεις ήχου

από τις ρυθμίσεις ήχου αφής

αφής οθόνης

οθόνης: Απενεργοποίηση,
απαλός ή δυνατός.

9.2 Ρυθμίσεις φωτισμού φόντου
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Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στο μενού

ρύθμισης φωτισμού φόντου, όπως φαίνεται στην εικόνα
9-3:

9-3
Έξοδος από το μενού
Κλείσιμο

ρυθμίσεων φωτισμού
φόντου

Μείωση

Σταδιακή μείωση της

φωτεινότητας

φωτεινότητας

Αύξηση

Σταδιακή αύξηση της

φωτεινότητας

φωτεινότητας
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Ο φωτισμός φόντου θα
απενεργοποιηθεί
Χρονικό

αυτόματα μόλις περάσει

διάστημα

το

επιλεγμένο

διάστημα,

χρονικό
για

εξοικονόμηση ενέργειας.

9.3 Θέση εφαρμογής πλοήγησης

Πιέστε στο εικονίδιο

για να επιλέξετε τη θέση της

εφαρμογής πλοήγησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 9-4:

9-4
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9.4 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στο μενού

ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας, όπως φαίνεται στην
εικόνα 9-5.
Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας είναι:
1.

Ρύθμιση ώρας συστήματος

2.

Ρύθμιση ημερομηνίας συστήματος

3.

Ρύθμιση ζώνης ώρας συστήματος.

9-5
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1. Πιέστε στους επιθυμητούς αριθμούς για να ρυθμίσετε
την ημερομηνία και την ώρα.

2. Πιέστε
Πιέστε

ή

για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.
για να βγείτε από το μενού ρύθμισης

ημερομηνίας και ώρας.
9.5 Βαθμονόμηση οθόνης

Πιέστε

για να μπείτε στο μενού βαθμονόμησης

οθόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα 9-6:

9-6
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Πιέστε

και η διαδικασία θα ξεκινήσει. Θα σας

ζητηθεί να πιέσετε στο κέντρο του σταυρού που θα
εμφανιστεί στην οθόνη (βλ. Εικόνα 9-7). Ο σταυρός θα
μετακινηθεί πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά
και πάνω δεξιά. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με
επιτυχία, πιέστε οπουδήποτε στην οθόνη για να
αποθηκεύσετε τη βαθμονόμηση και να βγείτε αυτόματα
στην αρχική οθόνη. Αν δεν θέλετε να αποθηκευτούν οι
ρυθμίσεις, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και θα βγείτε
αυτόματα από το μενού βαθμονόμησης.

9-7
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9.6 Ρυθμίσεις γλώσσας

Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στην οθόνη

ρυθμίσεων γλώσσας, όπως φαίνεται στην εικόνα 9-8. Οι
ρυθμίσεις γλώσσας σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη
γλώσσα εμφάνισης των μενού.

9-8
9.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Απλά

πιέστε

για

να

μπείτε

στο

μενού

εργοστασιακών επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων:
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Πιέστε

για επαναφορά στις εργοστασιακές

ρυθμίσεις. Πιέστε

για να μην γίνει επαναφορά στις

εργοστασιακές ρυθμίσεις.
9.8 Πληροφορίες GPS

Πιέστε στο πλήκτρο

και μπείτε στο μενού

πληροφοριών GPS, όπως φαίνεται στην εικόνα 9-9.

9-9
9.9 Πληροφορίες συστήματος
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Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στο μενού

πληροφοριών συστήματος.

9-10
Οι πληροφορίες συστήματος είναι οι ακόλουθες:
1.

Έκδοση Firmware

2.

Έκδοση εφαρμογής

3.

Ταυτότητα συστήματος

9.10 Αυτόματη εκκίνηση

Πιέστε στο εικονίδιο

για να μπείτε στο μενού
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αυτόματης εκκίνησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 9-11:

9-11

Αντιμετώπιση προβλημάτων και
συντήρηση
Αν

ο

πλοηγός

GPS

δεν

λειτουργεί

κανονικά,

παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα. Αν δεν μπορείτε να
λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση
πελατών.
Πρόβλημα

Πρόβλημα

Αδυναμία
ενεργοποίησης

του

Έλλειψη ισχύος
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Λύση
Φορτίστε
μπαταρία

τη

πλοηγού
Η

συσκευή

απενεργοποιείται
απρόσμενα

Χαμηλή

στάθμη

μπαταρίας
Ο

τη

μπαταρία

φωτισμός

φόντου

Φορτίστε

είναι

Ρυθμίστε

το

φωτισμό φόντου

Η οθόνη δεν είναι

χαμηλός

ευανάγνωστη

Ο φωτισμός φόντου

Πιέστε στην οθόνη

είναι

LCD. Η οθόνη θα

απενεργοποιημένος

φωτιστεί ξανά.

Η οθόνη αφής δεν

Βαθμονομήστε την

Δεν
απόκριση

υπάρχει
όταν

πιέζετε στην οθόνη

έχει βαθμονομηθεί

οθόνη αφής

Η ένταση είναι στο
χαμηλότερο
Δεν ακούγεται ήχος

Αυξήστε την ένταση

επίπεδο
Τα ακουστικά δεν
είναι συνδεδεμένα
καλά
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Συνδέστε καλά τα
ακουστικά

Αδυναμία

Το καλώδιο USB

επικοινωνίας με τον

δεν

υπολογιστή

συνδεδεμένο καλά

Τα

δεδομένα

είναι

του

Συνδέστε
καλώδιο USB
Επικοινωνήστε

χάρτη έχουν χάθει

με

τον αντιπρόσωπο
Το σήμα είναι

Δεν υπάρχει σήμα

ασθενές. Περιμένετε

GPS

για 3 λεπτά.

Συντήρηση του πλοηγού GPS
Ο πλοηγός GPS είναι ένας αξιόπιστος σύντροφος για
πλοήγηση και διασκέδαση, αλλά θα πρέπει να τον
μεταχειρίζεστε

το

σωστά. Ακολουθήστε

τις

παρακάτω

οδηγίες για να σας συντροφεύει για πολύ καιρό χωρίς να
παρουσιάσει προβλήματα.
Προστασία της οθόνης: Να μην πιέζετε δυνατά την οθόνη
γιατί θα καταστραφεί. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη
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γραφίδα για να μεταχειρίζεστε τον πλοηγό GPS και να
ψεκάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 2 φορές το
μήνα) ειδικό καθαριστικό οθόνης σε ένα απαλό πανί. Μ’
αυτό το πανί να καθαρίζετε την οθόνη.
【Σημείωση】 Απενεργοποιήστε τον πλοηγό GPS πριν
τον καθαρίσετε.
√ Μη ρίξετε κάτω τον πλοηγό γιατί μπορεί να υποστεί
βλάβη.
【Σημείωση】Τα ατυχήματα δεν καλύπτονται από την
εγγύηση.
√ Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στα ακόλουθα
περιβάλλοντα: Απότομη αλλαγή θερμοκρασίας (υψηλή
θερμοκρασία: πάνω από 60°, χαμηλή θερμοκρασία:
-10°), υψηλή τάση, σκόνη, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις,
διαβρωτικά και άλλα υγρά.
√ Αποφύγετε τις ραδιοπαρεμβολές: Οι ραδιοπαρεμβολές
από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα επηρεάσουν την
οθόνη. Απομακρύνετε την αιτία της παρεμβολής και η
συσκευή θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.
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【Σημείωση】Αν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή σε
αεροπλάνο, πάρτε την στις χειραποσκευές και αφήστε
την να περάσει από το μηχάνημα ελέγχου αποσκευών
που λειτουργεί με ακτίνες Χ. Μην την περάσετε από το
μαγνητικό ανιχνευτή (είναι αυτός που περνούν οι
άνθρωποι) ή από τη μαγνητική μπάρα (την κρατάει το
προσωπικό ελέγχου), γιατί θα διαγραφούν τα δεδομένα
της συσκευής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η εταιρεία μας δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
√ Για να αποφύγετε φθορά της συσκευής και να
διασφαλίσετε τη μακροζωία της, να αποφεύγετε την
έκθεση της συσκευής σε άμεσο, έντονο φως: Μη
χρησιμοποιείτε τον πλοηγό GPS υπό έντονο φως και
υπεριώδη ακτινοβολία.
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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 Σκληρί, Μαγούλα
Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτός ο πλοηγός GPS συμμορφώνεται 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/fotografia-video/gps/gps-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 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
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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
πληροφορίες σχετικά με

απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες

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 Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή
στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/fotografia-video/gps/gps-all.htm .

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη
συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη
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.
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Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον
κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην
ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή
παρουσιάζει διαρροή.
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, 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.
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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

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.
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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 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.
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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 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
1.

προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

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
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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 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:
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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.
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