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1. Για να ξεκινήσετε 

  1.1 Επισκόπηση 
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  1.2 Περιγραφή πλήκτρων 

Πλήκτρο Λειτουργία 

Ενεργοποίηση/ 

Απενεργοποίηση 

• Κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση, για αλλαγή 

προφίλ ήχου, για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 

της λειτουργίας πτήσης ή για απενεργοποίηση του 

τηλεφώνου. 

• Πιέστε για να σβήσετε την οθόνη (κατάσταση ανα-

μονής). 

• Πιέστε για να ανάψετε την οθόνη (επαναφορά από 

κατάσταση αναμονής). 

Home (Αρχική ο-

θόνη) 

• Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην αρχική 

οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη ή εφαρμογή. 

• Κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε το μενού πρό-

σφατων εφαρμογών. 

Πρόσφατες εφαρ-

μογές 

Πιέστε για να δείτε τις πρόσφατες εφαρμογές. 

Επιστροφή Πιέστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 
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Πλήκτρο Λειτουργία 

Πλήκτρα έντασης Πιέστε ή κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε/ μειώσετε 

την ένταση του ήχου. 

  1.3 Έναρξη χρήσης 

  Εικονίδια κατάστασης και ειδοποιήσεων 

Το τηλέφωνο σας ενημερώνει σχετικά με την κατάστασή του μέσω αυτών 

των εικονιδίων. Ακολουθεί η σημασία τους:  

 
Έχει γίνει σύνδεση 

USB  
Αναπάντητη κλήση 

 
Λειτουργία πτήσης  Ισχύς σήματος 

 
Η μπαταρία φορτίζει 

 
Νέο μήνυμα 

 

Λειτουργία συνάντη-

σης  
Δίκτυο Wi-Fi  

 

Έχει οριστεί ξυπνη-

τήρι  
Έχουν συνδεθεί ακουστικά 
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Αθόρυβη λειτουργία 

 
Έχει εντοπιστεί νέο δίκτυο Wi-Fi  

 
Εικονίδιο Bluetooth  

 
Εντοπισμός σφαλμάτων USB  

  Τοποθέτηση κάρτας SIM/ κάρτας μνήμης SD 

Πριν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή κάρτα μνήμης SD, απενεργοποιήστε το 

τηλέφωνό σας.  

1. Βάλτε το εξάρτημα εξαγωγής της θήκης SIM μέσω στην τρύπα που υ-

πάρχει στο πλάι του τηλεφώνου και πιέστε το ώστε η θήκη να βγει προς τα 

έξω. 

2. Τοποθετήστε κάρτα SIM/ κάρτα SD στη θήκη και στη συνέχεια σπρώξτε 

την θήκη ώστε να μπει στο τηλέφωνο.                                                                                                                              

  Φόρτιση της μπαταρίας 

Το κινητό θα χρειαστεί φόρτιση πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Προσέξτε να έχει συνδεθεί 

με τη σωστή κατεύθυνση. Μην πιέζετε πολύ δυνατά το βύσμα. 

Συνδέστε το φορτιστή σε κάποια πρίζα ρεύματος. 

Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή. 
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  1.4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του 

τηλεφώνου 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM στη συσκευή σας και ότι η 

μπαταρία είναι φορτισμένη.  

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης 

για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. 

2. Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίη-

σης/ Απενεργοποίησης για να εμφανιστούν οι επιλογές. Κατόπιν επι-

λέξτε Απενεργοποίηση και στη συνέχεια πιέστε OK. 

  Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά  

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο ή αν το επαναφέ-

ρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλέπε την ενότητα «Ρυθμίσεις του τη-

λεφώνου - Προσωπικό: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις»), πρέ-

πει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις πριν το χρησιμοποιήσετε. 

 Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής (σβήσιμο οθόνης) 

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια στην μπαταρία, η κατάσταση αναμο-

νής αναστέλλει την κανονική λειτουργία της συσκευή σας και τη θέτει σε  

κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η οθόνη απενεργοποιείται. Η 

συσκευή σας μεταβαίνει επίσης σε κατάσταση αναμονής αυτόματα και η ο-

θόνη απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσει ένα ορισμένο χρονικό διά-

στημα. Μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής ακολου-

θώντας την εξής μέθοδο: 
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Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης. 

  Επαναφορά από κατάσταση αναμονής 

Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να ενερ-

γοποιήσετε την οθόνη. 

Πιέστε το εικονίδιο , και σύρετέ το προς τα πάνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε ορίσει μοτίβο ξεκλειδώματος, PIN ή κωδικό 

πρόσβασης για το τηλέφωνό σας (βλ. Κεφάλαιο «Ρυθμίσεις του τηλεφώ-

νου - Ρυθμίσεις ασφάλειας»), θα πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ή να ει-

σάγετε τον κωδικό PIN / κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την ο-

θόνη σας. 

  1.5 Εξοικείωση με το τηλέφωνο 

  Έλεγχος μέσω αφής 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις των δακτύλων σας για να ελέγ-

ξετε το τηλέφωνό σας. Τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής αλλάζουν δυ-

ναμικά ανάλογα με τις εργασίες που επιτελείτε. 

Μπορείτε να πιέσετε πλήκτρα, εικονίδια ή εφαρμογές για επιλογή ή άνοιγμα. 

Αγγίξτε και σύρετε προς τα πάνω/ κάτω/αριστερά/ δεξιά για κύλιση. 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο εικονίδιο και σύρετέ το στην επι-

θυμητή θέση για μεταφορά και απόθεση. 
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Κτυπήστε ελαφρά δύο φορές στην οθόνη για μεγέθυνση/ σμίκρυνση φωτο-

γραφίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του τηλεφώνου με κα-

τακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό απλά κρατώντας το οριζόντια ή κά-

θετα. Δεν μπορείτε να δείτε όλες τις οθόνες με οριζόντιο προσανατολισμό. 

  Αρχική οθόνη 

Στην Αρχική οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε την προσωπική σας ταπε-
τσαρία, να προσθέσετε γραφικά στοιχεία ή συντομεύσεις εφαρμογών που 
χρειάζεστε ή να τα αφαιρέσετε.  

  Επιλογή ταπετσαρίας   

Πιέστε το πλήκτρο Home για επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) και επιλέξτε Ταπετσαρία. 

Πιέστε Συλλογή, Ζωντανές Ταπετσαρίες, Ταπετσαρίες Βίντεο ή Ταπετσα-

ρίες και επιλέξτε την εικόνα ή τα κινούμενα γραφικά που θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε ως ταπετσαρία. Μπορεί να υπάρξει κάποια περικοπή στη 

φωτογραφία σας. 

Πιέστε Ορισμός ταπετσαρίας. 

  Προσθήκη / Αφαίρεση στοιχείων από την Αρχική ο-

θόνη  

Πιέστε Home > πιέστε για είσοδο στο μενού εφαρμογών. 
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Στη λίστα με τις εφαρμογές, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μέχρι να εμ-

φανιστεί η αρχική οθόνη και μετακινήστε το εικονίδιο εφαρμογής στην ε-

πιθυμητή θέση. Ανασηκώστε το δάκτυλό σας για απόθεση.  

Πιέστε Home για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη. 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντικείμενο που θέλετε να διαγράψετε 

μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο κατάργησης στο πάνω μέρος της οθό-

νης. 

Σύρετε το αντικείμενο στο εικονίδιο κατάργησης και ανασηκώστε το δά-

χτυλό σας μόλις γίνει κόκκινο. 

 

2. Τηλεφωνικές κλήσεις 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε κλήσεις χρησιμο-

ποιώντας το τηλέφωνό σας. Είναι όλοι πανεύκολοι. 

  2.1 Κλήση μέσω του πληκτρολογίου 

Πιέστε Home > πιέστε  > Τηλέφωνο ή      στην Αρχική οθόνη. 

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο 

που εμφανίζεται στην οθόνη. 

Πιέστε  για να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία. 



16 

Πιέστε το εικονίδιο κλήσης. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Για να κάνετε διεθνείς κλήσεις, κρατήστε πατημένο το πλή-

κτρο  για να πληκτρολογήσετε το διεθνές πρόθεμα “+”. 

  2.2 Κλήσεις από τις Επαφές σας  

Πιέστε Home >  > Επαφές. 

Σύρετε το δάχτυλό σας για κύλιση στη λίστα επαφών και πιέστε στο επιθυ-

μητό όνομα επαφής για κλήση. Πιέστε στον επιθυμητό αριθμό και επι-

λέξτε κάρτα SIM για κλήση. 

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια επαφή πιέζοντας . 

 

  2.3 Κλήση από Μήνυμα Κειμένου 

Αν κάποιο μήνυμα κειμένου περιέχει έναν αριθμό τηλεφώνου που θέ-

λετε να καλέσετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κλήση κατά την προ-

βολή του μηνύματος κειμένου. 

Πιέστε Home >  > Μήνυμα. 

Ανοίξτε το επιθυμητό μήνυμα. 

Πιέστε στο μήνυμα και θα εμφανιστούν οι επιλογές. 
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  2.4 Απάντηση σε κλήση 

Πιέστε στο εικονίδιο , και σύρετέ το προς τα δεξιά για ν’ απαντήσετε στην 
κλήση. 

Πιέστε στο εικονίδιο , και σύρετέ το προς τα αριστερά για ν’ απορρίψετε 
την κλήση. 

Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρό-

φωνό σας έτσι ώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε να μην σας ακούει, αλλά 

εσείς να μπορείτε να το ακούτε. 

Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Για να το ενεργοποιή-

σετε ξανά, πιέστε . 

Πιέστε  κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης για συνομιλία με ανοιχτή α-

κρόαση. Πιέστε  ξανά για ν’ απενεργοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση.  

Πιέστε  για να ολοκληρώσετε την κλήση.  

 

3. Επαφές 

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονί-

σετε με τις επαφές του λογαριασμού Google σας ή με άλλους λογαρια-

σμούς που υποστηρίζουν συγχρονισμό επαφών. 
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Για να δείτε τις επαφές σας, πιέστε Home >  > Επαφές. Πιέστε  για 

να δημιουργήσετε νέα επαφή. Επιλέξτε θέση αποθήκευσης για τη νέα ε-

παφή. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε όνομα, αριθμούς και άλλες πληρο-

φορίες και κάντε αποθήκευση.  

Πιέστε  για αναζήτηση επαφής. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα. 

Εμφανίζονται τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

4. Μηνύματα 
Τα SMS (μηνύματα κειμένου) και MMS (μηνύματα πολυμέσων) είναι 

ενσωματωμένα σε ένα μενού: Home >  > Μηνύματα. 

  4.1 Γραμματοκιβώτιο 

Αντί για εισερχόμενα και εξερχόμενα, το τηλέφωνό σας οργανώνει όλα 

τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε σε ένα γραμματοκιβώτιο, όπου τα 

μηνύματα που ανταλλάσσονται με τον ίδιο αριθμό ομαδοποιούνται σε μία 

συνομιλία μηνυμάτων. Μπορείτε να πατήσετε σε μία συνομιλία για να δείτε 

τα μηνύματα που ανταλλάξατε με κάποιον. 

  4.2 Αποστολή μηνύματος 

Πιέστε Home >  > Μηνύματα. Πιέστε  για να δημιουργήσετε ένα 

νέο μήνυμα. 
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 Καταχωρίστε τον αριθμό ή το όνομα του παραλήπτη. Καθώς 

πληκτρολογείτε, θα εμφανίζονται οι αντίστοιχες επαφές. Αγγίξτε μια 

προτεινόμενη επαφή για να την προσθέσετε ως παραλήπτη. Εναλλα-

κτικά, πιέστε      για να επιλέξετε παραλήπτες από τις επαφές. 

Πιέστε Μήνυμα Κειμένου και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. 

Πιέστε το πλήκτρο Μενού για γρήγορη εισαγωγή κειμένου ή επαφής. 

Αν στέλνετε MMS, πιέστε το πλήκτρο Μενού για να προσθέσετε κάποιο α-

ντικείμενο ή πιέστε  για να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο, ήχο ή 

να δημιουργήσετε διαδοχική προβολή. 

Πιέστε  για να στείλετε το μήνυμά σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσθέσετε κάποιο συνημμένο στο μήνυμα κειμένου 

σας, θα μετατραπεί αυτόματα σε MMS. Παρομοίως, αν αφαιρέσετε συνημ-

μένα και θέμα από ένα MMS, θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα κειμέ-

νου. 

  4.3 Ρυθμίσεις Μηνυμάτων 

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του τηλεφώνου είναι προ-ρυθμισμένες ώστε 

να μπορείτε να στείλετε άμεσα μήνυμα. Για να τις αλλάξετε, πιέστε το πλή-

κτρο Μενού > Ρυθμίσεις από την οθόνη Μηνυμάτων.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από την οθόνη ρύθμισης SMS/MMS, πιέστε Μενού > Ε-

παναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επιστρέψουν οι ρυθμίσεις 

μηνυμάτων στις εργοστασιακές τιμές τους. 
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  4.4 Ρυθμίσεις Πληκτρολόγησης Αφής 

Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις πληκτρολόγησης αφής πιέζοντας 

Home >  > Ρυθμίσεις > Γλώσσες & εισαγωγή από την Αρχική Ο-

θόνη. 

Στο τμήμα Πληκτρολόγιο & μέθοδοι εισόδου μπορείτε να κάνετε τις 

επιθυμητές επιλογές. 

 

5. Για να συνδεθείτε στο Internet  

Οι εξαιρετικές ικανότητες δικτύωσης του τηλεφώνου σας, σας επιτρέ-

πουν να έχετε πρόσβαση στο Internet ή στο εταιρικό δίκτυό σας με εξαιρε-

τική ευκολία. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για σύν-

δεση στο Internet μέσω δικτύου κινητής ή μέσω Wi-Fi. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη σύν-

δεση δεδομένων. Πιέστε Home >  > Ρυθμίσεις > Κάρτες SIM > Δε-
δομένα κινητής τηλεφωνίας. Επιλέξτε την επιθυμητή SIM για σύν-
δεση δεδομένων. 
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6. Προσθήκη νέας σύνδεσης δικτύου 

Για να συνδεθείτε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας, χρειάζε-

στε να είστε εγγεγραμμένοι στη σχετική υπηρεσία. Επίσης, εάν οι ρυθμί-

σεις δικτύου δεν έχουν προεπιλεγεί στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με 

τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφο-

ρίες 

Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις πιέζοντας Home >  > Ρυθμί-

σεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Ονόματα σημείου 

πρόσβασης. 

  6.1 Ενεργοποίηση του Wi-Fi  

Το Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet σε αποστάσεις έως 

100 μέτρων. 

  6.2 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi  

Πιέστε Home >  > Ρυθμίσεις > Wi-Fi. 

Πιέστε  δίπλα στο μενού Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 

Πιέστε  για να την απενεργοποιήσετε. Πιέστε σε κάποιο όνομα 

δικτύου Wi-Fi για σύνδεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το δίκτυο είναι ασφαλισμένο, θα πρέπει να πληκτρολογή-

σετε τον σωστό κωδικό. 
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  6.3 Έλεγχος της κατάστασης του δικτύου 

Wi-Fi  

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του δικτύου Wi-Fi κοιτάζοντας το εικονί-

διο  που βρίσκεται στη μπάρα κατάστασης.  

  6.4 Προσ. και φορητό σημείο πρόσβ. 

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή 

δημιουργία Wi-Fi hotspot. 

  Ενεργοποίηση της Πρόσδεσης μέσω USB   

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Το PC σας θα έχει πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου 

δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, ρυθμίσετε τα δίκτυα δεδομένων 

κινητής πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 

  Απενεργοποίηση της Πρόσδεσης μέσω USB  

Πιέστε Home >  > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Προσ. και φορητό 

σημείο πρόσβ. και ακυρώστε την επιλογή Πρόσδεση USB.  

Μπορείτε επίσης απλά να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB. 

  Ενεργοποίηση του Wi-Fi Hotspot 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας ως φορητό WLAN 

router, για κοινή χρήση της σύνδεσής του τηλεφώνου σας στο Internet με 

άλλες συσκευές όπως PC. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi hotspot, δεν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης Wi-Fi. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Wi-Fi hotspot ως εξής: 

 Πιέστε Home >   > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Προσ. και φο-

ρητό σημείο πρόσβ., πιέστε  δίπλα στην ένδειξη Φορητό 

σημείο πρόσβασης Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε. 

 Πιέστε Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi για να ρυθμί-

σετε το Wi-Fi hotspot σας. Πλέον θα μπορείτε να το αναζητήσετε 

μέσω άλλων συσκευών και να συνδεθείτε σ’ αυτό. 

  Απενεργοποίηση του Wi-Fi Hotspot 

Πιέστε Home >  > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Προσ. και φορητό 

σημείο πρόσβ., και πιέστε  για να το απενεργοποιήσετε. 

 

7. Περιήγηση στο Internet 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για περιήγηση στο Inter-

net μέσω δικτύου κινητής ή μέσω σύνδεσης Wi-Fi.  

Πιέστε Home >  > Internet. 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανοίξετε ιστοσελίδες: 

Πιέστε στη μπάρα διευθύνσεων και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ι-

στοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε. Πιέστε . 

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό και επιλέξτε κάποιον 

σελιδοδείκτη ή καταχώρηση του ιστορικού για άνοιγμα. 

  7.1 Επιλογές περιήγησης 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet αλλά και να κάνετε τα εξής: 

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Κλείσιμο και επιλέξτε Έξοδος για έξοδο. 

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Σελιδοδείκτες/ Ιστορικό και επιλέξτε κάποιον 

σελιδοδείκτη ή καταχώρηση του ιστορικού για άνοιγμα. 

Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Ρυθμίσεις για να κάνετε ρυθμίσεις περιήγησης. 

  7.2 Χρήση σελιδοδεικτών 

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε 

σελιδοδείκτες χειροκίνητα. Για να δημιουργήσετε σελιδοδείκτη για κάποια 

ιστοσελίδα, ανοίξτε την και πιέστε το πλήκτρο Μενού > Αποθήκευση 

στους σελιδοδείκτες. Δώστε όνομα στον σελιδοδείκτη και αποθηκεύστε 

τον.  
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8. Πολυμέσα 

  8.1 Κάμερα 

Το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία κάμερας. Ανοίξτε την πιέζοντας 

το πλήκτρο Home >  > Κάμερα. Πιέστε  για να τραβήξετε φωτο-

γραφία. Για να την δείτε, απλά πιέστε στην εικόνα στη δεξιά γωνία της οθό-

νης.  

  8.2 Ραδιόφωνο FM 

Με το ραδιόφωνο FM, μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθ-

μούς, να τους ακούσετε και να τους αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Να 

έχετε υπόψη σας ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται 

από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή σας. Το ενσύρ-

ματο ακουστικό λειτουργεί ως κεραία, οπότε να το έχετε πάντα συνδεδε-

μένο όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο  

Για χρήση του ραδιοφώνου, συνδέστε πρώτα ενσύρματα ακουστικά.  

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ραδιόφωνο FM. 

  8.3 Αναπαραγωγή μουσικής 

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα 

στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Μουσική. Θα πρέπει 

πρώτα να αντιγράψετε αρχεία μουσικής στον αποθηκευτικό χώρο του τηλε-

φώνου ή στην κάρτα μνήμης. 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Μουσική για να ανοίξετε την εφαρμογή 
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Μουσικής. 

Πιέστε σε κάποια κατηγορία μουσικής και σε κάποιο αρχείο για να ξεκινή-

σετε την αναπαραγωγή μουσικής. 

Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης. 

  8.4 Συλλογή 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Συλλογή. Μπορείτε να χρησιμο-

ποιήσετε τη Συλλογή για να δείτε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο. 

Μπορείτε να κάνετε βασική επεξεργασία των φωτογραφιών σας – όπως 

π.χ. να τις θέσετε ως ταπετσαρία ή φωτογραφίες επαφής – και να τις δια-

μοιραστείτε με τους φίλους σας. 

  8.5 Φωνητικές σημειώσεις  

Η εφαρμογή Πρόγραμμα Εγγραφής Ήχου σας επιτρέπει να ηχογρα-

φήσετε φωνητικές σημειώσεις.  

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Πρόγραμμα Εγγραφής Ήχου. 

Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. 

Πιέστε  για να σταματήσετε την ηχογράφηση. 

Πιέστε  για αναπαραγωγή της ηχογράφησης. 

Αφού σταματήσετε την ηχογράφηση, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ή να 
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την απορρίψετε. 

9. Ρυθμίσεις του τηλεφώνου 

  9.1 Bluetooth 

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμ-

βέλειας. Τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth μπορούν 

να ανταλλάξουν πληροφορίες ασύρματα σε απόσταση έως 10 μέτρων. Οι 

συσκευές Bluetooth πρέπει να συζευχθούν πριν από την πραγματοποίηση 

της επικοινωνίας. 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Bluetooth. 

Πιέστε  δίπλα στην ένδειξη Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε. Ενώ 

το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη 

μπάρα κατάστασης. 

Πιέστε Bluetooth. Το τηλέφωνό σας θα εμφανίσει όλες τις ορατές συσκευές 

Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. 

Πιέστε στη συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί σύζευξη και 

χρησιμοποιήστε το μενού σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται 

στην οθόνη. Αφού πραγματοποιηθεί η σύζευξη, οι δύο συσκευές είναι 

πλέον έτοιμες να ανταλλάξουν δεδομένα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πιέστε στο όνομα του τηλεφώνου σας για να το κάνετε 

ορατό σε άλλες συσκευές ώστε να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε σύ-

ζευξη. 
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  9.2 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Ημερομηνία & ώρα. 

Αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα, πιέστε Αυτόματη ημερομη-

νία και ώρα και επιλέξτε Απενεργοποίηση. 

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα και να κάνετε άλλες 

ρυθμίσεις. 

  9.3 Ρυθμίσεις οθόνης 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Προβολή, για να κάνετε 

τις επιθυμητές ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε: 

Ταπετσαρία: Για να ρυθμίσετε την ταπετσαρία του τηλεφώνου. 

Φωτεινότητα: Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. 

Προσαρμοστική φωτεινότητα: Βελτιστοποίηση του επιπέδου φωτεινότη-

τας ανάλογα με το φωτισμό του περιβάλλοντος. 

Χρόνος αδράνειας: Επιλογή του χρονικού διαστήματος μετά από το ο-

ποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη. 

  9.4 Ρυθμίσεις ήχων & ειδοποιήσεων 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Ήχοι και ειδοποιή-

σεις. Αν επιλέξετε το Γενικό προφίλ, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κλή-

σης, την ένταση και τη δόνηση. 
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  9.5 Ρυθμίσεις γλώσσας 

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας με δύο απλά 

βήματα. 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Γλώσσες & εισαγωγή > 

Γλώσσα. 

Επιλέξτε γλώσσα από τη λίστα. 

  9.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας 

Δείτε πώς να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας και την κάρτα SIM από 

μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα ο-

θόνης. Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Για να ξε-

κλειδώσετε την οθόνη θα απαιτείται είτε μοτίβο/ είτε κωδικός PIN/ είτε 

κωδικός κ.ά. Ακολουθεί περιγραφή των μεθόδων: 

Κανένα Απενεργοποίηση 

του κλειδώματος ο-

θόνης 

PIN Χρήση κωδι-

κού PIN για 

ξεκλείδωμα 

Ολίσθηση Ολίσθηση για ξε-

κλείδωμα της οθό-

νης 

Κωδικός Χρήση κωδι-

κού ξεκλει-

δώματος ο-

θόνης 
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Μοτίβο Δημιουργία μοτίβου 

ξεκλειδώματος 

  

  9.7 Διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου  

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώ-

ρος. 

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον αποθηκευτικό χώρο του τηλε-

φώνου και της κάρτας μνήμης SD.  

Αποπροσάρτηση κάρτας SD: Για να αποπροσαρτήσετε την κάρτα μνήμης 

SD ώστε στη συνέχεια να την αφαιρέσετε με ασφάλεια. 

Διαγραφή κάρτας SD: Διαγραφή όλων των δεδομένων της κάρτας SD. 

  9.8 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμί-

σεις 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Αντ. Ασφ. Και επ/ρά > 

Επ/ ρά εργοστ/κών δεδ. > Επαναφορά τηλεφώνου > Διαγραφή όλων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι προσωπικές πληροφορίες σας και οι εγκατα-

στημένες εφαρμογές θα διαγραφούν μετά από επαναφορά. 

  9.9 Εφαρμογές 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. 
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  9.10 Ρολόι 

Πιέστε το πλήκτρο Home >  > Ρολόι, για να δείτε την ώρα ή να 

ρυθμίσετε το ξυπνητήρι. 

Πιέστε στα εικονίδια στο πάνω μέρος της οθόνης για εναλλαγή μεταξύ 

των λειτουργιών αντίστροφης μέτρησης και χρονομέτρου. 

  9.11 Αριθμομηχανή 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να κάνετε απλούς 

μαθηματικούς υπολογισμούς. 

1. Πιέστε στο πλήκτρο Home >  > Αριθμομηχανή. 

2.  Πιέστε στους επιθυμητούς αριθμούς και σύμβολα για να κάνετε τις ε-

πιθυμητές αριθμητικές πράξεις. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πιέστε το πλήκτρο Μενού > Για προχωρημένους για να 

χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή. 



32 

10. Πληροφορίες ασφάλειας 

  10.1 Γενική ασφάλεια 

 

Μην πραγματοποιείτε ή α-

παντάτε χειροκίνητα σε κλή-

σεις κατά την οδήγηση. 

Ποτέ μην πληκτρολογείτε 

κείμενο κατά την οδήγηση. 

 

Μη χρησιμοποιείτε σε πρα-

τήρια καυσίμων. 

 

Κρατήστε το τηλέφωνό σας 

τουλάχιστον 15 χιλ. μακριά 

από το αυτί ή το σώμα σας 

όταν πραγματοποιείτε κλή-

σεις. 

 

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται 

να παράγει έντονο φως ή 

φως που αναβοσβήνει. 

 

Τα μικρά εξαρτήματα ενδέ-

χεται να προκαλέσουν 

πνιγμό.  

Μην πετάξετε το τηλέφωνό 

σας στη φωτιά. 

 

Το τηλέφωνό σας μπορεί να 

παράγει δυνατό ήχο.  

Αποφύγετε την επαφή με ο-

τιδήποτε μαγνητικό. 
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Κρατήστε το τηλέφωνο μα-

κριά από βηματοδότες και 

άλλες ηλεκτρονικές ιατρικές 

συσκευές. 
 

Αποφύγετε ακραίες θερμο-

κρασίες. 

 

Απενεργοποιήστε το τηλέ-

φωνο όταν σας ζητηθεί σε 

νοσοκομεία και ιατρικές ε-

γκαταστάσεις. 
 

Αποφύγετε την επαφή με υ-

γρά. Κρατήστε το τηλέφωνο 

στεγνό. 

 

Απενεργοποιήστε το τηλέ-

φωνο όταν σας ζητηθεί σε 

αεροπλάνα ή αεροδρόμια.  

Μην αποσυναρμολογείτε το 

τηλέφωνο. 

 

Απενεργοποιήστε το τηλέ-

φωνο κοντά σε εκρηκτικά υ-

λικά.  

Χρησιμοποιήστε μόνο εγκε-

κριμένα αξεσουάρ. 

 

Μη βασίζεστε στο τηλέφωνό 

σας για επικοινωνίες έκτα-

κτης ανάγκης.  

Για να αποφύγετε τυχόν 

προβλήματα ακοής, μην α-

κούτε σε υψηλά επίπεδα έ-

ντασης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 
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  10.2 Απόσπαση προσοχής 

  Οδήγηση 

Πρέπει πάντα να δίνετε την πλήρη προσοχή σας στην οδήγηση, προ-

κειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνου κατά 

την οδήγηση (ακόμα και με hands free κιτ) μπορεί να προκαλέσει από-

σπαση της προσοχής και να οδηγήσει σε ατύχημα. Πρέπει να συμμορφώ-

νεστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση 

ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση. 

 Χρήση μηχανημάτων 

Πρέπει πάντα να δίνετε την πλήρη προσοχή σας στη χρήση του μηχα-

νήματος που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήμα-

τος. 

  10.3 Μεταχείριση του τηλεφώνου 

  Γενική δήλωση για τη μεταχείριση και τη χρήση 

Μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου σας 

και για τυχόν συνέπειες από τη χρήση του. 

Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας στα μέρη όπου α-

παγορεύεται η χρήση τηλεφώνων. Η χρήση του τηλεφώνου σας υπόκειται 

σε μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χρη-

στών και του περιβάλλοντος. 

Πάντα να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και 

να τα κρατάτε σε καθαρό μέρος και χωρίς σκόνη. 
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Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του σε φλόγες ή αναμμένα 

τσιγάρα. 

Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του σε υγρά ή υψηλή υγρα-

σία. 

Μη ρίχνετε κάτω, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρ-

τήματά του. 

Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή διαλυτικά καθαρισμού ή 

σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της. 

Μη βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. 

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά 

του. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να το κάνει αυτό. 

Μην εκθέσετε το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του σε ακραίες θερμοκρα-

σίε, (κάτω από - 5 ή πάνω από +50 βαθμούς Κελσίου). 

Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ηλεκτρονικών προϊό-

ντων. 

Μην μεταφέρετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη σας καθώς μπορεί να 

σπάσει όταν καθίσετε. 
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  Μικρά παιδιά 

Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά σε μικρά 

παιδιά και μην τα αφήνετε να παίζουν μαζί του. Μπορεί να τραυματιστούν ή 

να χαλάσουν το τηλέφωνο. 

Το τηλέφωνό σας περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες που 

μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ενδέχεται να αποκολληθούν και να 

δημιουργήσουν κίνδυνο πνιγμού. 

   Απομαγνητισμός 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρο-

νικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα. 

  Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) 

Μην αγγίζετε τις μεταλλικές επαφές της κάρτας SIM. 

  Κεραία 

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο. 

  Συνήθης θέση χρήσης 

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατήστε 

το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και το κάτω μέρος κοντά στο στόμα σας. 
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  Αερόσακοι 

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο στην περιοχή όπου ανοίγουν οι αερόσα-

κοι. 

Τοποθετήστε το τηλέφωνο με ασφάλεια πριν οδηγήσετε το όχημά σας. 

  Επιληπτικές κρίσεις/ Λιποθυμίες 

Το τηλέφωνο μπορεί να παράγει δυνατό φως ή φως που αναβοσβή-

νει. 

  Τραυματισμός λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων 

Για να ελαχιστοποιήσετε τον παραπάνω κίνδυνο όταν στέλνετε μηνύματα ή 

παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνό σας: 

Μην πιάνετε το τηλέφωνο πολύ σφιχτά. 

Να πατάτε τα κουμπιά ελαφρά. 

Χρησιμοποιήστε τις ειδικές δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχι-

στοποιήσετε τις φορές πατήματος των κουμπιών, όπως π.χ. τα Πρότυπα 

μηνυμάτων και τα Υποδείγματα κειμένου. 

Κάνετε πολλά διαλείμματα για να τεντώνεστε και να χαλαρώνετε. 

  Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη 
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χρήση ραδιοφωνικών σημάτων, τα οποία δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Επο-

μένως, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρ-

ματο τηλέφωνο για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. 

  Δυνατός ήχος 

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι 

ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας. Μειώστε την ένταση του ήχου πριν 

χρησιμοποιήσετε ακουστικά, στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ή άλλες 

συσκευές ήχου. 

  Θέρμανση του τηλεφώνου 

Το τηλέφωνο θερμαίνεται κατά τη φόρτιση και κατά τη χρήση. Αυτό εί-

ναι φυσιολογικό. 

  10.4 Ηλεκτρική ασφάλεια 

  Αξεσουάρ 

Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. 

Μην συνδέετε το τηλέφωνο με ασύμβατα προϊόντα ή αξεσουάρ. 

Προσέξτε να μην αγγίζετε ή αφήνετε τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως 

νομίσματα ή μπρελόκ κλειδιών, να έρθουν σε επαφή ή να βραχυκυκλώ-

σουν τους πόλους της μπαταρίας. 

  Σύνδεση με αυτοκίνητο 

Για σύνδεση με αυτοκίνητο, απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό. 
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  Σε περίπτωση βλάβης 

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτή-

ματά του. 

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το τηλέφωνο ή 

τα εξαρτήματά του. 

Εάν το τηλέφωνό σας ή τα εξαρτήματά του έχουν βυθιστεί στο νερό, 

έχουν τρυπήσει ή έχουν υποστεί πτώση, μην τα χρησιμοποιήσετε μέχρι να 

τα ελέγξει το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

  10.5 Παρεμβολές  

  Γενική δήλωση 

Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε προ-

σωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και ακουστικά. 

  Βηματοδότες 

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται μια ελάχιστη α-

πόσταση 15 εκ. μεταξύ κινητού τηλεφώνου και βηματοδότη για να αποφευ-

χθεί πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Γι’ αυτό, χρησιμοποιήστε το τη-

λέφωνο στο αντίθετο αυτί σε σχέση με την πλευρά που βρίσκεται ο βημα-

τοδότης και μην το βάζετε σε τσέπη κοντά στο στήθος. 

  Βοηθήματα ακοής 

Τα άτομα με βοηθήματα ακοής ή άλλα κοχλιακά εμφυτεύματα μπορεί 

να δεχθούν παρεμβολές θορύβου κατά τη χρήση ασύρματων συσκευών ή 
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όταν βρίσκονται κοντά σ’ αυτές. 

Το επίπεδο παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του βοηθήματος α-

κοής και την απόσταση από την πηγή παρεμβολής. Αυξάνοντας την από-

σταση μεταξύ τους, μειώνεται η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβου-

λευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής σας για να συζητήσετε 

εναλλακτικές λύσεις. 

  Ιατρικές συσκευές 

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της ιατρικής συ-

σκευής για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του τηλεφώνου σας θα επηρε-

άσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας. 

  Νοσοκομεία 

Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας όταν σας ζητηθεί σε νο-

σοκομεία, κλινικές ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτοί οι κα-

νόνες έχουν θεσπιστεί για να αποτρέπουν πιθανές παρεμβολές σε ευαί-

σθητο ιατρικό εξοπλισμό. 

  Αεροσκάφη 

Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας όποτε σας το ζητήσει το 

προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας. 

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με 

τη χρήση ασύρματων συσκευών στο αεροσκάφος. Εάν η συσκευή σας δια-

θέτει "λειτουργία πτήσης", θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την 

επιβίβαση σε αεροσκάφος. 
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  Παρεμβολές σε αυτοκίνητα 

Λάβετε υπόψη σας ότι, λόγω πιθανής παρεμβολής σε ηλεκτρονικό ε-

ξοπλισμό, ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων απαγορεύουν τη χρήση 

κινητών τηλεφώνων στα οχήματά τους, εκτός εάν στην εγκατάσταση περι-

λαμβάνεται κιτ ανοιχτής ακρόασης με εξωτερική κεραία. 

  10.6 Εκρηκτικά περιβάλλοντα 

  Πρατήρια καυσίμων και εκρηκτικά περιβάλλοντα 

Σε σημεία με δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον, τηρήστε όλες τις πινακί-

δες σήμανσης για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών όπως το τηλέ-

φωνό σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός. 

Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα είναι περιοχές τροφο-

δοσίας καυσίμων, κάτω από καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις μετα-

φοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, περιοχές στις οποίες ο αέρας 

περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως σκόνη ή ρινίσματα μετάλλων κ.ά. 

  Περιοχές όπου γίνονται εκρήξεις 

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή 

σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή ανατινάξεων ή σε περιοχές όπου εκπέ-

μπουν "ραδιοσυσκευές αμφίδρομης επικοινωνίας" ή "ηλεκτρονικές συ-

σκευές" για να αποφύγετε παρεμβολές στις διεργασίες των εκρήξεων. 

  10.7 Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) 

  Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) 

Η κινητή συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει 
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σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που 

συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές α-

ναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και πε-

ριλαμβάνουν όρια ασφαλείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προ-

στασίας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας. 

Λόγω του ότι ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) μετριέται χρησι-

μοποιώντας την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής, ο πραγματικός 

SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία της είναι συνήθως χαμηλότε-

ρος από αυτόν που αναφέρεται. Αυτό οφείλεται σε αυτόματες αλλαγές στο 

επίπεδο ισχύος της συσκευής, ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί 

μόνο την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο.  

* Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 62209-1: 2006.  

  Σωματική επαφή  

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία 

ραδιοσυχνοτήτων (RF). 

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιο-

συχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται με απόσταση τουλάχι-

στον 10χιλ. από το σώμα σας. 

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις συμβουλές, η έκθεσή σας σε ραδιοσυχνότητες 

θα υπερβεί τα σχετικά όρια των οδηγιών. 
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  10.8 Ενημέρωση συστήματος 

Το σύστημα υποστηρίζει ενημέρωση firmware μόνο από την επίσημη 

ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί ROM άλλων 

κατασκευαστών και/ ή προσπαθεί να κάνει root για να ενημερώσει το firm-

ware, θα προκαλέσει αστάθεια στο τηλέφωνο και θα αυξήσει τους κινδύ-

νους ασφαλείας και τα προβλήματα. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι 

ο χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τέτοιες ενέργειες. 

  10.9 Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες 

Αδυναμία ενερ-

γοποίησης 

1. Είναι φορτισμένη η μπαταρία; 

2. Λειτουργεί καλά η μπαταρία; 

Πρόβλημα κάρ-

τας SIM 

1. Η κάρτα SIM είναι λερωμένη. Καθαρίστε 

την. 

2. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα SIM. 

3. Η κάρτα SIM έχει πρόβλημα. Αντικαταστήστε 

την. 

Κακό σήμα 
Δείτε τη μπάρα σήματος στο πάνω μέρος της 

οθόνης. 
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Αδυναμία 

πραγματοποίη-

σης κλήσεων 

Μπορεί να υπάρχει ισχυρό σήμα παρεμβολής 

στο περιβάλλον. 

Αδυναμία φόρ-

τισης 

Ενδέχεται η μπαταρία να είναι πλήρως εξα-

ντλημένη. Αφήστε τη στη φόρτιση μερικά λε-

πτά και στη συνέχεια θα εμφανιστεί το εικονί-

διο φόρτισης. 

Οι φωτογραφίες 

είναι θολές 

Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρός ο φακός της κά-

μερας. 

  10.10 Προειδοποίηση 

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κράτη- μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης κατέχοντας τη σχετική διοικητική άδεια. Αυτό το προϊόν 

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 της 

Οδηγίας 1999/5/CE του Συμβουλίου της Ευρώπης της 9ης Μαρτίου 1999. 

  10.11 Δήλωση συμμόρφωσης RoHS  

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και να 

κάνουμε τη γη στην οποία ζούμε πιο καθαρή, το έγγραφο αυτό αποτελεί ε-

πίσημη δήλωση ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/95/EC 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Οδηγία RoHS (Περιορισμός Επικίνδυνων 

Ουσιών), που αφορά τις ακόλουθες ουσίες:  

(1) Μόλυβδος (Pb) 
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(2) Υδράργυρος (Hg) 

(3) Κάδμιο (Cd) 

(4) Εξασθενές χρώμιο (Cr (VI)) 

(5) Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB's) 

(6) Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE's)  

(Η συμμόρφωση αποδεικνύεται από γραπτή δήλωση από τους προ-

μηθευτές μας, διασφαλίζοντας ότι τυχόν επίπεδα μόλυνσης των ουσιών 

που απαριθμούνται παραπάνω βρίσκονται κάτω από το ανώτατο όριο που 

καθορίστηκε από την οδηγία ΕΕ 2002/95/EC ή εξαιρούνται από την εφαρ-

μογή τους). 
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  10.12 Απόρριψη παλιών συσκευών 

 

Το διπλανό σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμ-

μάτων σε ένα προϊόν σημαίνει ότι αυτό καλύπτεται 

από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC. 

2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα 

πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά 

απορρίμματα μέσω ειδικών σημείων συλλογής που υ-

ποδεικνύονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρ-

χές. 

3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα 

βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνε-

πειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Για πληροφορίες ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση 

ή με το κατάστημα αγοράς.  
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Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι 

ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έ-

χετε στα χέρια σας. 

Ασφάλεια & Συντήρηση 

Ο συγκεκριμένος οδηγός  περιέχει σημαντικές πληροφορίες 

για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ δια-

βάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη από-

δοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασ-

δήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας. 

 

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυ-

τόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να 

προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς. 

 

 

• Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας 

σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της 

• Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρί-

σκεστε σε αεροπλάνο Απενεργοποιήστε και πιθανές 
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αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου 

ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και α-

πενεργοποιήστε τες πριν μπείτε στο αεροπλάνο 

• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέ-

φωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες 

περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπα-

σμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις 

(αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδή-

λατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδη-

γείτε αυτοκίνητο)  

• Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας 

στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε πε-

ρίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός 

τραυματισμός 

• Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές 

σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε 

να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συ-

σκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδό-

τες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κο-

ντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνη-

τικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακο-

λουθείτε τις σχετικές σημάνσεις 

• Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές 

σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε 
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σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα 

υγρά 

• Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από 

πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επι-

κίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας 

σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.  

• Προειδοποίηση! Εάν το προϊόν απορριφθεί στη 

φωτιά, μπορεί να εκραγεί 

• Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μι-

κροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπατα-

ρίας 

• Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -

10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκ-

θέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από 

+60°C(+140°F) 

• Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογή-

σετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα 

πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό της Πλαίσιο Computers 

• Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυ-

τικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην 
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απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) 

στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμο-

ποιήστε μόνο ένα απαλό πανί 

• Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ή-

λιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη 

• Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυ-

ρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε 

την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να 

μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί 

θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές 

με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, 

ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμ-

βολή στη συσκευή 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί 

βλάβη 

• Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, 

ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες 

που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα α-

κουμπήσετε 

• Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέ-
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σεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες εί-

ναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή 

πιθανών τραυματισμών. 

• Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα 

σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμό-

τητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη με-

τάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθι-

σμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, 

συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρό-

φωνο 

• Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιά-

βροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε 

περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να 

μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί 

• Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τη-

λέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανά-

γκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας) 

• Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται 

από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει 

ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την από-

δοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Α-

πορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων 

ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας κα-
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θώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλή-

σης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να 

μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής 

• Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό 

σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσε-

χτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση 

του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντί-

γραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα ό-

πως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προ-

μηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε 

ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομέ-

νων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους 

• Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπα-

ταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέ-

ρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης ε-

ξαρτημάτων άλλων προμηθευτών 

• Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί 

να είναι επιβλαβή για την ακοή σας 

• Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύ-

ετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή 

σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους 

στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον για-

τρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε. 
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• Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, 

τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη 

του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως 

η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη 

συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και 

συμβουλευτείτε έναν ιατρό. 

• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε 

περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπο-

ρούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματι-

σμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον. 

• Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της 

συσκευής σας 

 

Μπαταρία & Φορτιστής 

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες 

που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία 

της φόρτισής της.   

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να πα-

ρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητι-

κότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη 

χρήση. 
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Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύμα-

τος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμο-

ποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το 

καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Απο-

συνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην 

τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το φις δεν ταιριάζει 

στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας 

εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο 

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υ-

πάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την απο-

φυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το 

φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτι-

στεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύ-

ουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για 

την ασφάλειά σας. 

 

• Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπα-

ταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευ-

θύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων 

άλλων κατασκευαστών 

• Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων 

μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνερ-

γάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπα-
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ταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαί-

σιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύ-

νους για την ασφάλειά σας. 

• Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή 

από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι 

από το καλώδιο 

• Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματο-

ποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, 

μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παρα-

μορφώσεις ή και έκρηξη 

• Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτε-

ρικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπε-

ται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε δια-

φορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή 

διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα 

μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέ-

σως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και 

μεταβείτε στο νοσοκομείο 

• Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κρα-

δασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκλη-

θούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή. 
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• Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επα-

φές της μπαταρίας 

• Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περι-

βάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η 

χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το 

μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την 

εκθέτετε σε βροχή η πολλή υγρασία 

• Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα 

προκληθεί έκρηξη 

• Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω 

ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παρά-

δειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες 

ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν 

υπερθερμανθούν  

• Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα 

προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερ-

θέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη 

• Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακο-

λουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανα-

κύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά 

απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μό-

λυνση του περιβάλλοντος 
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• Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη 

φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες 

από 12 ώρες 

• Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυ-

γίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. 

Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι 

χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλε-

κτροπληξία ή φωτιά 

• Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο 

του φορτιστή 

• Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ 

φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβα-

ρής ζημιάς της συσκευής σας. 

• Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συ-

σκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα 

στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία 

ή φωτιά 

• Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις 

ή προσκρούσεις 

• Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-

Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή 
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• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πί-

εση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυ-

κύκλωμα και υπερθέρμανση  

• Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας 

• Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται 

σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα 

• Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την 

μπαταρία 

• Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμο-

κρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης 

του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που ε-

πιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δε-

δομένων 

• Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέ-

ρος μακριά από παιδιά 

• Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περί-

πτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η 

μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του 

χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε 

ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινού-

ρια 
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• Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγί-

δας 

• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υ-

ποστεί ζημιά 

 

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας 

 

Περιβάλλον χρήσης  

 

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευή σας στο μέρος όπου 

βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε 

τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυ-

νων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλε-

κτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά 

του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συ-

σκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομέ-

νων τους. 

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα  
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Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να α-

πενεργοποιείτε υη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετι-

κές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί 

να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματι-

σμό ή ακόμη και θάνατο.  

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρα-

τήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, 

εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρή-

ξεις.  

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις 

οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώ-

τερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υ-

γροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περι-

βάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή 

σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά. 

 

Ηλεκτρονικές συσκευές  

 

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των 

ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.  
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• Βηματοδότες  

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει από-

σταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κι-

νητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ε-

ρευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:  

Ενώ φοράτε βηματοδότη:  

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά 

από βηματοδότες.  

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπρο-

στινές τσέπες πουκάμισων.  

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρί-

σκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βημα-

τοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:  

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απε-

νεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.  

• Βοηθήματα ακοής  

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια 

βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους 

για σχετικές πληροφορίες.  

• Άλλες ιατρικές συσκευές  
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Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμ-

βολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή 

ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές 

σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας ό-

που απαιτείται.  

•  Αυτοκίνητα  

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα 

μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.  

 

Καθαρισμός 

 

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδή-

ποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως 

σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, 

οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε: 

✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε 

τη συσκευή 

✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει 

χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού 

φακών 
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✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα 

✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιε-

σμένο αέρα 

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε 

το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, 

ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 

σας είναι στεγνή και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υπο-

δοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας. 

Πλοήγηση  

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπη-

ρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη δια-

τίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πλη-

ροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι 

διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες 

που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. 

Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβά-

νετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώ-

ματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.  
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Προστασία προσωπικών πληροφοριών 

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρή-

σετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, 

κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων 

από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 

αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν 

εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληρο-

φοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη 

γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επα-

ναφορά ρυθμίσεων. 

 

Κακόβουλο λογισμικό (malware) 

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου 

«malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη 

συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρ-

μογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογι-

σμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προ-

γράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας 

για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Comput-

ers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι α-

πρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπο-

ρείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακό-

βουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη 

περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας 
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να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευ-

σης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτή-

σετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου 

στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές. 

Παιδιά 

 

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επι-

τρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξε-

σουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα ά-

τομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα 

οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο 

πνιγμού. 

 

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη  

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και 

τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συν-

θήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη 

σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως 

αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλεί-

ται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέ-

ψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής: 
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• Κολύμβηση ή μπάνιο 

• Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υ-

ψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake 

boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής 

• Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ 

• Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό 

• Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου 

εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υ-

γρασίας 

• Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα α-

ντικείμενα 

• Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβα-

νομένης της αφαίρεσης των βιδών 

Εγκατάσταση 

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM 

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM 

τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM 

(για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας 

SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρ-

τών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM 
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ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν 

αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη 

χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδο-

ποίηση! 

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της 

στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα 

απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα. 

 

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και 

τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βε-

βαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. 

Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν 

θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για 

να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την. 

 

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης 

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνή-

μης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγορά-

σατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με 

τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συ-

σκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση 

τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών 
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μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την 

αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες 

(φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώ-

σετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συ-

σκευή.  

 

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης 

• Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία. 

• Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το 

χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο. 

•  Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την 

κάρτα μνήμης. 

•  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τρο-

ποποιήσετε την κάρτα μνήμης. 

• Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνή-

μης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, δια-

βρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. 

σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως 

του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ. 
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•  Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμο-

γέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη. 

• Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης 

ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προ-

σαρμογέα κάρτας μνήμης. 

• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί 

σωστά. 

• Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα 

στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η 

κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν 

δεν έχει εισαχθεί πλήρως 

•  Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντί-

γραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδο-

μένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώ-

λεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε 

στην κάρτα μνήμης. 

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν 

όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας 

μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της 

διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν 

χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται 

σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων. 
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Τοποθέτηση κάρτας μνήμης  

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο 

πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις 

μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.  

 

Αφαίρεση κάρτας μνήμης  

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και 

σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε. 

 

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση  

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πα-

τημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η 

οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η 

κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον 

κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.  
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Κωδικοί ασφάλειας  

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να 

αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.  

 

Κωδικός PIN  

Για ν’ αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM 

μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού 

PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, 

θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρο-

λογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό 

PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα 

χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξε-

κλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινω-

νιακό σας πάροχο. 

 

Κωδικός PUK  

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιή-

στε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε 

περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό 

PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο 
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κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πά-

ροχο. 

 

Εγγύηση & Όροι χρήσης 

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει 

ότι ο ραδιοεξοπλισμός Smartphone Turbo-x ς3 συμμορφώνε-

ται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D) 

 

 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται 

στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  http://www.plaisio.gr/tile-

fona/kinita-smartphones/smartphones.htm   

στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ή στο τηλ : 800 11 12345 

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.  

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

ριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρί-

ζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην από-

δειξη 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 στοι-

χεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.  

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαί-

σιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πε-

λάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού 

προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο α-

ντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.  

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία 

τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-
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δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλει-

στική ευθύνη του πελάτη.  

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων 

Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται απο-

κλειστικά 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 δώ-

σει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι 

την ολοκλήρωση επισκευής.  

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην από-

λυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊ-

όντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυ-

ριότητα της.  

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

μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)  

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προ-

βούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλι-

κών 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 
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της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυ-

τών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμο-

λόγιο 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 ε-

κτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε 

παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρου-

σίας του τεχνικού.  

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστή-

ματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδή-

ποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με απο-

κλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.  

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδή-

ποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.  

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγ-

ματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέ-

στερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επί-

σκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.  



76 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση ε-

πισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συ-

σκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέ-

ρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.  

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers 

περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει κατα-

βληθεί 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 εσό-

δων 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 απο-

δέχεται 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 
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έ-χουν προκληθεί από ιούς.  

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστά-

σεις 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, φθο-

ρές, 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 στοι-

χεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.  

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

ποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υπο-

χρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυ-

τομάτως 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 
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και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επανα-

φορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι 

υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμά-

των ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά 

κατά την κατασκευή του προϊόντος.  

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθη-

κευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, 

μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε ά-

μεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει 

από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδο-

μένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.  

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περι-

πτώσεις:  

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο 

από την Πλαίσιο Computers άτομο.  

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύ-

χημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, 

υγρασία ή ρίψη υγρών.  

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπό-

νηση.  
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4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειρια-

κός 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 λειτουρ-

γικά χαρακτηριστικά της συσκευής.  

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κα-

τασκευαστή.  

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά 

που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.  

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊό-

ντα 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 καθή-

κοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαί-

σιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε 

υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση 

προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά 



80 

την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγρά-

φων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφο-

ρούν το προϊόν. 

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος  

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 

και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα α-

ποκομιδής απορριμμάτων 

 

 

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπατα-

ριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέ-

χει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο 

στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να α-

πορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ-

ματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετού-

νται 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 εγχειρί-

διο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς 

μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το 

προϊόν με ασφάλεια. 
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Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υ-

ποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ε-

πιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά 

απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδο-

θεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανα-

κύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ε-

ξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμ-

βάλλει 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 περισσό-

τερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 

προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υ-

πηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS ΑΕΒΕ. 

 

 


