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Εισαγωγή: 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος Turbo-X. Αυτά τα ακουστικά 
για Gaming με φωτισμό LED θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε και να βελτιστοποιή-
σετε την gaming εμπειρία σας, προσφέροντάς σας ατέλειωτες στιγμές δράσης.  
Χάρη σ’ αυτά, θα μπορέσετε να εφαρμόσετε διάφορες στρατηγικές στα παιχνίδια σας μαζί 
με τους φίλους. Επίσης, σας επιτρέπουν να κάνετε chat με τους συμπαίκτες σας ενώ παί-
ζετε τα αγαπημένα σας games! Χάρη στην εξαιρετική ηχητική ποιότητά τους, κάνουν τα 
παιχνίδια πιο ζωντανά, φέρνοντάς σας κοντά στη δράση και σας βοηθούν να λάβετε γρή-
γορες και κρίσιμες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του gaming!  
Γρήγορες αποφάσεις, εξαιρετική ηχητική ποιότητα και άνεση κατά τη χρήση είναι τα στοι-
χεία που - χάρη στο Gaming Headset Turbo-X Origin - θα σας χαρίσουν τη νίκη! 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε να χρησιμο-
ποιείτε το προϊόν και να τις φυλάξετε και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση. 

Οδηγίες ασφάλειας: 
1. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν σ’ αυτό 

το έγγραφο. 
2. Μην τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε αυτά τα ακουστικά. Σε δια-

φορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη. 
3. Μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά ή πτητικά υγρά για τον καθαρισμό των ακουστικών. Μη 

χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά σε υγρό περιβάλλον, γιατί μπορεί να προκληθεί 
βλάβη λόγω υγρασίας ή εισροής νερού. 

4. Μη χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά σε επικίνδυνα μέρη.  
5. Μη χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά κατά τη διάρκεια καταιγίδων, γιατί μπορεί να 

προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα ακουστικά και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
6. Μη χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά σε θερμοκρασία μικρότερη των 0°C ή μεγαλύ-

τερη των 45°C. 
7. Μην αυξάνετε πολύ την ένταση του ήχου. Αν ο ήχος ακούγεται και εκτός των ακουστι-

κών, θα πρέπει να χαμηλώσετε την ένταση. 
8. Φορέστε τα ακουστικά και τοποθετήστε τα σε θέση που να αισθάνεσθε άνετα. 
9. Μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να ξεκουρά-

ζετε τα αυτιά σας κάθε 30 λεπτά, κάνοντας ένα διάλειμμα από την ακρόαση.  
10. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ κοιμάστε. Το μαξιλάρι μπορεί να πιέσει τα ακου-

στικά, προκαλώντας τραυματισμούς στο τύμπανο. 
11. Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ οδηγείτε. 
12. Μην αποσυναρμολογείτε, ρίχνετε κάτω ή συνθλίβετε τα ακουστικά. 
13. Κρατήστε το προϊόν μακριά από επικίνδυνα χημικά και διαλυτικά όπως βενζίνη. Επίσης, 

αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε διαλυτικά, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε 
υγρά μέρη. Σε διαφορετική περίπτωση θα επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής και η 
χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε να κρατάτε το προϊόν σε στεγνά και δροσερά πε-
ριβάλλοντα.  

14. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν ή να φορούν το προϊόν, γιατί μπορεί 
να τους πέσει κάτω κατά λάθος ή να καταπιούν κάποιο εξάρτημά του. 
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15. Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν καθώς σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να εκτεθείτε σε κινδύνους που ενδέχεται να είναι σοβαροί. 

16. Παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευασία και το προϊόν με σωστό τρόπο, ώστε να 
συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Περιεχόμενα συσκευασίας: 
1*Gaming Headset Turbo-X Origin 
1*Οδηγίες Χρήσης 

Κύρια Χαρακτηριστικά:  
 Ακουστικά με εξαιρετικά ευαίσθητο μικρόφωνο που μειώνει τις παρεμβολές και τον θό-

ρυβο του περιβάλλοντος χώρου. 
 Αυτόματα ρυθμιζόμενο εύρος ήχου. 
 Μαξιλαράκια για τα αυτιά που είναι μαλακά και προσαρμόζονται άψογα στα αυτιά σας. 
 Κρεμαστός κεφαλοδεσμός για να τα φοράτε εύκολα. 
 Εξαιρετικά άνετα μαξιλαράκια για τα αυτιά, τα οποία δεν δημιουργούν αίσθημα πίεσης. 
 Οδηγός ηχείων 50χιλ. για ήχο εξαιρετικής ακρίβειας και καθαρότητας. 
 Διακόπτης ρύθμισης για εύκολη χρήση. 
 Φωτισμός LED που σας φτιάχνει τη διάθεση και δημιουργεί ατμόσφαιρα ενώ παίζετε 

τα αγαπημένα σας παιχνίδια ή ακούτε την αγαπημένη σας μουσική 
 

Χρήση: 
Αφού συνδέσετε τα ακουστικά στον υπολογιστή/ στον εξοπλισμό σας, μπορείτε να μπείτε 
και να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις (Τα παρακάτω βήματα είναι ενδεικτικά): 
1. Μπείτε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) > System (Σύστημα) > Output Settings (Ρυθμίσεις 
εξόδου) > Output to Headphones (Έξοδος σε ακουστικά). 
(Τα παραπάνω βήματα είναι ενδεικτικά. Για συγκεκριμένα βήματα, θα πρέπει να ανατρέξετε 
στις διαθέσιμες ρυθμίσεις του ηχητικού εξοπλισμού σας). Θα πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις 
μόνο σε περίπτωση που συνδέσετε τα ακουστικά στον ηχητικό εξοπλισμό σας και δεν α-
κούγεται ήχος. 
2.Κάντε την επιλογή “All audio” (Όλες οι συσκευές ήχου) 
Αν το επίπεδο του ήχου είναι πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό, μπείτε στο μενού Settings (Ρυθ-
μίσεις) > Audio Devices (Συσκευές ήχου) > Headsets (Ακουστικά) και αλλάξτε το επίπεδο 
έντασης. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης. (Τα παραπάνω βήματα είναι ενδεικτικά. 
Για συγκεκριμένα βήματα, θα πρέπει να ανατρέξετε στις διαθέσιμες ρυθμίσεις του ηχητικού 
εξοπλισμού σας). 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Διάμετρος Οδηγού: 50χιλ. 
Ευαισθησία: -105dB±3dB 
Κατευθυντικότητα: Πανκατευθυντικά  
Αντίσταση: 32Ω±10% 
Απόκριση Συχνότητας: 100Hz-10kHz 
Μήκος Καλωδίου: 2000±15χιλ. 
 

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Όνομα προϊόντος Gaming Headset Turbo-X Origin 

Ονομαστική ισχύς (Ο ήχος εισόδου δεν πρέπει 

να περιέχει παρεμβολές για να αποδίδεται η ονο-

μαστική ισχύς και πρέπει να είναι εντός του ακό-

λουθου εύρους συχνοτήτων: 20Hz-20KHz) 

10mW 

Μέγιστη ισχύς (τα ακουστικά αντέχουν έως και 

τις ακόλουθες προδιαγραφές ηχητικού σήματος 

εισόδου. Αν ξεπεραστούν οι ακόλουθες προδια-

γραφές, μπορεί να υποστούν βλάβη: 1KHz，με 

καλώδιο，1 λεπτό) 

20mW 

Αντίσταση 

Η αντίσταση DC κάθε καναλιού των ακουστικών 

βρίσκεται εντός των διπλανών ορίων 

Αριστερό κανάλι 16Ω±15% 

Δεξί κανάλι 
16Ω±15% 

Ευαισθησία 

Όταν εισάγεται το ακόλουθο ημιτονοειδές ηχητικό 

σήμα, 1mW-1KHz, η στάθμη ηχητικής πίεσης και 

των δύο καναλιών πρέπει να είναι εντός του διπλα-

νού εύρους 

117±3dB 

Ισορροπία ήχου μεταξύ των καναλιών 

Η διαφορά στην ευαισθησία μεταξύ του αριστερού 

και του δεξιού καναλιού μετρήθηκε βάσει των πα-

ραπάνω ηχητικών προδιαγραφών εισόδου και θα 

πρέπει να ισούται ή να είναι μικρότερη από τη δι-

πλανή τιμή 

3dB 
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Φάση 

Το αριστερό ηχητικό κανάλι και το δεξί ηχητικό 

κανάλι θα πρέπει να έχουν την ίδια φάση ήχου 

Ίδια φάση 

Διάμετρος οδηγού ηχείων 50χιλ. 

Μήκος καλωδίου 1900- 1950χιλ. 

Βάρος 320γρ.±5γρ. 

Ευαισθησία μικροφώνου 38±3dB 

Εύρος συχνοτήτων μικροφώνου 20Hz-20KHz 

Είδος μικροφώνου Πανκατευθυντικό 

Διαστάσεις μικροφώνου Ø4.0×1.5χιλ. 

Αντίσταση μικροφώνου ≦2200Ω 

Τάση δοκιμής μικροφώνου 2V 

Διαστάσεις ακουστικών (ΠxΥxΒ) 235*190*120χιλ. 

Ένταση φωτισμού LED ≦50mA 

Συνολική ένταση ≦150mA 

Τύπος φωτισμού LED Rainbow

Αντιμετώπιση προβλημάτων: 
1. Δεν ακούγεται ήχος
Α) Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα ακουστικά με τον ηχητικό εξοπλισμό 
σας. 
Β) Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένα τα μενού ελέγχου της έντασης του ήχου των ακουστι-
κών από τις ρυθμίσεις του ηχητικού εξοπλισμού σας. 
Γ) Συνδέστε τα ακουστικά σε άλλον ηχητικό εξοπλισμό για να ελέγξετε μήπως υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα με τον τρέχοντα ηχητικό εξοπλισμό. 

2. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο
Α) Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα ακουστικά με τον ηχητικό εξοπλισμό 
σας. 
Β) Συνδέστε τα ακουστικά σε άλλον ηχητικό εξοπλισμό για να ελέγξετε μήπως υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα με τον τρέχοντα ηχητικό εξοπλισμό. 



7 
 

Εγγύηση & Όροι χρήσης 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMMUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός Gaming 
Headset Turbo-X Origin συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/ΕΚ (EMC) 
και φέρει τη σήμανση 

 
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας 
στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.plaisio.gr/  ή στο τηλ : 800 11 12345 
 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει 
την ακόλουθη σήμανση  
 
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα 
αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα 
άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο 
σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληρο-
φορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητι-
κών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προ-
κληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMMUTERS ΑΕΒΕ. 
 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMMUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
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Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη 
συσκευή σας, διαβάστε όλες τις 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 η-
λεκτρικές πρίζες. 
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή 
τραβώντας το καλώδιο. 
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. 
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με 
βρεγμένα χέρια. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλε-
κτροπληξίας. 
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Mon) που έχει υποστεί ζημιά ή παρου-
σιάζει 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 φορ-
τιστές 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 συ-
σκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή κα-
λοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 

 Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτε-
ρική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρ-
μανση. 

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 δυ-

νατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών. 
 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπα-
ταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 
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 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 υπο-
στήριξη, 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 προ-
σκόμιση 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 αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.  
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της 
Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και 
αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.  
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, 
@Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται 
από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 
ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή 
αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.  
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο 
Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλει-
στική 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 πελά-
τες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊό-
ντος άλλης εταιρείας  
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε α-
ντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύ-
ηση 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 υλι-
κών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι 
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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.  
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκα-
τάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύε-
ται.  
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της α-
κτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες 
επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.  
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επι-
κοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής 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 απο-
κλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικα-
τάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συν-
θήκες.  
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το 
προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγό-
ντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία 
ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.  
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της.  
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect  
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρό-
γραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.  
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.  
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)  
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπα-
σμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.  
 
Δεδομένα και απώλεια  
1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού 
στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, 
σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν 
δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.  
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού 
μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το ο-
ποίο 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 δεδομέ-
νων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και 
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για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανά-
κτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέ-
στησε 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 ο-
ποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώ-
λειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη 
του πελάτη.  
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:  
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο 
Computers άτομο.  
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, 
έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.  
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.  
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, 
αφαιρεθεί ή καταστραφεί.  
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.  
6.Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware 
κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.  
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.  
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λαν-
θασμένη εγκατάσταση ή χρήση.  
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υ-
λικό 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 δε-
δομένων που αφορούν το προϊόν. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


