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Οδηγίες Ασφάλειας 
 

 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιή-
σετε το προϊόν και να τις αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος. Κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του προϊόντος προκαλείται θόρυβος που μπορεί να υπερβαίνει τα 
75dB. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί. Όταν φουσκώνετε για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, η συσκευή και ο σωλήνας θα ζεσταθούν και θα αναπτύξουν 
υψηλή θερμοκρασία. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. 
Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, κρατήστε το μακριά από παιδιά.  
 
 
 
 

Εξαρτήματα και πλήκτρα 
 

 
 

 
Ακροφύσιο αέρα αμερι-
κάνικου τύπου  

Σωλήνας 

 
Θήκη αποθήκευσης 
σωλήνα  

Υποδοχή σωλήνα 

 
Οπές απαγωγής θερμό-
τητας  

Οθόνη LED 

 
Πλήκτρο «+» Πλήκτρο φωτισμού LED 

 
Πλήκτρο «-» Υποδοχή USB 

 
Ένδειξη LED Υποδοχή φόρτισης 

 
Πλήκτρο επιλογής λει-
τουργίας  

Πλήκτρο Έναρξης/ Δια-
κοπής 
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Σημείωση: Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ, των υποδοχών κ.λπ. 
που υπάρχουν σ’ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και παρατίθενται μόνο  
πληροφοριακά. Λόγω των τακτικών ενημερώσεων και αναβαθμίσεων των 
προϊόντων, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το εμ-
φανιζόμενο σ’ αυτές τις οδηγίες. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το 
προϊόν που έχετε στα χέρια σας. 
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Αξεσουάρ 
 

 
 

Ακροφύσιο 
αέρα γαλλικού 

τύπου x1 

Βελόνα αέρα 
x1 

Καλώδιο 
φόρτισης x1 

Βελόνα αέρα 
x1 

 

Χρήση 
 

 
 

1. Ένδειξη στάθμης ενέργειας μπαταρίας και φόρ-
τιση 

  
Ένδειξη στάθμης ενέργειας μπαταρίας 
 

 
Η ένδειξη αυτή απεικονίζει την ενέργεια που 
απομένει στην ενσωματωμένη μπαταρία του 
TurboX Portable Air Pump.  
Αν έχει 4 μπάρες: 100% στάθμη ενέργειας α-
πομένει στη μπαταρία 
Αν έχει 3 μπάρες: 75% στάθμη ενέργειας απο-
μένει στη μπαταρία 
Αν έχει 1 μπάρα: <25% στάθμη ενέργειας α-
πομένει στη μπαταρία. Θα πρέπει να φορτί-
σετε το TurboX Portable Air Pump. 

 
 
Φόρτιση 
 

Παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως τη συ-
σκευή πριν από την πρώτη χρήση. Να χρη-
σιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης για να φορ-
τίζετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε φορτιστή 
ρεύματος 5V USB (πωλείται ξεχωριστά). 
Συνδέστε τη μεγάλη άκρη του καλωδίου φόρ-
τισης στον φορτιστή ρεύματος 5V USB και 
την μικρή άκρη του καλωδίου φόρτισης στην 
υποδοχή φόρτισης που υπάρχει στο προϊόν.  
Συμβουλές:  Η συσκευή δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για να φουσκώσετε κατά τη διάρ-
κεια της φόρτισης.  

 

Ένδειξη στάθμης ενέργειας
μπαταρίας
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2. Ενεργοποίηση 
Ενεργοποίηση 
 

Τραβήξτε προς τα έξω το σωλήνα και κρα-
τήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Δια-
κοπής λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα 
ώστε να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Ενώ 
είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής λειτουρ-
γίας για τρία δευτερόλεπτα για να το απε-
νεργοποιήσετε. Αφού τραβήξετε προς τα 
έξω το σωλήνα, μπορείτε να ενεργοποιή-
σετε ξανά το προϊόν κρατώντας πατημένο 
το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής λειτουρ-
γίας 

 
 

3. Σύνδεση του κατάλληλου ακροφυσίου αέρα στο 
σωλήνα 

Ακροφύσιο Αμερικάνικου Τύπου 
Τύπος Ακροφύσιο 

 

 
 
 
 
Ακροφύσιο Γαλλικού Τύπου 

Τύπος Ακροφύσιο 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πλήκτρο Έναρξης/ 
Διακοπής λειτουρ-
γίας  

Τραβήξτε προς τα 
έξω το σωλήνα 

Mountain Bike, Ηλεκτρικά Ποδήλατα, Μοτοσυκλέ-
τες και αυτοκίνητα διαθέτουν ακροφύσιο Αμερικά-
νικου Τύπου.  
Φούσκωμα:  Συνδέστε το Αμερικάνικο ακροφύσιο 
στη βαλβίδα για να φουσκώσετε. 
Ξεφούσκωμα: Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο ερ-
γαλείο για να πιέσετε τη βελόνα που υπάρχει στο 
εσωτερικό της βαλβίδας για να βγει ο αέρας.  

Ποδήλατα δρόμου και ορισμένα Mountain Bike 
διαθέτουν ακροφύσιο Γαλλικού Τύπου.  
Φούσκωμα:  Ξεβιδώστε τη βίδα της βαλβίδας 
γαλλικού τύπου και στη συνέχεια συνδέστε το α-
κροφύσιο γαλλικού τύπου στο ακροφύσιο του 
προϊόντος για να φουσκώσετε. Αφού ολοκληρω-
θεί το φούσκωμα, σφίξτε τη βίδα της βαλβίδας 
του ελαστικού. 
Ξεφούσκωμα: Ξεβιδώστε τη βίδα του ακροφυσίου 
γαλλικού τύπου και πιέστε τη βίδα για να βγει ο α-
έρας.  
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Βελόνα αέρα 
Τύπος Ακροφύσιο 

 

 

4. Εύρεση της πίεσης του αέρα που έχει το ελα-
στικό/ μπάλα 

Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, συνδέστε το σωλήνα στο ελαστικό/ 
μπάλα που θέλετε να ελέγξετε. Η ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη δηλώνει 
την τρέχουσα πίεση αέρα που έχει το ελαστικό/ μπάλα. 
 
 

5. Έλεγχος της μέγιστης πίεσης του αέρα που μπο-
ρεί να δεχτεί το ελαστικό 

Για καλύτερη ασφάλεια, παρακαλούμε να πληροφορηθείτε ποια είναι η σωστή 
πίεση αέρα που πρέπει να έχει το αντικείμενο που θέλετε να φουσκώσετε, 
ώστε να αποφύγετε προσωπικό ατύχημα λόγω υπερβολικού φουσκώματος.  
 
Ελαστικά 

 
 
 
 
 
 
 

Για να φουσκώσετε μπάλες μπάσκετ, μπάλες 
ποδοσφαίρου ή άλλες μπάλες, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο τύπου βελό-
νας. 
Φούσκωμα: Τοποθετήστε το ακροφύσιο βε-
λόνας στο αμερικάνικου τύπου ακροφύσιο 
του προϊόντος και στη συνέχεια τοποθετήστε 
το ακροφύσιο βελόνας μέσα στην τρύπα της 
μπάλας που θέλετε να φουσκώσετε. 
Ξεφούσκωμα: Τοποθετήστε το ακροφύσιο βε-
λόνας μέσα στην τρύπα της μπάλας για να 
την ξεφουσκώσετε. 

Η πίεση του αέρα που μπορεί να δεχτεί το ε-
λαστικό αυτοκινήτου, μοσοσυκλέτας, ποδηλά-
του είναι σημειωμένη στην πλευρά του ελα-
στικού. 
Η σωστή πίεση αέρα με την οποία θα πρέπει 
να φουσκώνετε το ελαστικό είναι γραμμένη 
στο ταμπελάκι που υπάρχει στο πλαίσιο της 
πόρτας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η πίεση 
φουσκώματος σχετίζεται με το βάρος φόρτω-
σης. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στις οδη-
γίες χρήσης του αυτοκινήτου σας για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με την πίεση 
φουσκώματος.  
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Μπάλες  

 
 
 
 

Λίστα Συνιστώμενων Πιέσεων Αέρα 
 

Συσκευή Κατηγορία Προϊόντων Συνιστώμενο εύ-
ρος πίεσης αέρα 

 
 
 
 
 
 

Ποδήλατο 

Ποδήλατο με ηλεκτρική υποβοήθηση 
 

Ελαστικό ποδηλάτου 12, 14, 16 ιντσών 
 

Ελαστικό ποδηλάτου 20, 22, 24 ιντσών 
 

Ελαστικό ποδηλάτου 26, 27,5, 29 ιντσών 
 

Λάστιχο ηλεκτρικού σκούτερ 
 

Λάστιχο ποδηλάτου 700C Clincher 
 

Λάστιχο ποδηλάτου 700C Tubular 

45 – 50psi 
 

30 – 50psi 
 

40 – 50psi 
 

45 – 65psi 
 

45 – 50psi 
 

100 – 130psi 
 

120 – 145psi 

Μοτοσυ-
κλέτα 

Λάστιχο Μοτοσυκλέτας ή Ηλεκτρονικής 
Μοτοσυκλέτας

1.8 – 3 bar 

Αυτοκίνητο Ελαστικό αυτοκινήτου 2.2 – 2.8 bar
 
 
 

Μπάλες 

Μπάλα μπάσκετ 
 

Μπάλα ποδοσφαίρου 
 

Μπάλα βόλει 
 

Μπάλα ράγκμπι

7 – 9 psi 
 

8 –16 psi 
 

4 – 5 psi 
 

12 – 14 psi

 
Σημείωση: Το συνιστώμενο εύρος πίεσης είναι απλά ενδεικτικό. Για να βρείτε 
τη σωστή πίεση για κάθε τύπο ελαστικού, παρακαλούμε να διαβάσετε τις ο-
δηγίες χρήσης της σχετικής συσκευής. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η σωστή πίεση αέρα με την οποία θα πρέπει 
να φουσκώνετε τη μπάλα σας αναγράφεται 
περιφερειακά από το σημείο όπου μπαίνει η 
βελόνα αέρα με την οποία φουσκώνετε τη 
μπάλα.  
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6. Προεπιλεγμένη Πίεση Φουσκώματος Ελαστικού 
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 

 
Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας για επιλογή της επιθυμητής 
λειτουργίας. Με κάθε πάτημα γίνεται εναλλαγή μεταξύ των 6 διαθέ-
σιμων λειτουργιών φουσκώματος. Για να επιλέξετε την επιθυμητή 
μονάδα μέτρησης πίεσης αέρα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επι-
λογής Λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ PSI και BAR. 
 
 Λειτουργία Zero: για ελεύθερη ρύθμιση της επιθυμητής πίε-
σης φουσκώματος από 3 έως 150 psi. 
 
 
Λειτουργία ποδηλάτου: Προεπιλογή: 45psi. 
Εύρος ρύθμισης: 30 έως 65psi. 
 
 
 
Λειτουργία μοτοσυκλέτας: Προεπιλογή: 2.4 bar. 
Εύρος ρύθμισης: 1.8 έως 3.0 bar 
 
 
Λειτουργία αυτοκινήτου: Προεπιλογή: 2.5 bar. 
Εύρος ρύθμισης: 1.8 έως 3.5 bar 
 
 
 
Λειτουργία μπάλας: Προεπιλογή 8 psi.  
Εύρος ρύθμισης: 4 έως 16 psi. 
 
 

Ρύθμιση προεπιλεγμένης τιμής 
 
Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, πιέστε σύντομα τα 
πλήκτρα «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη τιμή 
πίεσης. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα «+» ή «-» για ταχύ-
τερη ρύθμιση της τιμής πίεσης. 
 
 
Ο αριθμός που αναβοσβήνει δείχνει την επιθυμητή πίεση αέρα 
που μπορείτε να ρυθμίσετε. Ο σταθερός αριθμός δείχνει την 
τρέχουσα πίεση του αέρα.  
 

 
Φως LED 
 

 Πιέστε το πλήκτρο φωτισμού LED για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED. Αυτός ο φωτισμός είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμος αν θέλετε να φουσκώσετε κάποιο λάστιχο 
όταν είναι νύχτα ή όταν το περιβάλλον είναι σκοτεινό. 
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7. Φούσκωμα 
Πώς να ξεκινήσετε να φουσκώνετε 

 
Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής για να ξεκινήσετε να 
φουσκώνετε χρησιμοποιώντας την επιθυμητή λειτουργία. Η 
ένδειξη LED δείχνει την πίεση του αέρα. Κατά τη διάρκεια 
του φουσκώματος η συσκευή παράγει έναν ήχο έντασης 
75-80dB. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί. Μην αγγίζετε 
το σωλήνα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος και για αρ-
κετή ώρα μετά, γιατί θα είναι πολύ ζεστός.  

 
 
Πώς να σταματήσετε να φουσκώνετε 

 
Η συσκευή θα σταματήσει να φουσκώνει αυτόματα μόλις 
φτάσει στην επιθυμητή πίεση αέρα. Μπορείτε επίσης να 
σταματήσετε χειροκίνητα τη διαδικασία φουσκώματος πιέ-
ζοντας το πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας φουσκώματος. 
 
 

 
Σημαντική σημείωση 
Η μέγιστη πίεση φουσκώματος για μπαλόνια, παιδικές μπάλες, κουλούρες κο-
λύμβησης και άλλων μικρών προϊόντων είναι χαμηλότερη από το εύρος φου-
σκώματος της συσκευής. Το φούσκωμα δεν θα μπορεί να σταματήσει αυτό-
ματα μέσω της προεπιλεγμένης πίεσης, επομένως θα πρέπει να προσέχετε 
πολύ ώστε να σταματήσετε το φούσκωμα χειροκίνητα όταν φτάσετε στη επι-
θυμητή πίεση φουσκώματος. 
 
Μπαταρία και αναμονή 
Με μία πλήρη φόρτιση, ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς φορτίο 
στους 25oC είναι 30 λεπτά. Αν η πίεση είναι αυξημένη και η θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος μειωμένη, θα είναι μικρότερος ο χρόνος συνεχόμενης λειτουρ-
γίας. 
 

8. Αφαίρεση του ακροφυσίου 
Η θερμοκρασία του σωλήνα αέρα θα είναι σχετικά αυξημένη μετά από το φού-
σκωμα. Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην καείτε κατά την αφαίρεση του 
ακροφυσίου. Κατά την αφαίρεση μπορεί να υπάρξει μικρή διαφυγή αέρα. Πα-
ρακαλούμε να αφαιρέσετε γρήγορα το ακροφύσιο για να μειώσετε την διαφυγή 
αέρα. 
 

9. Απενεργοποίηση 
 

Τοποθετήστε το σωλήνα στην θήκη αποθήκευσής του και 
στη συνέχεια απενεργοποιήστε το προϊόν. Για να το κάνετε 
αυτό: Ενώ λειτουργεί το προϊόν, κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο Έναρξης/ Διακοπής για χειροκίνητη απενεργοποί-
ηση. Εναλλακτικά, μην πατήσετε κάποιο πλήκτρο για πε-
ρισσότερα από 3 λεπτά και στη συνέχεια το προϊόν θα α-
πενεργοποιηθεί αυτόματα. 
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Προειδοποιήσεις ασφάλειας 
 

 
 
 Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Απαγορεύεται στα παιδιά να χρη-

σιμοποιούν το προϊόν. Η συνιστώμενη ηλικία χρήστη είναι άνω των 
16 ετών. Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, κρατήστε τα παιδιά σε 
απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή. 

 Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη, μη αποσπώμενη μπαταρία 
λιθίου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του προϊόντος στη φωτιά ή η α-
πρόσεκτη απόρριψή του. Οι μπαταρίες λιθίου κινδυνεύουν από πυρ-
καγιά, απότομη ανάφλεξη και έκρηξη λόγω υπερθέρμανσης, κτυπη-
μάτων και εισροής νερού. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, μέσα σε 
ζεστό όχημα, και σε άλλα περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας 

 Η θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος δεν πρέπει να είναι χα-
μηλότερη από -10℃ ή υψηλότερη από 45℃. Θερμοκρασία αποθήκευ-
σης που είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή θα μειώσει τη διάρκεια 
ζωής της συσκευής και θα υποβαθμίσει τη διάρκεια ζωής της ενσω-
ματωμένης μπαταρίας. 

 Αν αφήσετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μπορεί να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Συνιστάται 
να φορτίζετε τη μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. 

 Το προϊόν περιέχει έναν ενσωματωμένο κινητήρα συνεχούς ρεύμα-
τος, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικούς σπινθήρες κατά τη 
λειτουργία του. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εύφλεκτο ή εκρη-
κτικό περιβάλλον. 

 Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε αμέσως το προϊόν σε περί-
πτωση που παρατηρηθεί αφύσικος ήχος ή πολύ υψηλή θερμοκρασία 
κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 Πριν ρυθμίσετε την τιμή της πίεσης φουσκώματος, βεβαιωθείτε ότι έ-
χετε επιλέξει τη σωστή μονάδα μέτρησης, διαφορετικά μπορεί να 
προκληθούν ατυχήματα όπως π.χ. διάτρηση του ελαστικού. Τύποι με-
τατροπής μονάδων μέτρησης πίεσης: 1bar=14,5psi, 1bar=100kpa. 

 Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του φου-
σκώματος. Παρατηρήστε τη διαδικασία φουσκώματος για να αποτρέ-
ψετε την υπερβολική αύξηση της πίεσης φουσκώματος (σε περί-
πτωση που δεν έχετε ορίσει προεπιλεγμένη τιμή πίεσης αέρα). 

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Η 
διείσδυση άμμου και σκόνης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. 
Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο, επομένως μην το εκθέσετε ποτέ σε 
νερό (σε περίπτωση καθαρισμού ή με άλλο τρόπο). 
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Σημειώσεις 
 

 
 

Πρόβλημα Λύσεις
Το προϊόν φου-
σκώνει με αργό 
ρυθμό 

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει επαρκή 
στάθμη ενέργειας. 

2. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή αέρα από 
το σωλήνα. 

3. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή αέρα από 
το αντικείμενο που φουσκώνετε. 

4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά τα συνδε-
τικά εξαρτήματα και στις δύο άκρες. 

Το προϊόν δεν φου-
σκώνει 

1. Ελέγξτε αν έχετε τραβήξει έξω το σωλήνα. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε το φούσκωμα μόνο 
σε περίπτωση που έχετε τραβήξει έξω το 
σωλήνα. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία διαθέτει επαρκή 
στάθμη ενέργειας.  

3. Ελέγξτε μήπως η τρέχουσα πίεση ελαστι-
κών είναι υψηλότερη από την προεπιλεγ-
μένη πίεση. 

Αδυναμία αύξησης 
ή μείωσης της προ-
επιλεγμένης τιμής 

Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιείτε λάθος λειτουρ-
γία φουσκώματος ή επιλέξτε τη λειτουργία Zero 
και ρυθμίστε την πίεση φουσκώματος εντός του 
επιτρεπόμενου εύρους 3- 150psi. 

Η πίεση είναι μηδέν 
κατά τη διάρκεια 
του φουσκώματος 

Προσπαθείτε να φουσκώσετε προϊόντα όπως 
μπαλόνια τα οποία είναι εκτός εύρους μέτρησης 
πίεσης του TurboX Portable Air Pump. 

Το προϊόν απενερ-
γοποιείται αυτό-
ματα μόλις τοποθε-
τείτε ακροφύσιο α-
έρα 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης/ Δια-
κοπής για να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν. 

Διαρροή αέρα Σφίξτε καλά το ακροφύσιο 
Το προϊόν δεν φορ-
τίζει 

1. Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει καλά το καλώδιο 
φόρτισης. 

2. Αν έχετε αφήσει τη μπαταρία αφόρτιστη για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, θα απαιτηθεί μι-
κρό χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσει να εμ-
φανίζεται η κατάσταση φόρτισης. 
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Τεχνικές προδιαγραφές 
 

 
 

Αντικείμενο Τιμή
Μοντέλο TurboX Portable Air Pump 
Διαστάσεις 125x71x46χιλ. 
Εύρος προεπιλεγ-
μένης πίεσης 

0.2 – 10.3 bar/ 3 – 150psi 

Θερμοκρασία λει-
τουργίας 

Φόρτιση: 0οC ~ 45oC, Εκφόρτιση -10οC ~ 45oC 

Θερμοκρασία από-
θήκευσης 

-10οC ~ 45oC 

Μήκος σωλήνα Το μήκος του σωλήνα είναι 180χιλ. (μαζί με τον 
προσαρμογέα για ακροφύσια (χωρίς τα σπειρώ-
ματα)  

Διαστάσεις ακρο-
φυσίου 

Αμερικανικό ακροφύσιο 11x20χιλ. Γαλλικό α-
κροφύσιο 11x15χιλ. 

Χωρητικότητα μπα-
ταρίας 

2000mAh (14.8Wh) 

Θόρυβος λειτουρ-
γίας 

<80dB στο 1 μέτρο 

Τάση και ένταση ει-
σόδου  

5V  2A 

Υποδοχή φόρτισης Micro USB 
Χρόνος φόρτισης <3 ώρες 
Ακρίβεια αισθη-
τήρα 

+/- 2psi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Παρουσία επικίνδυνων ουσιών 
 

 
 
 

 
 
Όνομα ε-
ξαρτήματος 

Επικίνδυνη ουσία 
Pb 

(Μόλυβδος) 
Hg  

(Υδράρ-
γυρος) 

Cd 
(Κάδμιο) 

Cr-(VI) 
(Εξα-

σθενές 
Χρώμιο) 

PBB 
Πολυ-
βρω-

μιωμένα 
διφαινύ-

λια

PBDE 
Πολυ-

βρωμιω-
μένοι δι-
φαινυλαι-

θέρες
Πλαστικό 
περίβλημα 

O O O O O Ο 

Κινητήρας 
DC 

Χ O O O O Ο 

Μπαταρία O O O O O Ο 
Γρανάζια O O O O O Ο
Πιστόνι O O O O O Ο
PCD Χ O O O O Ο
Ακροφύσιο X O O O O O 

 
 
Αυτός ο πίνακας συντάχθηκε σε συμμόρφωση με το πρότυπο SJ/ T11364 
Ο = Δηλώνει ότι το περιεχόμενο αυτής της τοξικής ή επικίνδυνης ουσίας σε όλο το ομογενοποιη-
μένο υλικό βρίσκεται κάτω από το όριο του προτύπου GB/ T26572. 
 
X= Δηλώνει ότι η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται είναι πάνω από τα όρια σε όλο το 
ομογενοποιημένο υλικό όπως ορίζονται από το πρότυπο GB/ T26572. 
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Ασφάλεια & Συντήρηση 
Ο συγκεκριμένος οδηγός  περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και 
λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με 
προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την α-
ποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας. 
  
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό 
μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συ-
σκευή ή τραυματισμό σε εσάς. 
 Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότη-

τας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκ-
θέτετε 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 μικροκυμάτων γιατί 
θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας 

 Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροπο-
ποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ε-
ξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers 

 Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για 
καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (ό-
πως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρη-
σιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί 

 Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλ-
λον με πολλή σκόνη 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη 
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε υη συσκευή σε περιβάλλον με 

πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να 
υγρανθεί 

 Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις ό-
που η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, 
σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον. 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλ-
λων κατασκευαστών 

 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 πραγματοποιείται σε δρο-
σερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παρα-
μορφώσεις ή και έκρηξη 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερ-
μαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, 
ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν 
αν υπερθερμανθούν  

 Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βρα-
χυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση 
ή και έκρηξη 

 Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κα-
νονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη 
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μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη 
και μόλυνση του περιβάλλοντος 

 Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπα-
ταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες 

 Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβο-
ντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή 
αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί η-
λεκτροπληξία 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 σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας. 
 Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις 
 Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί 

να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση  
 Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από 

παιδιά 
 Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας 
 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά 
 Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε ά-

μεσα τη χρήση της 
 
 
Εγγύηση & Όροι χρήσης 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλι-
σμός TurboX Portable Air Pump 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 η-
λεκτρονική 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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση  
 
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (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 απορρίμ-
ματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. 
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Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη 
των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα 
μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος 
αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. 
 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
 
Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέ-
σετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν 
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης 
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή 
χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. 
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε 
το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. 
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. 
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κα-
τασκευαστή. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συ-
σκευή σας με βρεγμένα χέρια. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά 
ή παρουσιάζει διαρροή. 
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο. 
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή 
 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή 

και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη 
συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβα-
ρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας. 

 Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους 
τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων 
μπαταριών ή συσκευών. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερ-
μαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, 
ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν 
αν υπερθερμανθούν. 

 Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε 
υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βρα-
χυκύκλωμα και υπερθέρμανση. 

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά 
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 Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υ-
περβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. 

 Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και 
να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής 
της συσκευής και των μπαταριών. 

 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικεί-
μενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα 
στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και 
να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 

 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζη-
μιά. 

 
 
 
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 αναγρά-
φεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.  
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμι-
μης απόδειξης αγοράς.  
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει 
προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστή-
ματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα 
πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην α-
πόδειξη αγοράς του προϊόντος.  
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επί-
σκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασ-
δήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δη-
μιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει 
στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.  
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, 
με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.  
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαί-
σιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγρα-
φών.  
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υπο-
στήριξης 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 δεσμεύε-
ται 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 πε-
ριέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.  
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, 
καλώδια, κτλ.)  
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκα-
τάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έ-
χουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers 
αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας  
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12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε ο-
ποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος 
και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη 
απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.  
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊ-
όντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συ-
στημάτων ή προγραμμάτων.  
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιον-
δήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαί-
σιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε 
προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της πα-
ρουσίας 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, παραμετροποί-
ηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμ-
ματος που δεν εμπορεύεται.  
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται 
εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγ-
ματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.  
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με 
αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών 
ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.  
19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται 
ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το 
κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λει-
τουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.  
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλού-
νται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμ-
βανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών 
ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγεί-
ρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.  
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπι-
φύλακτα 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 έ-χουν προκληθεί από ιούς.  
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαί-
σιο Computers.  
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη 
(Onsite)  
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη 
υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.  
 
Δεδομένα και απώλεια  
1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επί-
σκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασ-
δήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δη-
μιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει 
στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.  
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2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε απο-
θηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το 
ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμέ-
νων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για 
αυτά.  
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη 
των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους 
οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers 
δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμά-
των ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατα-
σκευή του προϊόντος.  
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδο-
μένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά 
μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική 
ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των 
δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.  
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:  
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαί-
σιο Computers άτομο.  
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κρα-
δασμούς, 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 έ-
χουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.  
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατα-
σκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλ-
λον.  
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 προκλή-
θηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.  
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λο-
γισμικό και υλικό αναβάθμισης.  
Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, 
πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυ-
νατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των 
ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε 
υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που 
δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υπο-
στήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δε-
δομένων που αφορούν το προϊόν. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


