Tab-925
9" (22,5 CM) TABLET ME
ANDROID™ 4.2
1 GB RAM & 8 GB μνήμη

Οδηγίες Χρήσης
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας!
Το εγχειρίδιο είναι συνοπτικό και δεν περιγράφει όλο το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να επιτελέσει η συσκευή. Για τη
χρήση εφαρμογών άλλων κατασκευαστών, ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης τους. Τα περιεχόμενα του παρόντος
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com

Εμπορικά σήματα
Το Google™, το λογότυπο Google™ και το Android™ είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Google™.
Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Παρακαλούμε ελέγξτε εάν στη συσκευασία περιέχονται όλα τα ακόλουθα εξαρτήματα:
TAB-925
Καλώδια USB
Τροφοδοτικό 5V 2.0A
Εγχειρίδιο Χρήσης
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Μην χτυπάτε τη συσκευή. Μην την τοποθετείτε σε επιφάνειες με κλίση για να μην πέσει κάτω.



Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε πολύ κρύα, ζεστά, υγρά ή σκονισμένα περιβάλλοντα. Επίσης μην την εκθέσετε σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Μην την χρησιμοποιήσετε σε μέρη με άμμο.



Μην την χρησιμοποιήσετε σε επικίνδυνα για έκρηξη περιβάλλοντα όπως πρατήρια καυσίμων ή αντλίες καυσίμων.



Αποφύγετε τη χρήση σε μαξιλάρια, καναπέδες ή άλλα μέρη στα οποία συσσωρεύεται θερμότητα για να αποφύγετε
υπερθέρμανση της συσκευής.



Να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων. Δεν φέρουμε
καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων.



Μην αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων ή διαμόρφωσης (format). Μπορείτε να προκληθεί
απώλεια δεδομένων.



Ταινίες και φωτογραφίες μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Η αναπαραγωγή χωρίς άδεια μπορεί να
παραβιάσει νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.



Αποφύγετε τη χρήση σε μαγνητικά πεδία.



Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία. Αν μπει υγρασία στο εσωτερικό της, απενεργοποιήστε την αμέσως και
στεγνώστε την.



Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.



Μην τοποθετήσετε πάνω ή κοντά στη συσκευή εστίες φωτιάς όπως αναμμένα κεριά.



Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκληθούν από βλάβες, απώλεια δεδομένων, εσφαλμένη χρήση
και μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή αλλαγή μπαταριών.



Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται, παρακαλούμε επανεκκινήστε την πιέζοντας το πλήκτρο επαναφοράς (reset) στο πίσω
μέρος.



Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούμε αποσυνδέστε την από την πρίζα.



Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



Πάντα να χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό σε γειωμένες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος 100-240V, 50/60 Hz. Αν δεν
είστε βέβαιοι σχετικά με το ηλεκτρικό δίκτυο στο χώρο σας, παρακαλούμε ρωτήστε την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος.



Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό και καλώδιο.



Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τροφοδοσία της συσκευής, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα.
Πάντα να κρατάτε το βύσμα κατά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού. Μην τραβάτε από το καλώδιο.



Μην ανοίγετε το περίβλημα του τροφοδοτικού. Αν ανοίξετε το περίβλημα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή
δεν περιέχει επισκευάσιμα εξαρτήματα.



Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά. Φορτίστε ξανά.



Παρακαλούμε να σέβεστε τους περιβαλλοντικούς κανόνες απόρριψης της συσκευής και της μπαταρίας.



Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.



Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της. Μην την χρησιμοποιήσετε κοντά σε άλλες
ηλεκτρονικές συσκευής γιατί τα σήματα υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.



Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε βηματοδότη, νοσοκομείο ή άλλες ιατρικές συσκευές γιατί τα σήματα υψηλής
συχνότητας μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών από βηματοδότη.
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες.



Μην ακούτε παρατεταμένα με ακουστικά σε υψηλή ένταση γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη απώλεια ακοής.



Για λόγους οδικής ασφάλειας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Παρακαλούμε φορτίστε τη μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση της συσκευής.
Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής και στην πρίζα.
Απαιτούνται περίπου 8 ώρες για πλήρη φόρτιση.
Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στον εικονίδιο
ολοκληρωθεί η φόρτιση.

το οποίο και αλλάζει σε

μόλις

Μπορείτε να φορτίσετε το tablet και μέσω θύρας USB υπολογιστή, αλλά σε αυτή την περίπτωση η φόρτιση
θα διαρκέσει περισσότερο.
Συντήρηση Μπαταρίας
Για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

Χρησιμοποιείτε το tablet τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα

Φορτίζετε την μπαταρία συχνά

Μην αφήνετε την μπαταρία σε χαμηλή φόρτιση για αρκετό καιρό

Μην τοποθετείτε το tablet κοντά σε πηγή θερμότητας
Σημαντικό
Αν η μπαταρία είναι άδεια, το tablet δεν θα λειτουργεί για τα πρώτα 30 λεπτά της φόρτισης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα.
Περιμένετε μερικά λεπτά για να ξεκινήσει το λογισμικό
Android

5’’ Sec

Ξεκλείδωμα της οθόνης
Σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος με το δάχτυλό
σας προς την κατεύθυνση του βέλους
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ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

1. Mενού εφαρμογών : Πιέστε για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές
2. Αναζήτηση Google : Πιέστε για ανοίξετε το Google search
3. Επιστροφή : Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
4. Home : Πιέστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη
5. Screen Capture : Φωτογράφηση Οθόνης
6. Internet : Περιήγηση στο διαδύκτιο
7. Camera
8. Διαχείριση αρχείων
9. Μείωση έντασης ήχου
10. Αύξηση έντασης ήχου
11. Εφαρμογές μουσικής
12. Ενδειξη σήματος WIFI
13. Στάθμη μπαταρίας
14. Ωρα
Το tablet έχει πολλές αρχικές οθόνες, σύρετε το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη δεξιά ή αριστερά για να5
εμφανιστούν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Tablet PC σας θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες του
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανοίχτε τη συσκευή και:


Στην αρχική οθόνη πιέστε το εικονίδιο των εφαρμογών (1)



Επιλέξτε την εφαρμογή ‘Ρυθμίσεις’

Ρύθμιση Γλώσσας στα Ελληνικά
Για να εμφανίζονται τα μενού στα Ελληνικά ακολουθήστε αυτά τα βήματα
Επιλέξτε Personal, Language & input. Εδώ έχετε τις εξής επιλογές :
Language : Θα εμφανιστεί μία λίστα με γλώσσες. Από αυτήν επιλέξτε τα Ελληνικά
Default : Eδώ μπορείτε να ορίσετε το Ελληνικό πληκτρολόγιο
Αndroid Keyboard : Eδώ μπορείτε να ορίσετε επιπλέον επιλογές για το πληκτρολόγιο
Spelling Correction : Eδώ μπορείτε να ορίσετε επιλογές για την διόρθωση κειμένου και να
διαχειριστείτε το προσωπικό σας λεξικό

Σύνδεση σε WiFi δίκτυο
Απαιτείται σύνδεση WiFi για να πλοηγηθείτε στο Internet.
Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση, πιέστε στο WIRELESS & NETWORKS (Ρυθμίσεις Wifi).
Απλά σύρετε το εικονικό πλήκτρο προς τα δεξιά για ενεργοποίηση της λειτουργίας WIFI. Μετά θα
πρέπει να κάνετε τα εξής :

Επιλέξτε το δίκτυο Wifi που επιθυμείτε

Πληκτρολογήστε το Password

Επιλέξτε Connect (Σύνδεση)

BΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προσθέστε εφαρμογές στην αρχική οθόνη
Ανοίξτε το μενού εφαρμογών, πιέστε συνεχώς πάνω σε μια εφαρμογή μέχρι αυτή να εμφανιστεί στην
αρχική οθόνη.

Προσθέστε Widgets στην αρχική οθόνη
Τα Widgets είναι μικρές εφαρμογές που προβάλουν στην αρχική οθόνη χρήσιμες πληφορίες και
λειτουργίες. Για να προσθέσετε Widgets ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

Ανοίξτε το μενού εφαρμογών

Πιέστε το Widgets tab

Πιέστε συνεχώς πάνω σε ένα Widget μέχρι η συντόμευση του να εμφανιστεί στην αρχική
οθόνη.

Μετακινήστε αντικείμενα στην αρχική οθόνη
Πιέστε ένα εικονίδιο και κρατήστε το για να το μετακινήσετε στην οθόνη.
Όταν το πηγαίνετε στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης,
το εικονίδιο θα μετακινηθεί στην επόμενη ή την προηγούμενη οθόνη.
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Δημιουργήστε φακέλους (Folders)
Κάντε Μετακινήστε μια εφαρμογή πάνω σε μια άλλη, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος που θα περιέχει και τις 2
εφαρμογές.

Διαγραφή αντικειμένων
Πιέστε συνεχώς σε ένα αντικείμενο, για να το διαγράψετε μετακινήστε το στο ‘X Διαγραφή’ (‘Χ Remove’)

Εκκίνηση εφαρμογών
Πιέστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε διάφορες εφαρμογές από το Google
Play store.

Πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα (MultiTasking)
Oταν είστε σε μια εφαρμογή πιέστε στο
εφαρμογή που δουλεύατε μέχρι τώρα.

και μετά ανοίξτε μια άλλη εφαρμογή, χωρίς να κλείσει η

Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου
Πιέστε στο εικονίδιο για άνοιγμα του εικονικού πληκτρολογίου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε
κείμενο ή τις διευθύνσεις από ιστοσελίδες.
α. Caps Lock (Κεφαλαία/ Πεζά).
β. Πλήκτρο διαγραφής προηγούμενου χαρακτήρα.
γ. Εμφάνιση του μενού πληκτρολόγησης αριθμών.
χαρακτήρων και ειδικών χαρακτήρων.
δ. Space bar (Κενό).
ε. Enter (Επιβεβαίωση της καταχώρισης σας)

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
Για να εισάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα όπως το ä, αγγίξτε για μακρό διάστημα με το δάχτυλο σας το πλήκτρο
a για να ανοίξετε το μενού ειδικών χαρακτήρων. Σε αυτό μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.

Κρατήστε πατημένο το χαρακτήρα

Επιλέξτε από το μενού ειδικών χαρακτήρων το
χαρακτήρα που θέλετε σύροντας το δάχτυλο στην
επιθυμητή θέση.

Χρήση κάρτας Micro SD/SDHC
Η συσκευή μπορεί και διαβάζει δεδομένα απευθείας από κάρτα Micro SD/ SDHC.
Για να χρησιμοποιήσετε κάρτα Micro SD/SDHC, παρακαλούμε να την συνδέσετε στην υποδοχή κάρτας
MicroSD στο κάτω μέρος της συσκευής. Χρησιμοποιήστε την προ-εγκατεστημένη εφαρμογή Explorer
(Εξερεύνηση αρχείων) για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτα μνήμης. Παρακαλούμε επιλέξτε “Κάρτα
SD” μέσω της εφαρμογής Εξερεύνησης Αρχείων.
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EΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μπορείτε να δείτε όλες τις προεγκατεστημένες εφαρμογές από το menu εφαρμογών :

Play Store

Επιλέξτε το εικονίδιο
εφαρμογών.

για δείτε και να κατεβάσετε εφαρμογές, από μια τεράστια συλλογή χιλιάδων

Adobe reader
Αυτή η εφαρμογή ανοίγει τα αρχεία .pdf. Το tab ‘recently viewed’ δείχνει τα αρχεία που είδα πρόσφατα, και
το tab ‘PDF Files’ δείχνει όλα τα αρχεία pdf που είναι αποθηκευμένα στο tablet

Ιnternet Browser
Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να περιηγειθείτε στο internet

Αριθμός
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Λειτουργία
Aνοίγει καινούργιο tab
Κλείνει το τρέχων tab
Προηγούμενη ή επόμενη σελίδα
Επαναφόρτωση σελίδες
Διεύθυνση σελίδας internet ή λέξη κλειδί
Ρυθμίσεις και επιπλέον επιλογές
Favorites, Ιστορικό και αποθηκευμένες σελίδες
Ενεργοποίησης της ανεύερεσης
Αποθήκευση της μιας σελίδας ως favorite
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Camera
Με την εφορμογή camera μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες και video
Tραβήξτε φωτογραφίες






Πιέστε το
για να βγάλετε φωτογραφία. Ολες οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν αυτόματα.
Πιέστε την μικρογραφία στην πάνω δεξιά γωνία για να δείτε την φωτογραφία..
Μετακινείστε το 0 προς το + για μεγένθυση
Μετακινείστε το 0 προς το - για σμίκρυνση
Πιέστε τις 3 μπάρες για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις



Πιέστε το

για να επιλέξετε την εμπρός ή την πίσω camera.

Εγγραφή video


Πιέστε το

για να ενερφοποιήσετε το video



Πιέστε το

για εκκίνηση εγγραφής






Πιέστε το
για να σταματήσει η εγγραφή. Το video αποθηκεύεται αυτόματα.
Μετακινείστε το 0 προς το + για μεγένθυση
Μετακινείστε το 0 προς το - για σμίκρυνση
Πιέστε την μικρογραφία στην πάνω δεξιά γωνία για να δείτε το video.

Video Player

Πιέστε το
για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή video player.
Eπιλέξτε το αρχείο video που θέλετε και η εφαρμογή θα αρχίσει να το προβάλει.
Xτυπήστε ελαφρά την οθόνη για να εμφανιστεί το μενού διαχείρισης του video για ρύθμιση ήχου,
σταμάτημα/ξεκίνημα, εμπρός/πίσω, επόμενο/προηγούμενο κλπ.

Music Player

Πιέστε το
για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή μουσικής.
Επιλέξτε τα αρχεία μουσικήσ που θέλετε να ακούσετε
Πιέστε τα εικονίδια
για να διαχειριστείτε την αναπαραγωγή των κομματιών.
Πιέζοντας τα εικονίδια επιστροφής ή αρχικής οθόνης, η μουσική θα συνεχίσει να παίζει παράλληλα με άλλες
εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε.
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KIDO’Z
Η εφαρμογή KIDO’Z μεταμορφώνει το TAB-925σε ένα διασκεδαστικό και σίγουρο περιβάλλον για
παιδιά με ένα απλό πάτημα. Η εφαρμογή KIDO’Z έχει συνδυάσει σε μια εύληπτη επιφάνεια το
καλύτερο περιεχόμενο που διατίθεται και περιλαμβάνει εφαρμογές, διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά
βίντεο, ιστοσελίδες και παιχνίδια όλα με κατάταξη ηλικίας, φύλου και γλώσσας.
Επίσης, το KIDO’Z προστατεύει τη συσκευή σας από τα προβλήματα που εμφανίζονται όταν την
χρησιμοποιεί το παιδί σας (όπως διαγραφή εφαρμογών ή ανεπιθύμητες κλήσεις ή αγορές).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του KIDO'Z:
Λειτουργία παιδιού:

Αυτόματο φίλτρο εφαρμογής προβάλει μόνο σχετικές εφαρμογές φιλικές για παιδιά

Περιβάλλον με προστασία με κωδικό για να προφυλάξει την έξοδο του παιδιού από την
προστατευόμενη περιοχή

Μπλοκάρισμα διαφημίσεων και μπλοκάρισμα αγορών στην εφαρμογή

Αpp store εφαρμογών για παιδιά, συμπεριλαμβάνει δωρεάν εφαρμογές για άμεση λήψη
Ζώνη γονέων:

Υποστηρίζει πολλαπλούς λογαριασμούς για παιδιά

Προαιρετικό χαρακτηριστικό: ημερήσιο χρονικό όριο ανά παιδί

Ολοκληρωμένη προσωποποίηση ανά παιδί

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των apps και online περιεχόμενο

Υποστηρίζει λειτουργία χωρίς σύνδεση
Ξεκινώντας με το KIDO’Z
1.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό γονέα στο KIDO’Z, εισάγοντας το email σας και ένα password

2.

Δημιουργήστε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς για τα παιδιά σας. Εδώ θα πρέπει να
δώσετε όνομα παιδιού ημερομηνία γέννησης και φύλο, αυτά απαιτούνται έτσι ώστε να
προσαρμόζει το KIDO’Z το περιεχόμενο του σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο του παιδιού.

3.

Θα σας ζητηθεί να ορίσετε το KIDO’Z ως βασικό εκκινητή εφαρμογών (default launcher) έτσι
ώστε το παιδί σας να μην έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο περιβάλλον του android. Αυτό
εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια για το παιδί σας, και δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του
COOLTAB.

Λειτουργίες Γονέα
Χρονικός Περιορισμός
Μπορείτε να ορίσετε χρονικά όρια χρήσης, καθορίζοντας διάφορους κανόνες χρήσης. Στο ‘Parental
Control’ πιέστε το εικονίδιο Time Limit.
Πρόσθεση επιπλέον λογ/σμών παιδιού
Πιέστε το εικονίδιο avatar που βρίσκεται κάτω αριστερά. Στην οθόνη που θα ανοίξει πιέστε στο ‘Add
Another Child’ που θα δείτε στο κάτω μέρος.
Ανάκτηση Password
Σε περίπτωση που ξεχάσετε το password σας, πιέστε στο ‘Forgot Password’. Ένα email θα σταλεί
αυτόματα με ένα link στην σελίδα δημιουργίας νέου password.
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ΌΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση βλάβης του συγκεκριμένου προϊόντος της Lenco. Η
εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά λόγω εσφαλμένης, λανθασμένης χρήσης, αμέλειας,
ατυχήματος, ασυμβατότητας ή κακής απόδοσης hardware ή software υπολογιστή.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης Lenco, εσφαλμένης
εγκατάστασης, χρήσης ή βλαβών λόγω άλλων συσκευών.
Η εγγύηση δεν ισχύει επίσης σε περίπτωση που η συσκευή εκτεθεί σε ισχυρές δονήσεις, ηλεκτρομαγνητικές
εκκενώσεις, υγρασία ή ζέστη που ξεπερνά τις τεχνικές προδιαγραφές της.
Η Lenco δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων ή συνεπαγόμενες βλάβες, την παραβίαση των όρων
της εγγύησης ή άλλες βλάβες, οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία τους.
Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή ιατρικές και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές όπου
ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο ή απώλεια περιουσίας.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που υποστεί επέμβαση επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Service και τεχνική υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.lenco.com
Lenco HelpDesk
Ελλάδα : 210 2855080 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 πμ έως 5 πμ
Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης
Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα , διπλώματα ευρεσιτεχνίας , εμπορικών σημάτων και / ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας . Τέτο ιο
περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση . Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες με τρόπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα
υπηρεσιών . Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω , εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή
παροχέα υπηρεσιών , δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε , να αντιγράψετε , να αναδημοσιεύσετε, δημοσίευση, μετάδοση , μετάφραση
, πώληση , ή να δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε
περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής .
" Το περιεχόμενο τρίτων και οι υπηρεσίες παρέχονται « ΩΣ ΕΧΟΥΝ ». Η LENCO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ , ΡΗΤΑ ΟΥΤΕ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ , ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ . Η LENCO ΡΗΤΩΣ ΔΕΝ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ , ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ . Η LENCO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ,
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ , ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η LENCO . ΟΥΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ , ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ , ΕΜΜΕΣΗ , ΤΥΧΑΙΑ , ΕΙΔΙΚΗ
Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ , ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ", ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ .
Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή , και η Lenco δεν κάνει καμία εκπροσώπηση ή
εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο . Το περιεχόμενο και
οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που Lenco δεν έχει κανέναν έλεγχο . Χωρίς να
περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης , Lenco ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή
προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής . Lenco δεν έχει καμία
ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες . Θα πρέπει να γίνει
Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες απευθείας προς τον αντίστοιχο
περιεχόμενο και τους παρόχους υπηρεσιών

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές
ραδιοφωνικών σημάτων, 2004/108/EC και 2006/95/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στο
http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/gklo5095jgkljs459.pdf

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά ΤΚ 15354 Αθήνα
Tηλ: 210 28 55 080 Φαξ: 210 66 57 552
www.divitec.gr
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Απόρριψη παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
Οι συσκευές που διαθέτουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στην Οδηγία 2002/96/EC της Ε.Ε.
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές όταν φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους θα
πρέπει να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να μεταφέρονται σε ειδικά
σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Η σωστή απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών
συσκευών βοηθά στην αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης.
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