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Unit at a glance 
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Getting Started 
 

You may have to configure the parameters of the operating system prior to using the tablet for the first time. 

The procedure of the configuration may include: 

 

 Selection of a region and a language 

 Accepting the license terms* 

 Personalizing your tablet 

 Configuring the Internet connection 

 Configuring the tablet 

 Creation of a user account 

 

*Please refer to the Windows Software License Terms before using the device. Your use 

of this device constitutes your agreement to the aforementioned terms. 
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Getting Started 
 

Setting up date and time 

 

In case the date and time of the system is not correct you can easily configure them. 

 

1) From the Start Screen tap “Desktop”. 

2) Tap on the date located on the lower right corner of the desktop. 

3) Tap “Change date and time settings…”. 

4) Tap “Change date and time…”. 

5) In the “Date:” pane select the correct date. 

6) In the “Time:” pane enter the correct time. 

7) Tap “OK”. 

8) Tap “OK”. 

 

Installing Office 

 

1) From the Start Screen swipe upwards from the center. 

2) Tap “Microsoft Office”. 

3) Tap “Activate”. 

4) Tap “Install”. 

5) Follow the on screen instructions. 
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Start screen 
 

The Start screen is an interface 

optimized for touch screens, but 

equally usable with a mouse or 

other pointing device. Each tile on 

the Start screen is associated with 

an app, Web site, playlist, person, 

or whatever else you find 

important. Some tiles are 

animated to show you the latest 

information, such as status 

updates or weather forecasts. 

 

 

 

You can do the following on the Start screen: 

 

 To open the associated app or function, tap or click the tile. 

 

 To get to the Apps screen, slide up from the middle of the screen, or click the down arrow near the 

bottom-left corner of the screen. 

 To get to the desktop, tap or click the desktop tile. 
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Desktop 
The new Windows desktop is similar in appearance 

and function to the desktop in earlier Windows 

versions. You can run traditional Windows programs, 

manage files, and access Control Panel settings on 

the desktop. Functions, such as search and 

navigation to programs and settings, which were on 

the Start menu of Windows 7 and earlier versions are 

now provided by the charms in the new Windows. 

See “Charms” later in this document for details. 
 

The desktop provides the following components: 
 

1) Start: This control is located at the bottom-left corner of the screen. Tap or click this control to get 

to the Start screen. 

2) Taskbar: This component is located at the bottom of the screen, next to the Windows Start-screen 

control. It contains shortcuts to the Internet Explorer® Web browser and File Explorer application. 

You can pin additional shortcuts to the taskbar. The taskbar also displays icons for open desktop 

programs. 

3) Toolbar: This component is located at the bottom of the screen near the right edge. It contains 

shortcuts to certain tools, features, and settings. 

4) Desktop area: This is the largest area of the screen and is where you can add icons as shortcuts to 

your programs and arrange the icons to your preference. You also can customize the appearance of 

your desktop. 
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Charms 
 

The charms enable you to navigate throughout 

the new Windows, perform searches, access 

settings, share files, and so on. You can open the 

charms from the Start screen, desktop, or any 

other workspace. 

 

To open the charms, do one of the following: 

 

 Mouse: Move the pointer to the top-

right corner or bottom-right corner 

of the screen. 

 Touch: Swipe in from the right edge 

of the screen. 

 Keyboard: Press the Windows logo key + C. 

 

The following sections describe the navigation functions supported on both the desktop and the Start screen 

or apps. 

  

Search - Search for available apps, settings, and files 
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Share - Share files, Web links, and other items with others. Full support is limited to Windows Store 

apps. To share an item, open a Windows Store app, select the item you want to share, open the 

charms, and then tap or click Share 

 

Start - Toggle among the Start screen, desktop, and an open app. 

 

 

 

Devices - Interact with devices connected to your computer 

 

 

 

Settings - Customize your computer settings 
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Touch gestures and mouse controls 
 

The new Windows support the use of both touch gestures and mouse controls. The following are basic actions 

you can do using a touch screen or pointing device. 
 

 Open an app or make selections from an app 

Touch:  Tap. 

Mouse:  Click. 
 

 Move an object 

Touch:  Drag an item to the desired location. 

Mouse:  Click, hold, and drag an item. 
 

 Zoom in 

Touch:  Move two fingers farther apart. 

Mouse:  Press the Ctrl key while scrolling the mouse wheel forward. 
 

 Zoom out 

Touch:  Move two fingers closer together. 

Mouse:  Press the Ctrl key while scrolling the mouse wheel backward. 
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 Rotate an item 

Note: Some apps do not support rotate. 

Touch:  Put two or more fingers on an item, and then rotate your fingers. 

Mouse:  If the app supports rotation, click the rotation icon. 
 

 Display the charms 

Touch:  Swipe in from the right edge. 

Mouse:  Move the pointer to the top-right corner of the screen. 
 

 Scroll through items 

Touch:  Slide. 

Mouse:  Rotate the mouse wheel. 

Move the pointer to display the scrollbar; then use the scrollbar. 
 

 Switch between apps 

Touch: Swipe in from the left edge. 

Mouse: Move the pointer to the upper-left corner of the screen, and then click. Keep clicking to cycle 

through all open apps. 
 

 View recently used apps 

Touch: Swipe in and out from the left edge. 

Mouse: Move the pointer to the top-left corner of the screen, and then move the pointer downward along 

the left edge. 
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 View all apps 

Touch: Slide up from the middle of the Start screen. 

Mouse: Click the arrow icon   located near the bottom-left corner of the Start screen. 
 

 Customize tiles or display app options 

Touch: Swipe in from the top or bottom edge of the Start screen or app. 

Mouse: Right-click a blank area on the screen or on a tile. 
 

 Close an app 

Touch: Slide downward from the top edge of the screen to the bottom. 

Mouse: From the top edge of the screen, click, hold, and move the pointer to the bottom. Then, release the 

button. 
 

 Display two apps side by side 

Touch: Slide downward from the top edge of the screen to the left side or right side until you see a divider. 

Then, go to the Start or Apps screen and tap the next desired app. 

Mouse: From the top edge of the screen, click, hold, and move the pointer downward and then to the left 

or right. Release the button when you see a divider. 

Go to the Start or Apps screen and click the next desired app. 

 

More Windows tips 

For more instructions on how to use the new Windows, do any of the following: 

Open the Help + Tips app from the Start screen or Apps screen. 

From the Apps screen, tap or click Help and Support to open the Windows Help and Support information 

system. 
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Safety Precautions 
 Do not subject the device to severe impact or drop it from heights. 

 Do not use the device and charger in extreme hot or cold, dusty or damp conditions. There is a risk of serious injury 
and/ or electrocution.  

 Avoid using the device near strong magnetic fields.  

 Normal functioning of the device may be disturbed by ESD. If so, simply restart the device. During file transmission, 
please handle the device with care and operate it in a static-free environment.   

 Keep the device away from water and other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power it 
off immediately and clean it carefully.  

 Always unplug the device from the power supply before maintenance or cleaning procedures. Do not use chemicals 
to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth.  

 Do not install the device in a confined space such as a book case or similar unit. Do not place the device or charger on 
hot surfaces (radiators, heaters, stoves, etc.) and do not expose it to direct sunlight. There is a risk of serious damage. 
The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-
cloths, curtains etc.   

 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the device. 

 Children should be adequately supervised when using the device.  

 Use the device in moderate climates and wisely.   

 Particular attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.   

 The company is not responsible for any damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device 
or battery replacement.  

 ATTENTION: Do not attempt to disassemble, repair or modify the product. This will invalidate the warranty. IN CASE 
OF DAMAGE CONTACT POINT OF SALE OR AUTHORIZED POINT OF TECHNICAL SUPPORT. 
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 If the device is not used for an extended period of time, please charge the battery at least once per month to maintain 
battery life.  

 Charge the battery if: 
a) The battery level icon displays   (An empty battery) 
b) The device powers off automatically when restarted. 
c) There is no response when pressing keys with keys unlocked and battery full. 

 Do not interrupt the connection when the device is being formatted or transferring files. Otherwise, data may be 
corrupted or lost. 

 When the device is used as a portable HD, please use only as per instructions. Otherwise, permanent data loss could 
occur.  

 Please use and install data using the equipment/accessories provided and only according to the manufacturer’s 
instructions.  

 Please refer to the user manual of the device for electrical and safety information before operating the device or 
installing data. 

 To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture; the device should not be 
exposed to liquids. Never place objects filled with liquids, such as vases, upon it.  

 To use near a pacemaker consult your doctor and for additional information the company providing the pacemaker. 
Avoid using your device within a radius of less than 20 cm from a pacemaker.  

 If you use the device in a hospital or near medical equipment or you use medical equipment, read carefully the 
equipment’s user instructions or contact the equipment manufacturer for more information on safety precautions. 

 Turn off the device in places where there is a potential risk of explosion (near gas or flammable chemicals). This 
appliance is not intended for use in such an environment and does not cover the requirements of the ATEX directive. 

 Turn off your device when in an aircraft. When driving, priority is your own safety and the safety of the passengers. 
Never use your device while driving or while operating a vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many 
areas. 
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 For battery replacement please contact only authorized service team.   

 The battery should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire, heat sources, etc. 

 Please follow the European directives for battery disposal. 

 For the charger, check the voltage of the conductors to that indicated on the identification plate (220V). Do not charge 
the battery with chargers not approved by the manufacturer. 

 The power adaptor is a CLASS II device with double insulation, and no external ground is provided.   

 If the power adaptor is disconnected from the device, the device will remain operational as long as the battery has 
sufficient charge. 

  Correct Disposal of the product. This marking, in the EU, indicates that this product should not be disposed of with 
other household waste. This product complies with the requirements of Directive 2002/95/EC on the restriction of use 
of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. According to the requirements of Directive 
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the products included and their individual 
components after use or depreciation should not be disposed of with other household waste. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. To dispose of your used device, please use the return and collection systems 
available in your area or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for safe 
environmental recycling. For more information, contact cleaning services in your city.   

  Oktabit SA declares that the “VERO Tablet W102i” equipment complies with the basic requirements and other 
instructions of Directive 99/5/EC and is CE marked. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from 
OKTABIT SA at Gounari Str 26, GR-15343 Agia Paraskevi, Greece, tel. +30 2118888000 or the website www.oktabit.gr  

 

http://www.oktabit.gr/
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Listening Cautions 
 

 This product respects the current regulations for limiting the output volume of audio devices to a safe 

level. By listening to your device using headphones or ear buds at high volumes, you run the risk of 

permanent damage to your ears. Reduce the volume of your device to a reasonable level to avoid 

permanent hearing damage. If you hear ringing in your ears, reduce the volume or turn off your device. 

This device has been tested with various types of earphones. In order to preserve your hearing, it is 

advised that you use only earphones that respect the current regulations. At full power, the prolonged 

use/listening can damage the ear.  

 You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations 

created by obstructed hearing. 

 Even if your headphones or earphones are the open-air type designed to let you hear outside sounds, 

do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s around you.  

 Sound can be deceiving. Over time, your hearing “comfort level” adapts to higher volumes of sound. 

What sounds “normal” can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting 

the volume of your device at a safe level BEFORE your hearing adapts.  

 To establish a safe volume level: 

a) Start by setting volume low. 

b) Slowly increase the sound until you can hear it comfortably, clearly and without distortion. Once 

you have established a comfortable sound level, leave it there; do not increase volume further.  

 

This manual can be changed in case of upgrades or changes on your device and all information is subject to 

change without prior notification.  
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Warranty 
 

The terms and conditions of the guarantee provided by Oktabit SA for the VERO products. 

 

Thank you for buying this product. We hope that you will be completely satisfied with your choice. The product 

is designed and manufactured with criterion to fully meet our high standards. In the unlikely event that it 

becomes necessary to repair or service the product during the warranty, please contact our company or the 

supplier from which you purchased the product. 

To avoid any unnecessary hassle and before contacting our company or the supplier, we recommend that you 

read the instruction manual carefully. 

  

Warranty 

 

This warranty applies to the VERO product that you purchased, provided that it was bought in Greece, where 

the repair will take place during the warranty. The company Oktabit SA guarantees that the product is free of 

any defect related to materials or workmanship and is competent to provide warranty for one year from the 

date of original purchase and to meet the obligations arising from it. 

If within the warranty period, the product proves to be defective due to improper materials or workmanship, 

Oktabit SA will repair or replace, at its option and without charge for labor or parts, the product or its defective 

parts within a reasonable time, under the terms and conditions set forth below. 

Oktabit SA can replace defective products or parts with new or refurbished products or components. All 

products and parts replaced remain the property of Oktabit SA. 
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Repairs under this warranty will be provided only if the defective product, is accompanied by the original 

invoice or sales receipt (indicating the date of purchase, product model and name of the store). Oktabit SA can 

deny the free repair during the warranty period, if these documents are not provided or if the purchase date, 

product or product model or store name are not clearly indicated. This warranty does not apply if the model 

name or product serial number has been altered, deleted, removed or made illegible. 

To avoid damage or loss / erasure of removable storage media or accessories data, you must remove these 

before submitting your product for service. 

  

This warranty does not cover:  

 

1. Costs and risks associated with transporting the product to and from Oktabit SA. 

2. Periodic maintenance and repair or replacement of parts as a result of normal wear. 

3. Consumables (components that are expected to require periodic replacement during the lifetime of the 

product such as batteries or wires) 

4. Damage or defect caused by misuse and includes: 

i. handling brought physical, sensory or surface damage or changes in the product or damage to 

the LCD screen. 

ii. operation or handling incompatible with the normal individual use. 

iii. abnormal or not complying with the instructions of Oktabit SA installation and usage of the 

product. 

iv. faulty maintenance of the product according to instructions on proper maintenance provided 

by Oktabit SA. 

v. installing or using the product in a manner inconsistent with the technical specifications and 

standards in force, in the country where the product is installed and used. 
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5. Virus infections or use of the product with software not supplied with the product or improper 

installation of software. 

6. Defects in systems with which it is used or in which the product is incorporated except other products 

Oktabit SA specially designed for use with this product. 

7. Use the product with accessories, peripheral equipment and other products that the type, condition and 

standard is other than prescribed by Oktabit SA. 

8. Repair or attempt at repair by unauthorized persons. 

9. Adjustments or adaptations without prior written consent of Oktabit SA, which include: 

i. upgrading the product beyond specifications or features described in the user manual. 

ii. modifications of the product to conform it to national or local technical and safety standards 

that apply in countries for which the product was not specifically designed and constructed. 

10. Neglect of all forms. 

11. Accidents, fire, liquids, chemicals, other substances, flooding, vibrations, excessive heat, improper 

ventilation, power surges, excess or incorrect supply or input voltage, radiation, electrostatic discharges 

including lighting, other external forces and impacts. 

12. The supplied or provided software and its licenses (either from Oktabit SA, or another manufacturer) 

which is exempt under warranty or covered by a separate warranty. 

Besides to all mentioned above, Oktabit SA makes no warranties (express, implied, statutory or otherwise) 

regarding the quality, performance, accuracy, reliability, suitability of the product or supplied software or 

accompanying product for a particular purpose. 

  

Oktabit SA's sole obligation under this warranty is to repair or replace products subject to the terms and 

conditions of the guarantee. Oktabit SA is not responsible for any damage or loss (including financial and 

intangible losses) associated with products, repair, this warranty, the price paid for the purchase of the product, 
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loss of profits, revenue, data, enjoyment or use of the product or any associated products direct incidental or 

consequential loss or damage, even if such loss or damage relates to: 

1. Impaired functioning or non-functioning of the product or associated products, for defects or 

unavailability during the period it is in Oktabit SA or a reseller, which caused unavailability of the product, 

loss of user time or stop of the working process. 

2. Providing inaccurate information required by the product or connected products. 

3. Damage or loss of software programs or removable data storage media or 

4. Infections from viruses or other causes. 

 

The above applies to loss and damages, subject to any general principles of law, including negligence, or other 

tort, breach of contract, express or implied warranty and strict liability (even with respect to matters for which 

Oktabit SA has been advised of the possibility of such damages). 

  

To the extent that applicable law prohibits or limits these liability exclusions, Oktabit SA excludes or limits its 

liability only to the maximum extent permitted by applicable law and reserves its legal rights. In no event shall 

the responsibility of Oktabit SA under this guarantee, exceed the price paid for the product. 

The consumer has the rights resulting under this warranty against Oktabit SA, under the terms contained 

therein. 
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Η συσκευή με μια ματιά 
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Πριν από τη χρήση 
 

Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λειτουργικού συστήματος πριν από την πρώτη 

χρήση του υπολογιστή. Η διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω 

διαδικασίες: 

 

 Επιλογή μιας περιοχής και μιας γλώσσας 

 Αποδοχή των όρων άδειας χρήσης* 

 Εξατομίκευση του υπολογιστή σας 

 Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης στο Internet 

 Ρυθμίσεις υπολογιστή 

 Δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη 

 

*Παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους άδειας χρήσης λογισμικού των Windows πριν 

από τη χρήση της συσκευής. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, συμφωνείτε με 

τους προαναφερόμενους όρους. 
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Πριν από τη χρήση 
 
Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας 

 

Στην περίπτωση που η ημερομηνία και η ώρα του συστήματος δεν είναι σωστά, μπορείτε να την αλλάξετε 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

 

1) Από την Οθόνη Έναρξης πατήστε το «Επιφάνεια εργασίας». 

2) Πατήστε την ημερομηνία που βρίσκεται στη κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας. 

3) Πατήστε το «Αλλαγή ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας…». 

4) Πατήστε το «Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας…». 

5) Επιλέξτε τη σωστή ημερομηνία από το πεδίο «Ημερομηνία:». 

6) Εισάγετε τη σωστή ώρα στο πεδίο «Ώρα:». 

7) Πατήστε το «ΟΚ» 

8) Πατήστε το «ΟΚ». 

 

Εγκατάσταση του Microsoft Office 

 

1) Από τo κέντρο της Οθόνης Έναρξης σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω. 

2) Πατήστε το “Microsoft Office”. 

3) Πατήστε το «Ενεργοποίηση». 

4) Πατήστε το «Εγκατάσταση». 

5) Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης. 
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Οθόνη Έναρξης 
 

Η οθόνη έναρξης είναι ένα περιβάλλον 

εργασίας βελτιστοποιημένο για οθόνες 

αφής, που ωστόσο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εξίσου και με ποντίκι ή 

άλλη συσκευή κατάδειξης. Κάθε πλακίδιο 

στην οθόνη έναρξης είναι συσχετισμένο με 

μια εφαρμογή, μια τοποθεσία Web, μια 

λίστα αναπαραγωγής, ένα άτομο ή 

οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για εσάς. 

Ορισμένα πλακίδια είναι κινούμενα ώστε 

να σας δείχνουν τις τελευταίες 

πληροφορίες, όπως ενημερώσεις κατάστασης ή καιρικές προβλέψεις. 

 

Στην οθόνη έναρξης μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

 

 Για να ανοίξετε τη συσχετισμένη εφαρμογή ή λειτουργία, κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στο 

πλακίδιο. 

 Για να μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογών, σύρετε προς τα πάνω το κέντρο της οθόνης ή κάντε κλικ 

στο βέλος κάτω   που βρίσκεται κοντά στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 

 Για να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας, κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στο πλακίδιο της 

επιφάνειας εργασίας. 
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Επιφάνεια εργασίας 
Η επιφάνεια εργασίας των νέων Windows μοιάζει ως προς την 
εμφάνιση και τον τρόπο λειτουργίας με την επιφάνεια 
εργασίας προηγούμενων εκδόσεων των Windows. Μπορείτε 
να εκτελείτε προγράμματα των Windows, να διαχειρίζεστε 
αρχεία και να αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Πίνακα 
Ελέγχου από την επιφάνεια εργασίας. Λειτουργίες όπως η 
αναζήτηση και η περιήγηση σε προγράμματα και ρυθμίσεις, 
οι οποίες βρίσκονταν στο μενού έναρξης σε παλαιότερες 
εκδόσεις, είναι διαθέσιμες μέσω των συμβόλων στα νέα 
Windows. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύμβολα" στη συνέχεια 
αυτού του εγγράφου για λεπτομέρειες.  
 
Η επιφάνεια εργασίας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
1. Έναρξη των Windows: Βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ σε αυτό το 

στοιχείο ελέγχου, για να μεταβείτε στην οθόνη έναρξης. 
2. Γραμμή εργασιών: Βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δίπλα στο στοιχείο ελέγχου της οθόνης έναρξης. 

Περιλαμβάνει συντομεύσεις για τον Internet Explorer® και την Εξερεύνηση αρχείων. Μπορείτε να καρφιτσώσετε 
επιπλέον συντομεύσεις στη γραμμή εργασιών. Επίσης, στη γραμμή εργασιών εμφανίζονται εικονίδια για τα ανοιχτά 
προγράμματα της επιφάνειας εργασίας. 

3. Γραμμή εργαλείων: Βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, κοντά στη δεξιά πλευρά. Περιλαμβάνει συντομεύσεις για 
κάποια εργαλεία, δυνατότητες και ρυθμίσεις. 

4. Περιοχή επιφάνειας εργασίας: Αυτή είναι η μεγαλύτερη περιοχή της οθόνης, στην οποία μπορείτε να προσθέσετε 
εικονίδια ως συντομεύσεις για τα προγράμματά σας και να ταξινομήσετε τα εικονίδια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. 
Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας σας. 
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Σύμβολα 
 

Με τα σύμβολα μπορείτε να περιηγείστε σε 

ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα Windows, να 

πραγματοποιείτε αναζήτηση, να αποκτάτε 

πρόσβαση σε ρυθμίσεις, να κάνετε κοινή χρήση 

αρχείων και ούτω καθεξής. Μπορείτε να ανοίξετε 

τα σύμβολα από την οθόνη έναρξης, την 

επιφάνεια εργασίας ή οποιονδήποτε άλλο χώρο 

εργασίας. 

 

 

Για να ανοίξετε τα σύμβολα, κάντε ένα από τα 

εξής: 

 

 Ποντίκι: Μετακινήστε το δείκτη στην πάνω ή την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 

 

 Αφή: Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης. 

 

 Πληκτρολόγιο: Πατήστε το συνδυασμό του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows + C. 
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Στις ακόλουθες ενότητες περιγράφονται οι λειτουργίες περιήγησης που υποστηρίζονται και στην επιφάνεια 

εργασίας και στην οθόνη έναρξης ή τις εφαρμογές. 

 

Αναζήτηση 

Αναζητήστε διαθέσιμες εφαρμογές, ρυθμίσεις και αρχεία. 

 

Κοινή χρήση 

Πραγματοποιήστε κοινή χρήση αρχείων, συνδέσεων Web και άλλων στοιχείων με άλλα άτομα. Η 

πλήρης υποστήριξη περιορίζεται στις εφαρμογές του Windows Store. Ανοίξτε μια εφαρμογή του 

Windows Store, επιλέξτε το στοιχείο προς κοινή χρήση, ανοίξτε τα σύμβολα και, στη συνέχεια, κτυπήστε 

ελαφρά ή κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση (Share) 

 

Έναρξη 

Πραγματοποιήστε εναλλαγή ανάμεσα στην οθόνη έναρξης, την επιφάνεια εργασίας και μια ανοιχτή 

εφαρμογή. 

 

Συσκευές 

Αλληλεπιδράστε με συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή σας. 

 

Ρυθμίσεις 

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. 
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Κινήσεις αφής και στοιχεία ελέγχου ποντικιού 
 

Τα νέα Windows υποστηρίζουν εξίσου τη χρήση κινήσεων αφής και στοιχείων ελέγχου ποντικιού. Οι 

παρακάτω είναι βασικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας μια οθόνη αφής ή μια συσκευή 

κατάδειξης. 
 

 Άνοιγμα μιας εφαρμογής ή επιλογή από μια εφαρμογή 

Αφή: Κτυπήστε ελαφρά. 

Ποντίκι: Κάντε κλικ. 
 

 Μετακίνηση ενός αντικειμένου 

Αφή: Σύρετε ένα στοιχείο στην επιθυμητή θέση. 

Ποντίκι: Κάντε κλικ, κρατήστε και σύρετε ένα στοιχείο. 
 

 Σμίκρυνση 

Αφή: Ενώστε δύο δάχτυλα. 

Ποντίκι: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl κατά την κύλιση του τροχού του ποντικιού προς τα πίσω. 
 

 Μεγέθυνση 

Αφή: Ανοίξτε δύο δάχτυλα σε διάσταση. 

Ποντίκι: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl κατά την κύλιση του τροχού του ποντικιού προς τα εμπρός. 
 

 Περιστροφή ενός στοιχείου 

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν την περιστροφή. 
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Αφή: Τοποθετήστε δύο ή περισσότερα δάκτυλα σε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τα 

δάκτυλά σας. 

Ποντίκι: Αν η εφαρμογή υποστηρίζει την περιστροφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο περιστροφής. 
 

 Εμφάνιση των συμβόλων 

Αφή: Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά. 

Ποντίκι: Μετακινήστε το δείκτη στην πάνω ή την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 
 

 Κύλιση ανάμεσα στα στοιχεία 

Αφή: Σύρετε. 

Ποντίκι: Περιστρέψτε τον τροχό του ποντικιού. 

Μετακινήστε το δείκτη για να εμφανίσετε τη γραμμή κύλισης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε 

τη γραμμή κύλισης. 
 

 Εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών 

Αφή: Σαρώστε προς τα μέσα από την αριστερή πλευρά. 

Ποντίκι: Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, 

κάντε κλικ. Συνεχίστε να κάνετε κλικ, για να μετακινηθείτε κυκλικά σε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. 
 

 Προβολή εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα 

Αφή: Σαρώστε προς τα μέσα και προς τα έξω από την αριστερή πλευρά. 

Ποντίκι: Κλείσιμο μιας εφαρμογής 
 

 Προβολή όλων των εφαρμογών 

Αφή: Σύρετε προς τα πάνω από το κέντρο της οθόνης έναρξης. 
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Ποντίκι: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του βέλους   που βρίσκεται κοντά στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης 

έναρξης. 
 

 Προσαρμογή πλακιδίων ή εμφάνιση επιλογών εφαρμογών 

Αφή: Σαρώστε προς τα μέσα από την πάνω ή την κάτω πλευρά της οθόνης έναρξης ή της εφαρμογής. 

Ποντίκι: Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στην οθόνη ή σε ένα πλακίδιο. 
 

 Κλείσιμο μιας εφαρμογής 

Αφή: Σύρετε προς τα κάτω από την πάνω πλευρά της οθόνης μέχρι κάτω. 

Ποντίκι: Από την πάνω πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ, κρατήστε και μετακινήστε το δείκτη στην κάτω 

πλευρά. Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί. 
 

 Εμφάνιση δύο εφαρμογών δίπλα-δίπλα 

Αφή: Σύρετε προς τα κάτω από την πάνω πλευρά της οθόνης προς την αριστερή ή τη δεξιά μέχρι να 

εμφανιστεί ένα διαχωριστικό. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην οθόνη έναρξης ή εφαρμογών και 

κτυπήστε ελαφρά την επόμενη επιθυμητή εφαρμογή. 

Ποντίκι: Από την πάνω πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ, κρατήστε και μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω 

και κατόπιν προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Αφήστε το κουμπί όταν εμφανιστεί ένα διαχωριστικό. 

Μεταβείτε στην οθόνη έναρξης ή εφαρμογών και κάντε κλικ στην επόμενη επιθυμητή εφαρμογή. 

 

Περισσότερες συμβουλές για τα νέα Windows 

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των νέων Windows, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής: 

 Ανοίξτε την εφαρμογή Βοήθεια+συμβουλές από την οθόνη έναρξης ή την οθόνη εφαρμογών. 

 Στην οθόνη εφαρμογών, κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια και υποστήριξη (Help and 

Support), για να ανοίξετε το σύστημα πληροφοριών Βοήθειας και υποστήριξης των Windows. 
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Προφυλάξεις Ασφαλείας 
 

 Προφυλάξτε τη συσκευή και τον φορτιστή της από προσκρούσεις και πτώσεις. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον φορτιστή σε υπερβολικά ζεστές ή κρύες συνθήκες και σε 

περιβάλλον με σκόνη ή αυξημένη παρουσία υγρασίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή και 

ηλεκτροπληξίας.  

 Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.  

 Η κανονική λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (ESD). Αν 

συμβεί αυτό, απλά κάντε επανεκκίνηση. Κατά τη διάρκεια μετάδοσης αρχείων, παρακαλούμε να 

χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή και να την λειτουργείτε σε περιβάλλον χωρίς στατικό ηλεκτρισμό.   

 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά. Στην περίπτωση που νερό ή άλλα υγρά 

εισέλθουν στη συσκευή απενεργοποιήστε την αμέσως και καθαρίστε την προσεκτικά.  

 Για την συντήρηση ή τις διαδικασίες καθαρισμού αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από το ρεύμα. Μην 

χρησιμοποιείτε χημικά ή τοξικά για να καθαρίσετε τη συσκευή, έτσι ώστε να αποφύγετε την διάβρωση 

της. Καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί.  

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοια σημεία. 

Μην τοποθετείτε την συσκευή ή τον φορτιστή πάνω σε θερμές επιφάνειες (καλοριφέρ, σόμπες, 

φούρνους κλπ.) και μην την εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης. 

Ο αερισμός της δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως 

εφημερίδα, τραπεζομάντηλο, κουρτίνες κ.τ.λ.   

 Εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή. 

 Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς, για την χρήση της συσκευής.  

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε μέτρια κλίματα και με σύνεση.   
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 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την απόρριψη της μπαταρίας.   

 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, 

κακή χρήση, τροποποίηση της συσκευής ή αντικατάσταση της μπαταρίας.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το 

προϊόν. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Ή ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να φορτίζετε την 

μπαταρία τουλάχιστον μια φορά το μήνα για την καλή διατήρησή της.  

 Φορτίστε την μπαταρία αν:  

1) Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι  (μία άδεια μπαταρία) 

2) Η συσκευή κλείνει αυτόματα μετά από επανεκκίνηση. 

3) Δεν υπάρχει απόκριση όταν πατάτε τα πλήκτρα (τα οποία είναι ξεκλείδωτα με μπαταρία γεμάτη). 

 Μην διακόπτετε την σύνδεση κατά την διαμόρφωση της συσκευής ή την μεταφορά αρχείων. 

Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να χαθούν. 

 Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σαν φορητός σκληρός δίσκος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την 

μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει μόνιμη απώλεια δεδομένων.  

 Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τη συσκευή και εγκαταστήστε δεδομένα χρησιμοποιώντας τα 

εξαρτήματα/ αξεσουάρ που παρέχονται και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για πληροφορίες ηλεκτρικής λειτουργίας και 

ασφαλείας πριν από τη λειτουργία της συσκευής ή την εγκατάσταση δεδομένων. 

 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς παρακαλούμε να μην εκθέτετε τη συσκευή σε 

βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα με 

υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.  
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 Για χρήση κοντά σε βηματοδότη συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και για περισσότερες πληροφορίες την 

εταιρεία παροχής του βηματοδότη. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 

μικρότερη των 20cm από ένα βηματοδότη.  

 Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιείτε ιατρικό 

εξοπλισμό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του εξοπλισμού ή επικοινωνήστε με τον 

κατασκευαστή του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες προφύλαξης. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος έκρηξης (κοντά σε καύσιμα ή 

εύφλεκτες χημικές ουσίες). Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε παρόμοιο περιβάλλον 

και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας ΑΤΕΧ. 

 Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Όταν οδηγείτε, προτεραιότητα έχει 

η δικιά σας ασφάλεια και η ασφάλεια των επιβαινόντων. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την συσκευή σας 

όταν οδηγείτε ή ενώ χειρίζεστε όχημα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και είναι 

παράνομο σε πολλές περιοχές. 

 Για την αντικατάσταση της μπαταρίας αποταθείτε στο εξουσιοδοτημένο Service. 

 Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, φωτιά, πηγές 

θερμότητας κλπ. 

 Παρακαλούμε ακολουθείστε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την απόρριψη μπαταριών. 

 Για τον φορτιστή, ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα 

ταυτοποίησης του (220V). Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον 

κατασκευαστή. 

 Ο φορτιστής είναι μια συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, και δεν παρέχεται εξωτερική γείωση.   

 Αν ο φορτιστής αποσυνδεθεί από τη συσκευή, η συσκευή θα παραμείνει λειτουργική όσο η μπαταρία 

έχει επαρκές φορτίο. 
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  Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδεικνύει ότι 

το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Το παρόν προϊόν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕC, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 

ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμό. Σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕC, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή 

την απαξίωση τους δεν πρέπει να απορρίπτονται στα σκουπίδια μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. 

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη 

υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα έτσι ώστε να 

προωθήσετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών της πόρων. Για να απορρίψετε τη 

χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και 

συλλογής που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο 

αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.   

  H Oktabit AE δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός «VERO Tablet W102i» συμμορφώνεται με τις βασικές 

απαιτήσεις και άλλες διατάξεις της οδηγίας 99/5/ΕC Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και 

ραδιοεξοπλισμός (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης 

διατίθεται από την OKTABIT AE, ΓΟΥΝΑΡΗ 26, 15343 Αγία Παρασκευή τηλ (+30) 2118888000 ή στη 

διεύθυνση www.oktabit.gr 

 

 

 

 

http://www.oktabit.gr/
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Προφύλαξη Ακοής 
 Αυτό το προϊόν σέβεται τους ισχύοντες κανονισμούς για τον περιορισμό της παραγόμενης έντασης ήχου των 

συσκευών ήχου, σε ένα ασφαλές επίπεδο. Ακούγοντας από τη συσκευή σας με ακουστικά σε υψηλή ένταση, 
διατρέχετε τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης της ακοής σας. Ακόμα κι είναι είστε συνηθισμένοι να ακούτε σε υψηλή 
ένταση και σας φαίνεται φυσιολογικό, διατρέχετε ακόμα τον κίνδυνο να βλάψετε την ακοή σας. Μειώστε την 
ένταση του ήχου της συσκευής σας σε ένα λογικό επίπεδο για να αποφευχθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή. Αν ακούτε 
κουδούνισμα στα αυτιά σας, μειώστε την ένταση του ήχου ή απενεργοποιήστε τη συσκευή σας. Αυτή η συσκευή 
έχει δοκιμαστεί με ακουστικά ποικίλλων τύπων. Προκειμένου να διατηρηθεί η ακοή σας, καλό είναι να 
χρησιμοποιείτε μόνο ακουστικά που σέβονται τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε πλήρη ισχύ, η παρατεταμένη 
χρήση/ακρόαση μπορεί να βλάψει το αυτί. 

 Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες 
καταστάσεις που δημιουργούνται λόγω παρεμποδισμένης δυνατότητας επικοινωνίας από έλλειψη ακοής. 

 Ακόμη και αν τα ακουστικά σας είναι τύπου ανοιχτού χώρου, σχεδιασμένα για να σας επιτρέπουν να ακούτε 
εξωτερικούς ήχους, μην αυξάνετε την ένταση τόσο ώστε να μην μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.  

 Ο ήχος μπορεί να σας εξαπατά. Με την πάροδο του χρόνου, το «επίπεδο άνεσης» της ακοής σας προσαρμόζεται σε 
υψηλότερες εντάσεις ήχου. Αυτό που ακούγεται "κανονικό", μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και 
επιβλαβές για την ακοή σας. Προφυλαχθείτε από αυτό ρυθμίζοντας την ένταση ήχου της συσκευής σας σε ένα 
ασφαλές επίπεδο ΠΡΙΝ από την προσαρμογή της ακοής σας 

 Για να καθορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης: 
1) Ξεκινήστε ρυθμίζοντας την ένταση χαμηλά. 
2) Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, και χωρίς παραμόρφωση. Μόλις 

δημιουργήσατε ένα άνετο επίπεδο ήχου. Μην αυξήσετε περαιτέρω την ένταση.  

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφοροποιείται σε περιπτώσεις αναβάθμισης ή αλλαγών στη συσκευή σας και 

όλες οι πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
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Εγγύηση από τη Oktabit AE 
 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγγύησης, που παρέχει η Oktabit AE για τα προϊόντα VERO. 
 
Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτό το προϊόν. Ελπίζουμε να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από την 
επιλογή σας. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με κριτήριο, να ανταποκρίνεται απόλυτα στις 
υψηλές του προδιαγραφές. Στην απίθανη περίπτωση που θα προκύψει η ανάγκη για επισκευή (service) στη 
διάρκεια της εγγύησης, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας ή το κατάστημα αγοράς. 
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία και προτού απευθυνθείτε στην εταιρία μας ή τον προμηθευτή 
σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. 
 
Η Εγγύησή σας 
 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν VERO που αγοράσατε, με την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε στην 
Ελλάδα, όπου επιδιώκεται και η επισκευή του στη διάρκεια της εγγύησης. Η εταιρεία Oktabit εγγυάται ότι το 
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα που σχετίζεται με τα υλικά ή την κατασκευή και είναι αρμόδια 
να παρέχει εγγύηση, για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής του αγοράς και να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. 
Εάν, μέσα στην περίοδο εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν λόγω ακατάλληλων υλικών ή 
κατασκευής, η Oktabit θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατ’ επιλογήν της και χωρίς επιβάρυνση για 
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με 
βάση τους όρους και τις συνθήκες που ακολουθούν παρακάτω. 
Η Oktabit μπορεί να αντικαταστήσει ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα 
ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί παραμένουν στην ιδιοκτησία της 
Oktabit. 
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Επισκευές με βάση την παρούσα εγγύηση θα παρέχονται μόνο εάν το ελαττωματικό προϊόν, συνοδεύεται από 
το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του 
προϊόντος και της επωνυμίας του καταστήματος). Η Oktabit μπορεί να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή κατά την 
περίοδο εγγύησης, εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά, 
η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του καταστήματος. Η παρούσα 
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, 
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 
Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα 
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή. 
 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει: 
 
1. Έξοδα και κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς και από την Oktabit. 
2. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσιολογικής 

φθοράς. 
3. Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος όπως μπαταρίες ή καλώδια) 
4. Ζημιά ή ελάττωμα που προκλήθηκε λόγω κακής χρήσης και συμπεριλαμβάνει : 

i. χειρισμό που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη 
στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

ii. λειτουργία ή χειρισμό που δεν συμβιβάζονται με την κανονική ατομική χρήση. 
iii. μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Oktabit εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος. 
iv. ελλιπή συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Oktabit. 
v. εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το 
προϊόν. 
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5. Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή 
λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού. 

6. Ελαττώματα σε συστήματα με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός 
από άλλα προϊόντα της Oktabit ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν. 

7. Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, 
η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Oktabit. 

8. Επισκευή ή προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
9. Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Oktabit, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται: 
i. η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης 
ii. οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές 

προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε 
ειδικά σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. 

10. Αμέλεια κάθε μορφής 
11. Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, 

ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, 
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών 
δυνάμεων και επιδράσεων. 

12. Το παρεχόμενο ή προβλεπόμενο λογισμικό και τις άδειες χρήσης του (είτε από την Oktabit, είτε από 
άλλο κατασκευαστή) το οποίο εξαιρείται από την εγγύηση ή καλύπτεται από ξεχωριστή δήλωση 
εγγύησης. 

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Oktabit δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του 
νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του 
προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. 
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Η μοναδική υποχρέωση της Oktabit σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση 
προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Oktabit δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
ζημιά ή απώλεια (συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών και άυλων απωλειών), που σχετίζεται με τα 
προϊόντα, την επισκευή, την παρούσα εγγύηση, του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του 
προϊόντος, της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή 
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων, της άμεσης παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, 
ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε: 
 
1. Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων 

ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στην Oktabit ή σε μεταπωλητή, η οποία 
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας. 

2. Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα. 
3. Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή 
4. Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες. 

 
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής 
εγγύησης και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και όσον αφορά θέματα, για τα οποία η Oktabit έχει ειδοποιηθεί για 
τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών). 
 
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Oktabit εξαιρεί 
ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία και 
επιφυλάσσεται για τα  νόμιμα δικαιώματά της. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Oktabit κατά την παρούσα 
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος. 
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Oktabit τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα 
με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν. 
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