IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες προϊόντος + ασφάλειας και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Η μη χρήση αυτού του προϊόντος σύμφωνα με όλες τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό σας ή τον τραυματισμό άλλων ή την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή άλλη υλική ζημιά.
Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε το Karma Grip και τα εξαρτήματά του ως μέρος του ενεργού τρόπου
ζωής σας. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό:
•

Να χρησιμοποιείτε το Karma Grip και τα εξαρτήματά του τοποθετημένα σε βάση σώματος μόνο σε
παθητικές ασκήσεις.

•

Να αποφεύγετε την επαφή με δέντρα ή άλλα φυσικά αντικείμενα κατά τη χρήση.

Μην πετάτε κάτω, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, συνθλίβετε, κάμπτετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε,
σκίζετε, τοποθετείτε σε φούρνο μικροκυμάτων, αποτεφρώνετε ή βάφετε το Karma Grip. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
Μην τοποθετείτε ξένα σώματα μέσα σε οποιοδήποτε άνοιγμα του Karma Grip και των εξαρτημάτων του, όπως στη
θύρα USB.
Μην χρησιμοποιείτε το Karma Grip ή τα εξαρτήματά του αν έχουν οποιαδήποτε ζημιά—για παράδειγμα, αν έχουν ρωγμές,
τρύπες ή έχουν έρθει σε επαφή με υγρό.
Η επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή έκθεση σε ηλεκτροπληξία ή/και κινδύνους
ηλεκτρικής ή μηχανικής φύσης. Αν το Karma Grip ή τα εξαρτήματά του σπάσουν και εκτεθούν τα εσωτερικά τους
εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της GoPro για βοήθεια.

Το Karma Grip περιέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου που τροφοδοτεί το προϊόν όταν είναι συναρμολογημένο
και σε χρήση. Η μπαταρία που παρέχεται με το Karma Grip δεν μπορεί να συντηρηθεί από τον χρήστη.
Οι μπαταρίες στο εσωτερικό του προϊόντος πρέπει να φορτιστούν πριν τη χρήση του. Χρησιμοποιείτε πάντα τον σωστό
φορτιστή και ανατρέχετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού για οδηγίες ορθής φόρτισης.
Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τη μπαταρία του Karma Grip, αφού έτσι μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή έκθεση σε ηλεκτροπληξία. Αν παρατηρήσετε σημαντική υπερθέρμανση, καπνό, ή μυρωδιά
καμμένου από το Karma Grip, απενεργοποιήστε το και μην το χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με την
Υποστήριξη Πελατών της GoPro για βοήθεια.
Μην ενεργοποιείτε το Karma Grip αν είναι βρεγμένο. Αν το Karma Grip είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το και,
αν η μπαταρία ενός εξαρτήματος μπορεί να αφαιρεθεί, αφαιρέστε την αμέσως. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει καλά πριν το
χρησιμοποιήσετε ξανά.
Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια. Στην απίθανη περίπτωση που θα διαρρεύσει
υγρό στο δέρμα σας, πλύνετε το επηρεαζόμενο σημείο με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν στερεώνετε την κάμερά σας στο Karma Grip ή στα εξαρτήματά του, ώστε να μην προκληθεί ζημιά
στον σταθεροποιητή της κάμερας, ο οποίος είναι ένα ευαίσθητο όργανο. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε με το Karma
Grip μόνο γνήσια εξαρτήματα που έχετε προμηθευτεί ή αγοράσει από την GoPro. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές που
οφείλονται στη χρήση μη εξουσιοδοτημένων προσαρτημάτων. Για τα εγκεκριμένα εξαρτήματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
gopro.com.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε το Karma Grip κοντά σε νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για όλες τις επισκευές. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει πάθει
οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει φθαρεί το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, αν έχει χυθεί νερό ή αν έχουν πέσει
αντικείμενα μέσα στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει
πέσει κάτω.
Περιορισμένη εγγύηση
Η GoPro εγγυάται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς, ότι το Karma Grip ή τα
εξαρτήματά του θα είναι ελεύθερα ελαττωμάτων σε υλικά και εργασία κάτω από κανονική χρήση. Σε περίπτωση
ελαττώματος, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της GoPro (gopro.com/help) για βοήθεια. Η μοναδική
υποχρέωση της GoPro βάσει της παρούσας εγγύησης θα είναι, κατ’ αποκλειστικά δική της επιλογή, να επισκευάσει ή
να αντικαταστήσει το Karma Grip ή τα εξαρτήματά του. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν πάθει
βλάβη λόγω κακού χειρισμού, ατυχήματος ή φυσιολογικής φθοράς από τον χρόνο και τη χρήση. Η παρούσα εγγύηση ή
οποιαδήποτε άλλη εγγύηση δεν καλύπτει επίσης ζημιές που οφείλονται στη χρήση μπαταριών, καλωδίων τροφοδοσίας
ή άλλων εξαρτημάτων φόρτισης/επαναφόρτισης μπαταριών άλλων κατασκευαστών από της GoPro. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η GOPRO ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ. ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GOPRO ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ
Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΛΘΕΙ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ KARMA GRIP Ή ΑΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η GOPRO ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GOPRO ΔΕΝ
ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ KARMA GRIP Ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. Σε ορισμένες
δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ή αποκλεισμοί ή περιορισμοί που
αφορούν τις επακόλουθες ή αποθετικές ζημιές, και συνεπώς οι ανωτέρω περιορισμοί ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή
στην περίπτωσή σας. Η παρούσα εγγύηση σάς παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και
άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την δικαιοδοσία.
Καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η GoPro εκχωρεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία
αγοράς του Karma ή του ανταλλακτικού ή εξαρτήματος Karma και χωρίς χρέωση μια περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή
στον τελικό πελάτη. Αυτή η εγγύηση δεν περιορίζει τυχόν δικαιώματα καταναλωτή τα οποία έχετε βάσει της εγχώριας
καταναλωτικής νομοθεσίας. Αντιθέτως, σας παρέχει επιπλέον δικαιώματα. Η εγγύηση διέπεται από τους εξής όρους και
προϋποθέσεις. Η GoPro εγγυάται ότι για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς, το προϊόν
GoPro θα είναι ελεύθερο ελαττωμάτων σε υλικά κι εργασία κάτω από κανονική χρήση και εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης GoPro (gopro.com/help). Σε περίπτωση ελαττώματος,
επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της GoPro (gopro.com/help) για βοήθεια, όντας έτοιμοι να παρουσιάσετε την
αρχική απόδειξη αγοράς. Η μοναδική υποχρέωση της GoPro βάσει της παρούσας εγγύησης θα είναι, κατ' αποκλειστικά
δική της επιλογή, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα
GoPro που έχουν πάθει βλάβη λόγω κακού χειρισμού, ατυχήματος ή φυσιολογικής φθοράς από τον χρόνο και τη χρήση. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα GoPro που έχουν πάθει βλάβη ως αποτέλεσμα επισκευών που δεν εκτελέστηκαν
από την GoPro ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της GoPro.
Καταναλωτές στην Αυστραλία: Οι παροχές που προσφέρονται με την περιορισμένη εγγύηση της GoPro είναι επιπλέον
άλλων δικαιωμάτων και αποζημιώσεων που δικαιούστε. Τα αγαθά μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν
να εξαιρεθούν βάσει του Καταναλωτικού Δικαίου της Αυστραλίας. Δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για
σημαντική βλάβη και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Επίσης, δικαιούστε να

σας επισκευάσουν ή να σας αντικαταστήσουν το προϊόν αν αυτό δεν μπορεί να έχει αποδεκτή ποιότητα και εφόσον αυτή η
αδυναμία δεν αποτελεί σημαντική βλάβη.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, το προϊόν σας πρέπει να
απορρίπτεται ξεχωριστά από τα αστικά απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής
του, παραδώστε το σε ένα σημείο συλλογής καθορισμένο από τις τοπικές αρχές. Ορισμένα σημεία συλλογής
δέχονται προϊόντα δωρεάν. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας κατά τη στιγμή της
απόρριψής του θα βοηθήσουν στη διατήρηση φυσικών πόρων και εξασφαλίζουν ότι η ανακύκλωσή του θα
γίνει με τρόπο που θα προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.
Με το παρόν, η GoPro, Inc. δηλώνει ότι ο τύπος εξοπλισμού GoPro Karma Grip (KWSS1) συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση στο internet:
gopro.com/help.
ΔΗΛΩΣΗ FCC
Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο
συνθήκες: (1) Η συσκευή δε μπορεί να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται
οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη
λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνος με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή
κλάσης B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης
προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει—και μπορεί να εκπέμψει—
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει
επιβλαβείς παρεμβολές στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός
ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως, οι οποίες μπορούν να
προσδιοριστούν αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει
να επιδιορθώσει τις παρεμβολές, με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:
•

Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.

•

Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.

•

Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος
ο δέκτης.

•

Λήψη βοήθειας από τον μεταπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοράσεως.

Το παρεχόμενο θωρακισμένο καλώδιο USB πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτή τη συσκευή, ώστε να εξασφαλίζεται
συμμόρφωση με τα όρια της FCC για την κλάση B.
Κανονισμοί IC
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS της Industry Canada για εξαίρεση από την αδειοδότηση. Η λειτουργία
υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και (2) αυτή η
συσκευή πρέπει να δέχεται όσες παρεμβολές λαμβάνει—περιλαμβανομένων παρεμβολών που ίσως να έχουν δυσμενείς
συνέπειες στη λειτουργία της συσκευής.
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης B συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003.
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