IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
Ελληνικα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες και εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του Karma™ Drone πριν
το χειριστείτε. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον οδηγό γρήγορης έναρξης, στο εγχειρίδιο χρήσης, σε τυχόν συνοδευτικές
πληροφορίες οδηγιών και online στη διεύθυνση gopro.com/help.
Το σύμβολο αστραπής με αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο
προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης, επικίνδυνης
τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, που ενδέχεται να
είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να δημιουργείται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο να προειδοποιεί τον χρήστη για
την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης σε αυτό
τον οδηγό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η μη χρήση του Karma σύμφωνα με όλες τις οδηγίες
και τους κανονισμούς ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό σας ή τον τραυματισμό άλλων ή την πρόκληση ζημιάς στο
Karma ή άλλη υλική ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή χωρίς τη
ρητή έγκριση του αρμοδίου για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώνουν το
δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Το Karma δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Οι
ανήλικοι δεν πρέπει να χειρίζονται αυτό το προϊόν χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου εξοικειωμένου
με όλες τις οδηγίες χειρισμού. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
Η συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και περιορισμούς αποτελεί
αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Ανάλογα με το πού σχεδιάζεστε να χειρίζεστε το Karma, ίσως
να υπάρχουν απαιτήσεις δήλωσης ή περιορισμοί για τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένων
περιορισμών για το πού θα μπορείτε να πετάτε το Karma.
Μην πετάτε κάτω από την επήρρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών που μπορεί να
εηρεάζουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το Karma με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Μην
χρησιμοποιείτε το Karma για μη εξουσιοδοτημένη επιτήρηση, συγκαλυμμένη χρήση ή με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει τους νόμους προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Η εν
λόγω χρήση συχνά απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να επιφέρει σημαντικές ευθύνες και
ποινική δίωξη.
Πριν την πτήση, να ενημερώνετε πάντα το λογισμικό του Karma στην πλέον
πρόσφατη έκδοση. Ποτέ μην τροποποιείτε το λογισμικό οποιουδήποτε προϊόντος
GoPro, εκτός αν αυτό γίνεται σε συμμόρφωση με οδηγίες της GoPro.
Το Karma χρησιμοποιεί ασύρματες συχνότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως
από πολλές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως βηματοδότες, απινιδωτές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
ή σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως κινητά τηλέφωνα, κάμερες, φούρνοι μικροκυμάτων,
δρομολογητές και ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές. Απενεργοποιείτε τη σύνδεση Wi-Fi της
κάμεράς σας όταν χειρίζεστε το Karma, για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες παρεμβολών.
Αν πετάτε το Karma σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών ή ασύρματων
παρεμβολών, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η επίδοση του Karma, για παράδειγμα με
στιγμιαία απώλεια ελέγχου του οχήματος. Μην πετάτε κοντά σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς
εκπομπής ή αναμεταδότες.
Επιλέξτε μια κατάλληλη υπαίθρια περιοχή για την πτήση. Μην πετάτε σε εσωτερικό χώρο.
Απογειώνεστε και προσγειώνεστε σε χώρους ελεύθερους από εμπόδια, ζώα και ανθρώπους
και παραμένετε σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων (10 ποδιών) από το Karma κατά την
απογείωση και προσγείωση. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι υπάρχει διαθέσιμος σταθερός, στεγνός,
επίπεδος και ανεμπόδιστος χώρος για την απογείωση και προσγείωση του Karma. Μην
προσπαθείτε να προσγειώσετε το Karma σε νερό. Επιθεωρείτε το Karma πριν την απογείωση
για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βλάβες και ότι είναι συναρμολογημένο σύμφωνα με τις οδηγίες
της GoPro. Οι αναδιπλούμενοι βραχίονες και το σκέλος προσγείωσης του Karma πρέπει να
είναι πλήρως ανεπτυγμένα και οι προπέλες να έχουν τοποθετηθεί και σφιχτεί σωστά, χωρίς
ρωγμές ή φθορές. Το σκέλος προσγείωσης του Karma περιέχει ηλεκτρονικά και πρέπει να
παραμένει πλήρως ανεπτυγμένο συνεχώς, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία.
Ελέγχετε τις καιρικές συνθήκες πριν χρησιμοποιήσετε το Karma. Μην χρησιμοποιείτε το
Karma σε δυνατό άνεμο ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως ομίχλη, χιόνι, βροχή, χαλάζι,
κεραυνοί, ανεμοστρόβιλοι, αμμοθύελλες ή τυφώνες. Προσγειώστε τη συσκευή αμέσως αν
αισθανθείτε ότι παρασύρεται από τον άνεμο και δεν έχετε τον πλήρη έλεγχό της.

Το Karma δεν είναι αδιάβροχο και ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο καιρός είναι
αίθριος. Το νερό και η υγρασία καταστρέφουν το Karma και τη μπαταρία που περιλαμβάνει, με
πιθανή συνέπεια την έκρηξη ή την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μην ενεργοποιείτε το Karma αν είναι
βρεγμένο. Αν το Karma είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το και, αν η μπαταρία ενός
εξαρτήματος μπορεί να αφαιρεθεί, αφαιρέστε την αμέσως. Αφήστε το Karma και οποιοδήποτε
εξάρτημα του Karma να στεγνώσουν καλά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Μην πετάτε κάτω, αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε, συνθλίβετε, κάμπτετε, παραμορφώνετε,
τρυπάτε, σκίζετε, τοποθετείτε σε φούρνο μικροκυμάτων, αποτεφρώνετε ή βάφετε τη μπαταρία
του Karma ή το χειριστήριο του Karma. Μην τοποθετείτε ξένα σώματα μέσα στη μπαταριοθήκη
του Karma. Μην χρησιμοποιείτε το Karma ή οποιοδήποτε προϊόν της GoPro που περιέχει
μπαταρία αν το προϊόν έχει οποιαδήποτε ζημιά—για παράδειγμα, αν έχει ρωγμές, τρύπες ή
έχει έρθει σε επαφή με υγρά. Η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας, η πρόκληση βλάβης ή το
άνοιγμα τρυπών σε αυτήν μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Για να αποφύγετε τις συγκρούσεις στον αέρα ή στο έδαφος, διατηρείτε το Karma εντός του
οπτικού σας πεδίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μην πετάτε πάνω από
απροστάτευτους ανθρώπους, ευαίσθητες υποδομές ή κινούμενα οχήματα. Κατά τη διάρκεια
της πτήσης, τηρείτε ασφαλή απόσταση μεταξύ του Karma και γραμμών παροχής ρεύματος,
δένδρων, αεροδρομίων, κτιρίων και οποιωνδήποτε άλλων ενδεχομένως επικίνδυνων
αντικειμένων ή χώρων.

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.

Μην επιχειρείτε να αγγίξετε ή να πιάσετε το Karma κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Οι
προπέλες του Karma έχουν αιχμηρές ακμές και, αν τις αγγίξετε ενώ περιστρέφονται, μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
Πάντα να πετάτε το Karma με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και με πλήρως φορτισμένο
χειριστήριο Karma.
Μπαταρία, φορτιστής και φροντίδα της μπαταρίας
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το Karma
σε βροχή ή υγρασία. Όπως και με κάθε ηλεκτρονικό προϊόν, προσέχετε να μην
χυθούν υγρά σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος. Τα υγρά μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη ή/και κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χειρίζεστε και φυλάτε σωστά τις μπαταρίες για να αποφύγετε
τον τραυματισμό ή την πρόκληση βλάβης. Τα περισσότερα θέματα των
μπαταριών προκύπτουν από ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών και, ιδιαίτερα,
από τη συνεχιζόμενη χρήση κατεστραμμένων μπαταριών.
Οδηγίες για αφαίρεση της μπαταρίας από το Karma μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του Karma. Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τη μπαταρία του χειριστηρίου του Karma, αφού
έτσι μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή έκθεση σε ηλεκτροπληξία.

Μην εκθέτετε το Karma ή τη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, συμπεριλαμβανομένης
της έκθεσης σε απευθείας ηλιακό φως ή σε φωτιά και της φύλαξης ή της χρήσης μέσα σε
αυτοκίνητα όταν η θερμοκρασία είναι μεγάλη, όπου μπορεί να εκτεθεί σε θερμοκρασίες
μεγαλύτερες των 60°C (140°F). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκληθεί παραγωγή
θερμότητας, διάρρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας. Η χρήση της μπαταρίας του Karma με αυτό
τον τρόπο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια απόδοσης και μειωμένη αναμενόμενη
διάρκεια ζωής.
Αν η μπαταρία έχει φθαρεί και αναφλεγεί, μην χρησιμοποιείτε νερό για να κατασβέσετε
τις φλόγες. Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε έναν λειτουργικό πυροσβεστήρα. Μην
βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Αποφεύγετε να τις φυλάτε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα
όπως κλειδιά, κέρματα, συνδετήρες
και κοσμήματα.
Ο φορτιστής της μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό χώρο. Δεν έχει
σχεδιαστεί ούτε έχει δοκιμαστεί για χρήση σε εξωτερικό χώρο, σε τροχόσπιτα ή σε σκάφη.
Μην κάνετε τροποποιήσεις στον φορτιστή της μπαταρίας. Οι μη εξουσιοδοτημένες αλλοιώσεις
μπορεί να υποβαθμίσουν την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την απόδοση
του φορτιστή της μπαταρίας, ενώ μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση. Μην αφήνετε να σας
πέσει ο φορτιστής της μπαταρίας ή η μπαταρία.
Η μπαταρία προορίζεται για να φορτίζεται μόνο με τον φορτιστή μπαταρίας που συνοδεύει το
Karma. Ανατρέξτε στις οδηγίες φόρτισης στο εγχειρίδιο χρήσης του Karma. Μην συνεχίζετε
τη φόρτιση της μπαταρίας αν δεν φτάσει στην πλήρη φόρτιση εντός δύο ωρών. Η υπερφόρτιση

μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, διάρρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας. Αν διαπιστώσετε
παραμόρφωση λόγω θέρμανσης ή διαρροή, απορρίψτε με τον σωστό τρόπο τη μπαταρία.
Μην φορτίζετε και μην συνδέετε μια μπαταρία αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τσακίσει ή
βραχυκυκλωθεί. Πάντα να επιθεωρείτε τη μπαταρία και τον φορτιστή πριν τη φόρτιση. Μην
τρυπάτε, συνθλίβετε, χτυπάτε ή παραμορφώνετε τη μπαταρία ή τον φορτιστή με οποιονδήποτε
τρόπο. Αν οποιοδήποτε παραμορφωθεί, απορρίψτε το χωρίς καθυστέρηση.
Μην στεγνώνετε τα προϊόντα GoPro που περιέχουν μπαταρίες με εξωτερική πηγή θερμότητας
όπως συμβατικός φούρνος, φούρνος μικροκυμάτων ή πιστολάκι για τα μαλλιά.
Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία του Karma για να τροφοδοτήσετε άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκύψει μόνιμη βλάβη στο προϊόν
σας ή/και τραυματισμός.
Φροντίδα και συντήρηση του Karma

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα στον τοίχο, πιάνετε και τραβάτε
από τη βάση του βύσματος κι όχι από το ίδιο το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή
που έχει φθαρεί ή που έχει τσακισμένο ή καμμένο καλώδιο. Αποφεύγετε να φορτίζετε τη
μπαταρία ή το χειριστήριο του Karma σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και μην
χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία.
Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε με το Karma μόνο γνήσια εξαρτήματα και μπαταρίες
που έχετε προμηθευτεί ή αγοράσει από την GoPro. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου,
εξαρτήματος ή φορτιστή που δεν συνιστάται από την GoPro μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης, μπορεί
να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.

4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το Karma σε βροχή
ή υγρασία. Όπως και με κάθε ηλεκτρονικό προϊόν, προσέχετε να μην χυθούν υγρά σε
οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος. Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή/και κίνδυνο
πυρκαγιάς. Ποτέ μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το Karma ή οποιοδήποτε
άλλο προϊόν GoPro, παρά μόνο αν αυτό γίνεται σύμφωνα με οδηγίες της GoPro. Οι μη
εξουσιοδοτημένες αλλοιώσεις μπορεί να υποβαθμίσουν την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με
τους κανονισμούς και την απόδοση του συστήματος.

6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.

Η επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή έκθεση σε
ηλεκτροπληξία ή/και κινδύνους ηλεκτρικής ή μηχανικής φύσης. Το χειριστήριο διαθέτει μια
οθόνη LCD αφής, ο χειρισμός της οποίας πρέπει να γίνεται με προσοχή. Αν η οθόνη LCD
σπάσει, αποφύγετε την επαφή με το γυαλί ή με οποιοδήποτε υγρό, για να αποτρέψετε τον
τραυματισμό. Αν το προϊόν σπάσει και εκτεθούν τα εσωτερικά του εξαρτήματα, επικοινωνήστε
με την Υποστήριξη Πελατών της GoPro για βοήθεια.

10. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς ή
όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

7. Μην φράσσετε τυχόν ανοίγματα αερισμού.
8. Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κάποιος και να
μην μπορεί να τσακιστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα, τις υποδοχές σύνδεσης και το σημείο από
όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από
τον κατασκευαστή.

11. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό επισκευών 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.

Απόρριψη της μπαταρίας
Οι περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς ταξινομούνται ως μη
επικίνδυνα απόβλητα και είναι ασφαλές να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη αστικά απόβλητα.
Σε πολλές περιοχές ισχύουν νόμοι που επιβάλλουν την ανακύκλωση των μπαταριών.
Ελέγξτε την τοπική σας νομοθεσία για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απορρίψετε τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνήθη σκουπίδια. Για να απορρίψετε με ασφάλεια
τις μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς, προστατέψτε τους πόλους από έκθεση σε μέταλλα με
ταινία συσκευασίας, χαρτοταινία ή μονωτική ταινία, ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά κατά τη
μεταφορά τους. Οι μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς, ωστόσο, περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά
και γίνονται αποδεκτές για ανακύκλωση από το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών της
Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). Σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε
τον ιστότοπο Call2Recycle στη διεύθυνση call2recycle.org ή να καλέσετε τον αριθμό
1-800-BATTERY από τη Βόρεια Αμερική, για να βρείτε ένα κοντινό σας σημείο ανακύκλωσης.
Ποτέ μην απορρίπτετε μια μπαταρία σε φωτιά, αφού έτσι μπορεί να εκραγεί.
Περιορισμένη εγγύηση Karma
Η GoPro εγγυάται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς,
ότι το Karma θα είναι ελεύθερο ελαττωμάτων σε υλικά και εργασία κάτω από κανονική
χρήση. Σε περίπτωση ελαττώματος, επικοινωνήσετε 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. 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 Ή ΑΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ KARMA 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 Ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ
KARMA 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, επικοινωνήσετε 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 ανταμοιβή 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 ασύρματου εξοπλισμού
GoPro Karma drone (KWST1) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ
και όλες τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ.
Με το παρόν, η GoPro, Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου εξοπλισμού
χειριστήριο GoPro Karma (KWBH1) συμμορφώνεται με την Οδηγία
2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ.
Με το παρόν, η GoPro, Inc. δηλώνει ότι ο τύπος εξοπλισμού λαβή GoPro
Karma (KWSS1) και φορτιστής GoPro Karma (KWSK1) συμμορφώνονται
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.
Το GoPro Karma drone (KWST1) λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 2412 MHz - 2462 MHz. Η
μέγιστη ισχύς που μεταδίδεται σε αυτές τις ζώνες συχνοτήτων είναι 64.6 mW.
Το χειριστήριο GoPro Karma (KWBH1) λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 2412 MHz - 2462
MHz και 5150 MHz - 5725 MHz. Η μέγιστη ισχύς που μεταδίδεται σε αυτές τις ζώνες
συχνοτήτων είναι 98.6 mW και 69.7 mW, αντίστοιχα.
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.
Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (SAR)
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τα όρια
έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που έχουν οριστεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Επικοινωνιών (FCC) των Η.Π.Α., την Industry Canada (IC) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες χώρες.

Τα πρότυπα έκθεσης για ασύρματες συσκευές χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι
γνωστή ως ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που έχει οριστεί από τις FCC/
IC είναι 1,6 W/kg μεσοσταθμισμένο για 1 γραμμάριο ιστού. Το όριο SAR που συνιστάται από το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg μεσοσταθμισμένο για 10 γραμμάρια ιστού.
Η FCC και η IC έχουν παραχωρήσει Εξουσιοδότηση Εξοπλισμού για αυτή τη συσκευή με
όλα τα αναφερόμενα επίπεδα SAR να έχουν αξιολογηθεί ότι βρίσκονται σε συμμόρφωση με
τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC και της IC. Οι πληροφορίες SAR αυτής της
συσκευής έχουν κατατεθεί στην FCC και την IC και μπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα
Display Grant (εμφάνιση εκχώρησης) στη διεύθυνση www.fcc.gov/oet/ea/fccid, αφού γίνει
αναζήτηση βάσει του FCC ID: CNFKWBH1 και στη βάση δεδομένων Radio Equipment List της
Industry Canada στη διεύθυνση http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?
lang=eng, αφού γίνει αναζήτηση για 10193A-KWBH1.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται ως προς τα όρια SAR για τον γενικό πληθυσμό/ μη
ελεγχόμενη έκθεση στο ANSI/IEEE C95.1-1999 και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις μεθόδους
μέτρησης και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο OET Bulletin 65 Supplement C.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA
GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München, Deutschland
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