
Πώς θα βρείτε τον σειριακό αριθμό 

Ο σειριακός αριθμός στα προϊόντα της Canon δεν τοποθετείται πάντα στο ίδιο σημείο. 
Ο σειριακός αριθμός είναι ένας συνδυασμός αριθμητικών ψηφίων ή/και γραμμάτων, 
χωρίς κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες. Αγνοήστε τους αριθμούς ή τα γράμματα 
που εμφανίζονται μέσα σε παρένθεση. 

Φωτογραφικές μηχανές EOS 

Ο σειριακός αριθμός των μηχανών EOS έχει γενικά 12 ψηφία· ωστόσο, σε ορισμένα 
παλαιότερα μοντέλα μπορεί να έχει 6 ή 10 ψηφία. 

Μπορείτε να τον βρείτε στις θέσεις που επισημαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

 Στην κάτω πλευρά της μηχανής, με μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα 

 Πίσω από την οθόνη LCD 

 Σε ένα λευκό αυτοκόλλητο στο κουτί της συσκευασίας της μηχανής 

 

  

  



 

 

 

PowerShot και IXUS 

Ο σειριακός αριθμός των μηχανών PowerShot ή IXUS έχει γενικά 12 ψηφία· ωστόσο, για 
ορισμένα παλαιότερα μοντέλα μπορεί να έχει 9 ή 10 ψηφία. 

Μπορείτε να τον βρείτε στις θέσεις που επισημαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

 Στην κάτω πλευρά της μηχανής, με μαύρο χρώμα 

 Πίσω από την οθόνη LCD 

 Σε ένα λευκό αυτοκόλλητο στο κουτί της συσκευασίας της μηχανής 

 

 



 

 

 

 

Speedlite 

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στις ακόλουθες θέσεις, ανάλογα με την 
παλαιότητα του Speedlite 

 Σε ένα αυτοκόλλητο ένθετο στην κεφαλή του φλας, με μαύρους αριθμούς επάνω 
σε ασημί/γκρι φόντο 

 Εκτυπωμένο στην κεφαλή του φλας 

 



 

 

 

 

Λαβή μπαταρίας 

Ο σειριακός αριθμός των λαβών μπαταρίας αποτελείται μόνο από αριθμούς και, 
γενικά, έχει 10 ψηφία. Εμφανίζεται στην κάτω πλευρά της λαβής μπαταρίας. Σε κάποια 
μοντέλα, πριν από τον σειριακό αριθμό αναγράφονται τα γράμματα “NO.”, ενώ σε άλλα 
μοντέλα υπάρχει μόνο ένας αριθμός. Η θέση στην οποία υπάρχει ο σειριακός αριθμός 
επισημαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 



 

 

 

Φακοί EF 

Ο σειριακός αριθμός μπορεί να έχει μήκος 5, 6, 7, 8, 10 ή 12 ψηφία, ανάλογα με την 
ηλικία και το μοντέλο του φακού σας. 

Μπορείτε να τον βρείτε στις θέσεις που επισημαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

 Εκτυπωμένος στα πλάγια του σώματος του φακού 

 Εκτυπωμένος με μαύρο χρώμα στην πλαστική ή στη μεταλλική περιοχή της 
ηλεκτρονικής βάσης 

 

  



  

 

Να έχετε υπόψη ότι σε κάποιους φακούς ενδέχεται επίσης να αναγράφεται ένας 
κωδικός εταιρείας, ο οποίος όμως δεν είναι ο σειριακός αριθμός. 

Μπορείτε να διακρίνετε εύκολα αυτόν τον κωδικό εταιρείας, καθώς αποτελείται από 
γράμματα και αριθμούς. 

Ένα παράδειγμα κωδικού εταιρείας και σειριακού αριθμού παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

PIXMA 

Ο σειριακός αριθμός στους εκτυπωτές PIXMA έχει μήκος 9 χαρακτήρες και αποτελείται 
από 4 γράμματα τα οποία ακολουθούν 5 αριθμοί, δηλ. XXXX00000. Εκτυπώνεται σε ένα 
αυτοκόλλητο το οποίο θα βρείτε στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή ή στο εσωτερικό του 
– δείτε μερικές από τις πιθανές θέσεις παρακάτω. 

Στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή σας: 



   

 
 
 

Μέσα στον εκτυπωτή σας: 

Σε περίπτωση που, μετά από καιρό, χυθεί μελάνι στο λευκό αυτοκόλλητο στο 

εσωτερικό της συσκευής, μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα στεγνό πανί προκειμένου 

να μπορέσετε να δείτε τον σειριακό αριθμό. 

  

 

Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται επίσης σε ένα λευκό αυτοκόλλητο στα πλάγια της 

συσκευασίας του εκτυπωτή PIXMA. Η θέση του σειριακού αριθμού σε αυτό το 

αυτοκόλλητο επισημαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 



 

 
MAXIFY 

Ο σειριακός αριθμός στους εκτυπωτές MAXIFY έχει μήκος 9 χαρακτήρες και αποτελείται 
από 4 γράμματα τα οποία ακολουθούν 5 αριθμοί, δηλ. XXXX00000. Εκτυπώνεται σε ένα 
αυτοκόλλητο το οποίο θα βρείτε στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή, όπως επισημαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

i-SENSYS 

Η δομή του σειριακού αριθμού των i-SENSYS διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του 
μοντέλου, όπως εξηγείται παρακάτω. 

 Εάν το προϊόν παρέχει μόνο λειτουργία εκτύπωσης, ο σειριακός αριθμός έχει 
μήκος 10 ψηφία και αποτελείται από 4 γράμματα και 6 αριθμούς, δηλ. 
XXXX-000000. 

 Εάν το προϊόν παρέχει λειτουργίες εκτύπωσης και αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ, ο 
σειριακός αριθμός έχει μήκος 8 ψηφία και αποτελείται από 3 γράμματα και 5 
αριθμούς, δηλ. XXX-00000. 

Ο σειριακός αριθμός εκτυπώνεται πάντα σε ένα αυτοκόλλητο, το οποίο μπορείτε να 
βρείτε είτε στην πίσω πλευρά της συσκευής είτε (σε κάποια μοντέλα) στο εσωτερικό 
της. 

Δείτε στις παρακάτω εικόνες παραδείγματα θέσεων σειριακών αριθμών. 



         
 

       
 

Compact φωτογραφικοί εκτυπωτές SELPHY 

Ο σειριακός αριθμός στους εκτυπωτές SELPHY έχει μήκος 10 ψηφία και αποτελείται 
μόνο από αριθμούς, όπως 0123456789. Ο σειριακός αριθμός συνήθως ακολουθεί 2 
αριθμούς μέσα σε παρένθεση, π.χ. (21), αλλά οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση δεν 
αποτελούν τμήμα του σειριακού αριθμού. 

Ο αριθμός εκτυπώνεται σε ένα αυτοκόλλητο το οποίο μπορείτε να βρείτε στη βάση του 
εκτυπωτή, όπως επισημαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

LEGRIA, επαγγελματικές βιντεοκάμερες και κάμερες EOS Cinema 



Ο σειριακός αριθμός για τη βιντεοκάμερά σας θα είναι είτε μια σειρά από αριθμούς και 
γράμματα είτε μια σειρά μόνο από αριθμούς. Γενικά, οι σειριακοί αριθμοί έχουν 12 
ψηφία και αναφέρονται μετά από τα γράμματα “S/N”. Ο σειριακός αριθμός είναι 
κανονικά εκτυπωμένος σε αυτοκόλλητο και συνήθως τοποθετείται στο κάτω μέρος της 
βιντεοκάμερας ή κάτω από την μπαταρία. 

Δείτε στις παρακάτω εικόνες παραδείγματα θέσεων σειριακών αριθμών. 

     

 

Ο σειριακός αριθμός της συσκευής σας ενδέχεται επίσης να είναι εκτυπωμένος σε ένα 
λευκό αυτοκόλλητο στα πλάγια της συσκευασίας στην οποία παραλάβατε τη 
βιντεοκάμερα. Ο σειριακός αριθμός συνήθως ακολουθεί 2 αριθμούς μέσα σε 
παρένθεση, όπως (21), αλλά οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση δεν αποτελούν τμήμα 
του σειριακού αριθμού. 

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη θέση του σειριακού αριθμού σε αυτό το αυτοκόλλητο. 

 



Σειρά CanoScan και CanoScan LiDE 

Ο σειριακός αριθμός στους σαρωτές CanoScan ή CanoScan LiDE έχει μήκος 9 
χαρακτήρες και αποτελείται από 4 γράμματα τα οποία ακολουθούν 5 αριθμοί, δηλ. 
XXXX00000. Σε κάποια μοντέλα αναγράφεται η ένδειξη ‘Serial Number’ (Σειριακός 
αριθμός), ενώ σε άλλα αναγράφονται μόνο τα γράμματα ‘S/N’. Εκτυπώνεται σε ένα 
αυτοκόλλητο το οποίο θα βρείτε στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του σαρωτή. 

Δείτε στις παρακάτω εικόνες παραδείγματα θέσεων σειριακών αριθμών. 

    

 

Προβολείς πολυμέσων 

Ο σειριακός αριθμός όλων των προβολέων είναι πάντα ένας συνδυασμός γραμμάτων 
και αριθμών και μπορείτε να τον βρείτε στην κάτω πλευρά των προϊόντων, όπως 
βλέπετε στις παρακάτω εικόνες: 

    

Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό χρησιμοποιώντας το σύστημα 
μενού του προβολέα, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα: 

 Ανοίξτε το μενού του προβολέα 

 Επιλέξτε την καρτέλα Information (Πληροφορίες) 

 Ο σειριακός αριθμός θα εμφανίζεται όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα: 

 

 



Αριθμομηχανές 

Ο σειριακός αριθμός για αριθμομηχανές με λειτουργία εκτύπωσης βρίσκεται είτε σε 
ένα λευκό αυτοκόλλητο στην κάτω πλευρά του προϊόντος, όπου αναγράφεται μετά από 
τα γράμματα ‘NO’, είτε στην αρχική συσκευασία του προϊόντος, όπως βλέπετε στις 
παρακάτω εικόνες. 

   

 

 

Συσκευές φαξ 

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος, όπως επισημαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Κιάλια 



Γενικά, ο σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από τα κιάλια, αν και στα μοντέλα IS 
βρίσκεται στη θύρα του διαμερίσματος μπαταριών του προϊόντος. 

 

Προσωπικά φωτοαντιγραφικά 

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος, όπως επισημαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 

 

Δικτυακές κάμερες 

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην κάτω πλευρά του προϊόντος, στο πλαίσιο με την 
ένδειξη ‘serial number’. Όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, ο σειριακός αριθμός 
βρίσκεται εκεί όπου βλέπετε την κόκκινη γραμμή. 

 

 


