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Οδηγίες Χρήσης 

                    Μοντέλα 

Σημαντικό 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν 
εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.  
Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά. 
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Προετοιμασία 
 

Πληροφορίες Ασφάλειας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να 
αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το 
περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν’ απευθύ-

νεστε μόνο στον αντιπρόσωπο. 

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συ-
σκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε 

πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.  

Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε 
ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη 
για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρή-
σης και συντήρησης στα έγγραφα που συνο-
δεύουν τη συσκευή. 
 

Προειδοποίηση: 
Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο σε ι-
σοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη 
για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης 
τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκε-
τή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπλη-
ξία. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ 



    4 
 

Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας 

 
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής. 
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 
3. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις. 
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. 
7. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-

στή.   
8. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρ-

νους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότη-
τα. 

9. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύ-
σμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο 
λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέ-
χονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε 
έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.  

10. Μην τσακίζετε, μην τρυπάτε και μην πατάτε το καλώδιο – ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία 
όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. 

11. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. 
12. Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφω-

να με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρη-
σιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ι-
διαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου. 

13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. 

14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. 
15. Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος 

από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο. 
16. Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να 

είναι εύκολα προσβάσιμη. 
17. Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξα-

ερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης. 
18. Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό. 
19. Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα 

κεριά). 
20. Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
21. Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυ-

μνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανόμενης της άμεσης έκθεσης 
στον ήλιο. Για ν’ αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς 
μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.  

22. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5Α. 
23. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  
24. Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης ΙΙ ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε 

να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση. 
25. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 

βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα. 
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Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης 
 

Στήριξη της Τηλεόρασης 

 

Στήριξη της τηλεόρασης σε τοίχο (προαιρετικά)  
1. Αρχικά τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη, λεία επιφάνεια και τοποθετήστε απαλό πανί στην 

επιφάνεια για να μη γδαρθεί η οθόνη. 
2. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να βγάλετε τις βίδες οι οποίες είναι τοποθετημένες στην επιτραπέζια βάση 

στήριξης (ακολουθήστε τη φορά του βέλους. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1). Αφαιρέστε την επιτραπέζια βάση 
στήριξης (παρακαλούμε να αφαιρέσετε προσεκτικά τις βίδες και την επιτραπέζια βάση στήριξης). 

3. Προμηθευτείτε μια βάση στήριξης τοίχου (www.plaisio.gr) και σημειώστε στον τοίχο τα σημεία στα 
οποία θα τρυπήσετε (Βλ. Εικόνα 3).  

4. Κάντε τέσσερις τρύπες στα σημεία που σημειώσατε στον τοίχο (το μέγεθος στην εικόνα είναι ενδεικτι-
κό) και τοποθετήστε τέσσερις βίδες (προαιρετικά εξαρτήματα) για να σταθεροποιήσετε το εξάρτημα 
τοίχου της βάσης στήριξης τοίχου που αγοράσατε (προαιρετικά).  

5. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ή ό,τι άλλο υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου 
που αγοράσατε (προαιρετικά), για να στηρίξετε την τηλεόραση στο εξάρτημα στήριξης τηλεόρασης 
της βάσης στήριξης (προαιρετικά). Στη συνέχεια κρεμάστε την τηλεόραση στο κομμάτι της βάσης που 
έχετε ήδη στηρίξει στον τοίχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: 
1. Η βάση στήριξης τοίχου είναι προαιρετικό εξάρτημα. 
2. Κατά τη στήριξη της τηλεόρασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα αντικείμενα πάνω ή γύρω από την 

τηλεόραση. Παρακαλούμε απομακρύνετε τυχόν άλλα αντικείμενα. 
3. Η στήριξη της τηλεόρασης είναι μια διαδικασία που ενέχει κινδύνους. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτη-

μένο τεχνικό της εταιρείας μας για να αναλάβει τη στήριξη. 
4. Οι ανωτέρω εικόνες είναι ενδεικτικές. 
5. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που θα αγοράσετε. 
6. Για να βιδώσετε τη βάση στο πίσω μέρος της τηλεόρασης χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα 

στήριξης (Βίδες και/ή αποστάτες) (τύπου VESA). 

Τοίχος 
 

Τοίχος 
 

  Βάση 

 

        Βίδες 

 

http://www.plaisio.gr/
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Πλήκτρα και Υποδοχές 

Πλήκτρα που βρίσκονται στην τηλεόραση 
Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Η θέση και η διάταξη ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο. 
 

 
 

: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της τηλεόρασης 
SOURCE: Επιλογή εξωτερικής πηγής σήματος. 
MENU: Εμφανίζει το μενού και επιβεβαιώνει τις επιλογές σας στο μενού. 
CH +/-: Επιλογή καναλιού 
VOL +/-: Αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου. 
 

Υποδοχές 

Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Η θέση και η διάταξη ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο. 
 

Είσοδος AV (Εικόνας/ Ήχου) 
Είσοδος εξωτερικού σήματος εικό-
νας και δύο είσοδοι ήχου (δεξί/ 
αριστερό κανάλι). 

 

Είσοδος Y Pb Pr 
Για σύνδεση με DVD/ VCR (τύπος 
σύνδεσης: Composite. (Κάποια 
μοντέλα δεν διαθέτουν αυτές τις 
υποδοχές). 

Είσοδος HDMI 
Για σύνδεση συσκευών που διαθέ-
τουν έξοδο HDMI. 

ANT 75 
Για σύνδεση κεραίας/ καλωδιακής 
(75/VHF/ UHF). 

Είσοδος VGA 
Αναλογική είσοδος για σήμα από 
υπολογιστή. 

Είσοδος PC AUDIO 

Είσοδος ήχου από υπολογιστή. 

Έξοδος ακουστικών 
Για σύνδεση ακουστικών. Τα ηχεία 
απενεργοποιούνται όταν συνδέετε 
ακουστικά. 

Είσοδος USB 
Συνδέστε συσκευή USB για ανα-
παραγωγή αρχείων πολυμέσων ή 
για εγγραφή τηλεοπτικών εκπο-
μπών μέσω της λειτουργίας PVR. 
όταν συνδέσετε ακουστικά.. 
Είσοδος SCART 
Για σύνδεση συσκευών που έχουν 
έξοδο SCART (Κάποια μοντέλα δεν 
διαθέτουν αυτή την υποδοχή). 

Έξοδος AV (Εικόνας/ Ήχου) 
Έξοδος σήματος εικόνας και δύο 
έξοδοι ήχου (δεξί/ αριστερό κανάλι). 
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Σχεδιάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικών Συσκευών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αποκωδικοποιητής 

Σύνδεση HDMI 

Είσοδοι AV Είσοδοι AV 

Σύνδεση USB 

Είσοδοι AV 

Έξοδοι AV 

Σύνδεση SCART 

Σύνδεση Κεραίας 
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Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης 

 
 

Εγκατάσταση της τηλεόρασης 
Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία επίπεδη επιφάνεια που να 
αντέχει το βάρος της.  
Για αποφυγή κινδύνων παρακαλούμε να μην εκθέσετε την τη-
λεόραση σε νερό ή σε πολύ ζεστά μέρη (όπως κοντά σε αναμ-
μένα κεριά ή θερμαντικά σώματα). Επίσης, να μην φράσσετε 
τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. 
 

Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου ρεύματος 
1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο 

πίσω μέρος της τηλεόρασης. 
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης σε πρίζα 

(εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240V~50/60Hz). 
 

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης 
3. Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) της τηλεόρασης 

και η ένδειξη θα γίνει πράσινη. Όταν βρίσκεται σε κατάστα-
ση αναμονής (η ένδειξη είναι κόκκινη), πιέστε το πλήκτρο 
τροφοδοσίας (power) στο τηλεχειριστήριο για να ενεργο-
ποιήσετε την τηλεόραση. 

 
 
Σημείωση: 
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. 
 
 

Εγκατάσταση της Επιτραπέζιας Βάσης της Τηλεόρασης 

 
 
 
1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε την 

τηλεόραση και τα εξαρτήματά της (κάποια 
μοντέλα δεν διαθέτουν βάση). 

2. Για ν’ αποφύγετε γρατσουνιές στην τηλεό-
ραση, καλύψτε την με ένα απαλό πανί. Η 
βάση του λαιμού στήριξης είναι τοποθετη-
μένη στην τηλεόραση με βίδες. 

3. Βιδώστε τη βάση ώστε να την σταθεροποι-
ήσετε στην τηλεόραση. 

4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. 
 
 
Σημείωση:  
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.  
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Περιγραφή Λειτουργιών 

 
 
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το μενού 
που βλέπετε στην τηλεόρασή σας. 
 
Πιέστε το πλήκτρο INPUT για να εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες πηγές εισόδου 
σήματος. Πιέστε / ή INPUT για να επιλέξετε την επιθυμητή.  
Πιέστε ENTER για είσοδο.  
Πιέστε EXIT για έξοδο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη Picture (Εικόνα) στο κεντρικό μενού και στη συνέ-
χεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για είσοδο. 
 

 
 

Μενού Input Source (Πηγή) 

Μενού Picture (Εικόνα) 
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1. Πιέστε τα πλήκτρα / για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση. 
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER / /  για ρύθμιση. 
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού. 
 
Picture Mode (Κατάσταση εικόνας) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Picture Mode (Κατάσταση Εικόνας) και στη συνέχεια πιέστε 
τα πλήκτρα / για επιλογή.  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο P-MODE στο τηλεχειριστήριο πολλές φορές για να επιλέ-
ξετε άμεσα Picture Mode (Κατάσταση εικόνας). 
 
Brightness (φωτεινότητα)/ contrast (αντίθεση)/ sharpness (ευκρίνεια)/ saturation (κορεσμός)/ hue 
(απόχρωση).  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε 
/ για ρύθμιση.  

 
Brightness (Φωτεινότητα) 
Είναι η φωτεινότητα της εικόνας. Επηρεάζει τις σκοτεινές περιοχές. 
Contrast (Αντίθεση) 
Είναι η αντίθεση μεταξύ των σκοτεινών και φωτεινών περιοχών της εικόνας. 
Sharpness (Ευκρίνεια) 
Είναι η ευκρίνεια (οι διακριτές λεπτομέρειες) της εικόνας. 
Saturation (Κορεσμός) 
Είναι ο χρωματικός κορεσμός (πόσο έντονα θα είναι τα χρώματα) της εικόνας. 
Hue (Απόχρωση) 
Αφορά μόνο το χρωματικό σύστημα NTSC και επηρεάζει την αντιστάθμιση των χρωμάτων. 
 
Color Temp (Θερμοκρασία Χρώματος) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Color Temp (Θερμοκρασία Χρώματος) και στη συνέχεια πιέ-
στε τα πλήκτρα / για επιλογή Standard (Κανονικό)/ Cool (Ψυχρό) / Warm (Θερμό). 
 
Standard (Κανονικό): Παράγει ζωντανή εικόνα. 
Cool (Ψυχρό): Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς μπλε απόχρωση. 
Warm (Θερμό): Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς κόκκινη απόχρωση. 
 
Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων) 
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Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων) και στη συνέχεια πιέστε 
τα πλήκτρα / για επιλογή. 
 
Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση βάσει των διαστάσεων της τηλεόρασης. 
Full (Πλήρης)/ 4:3/ Zoom 1 (Ζουμ 1)/ Zoom 2 (Ζουμ 2): Για επιλογή των επιθυμητών διαστάσεων προβο-
λής. 
 
PC Setting (Ρυθμίσεις PC) 
Πιέστε το πλήκτρο INPUT και επιλέξτε ως πηγή σήματος το PC. 
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα / 
για επιλογή του μενού Picture (Εικόνα). 
Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER/  για είσοδο και το  για να επιλέξετε PC Setting (Ρυθμίσεις 
PC). 
 
Advanced Settings (Προηγμένες ρυθμίσεις) 
Για προηγμένες ρυθμίσεις, ώστε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την εικόνα. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Advanced Settings (Προηγμένες ρυθμίσεις) και στη συνέχεια 
πιέστε τα πλήκτρα ENTER/  για είσοδο στο υπομενού. 
 
 

Μενού Sound (Ήχος) 

 
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη Sound (Ήχος) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια 
πιέστε τα πλήκτρα ENTER/  για είσοδο.  
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1. Πιέστε τα πλήκτρα / για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση. 
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER / /  για ρύθμιση. 
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού. 
 
Sound Mode (Κατάσταση ήχου) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Sound Mode (Κατάσταση ήχου) και στη συνέχεια πιέστε τα 
πλήκτρα / για επιλογή. 
 
Bass (μπάσα)/ treble (πρίμα)/ balance (ισορροπία)  
Treble (πρίμα): Για να ρυθμίσετε τα πρίμα του ήχου (ήχοι υψηλών συχνοτήτων). 
Bass (μπάσα): Για να ρυθμίσετε τα μπάσα του ήχου (ήχοι χαμηλών συχνοτήτων). 
Balance (ισορροπία): Για να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου (δεξί/ αριστερό ηχείο). 
 
Surround Sound (Ήχος Surround)  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Surround Sound (Ήχος Surround) και στη συνέχεια πιέστε τα 
πλήκτρα / για επιλογή On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).  
 
EQ Setting (Ρύθμιση EQ) 
Μπορείτε να επιλέξετε τη διαμόρφωση του ήχου (7 διαθέσιμες επιλογές).  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε EQ Setting (Ρύθμιση EQ) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα 
ENTER /  για είσοδο στο υπομενού.  
 
AVL 
Ρύθμιση της αυτόματης έντασης του ήχου. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε AVL και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή On 
(Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).  
 
SPDIF 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε SPDIF και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε 
Off (Απενεργοποίηση)/ Auto (Αυτόματο)/ PCM.  
 
Audio Description (Περιγραφή του ήχου) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Audio Description (Περιγραφή του ήχου) και στη συνέχεια 
πιέστε τα πλήκτρα ENTER /  για είσοδο στο υπομενού.  
 
Sound Type (Eίδος ήχου) 
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Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Sound Type (Eίδος ήχου)  και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα 
/ για να επιλέξετε. (Διαθέσιμα είδη ήχου: Stereo (Στεροεφωνικός), Dual I, Dual II, Mixed (Μικτός)).  
 
 
 

Μενού Channel (Κανάλια) 

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη Channel (Κανάλι) στο κεντρικό μενού και στη συνέ-
χεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER/  για είσοδο.  
 

 
1. Πιέστε τα πλήκτρα / για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση. 
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. 
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού. 
 
Antenna Type (Είδος κεραίας) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Antenna Type (Είδος κεραίας) και στη συνέχεια πιέστε τα 
πλήκτρα / για επιλογή Cable (Καλωδιακή) ή Air (Κεραία).  
 
Auto Scan (Αυτόματη αναζήτηση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Auto Scan (Αυτόματη αναζήτηση) και στη συνέχεια πιέστε τα 
πλήκτρα ENTER /  για είσοδο στο υπομενού. 
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Είδος κεραίας = Air 

 

 
Είδος κεραίας = Cable 

 
Country (Χώρα) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή της χώρας στην οποία βρίσκεστε. 
 
Mode (Κατάσταση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή κατάστασης συντονισμού: DTV + ATV (Ψηφιακή + Αναλογική τη-
λεόραση), DTV (Ψηφιακή τηλεόραση), ATV (Αναλογική τηλεόραση). 
 
Scan Type (Είδος σάρωσης) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή είδους σάρωσης: Advanced (Για προχωρημένους), Quick (Γρή-
γορη), Full (Πλήρης). 
 
Network ID (Ταυτότητα δικτύου) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Network ID (Ταυτότητα δικτύου): Auto (Αυτόματο) ή πληκτρολο-
γήστε συγκεκριμένους αριθμούς.   
 
Frequency (Συχνότητα) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Frequency (Συχνότητα): Auto (Αυτόματο) ή πληκτρολογήστε συ-
γκεκριμένους αριθμούς.   
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Symbol Rate (Συμβολοσειρά) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Symbol Rate (Συμβολοσειρά): Auto (Αυτόματο) ή πληκτρολογή-
στε συγκεκριμένους αριθμούς.   
 
Start (Έναρξη) 
Πιέστε ENTER /  για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση. Πρώτα θα αναζητηθούν τα ψηφιακά κανάλια και 
στη συνέχεια τα αναλογικά.  
Πριν πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση καναλιών, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το 
σωστό είδος κεραίας (Air ή Cable). 
Αν έχετε επιλέξει λάθος είδος κεραίας δεν θα εντοπίζονται κανάλια. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα κρυπτο-
γραφημένα κανάλια. 
 
Manual Scan (Χειροκίνητη αναζήτηση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Manual Scan (Χειροκίνητη αναζήτηση) και στη συνέχεια πιέ-
στε τα πλήκτρα ENTER /  για είσοδο στο υπομενού 
 

 
 
Digital Manual Scan (Χειροκίνητη ψηφιακή αναζήτηση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Digital Manual Scan (Χειροκίνητη ψηφιακή αναζήτηση) και 
στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER /  για είσοδο στο υπομενού 
 

 
Είδος κεραίας = Air 
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Είδος κεραίας = Cable 

 
 
Network ID (Ταυτότητα δικτύου) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Network ID (Ταυτότητα δικτύου): Auto (Αυτόματο) ή πληκτρολο-
γήστε συγκεκριμένους αριθμούς.   
 
Frequency (Συχνότητα) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Frequency (Συχνότητα): Auto (Αυτόματο) ή πληκτρολογήστε συ-
γκεκριμένους αριθμούς.   
 
Symbol Rate (Συμβολοσειρά) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Symbol Rate (Συμβολοσειρά): Auto (Αυτόματο) ή πληκτρολογή-
στε συγκεκριμένους αριθμούς.   
 
Modulation (Διαμόρφωση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Modulation (Διαμόρφωση): Auto (Αυτόματο), 16QAM,32QAM, 
64QAM,128QAM,256QAM. 
 
Start (Έναρξη) 
Πιέστε ENTER /  για να ξεκινήσει η σάρωση και αναζήτηση καναλιών. 
 
Analog Manual Scan (Χειροκίνητη αναλογική αναζήτηση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Analog Manual Scan (Χειροκίνητη αναλογική αναζήτηση) 
και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER /  για είσοδο στο υπομενού 
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Analog Scan (Αναλογική σάρωση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Analog Scan (Αναλογική σάρωση). 
 
Color System (Χρωματικό σύστημα) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Color System (Χρωματικό σύστημα): Auto (Αυτόματο), PAL ή 
SECAM. 
 
Modulation (Διαμόρφωση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή Modulation (Διαμόρφωση): Auto (Αυτόματο), 16QAM,32QAM, 
64QAM,128QAM,256QAM. 
 
AFC (Αυτόματος μικροσυντονισμός) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για επιλογή On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). 
 
Start (Έναρξη) 
Πιέστε ENTER /  για να ξεκινήσει η σάρωση και αναζήτηση καναλιών. 
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Channel Edit (Επεξεργασία καναλιών) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Channel Edit (Επεξεργασία καναλιών) και στη συνέχεια πιέ-
στε τα πλήκτρα ENTER /  για είσοδο στο υπομενού. 
 

 
 

 Τα τρία χρωματιστά πλήκτρα είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για την επεξεργασία 
των καναλιών. 
Πρώτα πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε, μετακινήσετε ή πα-
ραλείψετε και στη συνέχεια:  
 
Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο για διαγραφή του καναλιού.  
Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο για παράλειψη του επιλεγμένου καναλιού.  
(Η τηλεόραση θα παραλείπει αυτόματα το συγκεκριμένο κανάλι όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα CH+/- 
για να αλλάζετε κανάλια). 
Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να θέσετε το κανάλι σε κατάσταση μετακίνησης και στη συνέχεια πιέστε τα 
πλήκτρα / για να το μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση. 
 
Common Interface (CI) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Common Interface (CI) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για 
είσοδο στο υπομενού. Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση).  
 
Signal Information (Πληροφορίες σήματος) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Signal Information (Πληροφορίες σήματος) και στη συνέχεια 
πιέστε ENTER για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το σήμα. Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφια-
κή τηλεόραση).  
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Μενού Lock System (Σύστημα Κλειδώματος) 

 
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη Lock System (Σύστημα κλειδώματος) στο κεντρικό 
μενού και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER/  για είσοδο.  
 

 
 
1. Πιέστε τα πλήκτρα / για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση. 
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER/ / για ρύθμιση. 
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού. 
Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. Αν αλλάξετε κωδικό και τον ξεχάσετε, παρακαλούμε καλέστε το 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Enable (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε / για να 
επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).  
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Οι λειτουργίες Channel Locks (Κλείδωμα καναλιών), Parental Rating (Γονικός έλεγχος) και Lock 
Keypad (Κλείδωμα πλήκτρων) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) είναι σε 
On (Ενεργοποίηση). 
 
Channel Locks (Κλείδωμα καναλιών) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Channel Locks (Κλείδωμα καναλιών) και στη συνέχεια πιέστε 
ENTER /  για είσοδο στο υπομενού. 
 
Parental Rating (Γονικός έλεγχος) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Parental Rating (Γονικός έλεγχος) και στη συνέχεια πιέστε 
/ για ρύθμιση. 
 
Lock Keypad (Κλείδωμα πλήκτρων) 
Για αποφυγή ακούσιων πατημάτων από παιδιά. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Lock Keypad (Κλείδωμα πλήκτρων) και στη συνέχεια πιέστε 
/ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). 
 
Hotel Mode (Λειτουργία ξενοδοχείου)  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Hotel Mode (Λειτουργία ξενοδοχείου). Σας επιτρέπει να πε-
ριορίσετε κάποιες λειτουργίες, ώστε οι πελάτες σας (σε περίπτωση που έχετε ξενοδοχείο) να μην μπο-
ρούν να αλλάξουν βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης.  
 
New Password (Νέος κωδικός)  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε New Password (Νέος κωδικός) και στη συνέχεια πληκτρολο-
γήστε δύο φορές τον κωδικό που θέλετε να δημιουργήσετε.  
 
Clear Lock (Διαγραφή κλειδώματος) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Clear Lock (Διαγραφή κλειδώματος). 
 
 
 

Μενού Setup (Ρυθμίσεις) 

 
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού. 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη Setup (Ρυθμίσεις) στο κεντρικό μενού και στη συνέ-
χεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER/  για είσοδο.  
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1. Πιέστε τα πλήκτρα / για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση. 
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER/ / για ρύθμιση. 
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού. 
 
OSD Language (Γλώσσα OSD) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε OSD Language (Γλώσσα OSD) και στη συνέχεια πιέστε / 
για να επιλέξετε. 
 
Audio Languages (Γλώσσες ήχου) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Audio Languages (Γλώσσες ήχου) και στη συνέχεια πιέστε 
ENTER για είσοδο στο υπομενού.  
Πιέστε ///  για να επιλέξετε την πρωτεύουσα γλώσσα του ήχου και τη δευτερεύουσα.  
 
Subtitle (Υπότιτλοι) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Subtitle (Υπότιτλοι) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο 
στο υπομενού. 
 
Teletext 
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Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που αφορούν το Teletext. Μόνο διαθέσιμες στις πηγές DTV (Ψηφια-
κή τηλεόραση) και ATV (Αναλογική τηλεόραση). Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Teletext και στη 
συνέχεια πιέστε ENTER/   για είσοδο στο υπομενού. 
 
Mode Setting (Ρύθμιση κατάστασης)  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Mode Setting (Ρύθμιση κατάστασης). 
 
Time Settings (Ρυθμίσεις ώρας)  
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Time Settings (Ρυθμίσεις ώρας) και στη συνέχεια πιέστε EN-
TER/   για είσοδο στο υπομενού. 
 
PVR Settings (Ρυθμίσεις PVR) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε PVR Settings (Ρυθμίσεις PVR) και στη συνέχεια πιέστε ENTER 
για είσοδο στο υπομενού. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στη συνδεδεμένη συσκευή USB flash (αν υπάρ-
χει).  
 

 
 
First Time Setup (Πρώτη ρύθμιση) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε First Time Setup (Πρώτη ρύθμιση) και στη συνέχεια πιέστε 
ENTER για είσοδο. 
 
OAD 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε OAD και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. 
 
Reset (Επαναφορά) 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Reset (Επαναφορά) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσο-
δο στο υπομενού επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
 

Χρήση USB 

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το μενού USB, θα πρέπει να συνδέσετε κάποια συσκευή αποθήκευσης 
USB στην υποδοχή USB και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο INPUT για να επιλέξετε USB ως πηγή. 
 
Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε USB από το μενού Source (Πηγή) και στη συνέχεια πιέστε EN-
TER για είσοδο. 
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Πιέστε τα πλήκτρα / για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή που θέλετε στο μενού USB και στη συνέχεια 
πιέστε ENTER για είσοδο.  
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Άλλες Πληροφορίες 

Βοήθεια 

 
Η τηλεόραση δεν ε-
νεργοποιείται  

Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Αν το πρόβλημα επιμένει, απο-
συνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέ-
χεια ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση. 

Το σήμα είναι ασταθές  «Διπλή» εικόνα: Η διπλή εικόνα (σαν φάντασμα) προκαλείται όταν το τηλεοπτικό σήμα ακο-
λουθεί δύο διαδρομές. Η μία είναι η άμεση και η δεύτερη η έμμεση (το σήμα ανακλάται σε ψη-
λά κτήρια ή άλλα αντικείμενα). Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελ-
τιώσετε τη λήψη. 

 Αν χρησιμοποιείτε κεραία εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η λήψη να μην είναι καλή. Αλλάξτε τη 
θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη. Αν δεν υπάρξει βελτίωση, 
χρησιμοποιήστε εξωτερική κεραία. 

Δεν εμφανίζεται εικό-
να 

 Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. 

 Δοκιμάστε να αλλάξετε κανάλι για να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεόραση. 

Εμφανίζεται εικόνα 
αλλά δεν ακούγεται 
ήχος 

 Πιέστε το πλήκτρο αύξησης έντασης για ν’ αυξήσετε την ένταση του ήχου. 

 Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου. Πιέστε MUTE για ακύρωση της σιγής. 

Ακούγεται ήχος αλλά 
υπάρχει σφάλμα στο 
χρώμα ή δεν εμφανί-
ζεται εικόνα. 

 Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση. 

Εμφανίζονται «χιόνια» 
και παρεμβολές. 

 Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. 

Ακανόνιστοι κυματι-
σμοί στην οθόνη 

 Προκαλούνται συνήθως από τοπικές παρεμβολές, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ κ.ά. Απενερ-
γοποιήστε τη συσκευή που προκαλεί την παρεμβολή. 

Διπλό «είδωλο». Η 
τηλεόραση δεν απο-
κρίνεται στο τηλεχει-
ριστήριο 

 Ίσως είναι λάθος ο προσανατολισμός της κεραίας. Χρησιμοποιήστε καλής ποιότητας κεραία 
για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας. 

 Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να στοχεύετε προς τον αισθητήρα που 
υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης. Αν συνεχίσει να μην αποκρίνεται, ελέγξτε αν έχετε 
αφαιρέσει την πλαστική προστατευτική ταινία από τη μπαταρία. Ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει 
σωστά τη μπαταρία. Αλλάξτε μπαταρία.  

 Αν δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση από το τηλεχειριστήριο μετά από μερικά λεπτά, η τηλεό-
ραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής.  

Δεν υπάρχει σήμα (Σε 
σύνδεση με υπολογι-
στή) 

 Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο VGA. 

 Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει τσακίσει το καλώδιο εικόνας.  

Υπάρχει κάθετη 
γραμμή (Σε σύνδεση 
με υπολογιστή) 

 Μπείτε στο κεντρικό μενού. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση χρονισμού για να εξαλειφθεί η κάθετη 
γραμμή. 

Υπάρχει οριζόντια 
γραμμή (Σε σύνδεση 
με υπολογιστή) 

 Ρυθμίστε την οριζόντια συχνότητα μέσω του μενού για να εξαλείψετε τη γραμμή. 

Η οθόνη είναι πολύ 
φωτεινή ή σκοτεινή 
(Σε σύνδεση με υπο-
λογιστή) 

 Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση μέσω του μενού. 

Δεν υπάρχει απόκρι-
ση κατά τη σύνδεση 
με υπολογιστή 

 Ελέγξτε αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε ανάλυση που να υποστη-
ρίζεται από την τηλεόραση. 

Εμφανίζεται γραμμή 
κατά τη σύνδεση RCA 

 Χρησιμοποιήστε καλώδιο καλής ποιότητας. 

Το πρόβλημα επιμένει  Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε 
το ξανά. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας 
μας. 

 
Μην προβάλλετε στην οθόνη της τηλεόρασης στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να 
προστατεύετε την οθόνη. Εάν προβάλλετε στην οθόνη στατική εικόνα υψηλής αντίθεσης για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί «σκιά» στην οθόνη.  
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
 

 
 

Μέγεθος οθόνης Χρωματικό σύστημα Θέσεις καναλιών Ισχύς ηχείων 

Μέγεθος οθόνης Κατανάλωση ενέργειας 
(LED) 

Παρεχόμενα εξαρτήματα 

Οδηγίες Χρήσης x 1 

Τηλεχειριστήριο x1 

Καλώδιο ρεύματος x1 

Μπαταρίες ΑΑΑ x2 
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Τηλεχειριστήριο 
1. POWER: Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της 

τηλεόρασης. 
2. MUTE: Πιέστε για σιγή ή για επαναφορά της έντασης του 

ήχου. 
3. Αριθμημένα πλήκτρα 0 ~ 9: Πιέστε το επιθυμητό πλή-

κτρο για επιλογή του αντίστοιχου τηλεοπτικού καναλιού. 
Το κανάλι θα εμφανιστεί μετά από δύο δευτερόλεπτα. Σε 
κατάσταση Teletext, πιέστε για πληκτρολόγηση αριθμού 
σελίδας Teletext. 

4. DTV/ ATV: Εναλλαγή μεταξύ Αναλογικής και Ψηφιακής 
τηλεόρασης. 

5.  : Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε 
προηγουμένως. 

6. S. MODE: Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων κα-
ταστάσεων ήχου. 

7. SLEEP: Για επιλογή του χρονικού διαστήματος μετά από 
το οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση. 

8. MTS: Πιέστε για αναζήτηση κατάστασης NICAM. 
9. P. MODE: Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων κα-

ταστάσεων εικόνας. 
10. MENU: Για να ανοίξετε το μενού και να πλοηγηθείτε στα 

μενού. 
11. SOURCE: Για να ανοίξετε το μενού πηγών και να επιλέξε-

τε την επιθυμητή. 
12.  ENTER: Σας επιτρέπει να πλοηγείστε στα μενού 

που εμφανίζονται στην οθόνη και να πραγματοποιείτε τις 
επιθυμητές ρυθμίσεις. 

13. EXIT: Έξοδος από το μενού ή από κάποιο υπομενού και 
ακύρωση της λειτουργίας που επιτελείται. 

14. DISPLAY: Πιέστε για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετι-
κά με την πηγή και το κανάλι. 

 

Τοποθέτηση Μπαταριών: 
Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος 
του τηλεχειριστηρίου σύροντάς το προς τα κάτω. Τοποθετήστε 
δύο μπαταρίες ΑΑΑ στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών 
με την πολικότητα (+/-) που εικονίζεται στο εσωτερικό της θή-
κης των μπαταριών. Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες 
μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. 
Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το μέχρι να ασφαλί-
σει (κλικ) στη θέση του. 
 

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου: 
Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το τηλεχειριστήριο 
σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της 
τηλεόρασης. Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς τον 
αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στην πρόσοψη 
της τηλεόρασης. 
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15. VOL +/ VOL -: Πιέστε για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση 
του ήχου. 

16. TV/ RADIO: Κατά την παρακολούθηση καναλιών, σας επι-
τρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιο-
φωνικών σταθμών. 

17. GUIDE: 1. Πιέστε για να εμφανίσετε τον οδηγό προγράμμα-
τος (χρονοδιάγραμμα εκπομπών). 2. Σε κατάσταση εγγρα-
φής/ αναπαραγωγής: Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή. 

18. TIME SHIFT: 1. Λειτουργία Timeshift (για ψηφιακή τηλεόρα-
ση). 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Αναπαρα-
γωγή. 

19. CANCEL: 1. Σε κατάσταση Teletext, αν η σελίδα αργεί πολύ 
να εμφανιστεί, μπορείτε να πιέσετε αυτό το πλήκτρο για να 
επιστρέψετε σε κατάσταση τηλεόρασης. Όταν εμφανιστεί η 
σελίδα, εμφανίζεται ο αριθμός της στο πάνω μέρος της τη-
λεοπτικής εικόνας. Πιέστε τότε αυτό το πλήκτρο για επι-
στροφή σε κατάσταση Teletext. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ 
αναπαραγωγής: Πιέστε για πρόσβαση στο προηγούμενο 
αρχείο. 

20. INDEX: 1. Σε κατάσταση Teletext, εμφάνιση της σελίδας 
περιεχομένων. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: 
Έξοδος από την κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής. 

21. SIZE: Σε κατάσταση Teletext, αλλαγή του μεγέθους της ει-
κόνας. 

22. REVEAL: Σε κατάσταση Teletext, εμφάνιση/ απόκρυψη 
κρυφών κειμένων. 

23. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ: Σε κατάσταση Teletext, πιέστε 
για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία που εμφανίζεται με το 
αντίστοιχο χρώμα στην οθόνη και για εμφάνιση χαρακτήρων 
MHEG5 στο μενού DVB. 

24. CH+/CH-: Πιέστε για επιλογή του επόμενού/ προηγούμενου 
καναλιού. 

25. FAV/ LIST: Πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα με τα αγαπημένα 
κανάλια και να επιλέξετε το επιθυμητό. 

26. ASPECT: 1. Επιλογή του μεγέθους της εικόνας. 2. Σε κατά-
σταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Γρήγορη μετάβαση προς 
το τέλος.  

27. FREEZE: Πιέστε για ακινητοποίηση της εικόνας. 
28. SUB. PG: 1. Σε κατάσταση Teletext, πιέστε για εμφάνιση 

υπό-σελίδας. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: 
Πιέστε για πρόσβαση στο επόμενο αρχείο.   

29. SUBTITLE: Πιέστε για εμφάνιση και ρύθμιση των υποτίτλων 
για το τρέχον κανάλι ψηφιακής τηλεόρασης. 

30. HOLD: Σε κατάσταση Teletext, πιέστε για ακινητοποίηση/ 
επαναφορά της εικόνας. 

31. TEXT: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Tel-
etext. 

32. RECLIST: Εμφάνιση της λίστας εγγραφών. 
33. REC: Έναρξη εγγραφής από το επιλεγμένο ψηφιακό τηλεο-

πτικό κανάλι. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ  
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις  της οδηγίας 2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης  και της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη 
σήμανση   
 
 
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυν-
ση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/thleoraseis/ 
tv/tileoraseis.htm  
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον  
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη 
σήμανση 
 
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη 
χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα 
αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του 
δήμου σας.   
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη α-
πόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 
 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας:  800 11 12345  
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
 
Πληροφορίες ασφαλείας 
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, 
διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λει-
τουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.  
Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του 
προϊόντος (220V). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-
ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή Ε-
ΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-
ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. 
Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από 
την τάση και κατόπιν καθαρίστε το. 

 Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕ-
ΝΟ. 

http://www.plaisio.gr/thleoraseis/%20tv/tileoraseis.htm
http://www.plaisio.gr/thleoraseis/%20tv/tileoraseis.htm
http://www.plaisio.gr/
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά 
προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.   

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει: 
 

 αφαιρέστε την συσκευή από την τάση  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε 
να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο 
πώλησης ή στον κατασκευαστή. 
 

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές 
πρίζες. 

 Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, 
τραβώντας το καλώδιο. 

 Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συ-
σκευής. Υπάρχει κίνδυνος  υπερθέρμανσης. 

 
Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη 
αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς. 
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την 

Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε ε-
πίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός ανα-
γράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο 
του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση 
ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει 
σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση 
της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντι-
καθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο 
Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευ-
θύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, 
Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες 
εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Comput-
ers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλή-
ρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. 
Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα 
της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετρο-

ποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα κατα-
στήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάστα-
ση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν 
τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν 
χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία 
δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός 



    30 
 

εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής 
ή της παρουσίας του τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι ε-
κτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική 
ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, 
παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 
χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνο-
νται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με 
τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, 
χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο 
αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδή-
ποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από 
σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερ-
δών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η 
οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα κα-
θώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα 

ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 
 
Δεδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο 
του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση 
ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει 
σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η 
Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως 
σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να 
έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, 
καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδή-
ποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκα-
τάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κα-
τασκευή του προϊόντος. 

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-
γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμ-
μεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και απο-
θήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

 
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο. 
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε 

ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρε-

θεί ή καταστραφεί. 
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5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγρα-
φές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που 
μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη 

εγκατάσταση ή χρήση. 
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό ανα-

βάθμισης. 
Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, 
εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περί-
πτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε 
υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο 
Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικό-
τητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


