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Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 
 

Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγε-
γραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδο-
ποιεί για την παρουσία μη μονωμένης ε-

πικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής 
που ενδέχεται να έχει τόση ένταση, ώστε να προ-
καλέσει ηλεκτροπληξία. 

Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο 
σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σημα-
ντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρη-

σης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. 

Ασφάλεια 
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες- Όλες οι οδη-

γίες χρήσεως και ασφαλείας πρέπει να ανα-
γνωσθούν πριν τη χρήση της συσκευής. 

2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες – Θα πρέπει να 
φυλάξετε τις οδηγίες ώστε, αν χρειαστεί, να 
μπορείτε να ανατρέξετε σ’ αυτές μελλοντικά. 

3. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποι-
ήσεις – Θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε 
όλες τις προειδοποιήσεις που βρίσκονται 
στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης. 

4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες – Ακολου-
θήστε όλες τις οδηγίες χρήσης. 

5. Να μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή 
κοντά σε νερό - Η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - 
για παράδειγμα, σε υγρά υπόγεια,  κοντά σε 
πισίνες κ.ά.τ. 

6. Να καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώ-
ντας ένα στεγνό πανί.  

7. Να μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού. Να ε-
γκαταστήσετε τη συσκευή ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.  

8. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε 
πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ,  
σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβα-
νόμενων των ενισχυτών), που μπορεί να 
παράγουν θερμότητα. 

9. Θα πρέπει να λάβετε τα σωστά μέτρα ώστε 
να μην καταργείται η ασφάλεια που παρέχει 
η γείωση. Να προσέχετε ώστε το φις να ται-
ριάζει στην πρίζα ρεύματος που θέλετε να το 
συνδέσετε.  

 
 

Αν η πρίζα δεν είναι κατάλληλη ή είναι παλαιού 
τύπου, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με και-
νούριου τύπου. Επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. 
10. Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην πα-

τάτε ή τρυπάτε το καλώδιο, ιδιαίτερα στα φις 
και στα σημεία εξόδου από τη συσκευή. 

11. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα/ 
αξεσουάρ.  

12. Να μεταφέρετε τη συσκευή μόνο με το καρό-
τσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που 
συνιστά ο κατασκευαστής της ή που πωλεί-
ται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε 
καροτσάκι μεταφοράς προσέξτε ιδιαίτερα ό-
ταν μετακινείτε τη συσκευή για να αποφύ-
γετε τραυματισμούς από πιθανή ανατροπή. 

13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα 
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρη-
σιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιό-
δους. 

14. Για επισκευές, επικοινωνήστε μόνο με εξου-
σιοδοτημένο προσωπικό. Επισκευή απαιτεί-
ται σε περίπτωση που η συσκευή έχει υπο-
στεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως π.χ. αν έχει 
υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος ή το 
φις, αν πέσουν υγρά πάνω στη συσκευή ή 
αν πέσει βροχή ή νερό πάνω της, αν δεν λει-
τουργεί φυσιολογικά ή αν έχει πέσει κάτω. 

15. Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική 
συσκευή κατηγορίας ΙΙ ή διπλής μόνωσης. 
Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με ηλε-
κτρική γείωση. 

16. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στα-
λαγματιές ή υγρά. Δεν θα πρέπει να τοποθε-
τούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γε-
μάτα με υγρά, όπως βάζα. 

17. Η ελάχιστη απόσταση γύρω από τη συ-
σκευή για επαρκή εξαερισμό πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 5 εκ. 

18. Δεν πρέπει να καλύπτετε τις οπές εξαερι-
σμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τρα-
πεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. 

19. Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω στη 
συσκευή εστίες φωτιάς, όπως π.χ. κεριά. 

20. Θα πρέπει να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες 
σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς α-
νακύκλωσης.  

21. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
εύκρατα κλίματα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
(Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑ-
ΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΓΙΑ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. 



Προσοχή:  
 Η χρήση ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορε-

τικών από εκείνες που περιγράφονται σ’ αυ-
τές τις οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε έκ-
θεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή σε άλλη 
μη ασφαλή λειτουργία. 

 Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλε-
κτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε 
βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να 
εκτίθεται σε σταλαγματιές ή υγρά. Δεν θα 
πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συ-
σκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως 
βάζα. 

 Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται για πλήρη 
αποσύνδεση της συσκευής από το ρεύμα. 
Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. 

 Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση 
που δεν αντικαταστήσετε σωστά τη μπατα-
ρία. Αντικαταστήστε τη μόνο με ίδιου τύπου. 

 

Προειδοποίηση:  
 Η μπαταρία (οι μπαταρίες ή το πακέτο μπα-

ταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβο-
λική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά 
κ.ά.τ. 

 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, ε-
λέγξτε την τάση λειτουργίας της για να δια-
πιστώσετε αν είναι ίδια με την τάση του ηλε-
κτρικού δικτύου του σπιτιού σας.  

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ι-
σχυρά μαγνητικά πεδία. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ενι-
σχυτή ή δέκτη. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε υγρές 
περιοχές καθώς η υγρασία επηρεάζει τη 
διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων λέιζερ. 

 Εάν πέσει κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό 
μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε την από το 
ρεύμα και επικοινωνήστε με ειδικευμένο τε-
χνικό προσωπικό πριν τη χρησιμοποιήσετε 
ξανά. 

 Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή 
με χημικά διαλυτικά, καθώς μπορεί να προ-
κληθεί βλάβη στην επικάλυψή της. Χρησιμο-
ποιήστε ένα καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς νο-
τισμένο πανί. 

 Κατά την αποσύνδεση του φις από την 
πρίζα που υπάρχει στον τοίχο, να τραβάτε 
πάντα από το φις και όχι από το σώμα του 
καλωδίου. 

 Αλλαγές ή τροποποιήσεις σ’ αυτή τη συ-
σκευή, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον 
υπεύθυνο φορέα  για τη συμμόρφωση, θα 
ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη 
να χρησιμοποιεί τη συσκευή. 

 Η ετικέτα αξιολόγησης είναι κολλημένη στο 
πίσω ή κάτω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΙΤΕ ΜΠΑ-
ΤΑΡΙΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Ε-
ΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το 
προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου νομίσματος/ 
κουμπιού. Εάν η μπαταρία τύπου νομίσματος/ 
κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και 
να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις καινούργιες 
και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από 
παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει καλά, 
σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο 
και φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Εάν καταπο-
θούν μπαταρίες ή τοποθετηθούν στο εσωτερικό 
οποιουδήποτε σημείου του σώματος, ζητήστε ά-
μεση ιατρική φροντίδα. 

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος: 
Η διπλανή σήμανση υποδηλώνει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί 
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για 

να αποφευχθεί πιθανή αρνητική επίπτωση στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανε-
ξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, θα πρέπει να 
ανακυκλώνετε υπεύθυνα για την προώθηση της 
βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πό-
ρων. Για ν’ απορρίψετε τη χρησιμοποιημένη συ-
σκευή σας, επικοινωνήστε με τον Δήμο σας ή με 
το κατάστημα αγοράς. Θα μεταχειριστούν και θα 
απορρίψουν κατάλληλα το προϊόν για ασφαλή 
περιβαλλοντική ανακύκλωση. 

Δια του παρόντος  δηλώνουμε ότι 
αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. 

 
 
 

 
Το σήμα και το λογότυπο Bluetooth, είναι σήματα 
κατατεθέντα της εταιρείας Bluetooth SIG,. Inc. 
 
 



Περιεχόμενα Συσκευασίας 

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Γενικά 
Τροφοδοσία    Εναλλασσόμενο ρεύμα AC220-240V~ 50/60Hz 
Ισχύς εξόδου    25 W x 2 
Κατανάλωση ισχύος    30 W 
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή  < 0.5W 
Απόκριση συχνότητας   40Hz-20KHz 
Αντίσταση     8Ω x 2 
Συνολική αρμονική παραμόρφωση  1% (1kHz, 1W) 
Ευαισθησία εισόδου ήχου   700mV 
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)   800 x 60 x 60 χιλ. 
 
Bluetooth 
Έκδοση      V4.2 
Μέγιστη παραγόμενη ισχύς   5dbm 
Εύρος συχνοτήτων    2402 MHz ~ 2480 MHz 
 
Τηλεχειριστήριο 
Εμβέλεια      6 μέτρα 
Γωνία     30° 
Τύπος μπαταρίας    CR 2025 
 
 
 
 Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν’ αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Turbo-X Soundbar SB-50 Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 

Καλώδιο εναλλασσόμενου 
ρεύματος 

Καλώδιο ήχου 3.5mm σε 3.5mm Βραχίονες επιτοί-
χιας στήριξης 



Εξαρτήματα και Πλήκτρα  
 

Στη Συσκευή 

 
 

1. Ενδείξεις LED 
 Κόκκινη ένδειξη: Σε λειτουργία αναμονής 
 Πράσινη ένδειξη: Σε λειτουργία AUX. 
 Πορτοκαλί ένδειξη: Σε οπτική λειτουργία 
 Μπλε ένδειξη: Σε λειτουργία Bluetooth 

 
2. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου 
3. Βίδες βραχίονα επιτοίχιας στήρι-

ξης  

4. Πλήκτρο  
Ενεργοποίηση της συσκευής (ON) ή μετά-
βαση σε αναμονή (Απενεργοποίηση) 
(Standby).  
5. Πλήκτρο SOURCE (Πηγή)  
Επιλογή της πηγής αναπαραγωγής. 
6. Πλήκτρο EQ  
Επιλογή εφέ διαμόρφωσης ήχου (EQ). 
7. Πλήκτρα αύξησης/ μείωσης έντα-

σης (VOL + / VOL -) 
Αύξηση της έντασης του ήχου. 
Μείωση της έντασης του ήχου. 
8. Υποδοχή καλωδίου εναλλασσό-

μενου ρεύματος (AC ~) 
Για σύνδεση του καλωδίου ρεύματος. 
9. Οπτική υποδοχή (OPTICAL) 
10. Υποδοχή SERVICE ONLY 
Αυτή η υποδοχή USB απευθύνεται μόνο 
σε τεχνικούς. Δεν είναι σχεδιασμένη για 
φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablet ή πα-
ρόμοιων συσκευών.  
11. Υποδοχή AUX 1 
Για αναλογική σύνδεση με εξωτερική ηχη-
τική συσκευή.  

 
 
 
 
 
 



Στο Τηλεχειριστήριο 
 

1.   : Για ενεργοποίηση της συσκευής (ON) ή μετάβαση σε αναμονή 
(Απενεργοποίηση) (Standby). 

2.  (MUTE) : Για σιγή (αθόρυβη λειτουργία) ή επαναφορά του ή-
χου. 

3. Πλήκτρα λειτουργιών:  Για επιλογή της πηγής αναπαραγωγής. 
4. VOL + / VOL – : Για αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου. 

5.  : Για επιλογή του επόμενου/ προηγούμενου τραγουδιού σε 
λειτουργία Bluetooth. 

6.  / PAIR:  Για Αναπαραγωγή/ Παύση/ Συνέχεια αναπαραγωγής 
σε λειτουργία Bluetooth. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ενερ-
γοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης μέσω Bluetooth ή για αποσύν-
δεση από τη συσκευή Bluetooth με την οποία είναι ήδη συνδεδεμένο 
το Soundbar.  

7. Πλήκτρα EQ: Επιλογή κάποιας διαμόρφωσης του ήχου.  
 
 
  

Προετοιμασία  
 

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου 
Τα παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει το χειρισμό της συσκευής από απόσταση. 
 Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου, το σήμα του 

δεν μπορεί να τα διαπεράσει και κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε να δώσετε εντολές 
στη συσκευή. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του 
τηλεχειριστηρίου. Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 6 μέτρα. 

 Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες 
ακτίνες ή χρησιμοποιούνται άλλα τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες 
ακτίνες κοντά στη συσκευή, μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά. Το ίδιο ισχύει αντί-
στοιχα και για τις άλλες συσκευές.  

 Πρώτη χρήση: 
Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη τοποθετημένη την απαιτούμενη μπαταρία λιθίου, τύπου 
CR2025. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα για να ενεργοποιήσετε τη μπαταρία του 
τηλεχειριστηρίου.  
 

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου 
 Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται μπαταρία λιθίου CR2025, 3V.  
1. Σπρώξτε προς τα μέσα την εγκοπή που υπάρχει στο πλάι της θήκης της μπα-

ταρίας.  
2. Ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη της μπαταρίας. 
3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Τοποθετήστε καινούρια μπαταρία CR2025 

στη θήκη της μπαταρίας, με τη σωστή πολικότητα (+/-), που εικονίζεται στο 
διπλανό σχεδιάγραμμα.  

4. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο, σπρώχνοντάς 
την ώστε να μπει ξανά στη θέση της.  

 
Προειδοποιήσεις σχετικά με τις Μπαταρίες 

 Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 
ένα μήνα), αφαιρέστε τη μπαταρία από το τηλεχειριστήριο ώστε ν’ αποφευχθεί διαρροή υγρών. 

 Εάν υπάρξει διαρροή υγρών μπαταρίας, σκουπίστε τη διαρροή από το εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας 
και αντικαταστήστε τη μπαταρία με καινούρια. 

 Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.  
 Μην θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. 
 Ποτέ μην τις ρίχνετε σε φωτιά ή νερό. 
 Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε τις μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκα-

λέσει βραχυκύκλωμα, διαρροή ή έκρηξη. 
 Ποτέ μη φορτίζετε μια μπαταρία χωρίς να είστε βέβαιοι ότι είναι επαναφορτιζόμενη.  

 
 
 
 



Τοποθέτηση και Στήριξη 
 Τοποθέτηση 
Α. Αν η τηλεόρασή σας είναι τοποθετημένη σε τραπέζι,  
μπορείτε να τοποθετήστε τη συσκευή στο τραπέζι, 
μπροστά από τη βάση της τηλεόρασης, και κεντραρι-
σμένη σε σχέση με την οθόνη της τηλεόρασης.  
Β. Αν η τηλεόρασή σας είναι τοποθετημένη σε τοίχο, 
μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στον τοίχο, α-
κριβώς κάτω από την οθόνη της τηλεόρασης.  
 
 
 
 

Στήριξη σε Τοίχο (Επιλογή Β) 
Σημειώσεις:  
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Εσφαλμένη συναρμολόγηση 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές (εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε 
μόνοι σας αυτό το προϊόν, πρέπει να ελέγξετε για εγκαταστάσεις όπως η ηλεκτρική καλωδίωση και 
οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που περνούν μέσα από τους τοίχους). Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη 
να βεβαιωθεί ότι ο τοίχος θα υποστηρίζει με ασφάλεια το συνολικό φορτίο της συσκευής και των 
βάσεων στήριξης. 

- Για την εγκατάσταση απαιτού-
νται πρόσθετα εργαλεία (δεν 
περιλαμβάνονται). 

- Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βί-
δες. 

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για 
πιθανή μελλοντική αναφορά.  

- Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα 
εντοπισμού ηλεκτρικών καλω-
δίων μέσα σε τοίχους για να ε-
λέγξετε την περιοχή όπου θα 
τρυπήσετε. 

 
1. Αφαιρέστε τις βίδες από τη συ-

σκευή. 
2. Στηρίξτε τους επιτοίχιους βρα-

χίονες στη συσκευή χρησιμο-
ποιώντας τις βίδες που αφαιρέ-
σατε στο προηγούμενο βήμα.  

3. Κάντε 2 παράλληλες τρύπες      

(  3-8mm (χιλιοστά) ανάλογα 
με το είδος του τοίχου). Η από-
σταση μεταξύ των τρυπών 
πρέπει να είναι 764mm (χιλιο-
στά).  
- Τοποθετήστε 1 ούπα στην 
κάθε τρύπα και βιδώστε δύο βί-
δες.  

4. Αφήστε διάκενο 5χιλ. μεταξύ 
του τοίχου και της κεφαλής της 
βίδας. Ανασηκώστε τη συ-
σκευή από τους επιτοίχιους 
βραχίονες και κρεμάστε την 
στα κεφάλια των βιδών που έ-
χετε τοποθετήσει στον τοίχο. 

 
 

Επιλογή Α Επιλογή Β 



Συνδέσεις  
 

Χρήση της Οπτικής υποδοχής (OPTICAL) 
- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της υποδοχής OPTICAL, και στη συνέχεια συνδέστε οπτικό 

καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή οπτικής εξόδου (OPTICAL OUT) της τηλεόρασής σας και 
στην υποδοχή OPTICAL αυτής της συσκευής.  

 

 
Συμβουλή: 
- Αν έχετε πραγματοποιήσει οπτική σύνδεση (OPTICAL) και δεν ακούγεται ήχος από τη συσκευή και 

το φως της υποδοχής OPTICAL αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, μπορεί να χρειάζεται να ενεργο-
ποιήσετε την έξοδο σήματος PCM στην συσκευή – πηγή (π.χ. τηλεόραση, DVD ή Blu-ray Player). 

 
 

Χρήση της Υποδοχής AUX (Αναλογική ηχητική σύνδεση) 
 

 
Α. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου 3.5mm σε 3.5mm (παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή ακου-
στικών της τηλεόρασης στην υποδοχή AUX αυτής της συσκευής. 
Β. Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου RCA σε 3.5mm (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου 
ήχου RCA της τηλεόρασής σας με την υποδοχή AUX που βρίσκεται στη συσκευή. 
 

Σύνδεση στο Ρεύμα 
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου 

ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει όλες τις 
άλλες συνδέσεις.  

- Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του προϊόντος! 
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος του σπι-
τιού σας ταιριάζει με την τάση που αναγράφε-
ται στο πίσω και κάτω μέρος της συσκευής.  

- Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος AC~ στη συσκευή και σε κάποια πρίζα ρεύ-
ματος.  

 
 
 
 
 
 
 



 Βασική Χρήση  
 

Ενεργοποίηση/ Αναμονή (Απενεργοποίηση) 
Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, θα μπει σε λειτουργία αναμονής (Απενεργοποίησης).  

- Πιέστε το πλήκτρο  στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

- Πιέστε ξανά το πλήκτρο  στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουρ-
γία αναμονής (απενεργοποίησης). Η ένδειξη POWER ανάβει με κόκκινο χρώμα. 

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε εντελώς.  
Συμβουλές:  
- Αν η συσκευή παραμείνει σε αδράνεια (χωρίς να δέχεται κάποιο σήμα) για περισσότερα από 15 

λεπτά, θα μπει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. 
- Αν έχετε κάνει σύνδεση με τηλεόραση ή άλλη εξωτερική συσκευή (ισχύει μόνο για σύνδεση μέσω 

της υποδοχής AUX), η συσκευή και το subwoofer θα ενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις ενεργοποιή-
σετε την τηλεόραση ή την άλλη εξωτερική συσκευή.  

 

Επιλογή Πηγής 
Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SOURCE που βρίσκεται στη συσκευή ή πιέστε τα πλήκτρα AUX, 
BT (Bluetooth) ή OPTICAL στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή σήματος.  

 Κόκκινη ένδειξη: Σε λειτουργία αναμονής 
 Πράσινη ένδειξη: Σε λειτουργία AUX. 
 Πορτοκαλί ένδειξη: Σε οπτική λειτουργία 
 Μπλε ένδειξη: Σε λειτουργία Bluetooth 

 

Ρύθμιση της Έντασης του Ήχου 
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πιέστε τα πλήκτρα VOL+ / VOL- που βρίσκονται στη συσκευή 

ή στο τηλεχειριστήριο. 

- Αν θέλετε να κλείσετε εντελώς τον ήχο, πιέστε το πλήκτρο  (MUTE) στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε 
ξανά αυτό το πλήκτρο ή πιέστε τα πλήκτρα VOL+ / VOL- στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για 
επαναφορά του ήχου. 

- Ενώ ρυθμίζετε την ένταση, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό.  
- Όταν η συσκευή φτάσει στο μέγιστο επίπεδο έντασης, αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο VOL+, η ένδειξη 

κατάστασης θα αναβοσβήσει μία φορά. Όταν η συσκευή φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο έντασης, αν 
πιέσετε ξανά το πλήκτρο VOL-, η ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει μία φορά. 

 

Επιλογή της Διαμόρφωσης του Ήχου (EQ) 
- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε το πλήκτρο MOVIE/ MUSIC/ NEWS στο τηλεχει-

ριστήριο για να επιλέξετε διαμόρφωση του ήχου: MOVIE (συνιστάται για παρακολούθηση ταινιών), 
MUSIC (συνιστάται για ακρόαση μουσικής), NEWS (συνιστάται για ακρόαση ειδήσεων).  

 

Λειτουργία AUX/ OPTICAL  
 
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση ή άλλη ηχητική συσκευή.  
2. Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο SOURCE στη συσκευή επαναλαμβανό-

μενα ή πιέστε τα πλήκτρα OPTICAL/ AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.  
3. Χρησιμοποιήστε την άλλη συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή. 
4. Πιέστε τα πλήκτρα VOL + / - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.  
 
 
 
 
 
 
 
 



- Συμβουλή: Σε λειτουργία αναπαραγωγής μέσω της υποδοχής OPTICAL, αν δεν ακούγεται ήχος 
από τη συσκευή και το φως της υποδοχής OPTICAL αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, μπορεί να 
χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος PCM στην συσκευή – πηγή (π.χ. τηλεόραση, DVD 
ή Blu-ray Player). 

 

Λειτουργία Bluetooth   
 
Μπορείτε να ακούσετε μουσική από συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Soundbar μέσω Bluetooth.  
 

Σύζευξη με συσκευές Bluetooth 
Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε κάποια συσκευή με το Soundbar, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 
τη διαδικασία σύζευξης.  
Σημείωση:  
- Η εμβέλεια μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 8 μέτρα (χωρίς εμπόδια 

μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του Soundbar). 
- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το Soundbar, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις δυνατότητες 

της συσκευής.  
- Δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.  
- Τυχόν εμπόδια μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth θα μειώσουν τη μέγιστη εμβέλεια. 
- Αν η ισχύς του σήματος είναι ασθενική, ο δέκτης Bluetooth μπορεί να αποσυνδεθεί αλλά θα συνδεθεί 

ξανά αυτόματα μόλις βρεθεί εντός εμβέλειας.  
 
Για να συνδέσετε το Soundbar μέσω Bluetooth, ακολουθήστε τα εξής βήματα:  
1. Ενώ το Soundbar είναι ενεργοποιημένο πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SOURCE που βρί-

σκεται στο Soundbar ή το πλήκτρο BT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουρ-
γία Bluetooth. Η μπλε ένδειξη θα αναβοσβήσει με αργό ρυθμό.  

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και επιλέξτε τη λειτουργία αναζήτησης για κοντινές συσκευές 
Bluetooth. Το Soundbar "TB230_Turbo-x" θα εμφανιστεί στη λίστα συσκευών Bluetooth.  

- Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το Soundbar στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth, πιέστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο  / PAIR στο τηλεχειριστήριο ώστε να γίνει ορατή. Το σύστημα θα μπει σε 
λειτουργία σύζευξης. Θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση “Pairing” (γίνεται σύζευξη) από τη συσκευή 
και η μπλε ένδειξη θα αναβοσβήσει με γρήγορο ρυθμό. 

3. Επιλέξτε το Soundbar "TB230_Turbo-x"  από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν. 
Μόλις πραγματοποιηθεί σύζευξη με επιτυχία, θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση “Paired”. Η μπλε 
ένδειξη ανάβει σταθερά.  

4. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.  
 
Για αποσύνδεση της λειτουργίας Bluetooth, μπορείτε να:  
- Επιλέξετε κάποια άλλη κατάσταση λειτουργίας (πηγή) στη συσκευή.  
- Απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στην άλλη συσκευή. Μόλις πραγματοποιηθεί αποσύν-

δεση Bluetooth από το Soundbar, θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση “Disconnected”.  

- Πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  / PAIR στο τηλεχειριστήριο. 
Συμβουλές:  
- Αν σας ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε «0000».  
- Εάν δεν υπάρχει άλλη σύζευξη συσκευής Bluetooth με αυτήν την συσκευή εντός δύο λεπτών, θα 

ανακτήσει την προηγούμενη σύνδεσή της. 
- Το Soundbar θα αποσυνδεθεί αν η συσκευή σας μετακινηθεί πέραν της εμβέλειας Bluetooth. 
- Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή σας με το Soundbar, μετακινήστε την εντός εμβέλειας 

Bluetooth. 
- Εάν η συσκευή μετακινηθεί εκτός εμβέλειας ενώ επιχειρείται επανασύνδεση, ελέγξτε αν εξακολουθεί 

να είναι συνδεδεμένη στο Soundbar. 
- Εάν χαθεί η σύνδεση, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να κάνετε ξανά σύζευξη του Soundbar 

με τη συσκευή σας. 
 
 
 
 



Ακρόαση Μουσικής από συσκευή Bluetooth 
- Αν η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth υποστηρίζει προφίλ A2DP, μπορείτε να ακούσετε μουσική 

από τη συσκευή Bluetooth μέσω του Soundbar. 
- Αν η συσκευή υποστηρίζει και AVRCP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του Sound-

bar για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Bluetooth.  
1. Πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής σας με το Soundbar. 
2. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή σας (εφόσον υποστηρίζει προφίλ 

A2DP). 
3. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή (εφόσον υπο-

στηρίζει προφίλ AVRCP).  

- Για παύση/ συνέχεια αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο  / PAIR στο τηλεχειριστήριο. 
- Για επιλογή προηγούμενου/ επόμενου τραγουδιού, πιέστε τα πλήκτρα   στο τηλεχειριστήριο. 
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων   
 
Σε περίπτωση προβλήματος, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή από μόνοι σας. Αν αντιμε-
τωπίσετε προβλήματα σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν επικοινωνήσετε με 
το σέρβις.  
 Η συσκευή δεν ενεργοποιείται 
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο καλά το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. 
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. 

- Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
 
 Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί 
- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή. 
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. 
- Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις πολικότητες (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως υποδεικνύεται. 
- Αντικαταστήστε την μπαταρία. 
- Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στην πρό-

σοψη του Soundbar. 
 
 Η συσκευή δεν αποκρίνεται 
- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια 

ενεργοποιήστε ξανά το Soundbar. 
 
 Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth του Soundbar στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth 

ώστε να πραγματοποιήσω  σύζευξη μέσω Bluetooth 
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth σας. 
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη του Soundbar με τη συσκευή Bluetooth σας.  
 
 Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας, σύμφωνα με τις απαι-

τήσεις του προτύπου ERPII, για εξοικονόμηση ενέργειας 
- Όταν το επίπεδο σήματος εισόδου είναι πολύ χαμηλό ή δεν υπάρχει, το Soundbar θα απενεργοποι-

ηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Αυξήστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις 
Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 
 
Ασφάλεια & Συντήρηση 
Ο συγκεκριμένος οδηγός  περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. 
Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, 
καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας. 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους 
όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς. 
 

 Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα lazer του ποντικιού και μην 
στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περι-
πτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη 

 Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε 
να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό της Πλαίσιο Computers 

 Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το 
σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers 

 Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊό-
ντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον 
καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί 

 Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και πα-
ρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα 
καπνού.       

 Προειδοποίηση! Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί 
 Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της 

μπαταρίας 
 Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην 

αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμη-
ρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του 

 Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη 
 Κρατήστε τη συσκευή μακριά  από υγρά και υγρασία 
 Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω 

από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, α-
ποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολο-
γικά επίπεδα. 

 Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουρ-
γηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε 

 Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή 
ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την 
πλήρη εγρήγορσή σας 

 Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά 
στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα 

 Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε 
πίεση ή και πόνο  

 Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα 
ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε 

 Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα 
ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε 

 Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού 
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη 
 Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα 

ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε 
 Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία 
 Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης 

των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών 



 Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής  λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζε-
σταίνοντας το 

 Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο 
 Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον 
 Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας 

   
 
Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση 
των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί 
να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές 
κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώ-
ντας τις Turbo-X συσκευές. 

 Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. 
Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να 
μπορείτε να το πιάνετε 

 Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το πο-
ντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων  

 Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους 
ώμους 

 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία 
θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε  να μην τα 
λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους 

 Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών 

 Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβα-
νόμενες ή περιττές κινήσεις 

 Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας 
 Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και 

κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
 Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, στα-

ματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό 
 
Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση  για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτεί-
νουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα 
για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησι-
μοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.  
Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας 
Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμο-
ποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).  
Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές 
πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα 
μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο 
πνιγμού. 
Εγγύηση & Όροι χρήσης 
Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Soundbar 
SB-50 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  https://www.plaisio.gr/thleoraseis/perifereiaka-
tv/soundbars-multiroom.htm   
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE 

 
Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 
Ή στο τηλ : 800 11 12345 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
Το παρόν 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 ηλε-
κτρονικού 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 ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού 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 
απόρριψη 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 ΑΕΒΕ. 
 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρι, 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. 
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης 
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 φορτιστή τραβώντας το 
καλώδιο. 
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. 
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα 
χέρια. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. 
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδο-
τημένο επισκευαστικό κέντρο. 
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή 

 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προ-
καλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας. 

 Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς 
κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως 
για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες 
ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 

 Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, 
καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση. 

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά 
 Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά 

υψηλές θερμοκρασίες. 



 Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρ-
τισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών. 

 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουρ-
γήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδη-
γήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 

 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά. 
 
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 Πλαί-
σιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο 
χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται 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 αντικαθιστά 
με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.  
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Comput-
ers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.  
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Tur-bo-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 Computers δεσμεύεται να δώσει 
στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση 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 παραμετροποί-
ηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της 
Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας  
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση 
υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επι-
δειχθεί 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 χρη-
σιμοποιηθεί 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 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 εκτός 
εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έ-
ξοδα του πελάτη.  
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρε-
νέργεια 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 χρεώνονται 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 οποιουδήποτε προϊ-
όντος 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 κερδών, 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 καθώς 
και προβλήματα που έ-χουν 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 οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμά-
των ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.  
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμ-
ματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προ-
σθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδο-
μένων 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, αφαιρεθεί ή 
καταστραφεί.  
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή 
σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.  
6.Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μετα-
βάλλουν 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 εγκατά-
σταση ή χρήση.  
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμι-
σης.  
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 εμπιστευτι-
κότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 
 
 
 

 
 


