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Οδηγίες Χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ώστε να χρησιμοποιήσετε
σωστά τη συσκευή. Σας συνιστούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
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Χαρακτηριστικά
1 . Υψηλής ποιότητας οθόνη LCD με LED οπίσθιου φωτισμού, με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, πάρα
πολύ λεπτή και με εξαιρετικά χαρακτηριστικά.
2. Με ενσωματωμένα ηχεία υψηλής ποιότητας, τα οποία προσφέρουν μοναδική οπτικοακουστική απόλαυση και εξοικονομούν
χώρο.
3. Ενσωματώνει πολλές υποδοχές/ θύρες σύνδεσης. Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας DVD, βιντεοκάμερες, κλπ. Τα
ενσωματωμένα εξαρτήματα σας επιτρέπουν να απολαύσετε όμορφα εφέ προβολής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σαν οθόνη υπολογιστή μέσω των υποδοχών VGA και HDMI. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τηλεόραση όταν συνδέσετε την
κεραία.
4. Οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης εξαλείφουν τις σκιές στις εικόνες. Η προβολή ταινιών και παιχνιδιών βελτιώνεται σημαντικά.
5. Εξαιρετική χρωματική ποσότητα και ποιότητα.
6. Ευρύτερη γωνία θέασης, υψηλότερη φωτεινότητα, υψηλότερη αντίθεση, και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
7. Η έξυπνη λειτουργία εικόνας και η λειτουργία ήχου δίνουν τη δυνατότητα έξυπνων οπτικοακουστικών λειτουργιών .
8. Ενσωματώνει την τελευταία έκδοση του φίλτρου comb για διαυγέστερη εικόνα. Η εσωτερική τεχνολογία μη πεπλεγμένης μορφής
3D μπορεί να εξαλείψει τελείως την αστάθεια εικόνας που προκαλείται από την πλοκή του σήματος .
9. Λειτουργίες χρονοδιακόπτη τις οποίες μπορείτε να προγραμματίσετε και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη στην περίπτωση που δεν
υπάρχει σήμα.
10. Αυτοματοποιημένος άνετος χειρισμός με τη χρήση τηλεχειριστηρίου.
11. Αυτόματη λειτουργία εγκατάστασης για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση της εικόνας σε λίγα δευτερόλεπτα σε κατάσταση VGA.
12. Τεχνολογία αυτόματης ρύθμισης χρωματικής ισορροπίας για την καλύτερη δυνατή χρωματική ρύθμιση στις διάφορες λειτουργίες
προβολής VGA.
13. Τεχνολογία αυτόματης εξάλειψης θορύβου η οποία μειώνει τους θορύβους υπόβαθρου που δημιουργούνται από την παρεμβολή
του μενού ή από αδύναμο σήμα και προσφέρει καθαρότερη εικόνα.
14. Υποστηρίζει θύρα USB.
15. Υποστηρίζει δέκτη H.264 FULL HD και λειτουργικότητα PVR.
16. Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την τηλεόραση LCD οπίσθιου φωτισμού LED της εταιρίας μας, ένα πολύτιμο
προϊόν εξαιρετικής ποιότητας και πολλαπλής λειτουργικότητας. Η συσκευή θα σας προσφέρει ιδιαίτερη
οπτικοακουστική απόλαυση. Η σχεδίασή της παρέχει ασφάλεια στο χρήστη. Όλες οι συσκευές ελέγχονται
εξονυχιστικά πριν φύγουν από το εργοστάσιο. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά. Για ασφάλεια και για μακροζωία της συσκευής, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν τη
χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.
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Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Προειδο
ποίηση

Μπορεί να υπάρξει
κίνδυνος τραυματισμού

Προσοχή

Δείχνει συμπεριφορές που πρέπει
να αποφεύγονται

Μπορεί να υπάρξει προσωπικό
ατύχημα ή απώλεια περιουσίας

Δείχνει τις διαδικασίες που θα
πρέπει να ακολουθούνται

Στις ακόλουθες περιπτώσεις
Απενεργοποιήστε αμέσως την
τηλεόραση, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα
και επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό.

● Διακοπή ρεύματος ή ασταθής τάση.
● Αφύσικος ήχος ή οσμή από τη συσκευή.
● Το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
● Η τηλεόραση έχει υποστεί βλάβη λόγω πτώσης ή
κτυπήματος.
● Έχουν μπει ξένα σώματα μέσα στην τηλεόραση.

● Αν υπάρξει διαρροή εύφλεκτων αερίων, παρακαλούμε να μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
της τηλεόρασης. Κλείστε τη βαλβίδα του αερίου και ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα.
Προειδοποίηση

● Να χρησιμοποιείτε ρεύμα
τάσης 100-240VAC, 60/50Hz
● Αυτή η τηλεόραση θα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.
● Να απενεργοποιείτε την τηλεόραση πριν συνδέσετε/ αποσυνδέσετε καλώδια.
● Να μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθείς επιφάνειες γιατί μπορεί να πέσει και να προκληθεί βλάβη ή ακόμη
και πυρκαγιά.
● Να μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε σημεία με:
1. Άμεση έκθεση στον ήλιο, υγρασία, υπερβολική θερμοκρασία, κρύο ή πολλή σκόνη.
2. Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.
3. Εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια.
4. Μπάνια, κουζίνες κ.ά.τ.
● Να μη χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή ακατάλληλα φις και πρίζες και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει καλά.
● Κρατήστε μακριά από τις υποδοχές και τις πρίζες τυχόν μεταλλικά αντικείμενα ή πολλή σκόνη.
● Να μην προκαλείτε φθορά στο καλώδιο ρεύματος:
1. Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.
2. Να μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος,
3. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας.
4. Κατά την αποσύνδεση από την πρίζα να μην τραβάτε από το καλώδιο.
● Μην υπερφορτώνετε την πρίζα ή το πολύμπριζο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία .
● Μην αφήνετε εστίες φωτιάς (π.χ. αναμμένο κερί) κοντά στη συσκευή, γιατί μπορεί προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
● Μην τοποθετείτε βάζα με νερό (ή άλλο υγρό) πάνω στη συσκευή, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία από τυχόν πιτσιλιές.
● Μη βάζετε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα ή υγρά στις οπές εξαερισμού ή τις υποδοχές της συσκευής, γιατί
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία.
● Οι οπές εξαερισμού υπάρχουν ώστε να μην υπερθερμαίνονται τα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής. Παρακαλούμε
να μην τις καλύπτετε.
Μην αγγίζετε το βύσμα (φις) ρεύματος με βρεγμένα χέρια, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
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Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Προειδοποίηση

Να μην ενεργοποιείτε την τηλεόραση σε περίπτωση καταιγίδας. Αποσυνδέσετε την από το
ρεύμα και από την κεραία ώστε να αποφευχθούν βλάβες λόγω κεραυνών.
Μην αποσυναρμολογείτε την τηλεόραση από μόνοι σας, γιατί θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
φωτιά. Για επισκευές, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Προσοχή
● Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στην τηλεόραση.
● Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος κατάποσης.
● Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αποσυνδέστε την από την πρίζα.
●Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα και σκουπίστε τη με ένα απαλό πανί. Μη
χρησιμοποιήσετε χημικά καθαριστικά και προσέξτε να μην πέσουν ξένα σώματα στο εσωτερικό της. Αν κάνετε λανθασμένο
καθαρισμό, μπορεί να προκληθεί φθορά στο περίβλημα της συσκευής ή ακόμη και βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα, με
αποτέλεσμα να μην λειτουργεί.
● Πριν ρυθμίσετε τη θέση ή τη γωνία της τηλεόρασης, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια ώστε να μην πέσει κάτω.
● Να μην τρίβετε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα και να μην την κτυπάτε, στραβώνετε ή πιέζετε.
● Σε περίπτωση που μεταφέρετε την τηλεόραση από κρύο μέρος σε ζεστό, να αφήσετε να περάσουν μερικές ώρες ώστε
να εξαφανιστεί τυχόν υγρασία στο εσωτερικό της, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες .
● Αν σπάσει η οθόνη και πέσει υγρό στο δέρμα σας, παρακαλούμε να ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 15 λεπτά και να
επισκεφθείτε το γιατρό σας.
● Για να μεταφέρετε την τηλεόραση, πιάστε από τις γωνίες και από το κάτω μέρος. Μην ασκήσετε πίεση στην οθόνη.
● Αν προβάλλεται στην οθόνη μια ακίνητη εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αφήσει ένα μόνιμο αποτύπωμα,
το οποίο δεν εξαφανίζεται. Αυτό το φαινόμενο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
● Σωστή παρακολούθηση τηλεόρασης:
1. Να παρακολουθείτε τηλεόραση με τον κατάλληλο φωτισμό. Ελλιπής φωτισμός ή πολύωρη παρακολούθηση θα βλάψει τα μάτια σας.
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ανεκτά επίπεδα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα ακοής.
● Για πλήρη απενεργοποίηση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
● Αν χρησιμοποιήσετε άλλο μέσο απενεργοποίησης, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.
● Θα πρέπει να συνδέετε καλά το καλώδιο ρεύματος. Αν είναι συνδεδεμένο χαλαρά, θα προκληθούν σπίθες και φωτιά .
● Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των οδηγιών και της συσκευασίας μπορεί ν’ αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Αν
υπάρχουν διαφορές μεταξύ του περιεχομένου των οδηγιών και του προϊόντος, ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το
προϊόν.

Τοποθέτηση και σύνδεση
Λίστα παρεχόμενων εξαρτημάτων
1. Τηλεόραση.
2. Οδηγίες χρήσης. 3. Τηλεχειριστήριο.
στην τηλεόραση).

3

4. Καλώδιο ρεύματος (μπορεί να είναι ήδη συνδεδεμένο

Τοποθέτηση και σύνδεση
Τοποθέτηση
●
●
●
●

Η τηλεόραση θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε πρίζα ρεύματος και η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να επιλέξετε την κατάλληλη βάση στήριξης τοίχου ή τραπεζιού.
Για αποφυγή ατυχημάτων, θα πρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε σταθερή βάση ή να την στηρίξετε σε τοίχο.
Για στήριξη σε τοίχο να απευθυνθείτε σε τεχνικό. Λανθασμένη στήριξη σε τοίχο εγκυμονεί κινδύνους.

Στήριξη σε βάση

Στήριξη σε τοίχο
30cm

10cm

30cm

10cm

10cm

10cm

7cm

10cm
Κακός εξαερισμός

Τοίχος

Εξαερισμός
● Παρακαλούμε αφήστε τον εικονιζόμενο
ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή.
● Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού &
μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα τους.
● Μην τοποθετήσετε την TV σε
περιορισμένο χώρο (π.χ. βιβλιοθήκη),
καθώς δεν θα έχει επαρκή εξαερισμό.

Κακός εξαερισμός

Τοίχος

Συμβουλές τοποθέτησης

● Μην τοποθετήσετε την TV σε μέρος όπου υπάρχουν δονήσεις.
● Μην τοποθετήσετε την TV σε μέρος όπου μπορεί να μπουν έντομα στο εσωτερικό της.
● Μην τοποθετήσετε την TV σε μέρος όπου την χτυπάει άμεσα ο αέρας από κλιματιστικό,
καθώς μπορεί να υπάρξουν προβλήματα λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας/ υγρασίας.
● Μην τοποθετήσετε την TV σε μέρος όπου υπάρχει ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, καθώς μπορεί
να υποστεί βλάβη από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες περιφερειακές συσκευές στην τηλεόραση και να δείτε εικόνες υψηλής
ποιότητας. Η συσκευή θα πρέπει να έχει υποδοχή HDMI, AV, PC ή άλλες υποδοχές I/O. Συνδέστε τες στις
αντίστοιχες που υπάρχουν στην τηλεόραση. Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ''SOURCE'',
για να επιλέξετε την αντίστοιχη πηγή σήματος. Πιέστε τα πλήκτρα ''▲'' (ΠΑΝΩ) και ''▼'' (ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε
πηγή σήματος και στη συνέχεια πιέστε ''OK'' για επιβεβαίωση. Η αντίστοιχη πηγή εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημειώσεις:
1. Κατά τη σύνδεση σε εξοπλισμό με λειτουργία MHL, παρακαλούμε επιλέξτε HDMI1 ως πηγή εισόδου.
2. Οι περιφερειακές συσκευές και τα καλώδιο που περιγράφονται δεν περιλαμβάνονται και πωλούνται ξεχωριστά.
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Τοποθέτηση και σύνδεση
Y

Σύνδεση στο ρεύμα

Κίτρινο (Καλώδιο σήματος εικόνας)

W Άσπρο (Καλώδιο ήχου (αριστερό κανάλι))
R

Καλώδιο ρεύματος

Σύνδεση σε πρίζα
(100-240VAC 60/50Hz)

Κόκκινο (Καλώδιο ήχου (δεξί κανάλι))

Σύνδεση εξόδου ήχου
Σύνδεση με ηχητική συσκευή
Καλώδιο ήχου

Υποδοχή USB

Προσοχή
Καλώδιο ήχου

Κατά τη σύνδεση εξωτερικής κεραίας στην
υποδοχή κεραίας της TV, να έχετε την TV
απενεργοποιημένη. Μην πλησιάσετε το φις της
κεραίας σε πρίζα ώστε να αποφευχθεί
ηλεκτροπληξία. Η κεραία δεν θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένη σε γείωση, ώστε να αποφευχθεί
φωτιά ή άλλοι κίνδυνοι.

R

Καλώδιο εικόνας

Σύνδεση κεραίας

Σύνδεση με συσκευές
που έχουν έξοδο AV
(π.χ. DVD, VCR, παιχνιδομηχανές)

Σύνδεση AV
RF

Καλώδιο VGA

Σύνδεση συσκευής MHL
Κινητό τηλέφωνο ή άλλη
συσκευή με λειτουργία MHL

Σύνδεση VGA

Καλώδιο σήματος MHL

Καλώδια HDMI

Σύνδεση ARC: Για
σύνδεση συσκευών ήχου με
λειτουργία ARC
Καλώδιο σήματος HDMI

Σύνδεση μέσω HDMI
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Πλήκτρα ελέγχου

1

1

6

2

3

4

5

5

4

3

2
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1) Ένδειξη LED τροφοδοσίας και αισθητήρας τηλεχειριστηρίου.
2) Διακόπτης τροφοδοσίας: Ενεργοποίηση/ αναμονή της τηλεόρασης.
3) MENU( ): Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπαίνετε στο κεντρικό μενού.
4) VOL-, VOL+ (
): Πατώντας αυτά τα δύο πλήκτρα αυξάνετε ή μειώνετε την ένταση του ήχου, και
ρυθμίζετε τις τιμές στο μενού OSD (στο OSD έχει την ίδια λειτουργία με τα πλήκτρα /).
5) CH-, CH+ (
): Πατώντας αυτά τα δύο πλήκτρα αλλάζετε κανάλια και διαμορφώνετε τις επιλογές που
χρειάζεστε στο μενού OSD. (στο OSD έχει την ίδια λειτουργία με τα πλήκτρα /)
6) SOURCE(
): Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπαίνετε στο μενού επιλογής πηγής εισόδου και επιλέγετε πηγή
εισόδου.
Σημείωση: Υπάρχουν μερικές διαφορές στην εμφάνιση, ανάλογα με το μοντέλο σας.

Τηλεχειριστήριο
Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστηρίου
Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών, εισάγετε δύο μπαταρίες AAA 1,5 volt, και βεβαιωθείτε ότι
η πολικότητα είναι σωστή.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
1. Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να το στρέφετε προς το παράθυρο αισθητήρα
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Αν υπάρχουν εμπόδια ενδιάμεσα, μπορεί να μην δέχεται εντολές.
2. Μην χτυπάτε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην το αφήνετε στον ήλιο, γιατί η υπερβολική ζέστη θα προκαλέσει
παραμορφώσεις.
3. Αν πέφτει ήλιος στο τηλεχειριστήριο και στην τηλεόραση, ενδέχεται οι εντολές να μην έχουν
αποτέλεσμα. Παρακαλούμε μειώστε το φωτισμό ή μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην
τηλεόραση.
4. Αν οι μπαταρίες δεν έχουν επαρκές φορτίο, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου θα μειωθεί. Τοποθετήστε
καινούριες μπαταρίες και μην τις αφήνετε να εξαντληθούν εντελώς καθώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής
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υγρών μπαταρίας, γεγονός επικίνδυνο, καθώς τα υγρά μπαταρίας διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά και
προκαλούν τραυματισμούς.
5. Να μην αναμιγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες, καθώς δεν θα λειτουργούν σωστά και
παρουσιάζονται διάφοροι κίνδυνοι.
6. Να μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, να μην τις φορτίζετε, τις αποσυναρμολογείτε ή τις ζεσταίνετε.
Παρακαλούμε ανακυκλώστε τις άχρηστες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας του
περιβάλλοντος.

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου
Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση από το αντίστοιχο που απεικονίζεται σ ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης.

F1

Όνομα
POWER( )
WIDE(16:9)
MUTE(
)
Αριθμοί
Πλήκτρα κέρσορα
( , , , )
F1
Channel list( )
MENU
SMART S
SMART P
SOURCE
CH+/CHVOL+/VOLOK
INFO
REC
Return(
)
L/R
INDEX (

ZOOM (

Περιγραφή λειτουργίας
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί (αναμονή) τη συσκευή.
Αλλάζει τις διαστάσεις της προβαλλόμενης εικόνας.
Σιγή του ήχου.
Για πληκτρολόγηση αριθμών.
Μετακινούν τον κέρσορα πάνω  / κάτω / /αριστερά / δεξιά
 στο μενού ή αλλάζουν την ημερομηνία του EPG.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση «ακινητοποίησης» της εικόνας
Εμφανίζει τη λίστα με τα κανάλια.
Το πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζει το μενού.
Επιλέγει λειτουργία έξυπνου ήχου.
Επιλέγει λειτουργία έξυπνου ήχου.
Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται το μενού της επιλογής πηγής σήματος .

Πλήκτρα αλλαγής καναλιών. Για αλλαγή σελίδων στο EPG
κάποιου καναλιού που παρακολουθείτε.
Τα πλήκτρα αυτά ρυθμίζουν την ένταση του ήχου.
Για επιβεβαίωση της τρέχουσας ρύθμισης.
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει τις πληροφορίες του τρέχοντος καναλιού .

Εγγραφή από το κανάλι.
Το πάτημα αυτού του πλήκτρου σας επιστρέφει στο κανάλι που παρακολουθούσατε πιο πρόσφατα.

Επιλέγει τη λειτουργία NICAM (για πηγή σήματος ATV (αναλογική τηλεόραση))

)

Σε κατάσταση DTV (ψηφιακή τηλεόραση), το πάτημα του
πλήκτρου INDEX εμφανίζει τη λίστα με τις εγγραφές.

)

Σε λειτουργία DTV, το πάτημα του πλήκτρου ZOOM αυξάνει το λόγο
μεγέθυνσης όταν υπάρχει στατική εικόνα. Όταν δεν υπάρχει στατική εικόνα,
και έχετε συνδέσει αποθηκευτική συσκευή USB στη θύρα USB, το πάτημα του
πλήκτρου ZOOM καθυστερεί την αναπαραγωγή του τρέχοντος τηλεοπτικού
προγράμματος.

REVEAL ( )
TTX ( )
HOLD (
)
LIST (
)
LANGUAGE ( )
RADIO ( )
Κόκκινο πλήκτρο
SUBTITLE
(Πράσινο)

Για teletext ή για λειτουργίες USB.

Κόκκινο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.
Η πράσινη λειτουργία στο Teletext ή προβολή υποτίτλων,
όταν το κανάλι προσφέρει την αντίστοιχη επιλογή.
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FAV(Κίτρινο)

Η κίτρινη λειτουργία στο Teletext ή πλήκτρο αγαπημένων, για τον
καθορισμό ή την προβολή των αγαπημένων σας προγραμμάτων.

EPG(Μπλε)

Η μπλε λειτουργία στο Teletext ή η εκκίνηση της λειτουργίας Teletext, εάν
προσφέρεται η δυνατότητα από το κανάλι. Η χρήση του πλήκτρου EXIT
απενεργοποιεί τη λειτουργία Teletext ή προβάλλει τον ηλεκτρονικό οδηγό
προγράμματος (EPG) του τρέχοντος καναλιού όταν δεν προβάλλεται μενού.

Οδηγίες για το τηλεχειριστήριο σχετικά με τη χρήση του Teletext
TeleText: Πατήστε το πλήκτρο Teletext. Υπάρχουν 3 βασικές λειτουργίες: Μικτή προβολή → Λειτουργία
κειμένου→ Απενεργοποίηση
Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία κειμένου. Στην Αυτόματη Λειτουργία, το σύστημα επιλέγει αυτόματα TOP,
Fastext ή Default mode-Προεπιλογή, ανάλογα με τον τύπο μετάδοσης. Στη Λειτουργία Κειμένου ή στη Μικτή Λειτουργία,
πατήστε τα πλήκτρα 0-9, ή / για να επιλέξετε σελίδα κειμένου.
Reveal: Εμφανίζει τυχόν κρυμμένους χαρακτήρες για 6 δευτερόλεπτα.
Hold: Το πάτημά του σταματάει/ ξεκινάει την αλλαγή σελίδας. Συγκεκριμένα, η αλλαγή σελίδων σταματάει στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη και δε
γίνεται ενημέρωση της σελίδας. Αντίστοιχα εάν η αλλαγή σελίδων είναι απενεργοποιημένη, το πάτημα του πλήκτρου ενεργοποιεί την αλλαγή και η σελίδα
ενημερώνεται. Όταν είναι σταματημένη η αλλαγή των σελίδων, εμφανίζεται αντίστοιχα η ένδειξη Hold.
Index: Στη λειτουργία Fastext (γρήγορου κειμένου), γίνεται αίτηση της σελίδας περιεχομένων εάν ο σύνδεσμος είναι
έγκυρος ή του πακέτου 8/30 της αρχικής σελίδας εάν είναι έγκυρη ή της σελίδας 100. Στη λειτουργία TOP, εάν είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή Hitlist, γίνεται εναλλαγή του συστήματος μεταξύ της τρέχουσας σελίδας κειμένου και του μενού
Hitlist, αλλιώς γίνεται αίτηση της σελίδας 100. Στη λειτουργία List, γίνεται μηδενισμός της λίστας των προτιμώμενων
σελίδων είτε στο τρέχον κανάλι σύμφωνα με την EEPROM εάν υφίσταται, ή στην προεπιλεγμένη λίστα (σελίδες 100,101,
102, 899), και γίνεται αίτηση της πρώτης σελίδας στη λίστα. Στη λειτουργία Default, γίνεται αίτηση του πακέτου 8/30 εάν η
αρχική σελίδα είναι έγκυρη, ή της σελίδας 100.
Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Μπλε πλήκτρο: Αίτηση της σχετικής σελίδας ανάλογα με τη λειτουργία λήψης. Στη λειτουργία
TOP Hitlist,οι κόκκινες, πράσινες και μπλε εντολές ελέγχουν τις ενότητες του μενού Hitlist, ενώ η κίτρινη εντολή
παρακάμπτεται.

Βασικές οδηγίες χρήσης
Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σταθερή τροφοδοσία και ότι το καλώδιο
της κεραίας είναι συνδεδεμένο.

Ενεργοποίηση
Portuguese

Polish

French

German

Dutch

Spanish

Italian

Russian

English

Croatian

Australia

Bulgaria

Denmark

Germany

Italy

Arabic

Austrria

Croatia

Finland

Greece

Ireland

Farsi

Belgium

Czech

France

Hungary

Luxembourg

OK: ENTER

OK: ENTER

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, και πιέστε το πλήκτρο

στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Στην

οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'Παρακαλούμε επιλέξτε γλώσσα OSD'' και δεν υπάρχει σήμα (Σχήμα 1). Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά'' στο τηλεχειριστήριο για να διαλέξετε γλώσσα και στη συνέχεια πατήστε '' OK'' για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ''Χώρα' (Σχήμα 2). Μπορείτε να διαλέξετε χώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά'' στο τηλεχειριστήριο και να πατήσετε 'OK'' (Σχήμα 3) για επιβεβαίωση.
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Αναμονή
Το πάτημα του πλήκτρου
στο τηλεχειριστήριο θέτει την τηλεόραση σε
κατάσταση αναμονής.
★ Προσοχή:
1. Η τηλεόραση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν δεν υπάρξει σήμα
για 5 λεπτά από τη στιγμή που ανάψει η τηλεόραση.
2. Η τηλεόραση μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής όταν έχει γίνει
αντίστοιχη ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης.

TV

:

0 Programme(s)

DTV

:

0 Programme(s)

Radio

:

0 Programme(s)

0 %... UFH CH

(TV)

EXIT
MENU

Σχήμα 3

3. Στην περίπτωση που δε χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την
πρίζα. Μην αφήνετε για μεγάλα διαστήματα την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής .

Input Source
DTV

Επιλογή πηγής

ATV

Πατήστε το πλήκτρο ''SOURCE'' στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση. Εμφανίζεται η
ένδειξη ''ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ'' στην οθόνη (Σχήμα 4). Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα
'Πάνω/Κάτω'' στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο "CH+/CH-" στην τηλεόραση για να επιλέξετε
πηγή σήματος όπως DTV, ATV, AV, SCART, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, USB.
Πατήστε το πλήκτρο ''OK'' στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση αλλάζει από την τρέχουσα
κατάσταση και περνάει στην πηγή σήματος που έχετε επιλέξει.

AV
VGA
HDMI 1
HDMI 2
USB
OK:ENTER

Οδηγίες χρήσης του μενού

Σχήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο ''MENU'' στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση. Στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού (Σχήμα 5) .

1. Πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' στο
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο ''VOL+/ VOL-'' στην
τηλεόραση για να επιλέξετε το υπομενού, το οποίο
αποτελείται από 6 ενότητες: ΚΑΝΑΛΙ, ΕΙΚΟΝΑ,
ΗΧΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΩΡΑ, και ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Auto Tuning
DTV Manual Tuning
ATV Manual Tuning
Programme Edit
Signal Information
Software Update (USB)

2. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' στο
CHANNEL
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο ''CH+/CH-'' στην
τηλεόραση για να επιλέξετε το επιθυμητό
αντικείμενο.
3. Πατήστε ''OK'' στο τηλεχειριστήριο για
επιβεβαίωση ή για να μπείτε στο επόμενο
OK: ENTER
MENU: RETURN
μενού.
4. Πατήστε το πλήκτρο ''Menu'' για να βγείτε από το
Σχήμα 5
κεντρικό μενού ενώ βρίσκεστε ήδη στο κεντρικό
μενού.
Πατήστε το πλήκτρο ''Menu'' για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού όταν βρίσκεστε σε κάποιο υπομενού.
Πατήστε το πλήκτρο ''Source'' για να εμφανίσετε το μενού πηγής σήματος.
5 Οι επιλογές που δεν μπορούν να τροποποιηθούν γίνονται γκρι.
6. Η χρήση του μενού ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης, αλλά είναι
παρόμοια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο που περιεγράφηκε ως οδηγό.
Σημείωση: Οι ενδείξεις ''Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά'' στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται στα πλήκτρα κατεύθυνσης στο
τηλεχειριστήριο, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. Οι οδηγίες χρήσης παρακάτω αναφέρονται στα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Κά ποια
πλήκτρα υπάρχουν και στην τηλεόραση και επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα αντίστοιχα του τηλεχειριστηρίου .

ΚΑΝΑΛΙ
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω'' για να διαλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε .
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Tu n e Ty p e

Α
Αυτόματος συντονισμός

D T V + AT V

Germany

Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Εμφανίζεται το μενού ΚΑΝΑΛΙ
στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε
Austria
Auto Tuning-Αυτόματος συντονισμός. Πατήστε ''OK'', και στη
συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' και διαλέξτε
Belgium
τύπο συντονισμού: DTV+ATV, DTV, ATV (Σχήμα 6). Πατήστε
το πλήκτρο ''Κάτω'' για να μπείτε στο μενού ''Χώρα' και
επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά''. Πατήστε ''OK'' για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, και για να ξεκινήσει ο
αυτόματος συντονισμός.
Στη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού, εμφανίζεται το μήνυμα «Θέλετε
παράλειψη αναλογικού συντονισμού;». Μπορείτε να το κάνετε πιέζοντας
το πλήκτρο ''MENU''. Πατήστε το πλήκτρο ''Αριστερά'' για επιβεβαίωση, ή
πατήστε το πλήκτρο ''Δεξιά'' για ακύρωση.

Italy

Denmark

Croatia

Finland

Czech

France

MENU: RETURN

Σχήμα 6

DTV Manual Tuning

UHF CH 21

Χειροκίνητος συντονισμός DTV (ψηφιακή τηλεόραση)
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU'. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε «Χειροκ. συντονισμός DTV». Πατήστε το πλήκτρο ''OK'' για να
μπείτε στο μενού χειροκίνητου συντονισμού DTV (Σχήμα 7). Πατήστε τα πλήκτρα
''Αριστερά/Δεξιά'' για να διαλέξετε κανάλι, και στη συνέχεια πατήστε ''OK'' για να ξεκινήσει η
αναζήτηση. Μετά την αναζήτηση, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού του χειροκίνητου
συντονισμού DTV. Στη διάρκεια της αναζήτησης μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο '' MENU'' για
να διακόψετε την αναζήτηση και να επιστρέψετε στο τελευταίο μενού.

NO SIGNAL
Bad

Normal

Σχ.7
ATV Manual Tuning
Storage To 6

Χειροκίνητος συντονισμός ATV (αναλογική τηλεόραση)
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω''και επιλέξτε «Χειροκ. συντονισμός ATV. Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο μενού
του χειροκίνητου συντονισμού ATV (Σχήμα 8). Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να
διαλέξετε «Αναζήτηση» και στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' για να ξεκινήσει
η χειροκίνητη αναζήτηση. Μετά την αναζήτηση, μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι σε άλλη
θέση. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε «Αποθήκευση σε», και στη συνέχεια
πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' για να διαλέξετε αριθμό καναλιού.
Μετά την επιλογή του «Μικρορύθμιση» πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' για
συντονισμό από τις χαμηλότερες στις υψηλότερες συχνότητες. Στη διάρκεια της
χειροκίνητης αναζήτησης, μπορείτε να πιέσετε '' MENU'' για να διακόψετε την αναζήτηση και
να επιστρέψετε στο τελευταίο μενού.

Good

System DK
Current CH 1
Search
Fine-Tune
Frequency Unregistered
SAVE

MENU: RETURN

Σχ.8
1 C-01

ProgrammeATV Edit

Επεξεργασία καναλιού : Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ

2 S-42

ATV

εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε «Επεξεργασία
καναλιών». Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο μενού Επεξεργασία καναλιών (Σχήμα 9) και στη
συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να διαλέξετε το κανάλι που θέλετε να
επεξεργαστείτε.

3 C-06

ATV

4 C-11

ATV

5 S-11

ATV

ΔΙΑΓΡΑΦΗ: ‘ Όταν επιλέγετε ένα κανάλι, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου με το μήνυμα

6 S-13

ATV

7 C-21

ATV

8 C-51

ATV

''Είστε βέβαιοι;'' στην οθόνη μετά το πάτημα του κόκκινου πλήκτρου. Πατήστε το πλήκτρο
«Αριστερά» για διαγραφή του καναλιού και πατήστε το πλήκτρο «Δεξιά» για να ακυρώσετε
τη λειτουργία.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Αφού επιλέξετε κανάλι, πατήστε το πράσινο πλήκτρο. Το εικονίδιο με την
ένδειξη ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ εμφανίζεται πίσω από το κανάλι που έχετε επιλέξει. Πατήστε το
πράσινο πλήκτρο ξανά για ακύρωση. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω '' για να επιλέξετε τη
θέση που θέλετε να μετακινήσετε το κανάλι, και στη συνέχεια πατήστε '' OK'' για επιβεβαίωση.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο '' Menu'' για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού .

Delete

Move

Favourite

Σχ. 9
10

Skip

Βασικές οδηγίες χρήσης
Αγαπημένα: Αφού επιλέξετε κανάλι, πατήστε το κίτρινο πλήκτρο. Το εικονίδιο με την ένδειξη ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
εμφανίζεται πίσω από το κανάλι που έχετε επιλέξει. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο ξανά για ακύρωση. Πατήστε το
πλήκτρο ''Menu'' για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.
Παράλειψη: Αφού επιλέξετε κανάλι, πατήστε το μπλε πλήκτρο. Το εικονίδιο με την ένδειξη ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ εμφανίζεται πίσω από το
κανάλι που έχετε επιλέξει. Πατήστε το μπλε πλήκτρο ξανά για ακύρωση. Πατήστε το πλήκτρο ''Menu'' για να επιστρέψετε στο
κεντρικό μενού.

.

Πληροφορίες σήματος
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε «Πληροφορίες σήματος». Πατήστε '' OK'' για να μπείτε στο μενού
Πληροφορίες σήματος. Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σήματος .

Σημείωση: Πριν πατήσετε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε πρώτα την πηγή εισόδου. Μπορείτε να την
επιλέξετε μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση).

Ενημέρωση λογισμικού (USB)
Ενημέρωση λογισμικού μέσω συσκευής USB flash.
Επιλέξτε κανάλια με το πλήκτρο "CH+/CH-"
Πατήστε τον αριθμό καναλιού στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο " CH+/CH” για να επιλέξετε κανάλι. Επιλογή καναλιών με το
πλήκτρο Return: Πιέζοντας το πλήκτρο Return μπορείτε να μεταβείτε στο πιο πρόσφατα παρακολουθούμενο κανάλι. Για
παράδειγμα, εάν το τελευταίο κανάλι ήταν το 10 και το τρέχον κανάλι είναι το 20, πατώντας το πλήκτρο Return μεταβαίνετε στο
κανάλι 10. Μπορείτε έτσι να κάνετε εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημέν ων καναλιών.

Επιλογή καναλιών με τα αριθμητικά πλήκτρα
1. Για να επιλέξετε μονοψήφια κανάλια: Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε κανάλι απευθείας
2. Για να επιλέξετε διψήφια κανάλια: Σχηματίστε τον αριθμό με τα 2 ψηφία στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε τηλεοπτικό κανάλι.
3. Για να επιλέξετε τριψήφια κανάλια: Σχηματίστε τον αριθμό με τα 3 ψηφία στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε τηλεοπτικό κανάλι.
Picture Mode
Color Temperature
Aspect Ratio
Noise Reduction
PC Setting

ΕΙΚΟΝΑ
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU'. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ
εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Αριστερά/Δεξιά'' και επιλέξτε ΕΙΚΟΝΑ (Σχήμα 10).
Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για
να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε ή
να τροποποιήσετε.
Λειτουργία εικόνας: Αφού επιλέξετε τη λειτουργία
Εικόνας, πατήστε το πλήκτρο ''OK' 'για να μπείτε στο
υπομενού της λειτουργίας Εικόνας. Πατήστε τα
πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε το στοιχείο που
θέλετε να ρυθμίσετε ή να τροποποιήσετε.
Στοιχείο
Λειτουργία
Τύπος εικόνας Επιλογή τύπου εικόνας
Αντίθεση
Ρύθμιση της αντίθεσης του
συνόλου της εικόνας

PICTURE

OK: ENTER

Standard
Standard
Full
Middle

MENU: RETURN

Σχ.10

Περιγραφή
Τέσσερις επιλογές: " Κανονική", " Μέτρια", "Χειροκ." "Δυναμική".
Η αύξηση της τιμής αυξάνει την αντίθεση. Η μείωση της τιμής
μειώνει την αντίθεση (0-100).

Φωτεινότητα

Ρύθμιση της φωτεινότητας και της Η αύξηση της τιμής αυξάνει την φωτεινότητα. Η μείωση της τιμής
ποσότητας μαύρου του συνόλου μειώνει την φωτεινότητα (0-100).

Χρώμα

Ρύθμιση του χρώματος του
συνόλου της εικόνας

Η αύξηση της τιμής αυξάνει την χρωματική θερμοκρασία. Η μείωση
της τιμής μειώνει την χρωματική θερμοκρασία (0-100).
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Στοιχείο
Οξύτητα
(Ευκρίνεια)

Λειτουργία
Περιγραφή
Ρύθμιση της οξύτητας (ευκρίνειας) Η αύξηση της τιμής αυξάνει την οξύτητα. Η μείωση της τιμής
του συνόλου της εικόνας
μειώνει την οξύτητα (0-100).

Απόχρωση

Ρύθμιση της απόχρωσης του
συνόλου της εικόνας

Η αύξηση της τιμής αυξάνει το πράσινο. Η μείωση της τιμής
αυξάνει το μωβ (0-100).

Σημείωση: Η απόχρωση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν έχει επιλεγεί σύστημα NTSC.
Θερμοκρασία χρώματος: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού της θερμοκρασίας χρώματος. Πατήστε
τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε .
Στοιχείο
Θερμοκρασία
Κόκκινο

Λειτουργία

Πράσινο

Ρύθμιση πράσινου

Μπλε

Ρύθμιση μπλε

Επιλογή χρωματικής θερμοκρασίας

Ρύθμιση κόκκινου

Περιγραφή
Τέσσερις λειτουργίες: "Κανονική", "Θερμό", "Μέτριο”, “Χειροκ."
"Ψυχρό".
Η
αύξηση της τιμής αυξάνει το κόκκινο. Η μείωση της τιμής
μειώνει το κόκκινο (0-100).
Η αύξηση της τιμής αυξάνει το πράσινο. Η μείωση της τιμής
μειώνει το πράσινο (0-100).
Η αύξηση της τιμής αυξάνει το μπλε. Η μείωση της τιμής
μειώνει το μπλε (0-100).

Σημείωση: Η ρύθμιση του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία χειροκίνητης ρύθμισης .
Διαστάσεις απεικόνισης: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για
να επιλέξετε τις επιθυμητές διαστάσεις απεικόνισης: Αυτόματο, 4:3, Πλήρης οθόνη, Ταινία, Υπότιτλος.
Μείωση θορύβου: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού Μείωσης Θορύβου. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω''
για να επιλέξετε λειτουργία μείωσης θορύβου: Απενεργοποίηση, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Εργοστασιακή ρύθμιση.

ΗΧΟΣ
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU'. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ
εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Αριστερά/Δεξιά'' και επιλέξτε ΗΧΟΣ (Σχήμα 11). Στη
συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να
διαλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε ή να ορίσετε.

Κατάσταση (λειτουργία) ήχου: Πατήστε το πλήκτρο
''OK'' για να μπείτε στο υπομενού ήχου. Πατήστε τα
πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να επιλέξετε το στοιχείο
που θέλετε να ρυθμίσετε ή να ορίσετε.
Στοιχείο
Κατάσταση
ήχου
Πρίμα
Μπάσα
Ισορροπία

Sound Mode
Surround Sound
AD Switch

User
Off
Off

SOUND

OK: ENTER

MENU: RETURN

Σχ.11
Περιγραφή
Πέντε λειτουργίες: "Standard-Βασικό", "Music-Μουσική", "NewsΕιδήσεις"την
"Sports-Αθλητικά"
"User-Χειροκ.".
Αυξάνει
αναλογική τιμή στα
πρίμα. Μειώνει την αναλογική τιμή
στα πρίμα (0-100).
Ρυθμίζει την τιμή στα μπάσα
Αυξάνει την αναλογική τιμή στα μπάσα. Μειώνει την αναλογική τιμή
στα μπάσα (0-100).
Ρυθμίζει την κατανομή του ήχου Αυξάνει την αναλογική τιμή της έντασης στο αριστερό ηχείο. Μειώνει
δεξιά ή αριστερά
την αναλογική τιμή της έντασης στο δεξιό ηχείο (0-100).
Λειτουργία
Ρύθμιση του είδους ήχου
Ρυθμίζει την τιμή στα πρίμα

Ήχος Surround: Πατήστε το πλήκτρο ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού του Ήχου Surround. Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω'' για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του ήχου surround: Απενεργοποίηση, Surround.

AD Switch: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού «AD Switch». Πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά''
για να επιλέξετε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση». Εάν επιλέξετε ''Ενεργοποίηση'', μπορείτε να
ρυθμίσετε τη λειτουργία ”AD Switch” πατώντας τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά''.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ εμφανίζεται στην
οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' και επιλέξτε το
αντικείμενο ΕΠΙΛΟΓΕΣ (Σχήμα 12). Στη συνέχεια πατήστε τα
πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να διαλέξετε το στοιχείο που θέλετε να
ορίσετε ή να τροποποιήσετε .

OSD Language
Audio Language
Subtitle Language
Hearing Impaired
Country
PVR File System
Restore User Default
Blue Screen

OPTION

Γλώσσα OSD: Πατήστε το πλήκτρο ''OK'' για να μπείτε
στο υπομενού Γλώσσα OSD. Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά'' για να διαλέξετε
γλώσσα. Πατήστε το πλήκτρο ''MENU'' για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού
OK: ENTER

English
English
English
Off
UK

On

MENU: RETURN

Σχ.12
Σημείωση: Η μέθοδος ρύθμισης για τα αντικείμενα «Γλώσσες Ήχου», και «Γλώσσα Υποτίτλων» είναι ίδια με τη
μέθοδο ρύθμισης του αντικειμένου «Γλώσσα OSD» (Μόνο για DTV (Ψηφιακή τηλεόραση)).
Προβλήματα ακοής: Πατήστε ''OK'' και επιλέξτε ''Ενεργοποίηση’’ ή “Απενεργοποίηση” (Μόνο για DTV (Ψηφιακή
τηλεόραση)).
Χώρα: Δείχνει τη χώρα που έχετε επιλέξει κατά τη διάρκεια του Αυτόματου Συντονισμού. (Για ν’ αλλάξετε χώρα,
πηγαίνετε στην επιλογή Αυτόματος Συντονισμός του μενού Κανάλι).
Σύστημα αρχείων PVR: πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού
«Σύστημα αρχείων PVR» (Σχήμα 13). Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω''
για να διαλέξετε ‘'Έλεγχος συστήματος αρχείων PVR''. Στη συνέχεια
πατήστε ''OK'' για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο ''MENU'' για να βγείτε από το μενού.
Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για εγγραφή.

Select Disk

C:

Check PVR File System

Start

USB Disk
Format
Time Shift Size
Speed
6 Hr.

Free Record Limit

Σημείωση: Θα πρέπει να τοποθετήσετε USB Disk στην υποδοχή της
τηλεόρασης πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα αρχείων PVR.

MENU: RETURN

Σχ.13

Χρήση εργοστασιακών ρυθμίσεων: Πιέστε «ΟΚ». Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ''Είστε βέβαιοι;''. Μπορείτε να πατήσετε το
πλήκτρο ''Αριστερά'' για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή το πλήκτρο ''Δεξιά'' για ακύρωση της λειτουργίας .
Μπλε οθόνη: Πατήστε ''OK'' για να διαλέξετε ''Ενεργοποίηση’’ ή “Απενεργοποίηση”. Η λειτουργία μπλε οθόνης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται .

ΩΡΑ
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU''. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ
εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Αριστερά/Δεξιά'' και επιλέξτε ΩΡΑ (Σχήμα 14). Στη
συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε
το στοιχείο που θέλετε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε.

TIME

Ρολόι: Σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση) το
ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα από τα κανάλια.
Χρόνος απενεργοποίησης: Πατήστε ''OK'' για να
μπείτε στο υπομενού Χρόνος απενεργοποίησης.

OK: ENTER

Clock

-- --

Off Time On
Time Sleep
Timer Time
Zone

Off

-- --

Off
Off
London GMT

MENU: RETURN

Σχ.14
Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και επιλέξτε Χρόνος απενεργοποίησης, Ώρα και Λεπτά. Στη συνέχεια
πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' για να ρυθμίσετε τις τιμές..
Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την Ώρα και τα Λεπτά της λειτουργίας «Χρόνος απενεργοποίησης» μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη.
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Χρόνος ενεργοποίησης: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού Χρόνος απενεργοποίησης. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και
επιλέξτε Χρόνος απενεργοποίησης, Ώρα και Λεπτά, DTV, κανάλι, ένταση. Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' για να
ρυθμίσετε τις τιμές ώστε η τηλεόραση να ενεργοποιηθεί αυτόματα κατά την επιθυμητή ώρα.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού «Χρονοδ. Απενεργ». Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' για να
διαλέξετε την ώρα απενεργοποίησης: Απενεργοποίηση, 10λεπτά, 20λεπτάMin, 30λεπτά, 60λεπτά, 90λεπτά, 120λεπτά, 180λεπτά, 240λεπτά .
Ζώνη ώρας: Πατήστε ''OK'' για να μπείτε στο υπομενού Ζώνη Ώρας. Πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά'' για να διαλέξετε τη χώρα
όπου βρίσκεστε.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Πατήστε το πλήκτρο ''MENU'. Το μενού ΚΑΝΑΛΙ εμφανίζεται στην
οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' και επιλέξτε
ΚΛΕΙΔΩΜΑ. Αφού πατήσετε ''OK'', χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα και εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 0000
για να μπείτε στο μενού ΚΛΕΙΔΩΜΑ (Σχήμα 15). Στη συνέχεια
πατήστε τα πλήκτρα ''Πάνω/Κάτω'' και διαλέξτε το στοιχείο που
θέλετε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε.

Lock System Set

Off

Password Block
Program

LOCK

Μέθοδος κλειδώματος: πατήστε ''OK'' και διαλέξτε
“Ενεργοποίηση'' ή ''Απενεργοποίηση.
OK: ENTER

MENU: RETURN

Σχ.15
Ορισμός κωδικού: πατήστε ''OK'. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου με το μήνυμα ''Ορισμός Κωδικού'' στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον παλιό κωδικό πρόσβασης και εισάγετε τον νέο κωδικό
πρόσβασης δύο φορές για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αλλαγής του κωδικού πρόσβασης και να επιστρέψετε στο
τελευταίο μενού. Σημείωση: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε τον κωδικό, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να
τον ανακτήσετε και το σύστημα θα παραμείνει κλειδωμένο.
Κλείδωμα προγράμματος (καναλιού): Πατήστε ''OK''. Το μενού ''Κλείδωμα προγράμμ'' εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα
''Πάνω/Κάτω'' για να διαλέξετε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε και πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να το κλειδώσετε ή να το
ξεκλειδώσετε. Τέλος πατήστε το πλήκτρο '' MENU'' για να βγείτε από το συγκεκριμένο μενού.

Επιλογές Εγγραφής

1

Σε κατάσταση DTV (ψηφιακής τηλεόρασης),
πιέστε "REC" για να εμφανιστεί το αντίστοιχο
μενού στην οθόνη (Σχ.16). Η εγγραφή θα
ξεκινήσει. Πιέστε το πλήκτρο "REVEAL" για
διακοπή της εγγραφής και έξοδο. Μετά από
έξοδο, πιέστε το πλήκτρο "INDEX" για να
εμφανιστεί η λίστα με τις εγγραφές. Επιλέξτε την
επιθυμητή εγγραφή. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο
για προβολή των πληροφοριών ή το κόκκινο για
διαγραφή. Πιέστε "OK" για αναπαραγωγή.

[00:00:37]
[0001:40:30]
FB

FF

Prev 30s

Next 30s

Paus e

Stop

10:17

Play
CH2

2

Σχ.ig.16

3

4 5

Εικον. Περιγραφή
1
Δείχνει ότι πραγματοποιείται εγγραφή.
2
Δείχνει τον τρέχοντα αριθμό καναλιού.
3
Δείχνει τη χρονική διάρκεια εγγραφής.
4
Δείχνει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια εγγραφής (ανάλογα με τη χωρητικότητα του USB flash)
5
Δείχνει την τρέχουσα ώρα.
Αναπαραγωγή: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για αναπαραγωγή ή για επανάληψη A-B
repeat.
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Εικον. Περιγραφή
FB: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή. Πιέστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.
FF: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος. Πιέστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.

Prev 30s: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση 30 δευτερόλεπτα πιο πίσω .
Next 30s: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση 30 δευτερόλεπτα πιο μπροστά .
Pause: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής.

Stop: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για διακοπή και έξοδο .
Σημείωση: Η λειτουργία εγγραφής υποστηρίζει μόνο αποθηκευτικά μέσα με σύστημα αρχείων FAT32. Αν
το σύστημα του αποθηκευτικού μέσου σας δεν είναι FAT32, θα πρέπει να το διαμορφώσετε με FAT32 (Κρατήστε
πρώτα αντίγραφο ασφαλείας γιατί θα χαθούν όλα τα δεδομένα του).

Λειτουργία Time-shift

1

Σε κατάσταση DTV (ψηφιακής τηλεόρασης), πιέστε
"ZOOM". To μενού Time-shift εμφανίζεται στην οθόνη
(Σχ. 17) και η εικόνα ακινητοποιείται. Πιέστε
"INDEX" για συνέχεια της αναπαραγωγής. Πιέστε
"REVEAL" για διακοπή και έξοδο. Η λειτουργία
αυτή σας επιτρέπει να κάνετε παύση στη ζωντανή
παρακολούθηση και στην συνέχεια να τη
συνεχίσετε από το σημείο όπου διακόπηκε.

21:43

4

S

Play

FB

FF

Prev 30s

Next 30s

Paus e

21:43

Stop

Σχ.17

00:30:00

2

3

Εικον. Περιγραφή
1
Δείχνει ότι έχει γίνει παύση.
2
Δείχνει την ώρα παύσης.
3
Δείχνει το μέγιστο διαθέσιμο χρόνο παύσης (ανάλογα με τη χωρητικότητα του USB flash).
4
Δείχνει την τρέχουσα ώρα.
Αναπαραγωγή: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για αναπαραγωγή ή για επανάληψη A-B
FB: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή. Πιέστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.
FF: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος. Πιέστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.

Prev 30s: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση 30 δευτερόλεπτα πιο πίσω .
Next 30s: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για γρήγορη μετάβαση 30 δευτερόλεπτα πιο μπροστά .
Pause: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής.

Stop: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πιέστε "OK" για διακοπή και έξοδο .

Επιλογές EPG
Σε κατάσταση DTV (ψηφιακής τηλεόρασης), πιέστε "EPG". Εμφανίζεται το σχετικό μενού (Σχ.18). Μπορείτε να
κάνετε τις ακόλουθες επιλογές χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά πλήκτρα.
PROGRAMME GUIDE
CHANNEL

Εικον.
● Εγγραφή
● Πληροφ.

Περιγραφή
Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για είσοδο στο υπομενού.
Μπορείτε να επιλέξτε την ώρα προγραμματισμ. εγγραφής.
Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το κανάλι.

● Χρονοδιάγραμμα

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να δείτε τις ρυθμίσεις
χρονοδιαγράμματος που κάνατε.

●

Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να ορίσετε υπενθύμιση για
παρακολούθηση της επιθυμητής εκπομπής.

Υπενθύμι
ση
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CH

800 YLE TV1

21:10-21:39

A-studio

21:40-21:59

A-plus

22:00-22:49
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22:50-22:59

T-uutiset

23:00-23:04

Kulttuuriuutiset

Record

Info

Schedule

OK:ENTER

Σχ.18

Remind

Βασικές οδηγίες χρήσης
Λειτουργία USB
Εισάγετε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB στην
υποδοχή USB της τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο
"SOURCE" στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση και
επιλέξτε ως πηγή σήματος το “USB” χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα «Πάνω/ Κάτω». Πατήστε "OK" για
επιβεβαίωση. (Σχ. 19)
Σημείωση:
① Η λειτουργία USB υποστηρίζει αρχεία βίντεο/ήχου/
γραφικών/ κειμένου. Σε μερικές συσκευές
αποθήκευσης USB μπορεί να εμφανιστεί μήνυμα μη
αναγνώρισης. Σε αυτή την περίπτωση συνδέστε άλλη
συσκευή αποθήκευσης USB.

USB 2.0

PHOTO

MUSIC

MOVIE

TEXT

Σχ.19

② Η ροή πολυμέσων (streaming) για την αναπαραγωγή αρχείων έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Στην περίπτωση που
δεν πληρούνται οι περιορισμοί, η αναπαραγωγή θα είναι ελαττωματική .
③ Μην αφαιρείτε τις αποθηκευτικές συσκευές USB όταν υπάρχει αναπαραγωγή σε εξέλιξη, επειδή μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο σύστημα ή στις συσκευές USB.
④ Η τηλεόραση υποστηρίζει συνδέσεις τύπου USB1.1 και USB2.0, standard πρωτόκολλα για Udisk και αφαιρούμενους
σκληρούς δίσκους. Οι συσκευές USB πρέπει να έχουν σύστημα αρχείων FAT ή FAT32. Δεν υποστηρίζεται σύστημα
αρχείων NTFS.
⑤ Η υποδοχή USB αυτής της τηλεόρασης παρέχει τάση 5V και μέγιστη ένταση 500mA. Αν η απαιτούμενη ένταση της
συνδεδεμένης αποθηκευτικής συσκευής USB είναι πάνω από 500mA, δεν θα γίνει σωστή αναγνώριση της συσκευής. Αυτό

★ Πλήκτρα συντομεύσεων τηλεχειριστηρίου
Τα πλήκτρα "INDEX", "ZOOM", "REVEAL", "TTX", "HOLD", "LIST", "LANGUAGE", "RADIO" στο τηλεχειριστήριο
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία USB.
Πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κάποια από τις τέσσερις ακόλουθες ενότητες:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΑΙΝΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΟ.
Πατήστε τα πλήκτρα ''Αριστερά/Δεξιά'' για να επιλέξετε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στη συνέχεια πατήστε ''OK” για προβολή των
αρχείων φωτογραφίας. Πατήστε τα πλήκτρα «Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά» στο τηλεχειριστήριο για να διαλέξετε
φωτογραφία και το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. (Μετά την επιλογή της φωτογραφίας, το αρχείο φωτογραφίας
εμφανίζεται με κόκκινη ένδειξη στην κάτω δεξιά γωνία. Μπορείτε να επιλέξετε κι άλλες φωτογραφίες για προσθήκη στη
λίστα αναπαραγωγής.) Πατήστε το πλήκτρο "INDEX" στο τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή. Εάν δεν επιλέξετε κάποιο
αρχείο, θα ξεκινήσει αναπαραγωγή όλων των φωτογραφιών αυτόματα .

Σημείωση: Η μέθοδος χρήσης των επιλογών ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΑΙΝΙΑ και ΚΕΙΜΕΝΟ είναι παρόμοια με τη μέθοδο
χρήσης της επιλογής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Δείτε ως οδηγό τη μέθοδο χρήσης που ισχύει για τη λειτουργία της
φωτογραφίας όπως περιεγράφηκε αμέσως παραπάνω.
Βασική λειτουργία: Όταν γίνεται αναπαραγωγή φωτογραφιών, με το πάτημα του πλήκτρου "INFO" στο
τηλεχειριστήριο εμφανίζεται μία μπάρα εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης. (Αν πιέσετε το πλήκτρο
"Κάτω" στο τηλεχειριστήριο, η μπάρα θα εξαφανιστεί).
Παύση/Αναπαραγωγή: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Πατήστε "OK" για αναπαραγωγή ή παύση.
Προηγούμενο: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε "OK"
για μετάβαση στην προηγούμενη φωτογραφία.
Επόμενο: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε "OK" για
μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.

Διακοπή: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Πατήστε "OK" για παύση της αναπαραγωγής και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

16

Βασικές οδηγίες χρήσης
Επανάληψη: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη
λειτουργία. Πατήστε "OK" για να επιλέξετε repeat one-επανάληψη ενός, repeat all-επανάληψη όλων
ή no repeat-χωρίς επανάληψη.
Μουσική: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Πατήστε "OK" για αναπαραγωγή μουσικής υποβάθρου. (Η μουσική και οι φωτογραφίες πρέπει να
βρίσκονται στον ίδιο φάκελο, ή μπορείτε εναλλακτικά να διαλέξετε πρώτα το αρχείο μουσικής.)
Λίστα Αναπαραγωγής: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε
"OK" για προβολή της λίστας αναπαραγωγής.

Πληροφορίες: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Πατήστε "OK" για προβολή των πληροφοριών της φωτογραφίας. Οι πληροφορίες αναφέρονται στην
ανάλυση, το μέγεθος κλπ.
Αριστερόστροφα: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε " OK" για
περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα.
Δεξιόστροφα: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε "OK" για
περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα.
Μεγέθυνση: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε "OK" για να μεγεθύνετε
τη φωτογραφία..
Σμίκρυνση: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε "OK" για να σμικρύνετε τη
φωτογραφία..

Μετακίνηση: Εάν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη και δε χωράει στην οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία για να μετακινήσετε την εικόνα.
FB: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε
"OK" για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή. Πατήστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.
FF: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε
"OK" για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος. Πατήστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.
ΣΙΓΗ: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε
"MUTE" για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και πιέστε το ξανά για επαναφορά του ήχου.
Μετάβαση στο σημείο: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε
"OK" για να διαλέξετε το χρονικό σημείο αναπαραγωγής.

Ορισμός Α: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Πατήστε "OK" για να ορίσετε τα σημεία A και B. Η αναπαραγωγή θα επαναλαμβάνεται συνεχώς μεταξύ
των σημείων Α και Β.
Αργή αναπαραγωγή: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη
λειτουργία. Πατήστε "OK" για να ελαττώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Πατήστε "INDEX" για κανονική
αναπαραγωγή.
Καρέ- καρέ: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Πατήστε "OK” για αναπαραγωγή καρέ- καρέ. Πατήστε "INDEX" για κανονική αναπαραγωγή.
Διαστάσεις απεικόνισης: Πατήστε τα πλήκτρα "Αριστερά/Δεξιά" στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε τη λειτουργία. Πατήστε "OK” και στη συνέχεια επιλέξτε «Αυτόματο», «4:3», «Πλήρης».
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα

Αιτία

Λύση

1. Η υποδοχή του καλωδίου της κεραίας
είναι χαλαρή ή το καλώδιο είναι
1. Ελέγξτε εάν είναι χαλαρή η υποδοχή του καλωδίου της
χαλασμένο.
κεραίας, καθώς και την κατάσταση του καλωδίου.
2. Ο τύπος του καλωδίου της κεραίας
«Χιόνια» και «θόρυβος»
2. Ελέγξτε τον τύπο του καλωδίου της κεραίας (VHF/UHF)
δεν ταιριάζει.
3. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό ή την θέση της κεραίας .
3. Ο προσανατολισμός ή η θέση της
4. Δοκιμάστε ενισχυτή σήματος.
κεραίας είναι λάθος.
4. Το σήμα είναι αδύναμο.
Η υποδοχή του καλωδίου της κεραίας Ελέγξτε εάν είναι χαλαρή η υποδοχή του καλωδίου της
Η εικόνα είναι καλή, αλλά
είναι χαλαρή ή το καλώδιο είναι
παρουσιάζει «θόρυβο».
κεραίας, καθώς και την κατάσταση του καλωδίου.
χαλασμένο.
Το φις της τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή
Καθόλου εικόνα. Καθόλου ήχος. το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει
Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο
τροφοδοσίας.
συνδεθεί σωστά.
Η εικόνα παρουσιάζει λωρίδες.

Υπάρχει παρεμβολή στο σήμα. Μπορεί Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι για τα μαλλιά κοντά στην
να προέρχεται από κινητήρα, από φως τηλεόραση. Ρυθμίστε την κατεύθυνση του καλωδίου της

Η εικόνα παρουσιάζει σκιές

νέον, από πιστολάκι μαλλιών κλπ.
κεραίας για να μειώσετε τις παρεμβολές.
1. Προκαλείται αντανάκλαση του
σήματος από υψηλά εμπόδια.
1. Χρησιμοποιήστε κατευθυντική κεραία.
2. Ο προσανατολισμός της κεραίας είναι 2. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της κεραίας.
λάθος.
1. Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί
1. Ρυθμίστε την ένταση (σε κανονικές τιμές ).

Δεν ακούγεται ήχος

πολύ χαμηλά.

Η εικόνα του υπολογιστή δεν

2. Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου.
καταργήσετε τη σιγή.
Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά, ή Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο. Aν έχει

εμφανίζεται (απουσία σήματος)

έχει αποσυνδεθεί.

2. Πατήστε το πλήκτρο "Mute" στο τηλεχειριστήριο για να

αποσυνδεθεί, επανασυνδέστε το.

και το κόκκινο LED αναβοσβήνει.
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί
1. Μπορεί να παρεμβάλλονται

1. Αφαιρέστε τα αντικείμενα που εμποδίζουν τη λήψη

μόνο από κοντινή απόσταση, ή

αντικείμενα μεταξύ του

δεν ελέγχει τη συσκευή.

τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης.

Η εικόνα του υπολογιστή είναι
ασθενική.
Η εικόνα από τον υπολογιστή δεν
καλύπτει όλη την οθόνη.

εντολών από το τηλεχειριστήριο.

2. Αλλάξτε μπαταρίες.
1.
ρυθμίσειςστο
είναιτηλεχειριστήριο
λάθος.
2. Οι
Η μπαταρία
είναι 1. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης.
σχεδόν άδεια.
2.
μέθοδος
προβολής
1. Η
Οιεπιλεγμένη
ρυθμίσεις είναι
λάθος.

2.Χρησιμοποιήστε
προτεινόμενη
μέθοδο προβολής.
1. Χρησιμοποιήστετην
τη λειτουργία
της αυτόματης
ρύθμισης.

είναι λάθος
2. επιλεγμένη μέθοδος προβολής είναι

2. Μπείτε στη ρύθμιση "ΕΙΚΟΝΑ" για να ρυθμίσετε την

λάθος.
οριζόντια και την κάθετη θέση
Ακούγεται θόρυβος όταν σβήνει η Απελευθέρωση ηλεκτρικού φορτίου όταν
Είναι φυσιολογικό.
3.Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη μέθοδο προβολής.
τηλεόραση
διακόπτεται η τροφοδοσία.
Εξωτερικοί παράγοντες όπως
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της καταιγίδες, στατικός ηλεκτρισμός κλπ,
τηλεόρασης
μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή
λειτουργία της συσκευής.
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Αποσυνδέστε την τροφοδοσία και συνδέστε
ξανά το τροφοδοτικό μετά από περίπου 1-2
λεπτά. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συσκευή
Μέγεθος οθόνης
Μέγιστη Ανάλυση
Καλύτερη ανάλυση
Pixel Pitch
Ενεργή επιφάνεια

23.6"
1366×768
1360×768@60Hz
0.38175mm×0.38175mm
521.4705mm×293.184mm
100-240VAC 60/50Hz
4W+4W

Ισχύς τροφοδοτικού
Ισχύς ηχείων

32"
1366×768
1360×768@60Hz
0.51075mm×0.51075mm
697.685mm×392.256mm
100-240VAC 60/50Hz
6W+6W

40"
1920×1080
1920×1080@60Hz
0.45735mm×0.4494mm
878.112mm×485.352mm
100-240VAC 60/50Hz
6W+6W

Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) και Βάρος
Χωρίς συσκευασία
Με συσκευασία
Καθ. βάρος Μικτό βάρος
Βάση
Χωρίς βάση
/
/
/
550×327×66(mm 3)
3
Με βάση
550×360×66(mm 3 )
2.5kg
3.5kg
670×392×108(mm )
Χωρίς βάση
/
/
/
730×430×75(mm 3)
32"
Με βάση
730×477×75(mm 3 )
4.0kg
5.5kg
885×514×132(mm3)
Χωρίς βάση
/
/
/
904×521×82(mm 3)
40"
3
Με βάση
904×571×82(mm 3 )
6.5kg
8.5kg
1015×622×150(mm )
Περιβάλλον λειτουργίας: Θερμοκρασία: 5℃~40℃, Υγρασία: 10%~85%, Ατμοσφαιρική πίεση: 86kPa~104kPa
Περιβάλλον αποθήκευσης: Θερμοκρασία: -20℃~55℃, Υγρασία: 5%~95%, Ατμοσφαιρική πίεση: 86kPa~104kPa
Μέγεθος
οθόνης
23.6"

Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεόρασης
1. Υποστηριζόμενα συστήματα: ATV (Αναλογική τηλεόραση): PAL D/K,I,B/G, SECAM D/K,B/G,L
τηλεόραση): DVB-T
2. TV(RF): 75Ω αντίσταση
3. Είσοδος AV Εικόνας: 75Ω, 1VP-P, RCA
4. Είσοδος AV Ήχου: 20KΩ, 500mV RMS
5. Είσοδος Εικόνας HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

DTV (Ψηφιακή

Κατάσταση απεικόνισης VGA
23.6"/32"
Α/A Λειτουργία

Ανάλυση

Ανανέωση

40"
Α/A Λειτουργία
1
2
3
4
5
6
7
8

720×400
1
70Hz
(Hz)
VGA
640×480
2
60Hz
800×600
3
60Hz
SVGA
1024×768
4
60Hz
XGA
1360×768
5
60Hz
WXGA
Προτεινόμενη κατάσταση:1360X768@60Hz

VGA
SVGA
XGA
WXGA

Ανάλυση

Ανανέωση

720×400
640×480
800×600
1024×768
1280×720
1360×768
1600×900
1920×1080

70Hz
(Hz)
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

WUXGA
Προτεινόμενη κατάσταση:1920X1080@60Hz

Κατανάλωση ενέργειας
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Σε αναμονή

Κατανάλωση
23.6"
≤30W
≤0.5W

32"/40"
≤55W
≤0.5W
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Οδηγίες εγκατάστασης βάσης
Οι διάφορες βάσεις έχουν και διαφορετικές μεθόδους εγκατάστασης. Παρακαλούμε επιλέξτε την
κατάλληλη ανάλογα με τη βάση σας.
Μέθοδος 1: Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη βάση στην υποδοχή που
υπάρχει στο κάτω και πίσω μέρος της τηλεόρασης, όπως δείχνει το βέλος στην παρακάτω εικόνα. Ευθυγραμμίστε
την τρύπα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης με αυτή που υπάρχει στη βάση και σφίξτε τη βίδα.
Βίδα

Βάση

Μέθοδος 2: Τοποθετήστε τη μεταλλική υποστήριξη στη σιδερένια βάση όπως εικονίζεται παρακάτω και
σταθεροποιήστε χρησιμοποιώντας 4 βίδες Φ5×7mm (ευθυγραμμίστε τις σχετικές τρύπες πριν βιδώσετε) (εκτός
κι αν αυτά τα εξαρτήματα είναι ήδη συναρμολογημένα από το εργοστάσιο). Ευθυγραμμίστε τις τρύπες στα
πατάκια της βάσης με αυτές που υπάρχουν στη μεταλλική υποστήριξη και βιδώστε. Θα πρέπει να προσέξετε
ποιο είναι το αριστερό και ποιο το δεξί πατάκι (εκτός κι αν αυτά τα εξαρτήματα είναι ήδη συναρμολογημένα από
το εργοστάσιο). Σταθεροποιήστε το εξάρτημα υποστήριξης στη βάση χρησιμοποιώντας 4 βίδες Φ4×(10+8)mm
H-head. Τέλος, τοποθετήστε όλη τη βάση στο κάτω και πίσω μέρος της τηλεόρασης και σταθεροποιήστε
χρησιμοποιώντας 1 βίδα Φ5×25mm P-head.

Βίδα Φ5×7mm

Πατάκι βάσης

Μεταλλική υποστήριξη

Σιδερένια βάση
Βίδα Φ5×25mm
Υποστήριξη βάσης

Βίδες Φ4×(10+8)mm
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Οδηγίες εγκατάστασης βάσης
Μέθοδος 3: Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη βάση στις υποδοχές στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, δηλαδή ευθυγραμμίζοντας τους οδηγούς που
υπάρχουν στο πάνω κάλυμμα τύπου V της βάσης με τις αντίστοιχες υποδοχές που υπάρχουν στο κάτω μέρος
της τηλεόρασης. Σταθεροποιήστε χρησιμοποιώντας βίδες.(Η βάση θα πρέπει να έχει την κατεύθυνση που
εικονίζεται διαφορετικά δεν θα μπορέσει να μπει στην τηλεόραση).

Βάση

Βίδες

Σημειώσεις: Η εμφάνιση της βάσης και της συσκευής μπορεί να διαφέρει σε σχέση με το προϊόν. Ως κριτήριο
θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.
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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 διεύθυνση: 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 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 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 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.

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 λειτουργεί 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 ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ 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 ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
 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 συσκευής. 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 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 Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των
προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη 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 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 παραμετροποίηση 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 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 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 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 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 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 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 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 οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers
δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων

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, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα,
καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που
προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης 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, 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 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 αναβάθμισης.
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 περίπτωση 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 εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

