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1 Τηλεχειριστήριο 
 

POWER: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του δέκτη. 
<0>- <9>: Αριθμημένα Πλήκτρα. 
CH-/CH+ (ΚΑΤΩ/ ΠΑΝΩ): Πλήκτρα αλλαγής καναλιού. 
MENU: Εμφάνιση/ εξαφάνιση του κεντρικού μενού. 
ΟΚ: Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων που έχετε κάνει ή εμφάνιση της λί-
στας των καναλιών (όταν δεν έχετε ανοίξει κάποιο μενού). 
VOL- (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)/ VOL+ (ΔΕΞΙΑ): Για ν’ αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση 
του ήχου/ για να μετακινήσετε τον κέρσορα. 
EPG: Εμφανίζει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος). 
FAV: Εμφανίζει τη λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια. Πιέστε ξανά το 
FAV για πρόσβαση στις υπόλοιπες λίστες αγαπημένων. 
V-FORMAT: Επιλογή HDMI 720P και 1080i.  
RECALL: Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουμέ-
νως. 
Κόκκινο/ πράσινο/ κίτρινο/ μπλε: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για 
πλοήγηση στις διάφορες σελίδες (σε κατάσταση teletext) και επιλογή 
ειδικών λειτουργιών στο μενού ή στο EPG. 
ΤΤΧ: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext (πρέπει να 
υποστηρίζεται από το κανάλι). Πιέστε ΕΧΙΤ για έξοδο από τη λειτουργία 
Teletext. 
SUB- T: Εμφάνιση των επιλογών υποτίτλων (η διαθεσιμότητα ποικίλλει 
ανάλογα με το κανάλι). 
LANG: Αλλαγή της γλώσσας του ήχου και του αριστερού/ δεξιού κανα-
λιού (η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι). 
EXIT: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για έξοδο από το τρέχον μενού. 
INFO: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον κανάλι. 
TV/ RADIO: Για εναλλαγή μεταξύ ψηφιακής τηλεόρασης/ ψηφιακού ρα-
διοφώνου. 
MUTE: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. 
PAGE+/ PAGE-: Για πλοήγηση στα μενού. 
ASPECT: Για προβολή σε 4:3/ 16:9. 
TIMESHIFT: Χρησιμοποιήστε το αφού πιέσετε το πλήκτρο RECORD αν 
θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χρονικής Μετατόπισης 
(Timeshift).  
TIMER: Χρησιμοποιήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία χρονοδιακόπτη. 
PVR: Χρησιμοποιήστε για να δείτε τις εκπομπές που είναι αποθηκευμέ-
νες σε αποθηκευτικό μέσο USB.  
GOTO: Μετάβαση στο επιθυμητό χρονικό σημείο κάποιου αρχείου πο-
λυμέσων. 
REPEAT: Επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου πολυμέσων.  

 
Πλήκτρα πολυμέσων: 

 
ΑΝΑΠΑΡ.    ΠΑΥΣΗ   ΔΙΑΚΟΠΗ   ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

 
   ΠΙΣΩ     ΜΠΡΟΣΤΑ   ΠΡΟΗΓ.   ΕΠΟΜΕΝΟ 
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2 Λειτουργία Ψηφιακής Τηλεόρασης (DTV) 
2.1 Πρώτη Εγκατάσταση 
Η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης απαιτείται την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συ-
σκευή. Θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις όπως γλώσσα, ζώνη ώρας, ενεργή κεραία, αριθ-
μός καναλιού κ.ά. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Έναρξη Αναζήτησης] και επιλέξτε 
[ΟΚ] για αναζήτηση καναλιών. Όλα τα διαθέσιμα κανάλια θα αποθηκευτούν αυτόματα. Εμφανί-
ζεται το ακόλουθο μενού:  
 

 
Εικ. 1 Πρώτη Εγκατάσταση 

 

2.2 Επιλογή γλώσσας & καναλιών ήχου 
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, πιέστε [LANG] για να επιλέξετε την επιθυ-
μητή γλώσσα ήχου για την τρέχουσα εκπομπή και να εμφανίσετε τη λίστα αριστερού/ δεξιού κα-
ναλιού ήχου: 
 

 
Εικ. 2 Επιλογή γλώσσας & καναλιών ήχου 

 
2. Πιέστε [ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ] για να επιλέξετε το αριστερό/ δεξί κανάλι ήχου ή στερεοφωνική 
λειτουργία. Πιέστε [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε γλώσσα. 
3. Πιέστε [ΟΚ] για έξοδο από τη ρύθμιση.  
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2.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG) 
1. Πιέστε [EPG] για να μπείτε στη λειτουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων: 
 

 
Εικ. 3 Μενού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG) 

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων έχει 7 τμήματα: 
(1) Το τμήμα 1 δείχνει την κατάσταση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων. 
(2) Το τμήμα 2 δείχνει την τρέχουσα ώρα και κανάλι. 
(3) Το τμήμα 3 δείχνει αναλυτικά την ημερομηνία. 
(4) Το τμήμα 4 δείχνει το πρόγραμμα. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για επιλογή 

καναλιού ή πιέστε [PAGE +/-] για εναλλαγή σελίδων.  
(5) Το τμήμα 5 δείχνει το τρέχον συμβάν. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να 

δείτε το κανάλι ή [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να επιλέξετε ΤΩΡΑ ή ΕΠΟΜΕΝΟ. 
(6) Το τμήμα 6 δείχνει το Επόμενο Συμβάν. 
(7) Το τμήμα 7 δείχνει τις λειτουργίες των πλήκτρων. 

Κόκκινο πλήκτρο: Αλλαγή κατάστασης Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων. 
Πράσινο πλήκτρο: Εγγραφή από τα τηλεοπτικά κανάλια του τμήματος 5 ή πραγμα-
τοποίηση προγραμματισμένης εγγραφής από το τμήμα 6. 
 

2. Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπείτε στην Καθημερινή Κατάσταση: 

 
Εικ. 4 Καθημερινή Κατάσταση 

 
(1) Πιέστε το κίτρινο ή το μπλε πλήκτρο για να αλλάξετε από Δευτέρα σε Κυριακή. 
(2) Επιλέξτε τις επιθυμητές τηλεοπτικές εκπομπές και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για 

εγγραφή.  
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2. Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπείτε στην Εβδομαδιαία Κατάσταση: 

 
Εικ. 5 Εβδομαδιαία Κατάσταση 

 
(1) Πιέστε [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να αλλάξετε παράθυρα. 
(2) Πιέστε το κίτρινο ή το μπλε πλήκτρο για να αλλάξετε ημέρα (χτες/ σήμερα). 

 
 

2.4 Teletext 
Πιέστε [TTX] για να μπείτε στη λειτουργία Teletext. 
 

 
Εικ. 6 Λειτουργία Teletext 

 
1. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας Teletext (100 ~ 899) για να την ανοίξετε. 
2. Πιέστε [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] και [PAGE +/-) για να αλλάξετε σελίδες. 
3. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για γρήγορη αλλαγή σελίδας. 
4. Πιέστε [ΟΚ] για ν’ αλλάξετε τη διαφάνεια του Teletext. 
5. Πιέστε [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να αλλάξετε υποσελίδα στην τρέχουσα σελίδα ή επιλέξτε 

[ΑΥΤΟΜΑΤΟ] για αυτόματη αλλαγή σελίδων. 
6. Τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα χρησιμοποιούνται ως οδηγοί. Οι αντίστοιχες λειτουργίες 

τους αναγράφονται στην οθόνη. 
7. Πιέστε [TTX] ή {EXIT] για έξοδο από το μενού. 
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3 Συνδέσεις 
Για μια απλή σύνδεση μεταξύ του δέκτη και της τηλεόρασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την υποδοχή TV (SCART) που υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη. Για καλύτερη σύνδεση, ώστε 
να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας ήχου, χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI που υπάρχει στο 
πίσω μέρος του δέκτη. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες. Για σύν-
δεση με ενισχυτή ήχου (προαιρετικά), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή COAXIAL που 
υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κεραία 

Ενισχυτής 
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4 Κεντρικό μενού 
Το κεντρικό μενού περιλαμβάνει τα αντικείμενα Εγκατάσταση, Κανάλια, Προτιμήσεις, Ρυθμίσεις, 
AV (Εικόνα/ Ήχος), Παιχνίδια. 

4.1 Εγκατάσταση 
Αυτό το μενού περιλαμβάνει τα αντικείμενα: Αυτόματη Αναζήτηση, Χειροκίνητη Αναζήτηση και 
Φίλτρο Καναλιών. Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτό το μενού αν βρίσκεστε σε κατά-
σταση Πολυμέσων.  

 
Εικ. 7 Κεντρικό Μενού 

 
Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] και στη συνέχεια πιέστε 
[ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ] για να πληκτρολογήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό (0000):  
 

 
Εικ. 8 Εγκατάσταση  

4.1.1. Αυτόματη Αναζήτηση 
Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Αυτόματη Αναζήτηση] και στη συνέχεια πιέ-
στε [ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ]. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτά αν θέλετε να διαγράψετε τα 
προηγούμενα αποθηκευμένα τηλεοπτικά κανάλια. Επιλέξτε [ΝΑΙ] για να μπείτε στη λειτουργία 
Αυτόματης Αναζήτησης.  
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Εικ. 9 Αυτόματη Αναζήτηση  

 
Το σύστημα θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα τα κανάλια:  
 

 
Εικ. 10 Αυτόματη Αναζήτηση  

 
 
4.1.2. Χειροκίνητη Αναζήτηση 
1. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και στη συνέχεια 
πιέστε [ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ]. 
 

 
Εικ. 11 Χειροκίνητη Αναζήτηση  
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2. Θα πρέπει να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις χειροκίνητα: 
(1). Αριθμός καναλιού: Κάθε χώρα έχει τους δικούς της. Μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμο-
ποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9). Αν τον ρυθμίσετε, δεν απαιτείται ρύθμιση των δύο 
επόμενων παραμέτρων. 
(2) Συχνότητα (KHz): Είναι η συχνότητα αναζήτησης. Η προεπιλεγμένη είναι 177500 KHz. Μπο-
ρείτε να την αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9). 
(3) Εύρος ζώνης: Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ]. Πιέστε 
[ΟΚ] για να ρυθμίσετε το εύρος ζώνης σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε 6MHz, 7MHz, 8MHz. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 7MHz. 
 
3. Αφού ρυθμίσετε τις επιθυμητές παραμέτρους, πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέ-
ξετε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και πιέστε [ΟΚ]. 
4. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το σύστημα θα βγει αυτόματα από το μενού αναζήτησης και 
θα αποθηκεύσει το κανάλι. Θα επιστρέψετε στο μενού [Εγκατάσταση]. 
 

4.2 Κανάλια 
Στο μενού αυτό υπάρχουν οι επιλογές [Διαχείριση Καναλιών] και [Λίστα Αγαπημένων]. Στο [Κε-
ντρικό Μενού], πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Κανάλια] και στη συνέχεια 
πιέστε [ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ]. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:  
 
 

 
Εικ. 12 Αυτόματη Αναζήτηση  

 

4.3 Γλώσσα OSD 
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού που εμφανίζεται στην οθόνη. 
Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέ-
στε [ΟΚ] για επιβεβαίωση. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:  
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Εικ. 13 Ρύθμιση Γλώσσας OSD  

 

4.4 Πολυμέσα 
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού [Πολυμέσα] μόνο όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση Πολυμέ-
σων:  

 
Εικ. 14 Ρύθμιση Γλώσσας OSD  

1. [Επανάληψη ταινίας]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκε-
λος, Ένα, Απενεργοποίηση. 
2. [Επανάληψη μουσικής]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου μουσικής. Μπορείτε να επιλέξετε: 
Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση. 
3. [Επανάληψη φωτογραφίας]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου φωτογραφίας. Μπορείτε να επι-
λέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση. 
4. [Μουσική υποβάθρου]: Επιλέξτε [ΝΑΙ] ή [ΟΧΙ] για να επιλέξετε αν θέλετε να ακούγεται μουσική 
στο υπόβαθρο όταν βλέπετε φωτογραφίες ή διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία.  
5. [Χρόνος διαφάνειας]: Επιλέξτε το χρόνο εναλλαγής των φωτογραφιών όταν τις παρακολουθείτε 
διαδοχικά. 
6. [Εφέ]: Επιλέξτε το εφέ εναλλαγής των φωτογραφιών όταν τις παρακολουθείτε διαδοχικά. 
 

4.5 Ρυθμίσεις 
Το μενού [Ρυθμίσεις] χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε ή να ενημερώσετε το σύστημα.  
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Εικ. 15 Ρυθμίσεις  

 
4.5.1 Χρονοδιακόπτες 
Οι χρονοδιακόπτες σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε τις προγραμματισμέ-
νες εγγραφές. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε εγγραφής, την ώρα έναρ-
ξης και τον τύπο: 
 

 
Εικ. 16 Λίστα Χρονοδιακοπτών  

Από αριστερά προς τα δεξιά: αριθμός, όνομα καναλιού, ημερομηνία, ώρα, κατάσταση, τύπος. 
 

 
Εικ. 17 Επεξεργασία Χρονοδιακοπτών  
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(1) Η [Ημερομηνία] χρησιμοποιείται για να δείτε ή να αλλάξετε την ημερομηνία εγγρα-
φής. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Ημερομηνία] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ]. 

(2) [Όνομα προγράμματος] είναι το όνομα του προγράμματος που θέλετε να εγγρά-
ψετε. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Όνομα προγράμματος] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕ-
ΞΙΑ]. 

(3) [Ώρα έναρξης]: Για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης εγγραφής. Για επεξεργασία, επι-
λέξτε [Ώρα έναρξης] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ]. 

(4) [Ώρα λήξης]: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα όταν ο [Τύπος] είναι [VCR] ή [Εγ-
γραφή]. Αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την Ώρα Έναρξης και τη Διάρκεια, την οποία 
ρυθμίζετε εσείς. Όταν έχετε επιλέξει άλλο [Τύπο], η [Ώρα λήξης] είναι ανάλογη με 
την [Ώρα έναρξης]. 

(5) Μπορείτε να ρυθμίσετε τη [Διάρκεια] μόνο όταν ο [Τύπος] είναι [VCR] ή [Εγγραφή]. 
Για επεξεργασία, επιλέξτε τη  [Διάρκεια] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ]. 

(6) Μπορείτε να επιλέξτε την επιθυμητή [Κατάσταση], όπως Μία φορά, Καθημερινά, 
Εβδομαδιαία και Μηνιαία. Σε κατάσταση Μία φορά, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί 
μόνο μία φορά και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης θα διαγραφεί. Σε 
κατάσταση Εβδομαδιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα κάθε 
εβδομάδα. Σε κατάσταση Μηνιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια η-
μερομηνία και ώρα κάθε μήνα. 

(7) [Τύπος]: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε τύπους: Εγγραφή, VCR, Ενερ-
γοποιημένο, Κανάλι και Αναμονή. Η επιλογή Εγγραφή σας επιτρέπει να εγγράψετε 
το επιλεγμένο πρόγραμμα και – αν θέλετε- να συμπεριλάβετε AD, TTX, και Υπότιτ-
λους. Η επιλογή VCR σας επιτρέπει να εγγράψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, αλλά 
δεν θα μπορείτε να συμπεριλάβετε AD, TTX, και Υπότιτλους. Όταν ο [Τύπος] είναι 
«Ενεργοποιημένο» και η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί αυ-
τόματα για να γράψει αυτόματα το επιλεγμένο πρόγραμμα κατά την επιλεγμένη 
ώρα. Όταν ο [Τύπος] είναι «Κανάλι», η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επιθυμητό 
κανάλι όταν φτάσει η ώρα εγγραφής. Όταν ο [Τύπος] είναι «Αναμονή», η συσκευή 
θα περάσει σε κατάσταση αναμονής κατά την επιλεγμένη ώρα  

(8) Οι επιλογές [Εγγραφή AD], [Εγγραφή Υποτίτλων] και [Εγγραφή Teletext μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο [Τύπος] είναι «Εγγραφή». 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις παραπάνω επιλογές. 

 
4.5.2 Γονικό κλείδωμα 
Η λειτουργία [Γονικό κλείδωμα] χρησιμοποιείται για να μπορούν οι γονείς να κλειδώνουν εκπο-
μπές που είναι ακατάλληλες για παιδιά. Επιλέξτε [Γονικό κλείδωμα] και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ]. 
Θα εμφανιστεί το παράθυρο πληκτρολόγησης κωδικού. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό (ο 
εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Θα μπείτε στο μενού που δείχνει η ακόλουθη εικόνα:  
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Εικ. 18 Γονικό κλείδωμα  

Η επιλογή [Γονικό κλείδωμα] διαθέτει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 
(1) [Κλείδωμα συστήματος]: Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα. 
(2) [Γονική Αξιολόγηση]: Για να ρυθμίσετε τους περιορισμούς, όπως όριο ηλικίας (4~ 

18 ετών). Αν είναι στο «0» σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιορισμός.  
(3) [Αλλαγή κωδικού PIN]: για ν’ αλλάξετε τον κωδικό του μενού γονικού κλειδώματος. 

Αφού επιλέξετε [Αλλαγή κωδικού PIN], πιέστε [ENTER] και θα εμφανιστεί το παρά-
θυρο [Αλλαγή κωδικού PIN]. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:  

 
Εικ. 19 Αλλαγή κωδικού Pin  

Πληκτρολογήστε τον σωστό παλιό κωδικό και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον επιθυμητό νέο 
κωδικό. Αφού πληκτρολογήσετε δύο φορές τον ίδιο νέο κωδικό, η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί με 
επιτυχία. 
 
 
4.5.3 Common Interface 
Η επιλογή [Common Interface] δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της υποδοχής CI και τις πληρο-
φορίες CAM. Αφού επιλέξετε [Common Interface], πιέστε [ΟΚ] για να μπείτε στο μενού. Αν δεν 
έχετε τοποθετήσει κάρτα CI, θα εμφανιστεί μια εικόνα όπως η ακόλουθη:  
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Εικ. 20 Δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα CI  

 
Αν τοποθετήσετε κάρτα CI, το σύστημα θα την εντοπίσει αυτόματα. Πλέον το παραπάνω παρά-
θυρο θα αλλάξει μορφή, και θα μοιάζει με το παρακάτω:  
 

 
Εικ. 21 Έχετε τοποθετήσει κάρτα CI  

 
Αν τοποθετήσετε κάρτα CI, το σύστημα θα την εντοπίσει αυτόματα και θα μπορείτε να κάνετε τις 
επιλογές που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] για να δείτε τις λεπτο-
μέρειες της κάρτας CI και να αλλάξετε ορισμένες πληροφορίες. 
 
4.5.4 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις 
Η επιλογή [Εργοστασιακές Ρυθμίσεις] σας επιτρέπει να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστα-
σιακές (αρχικές) ρυθμίσεις. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] και επιλέξτε [Εργοστασιακές Ρυθ-
μίσεις]. Στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο πληκτρολόγησης κωδικού. 
Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Το σύστημα θα πραγ-
ματοποιήσει επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις. Κατόπιν θα εμφανιστεί το αρχικό μενού 
και θα πρέπει να κάνετε ξανά τη διαδικασία Πρώτης Εγκατάστασης.  
 

4.6 Ρυθμίσεις AV (Εικόνα/ Ήχος) 
Η επιλογή [AV (Εικόνα/ Ήχος)] σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την έξοδο εικό-
νας, τη φωτεινότητα, την ανάλυση, τη μορφή εξόδου κ.ά. Στο [Κεντρικό Μενού] πιέστε τα πλήκτρα 
[ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [AV (Εικόνα/ Ήχος)], και πιέστε [ΟΚ] για είσοδο στο μενού. Ανα-
τρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:  
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Εικ. 22 Ρυθμίσεις AV (Εικόνας/ Ήχου)  

 
4.6.1 Ανάλυση Εικόνας 
Η επιλογή [Ανάλυση Εικόνας] σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση της εξόδου εικόνας και το 
ρυθμό ανανέωσης. Υποστηρίζεται ανάλυση έως 1080P_60 (Full HD). Αφού επιλέξετε [Ανάλυση 
Εικόνας], πιέστε [ΟΚ] και θα εμφανιστεί η λίστα επιλογής, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:  
 

 
Εικ. 23 Ανάλυση εικόνας  

 
Η λίστα έχει τις ακόλουθες επιλογές: (P σημαίνει προοδευτική σάρωση, i σημαίνει πεπλεγμένη 
σάρωση):  

1. 480: P_60, i_30 
2. 576: P_50, i_25 
3. 720: P_60, P_50 
4. 1080: P_60, P_50, i_30, i25 (στη ρύθμιση [Αναλογία Προβολής] μπορείτε να επιλέ-

ξετε μόνο 16:9, 16:9PB). 

5 Εγγραφή & Timeshift 
5.1 Εγγραφή  
Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή της 
εκπομπής που παρακολουθείτε, πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΕΓΓΡΑΦΗ] (βλ. Κεφάλαιο «Τη-
λεχειριστήριο»). Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης), θα εμφανιστεί 
το ακόλουθο μήνυμα:  
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Εικ. 24 Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης)  

 
Αν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης) στη συσκευή, θα την εντοπίσει και 
στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εγγραφή, όπως φαίνεται στην Εικ. 25. Αν θέλετε να σταματήσετε την 
εγγραφή, απλά πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΔΙΑΚΟΠΗ]. Αν θέλετε να κάνετε παύση στην 
εγγραφή, απλά πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΠΑΥΣΗ]. Ανατρέξτε στην Εικ. 26. 
 

 
Εικ. 25 Εντοπισμός αποθηκευτικού μέσου USB (ή Κάρτας Μνήμης) 

 
Εικ. 26 Διακοπή Εγγραφής 
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6 Χαρακτηριστικά 
Κύρια Χαρακτηριστικά: 
1.Συμβατό με DVB-T2/DVB-T, υποστηρίζει MHEG4 
2. Συμβατό με μορφές εικόνας 576i/576p/720p/1,080i/1080P 
3. Sunplus 1509E chipset H.265 Rafael 836 
4. Πλήρως συμβατό με το πρότυπο DVB-T2 
5. Υποστηρίζει HDMI 1.3 (1080P) 
6. Αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
ψηφιακών καναλιών. Γονικό κλείδωμα 
7. Αυτόματη/ χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών, Υποστηρίζει πολλές γλώσσες 
8. Υποστηρίζει αποκωδικοποίηση MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 και H.265 (έως 1.920 x 1.080 
pixels) 
9. Προηγμένος επεξεργαστής ήχου που υποστηρίζει Dolby Digital και Dolby Digital Plus (προαι-
ρετικά) 
10. Ενημέρωση μέσω USB2.0 host, PVR, time shifting και αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω α-
ποθηκευτικού μέσου USB ή Σκληρού Δίσκου USB 
11. Υποστηρίζει έξοδο HDMI, έξοδο scart, ομοαξονική έξοδο και είσοδο και έξοδο κεραίας 
12. Εύρος συχνοτήτων: VHF 174~230MHZ, UHF 470~862MHZ 
13. Ισχυρή και εξαιρετικά αποδοτική λειτουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG) 7 
ημερών 
14. Μέγεθος: 168χιλ.*96χιλ.*36χιλ. 
15. Καθαρό βάρος: περίπου 450γρ. 

Δέκτης 
*Συχνότητα εισόδου: VHF 174~230 MHZ, UHF 470~ 862 MHZ 
*Επίπεδο εισόδου RF: -78~20 dBm 
*Εύρος ζώνης RF: 7MHZ και 8MHZ 
*Είσοδος σήματος: IEC-type, θηλυκό 
*QPSK, 16QAM,64QAM, 256QAM 
*FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 
Συχνότητα ισχύoς: 50/60 HZ 
Εύρος Συχνοτήτων: VHF 174~230MHZ, UHF 470~862MHZ 

Μορφές πολυμέσων : 
*Μορφές αποκωδικοποίησης: MPEG 4 AVC/H.264 HP@L4MPEG2 MP@MP.HL 
*Μορφές εξόδου:480i/480p/567i/567p/720i/720p/1080p/1080i 
*Θύρες εξόδου: HDMI, Scart 
*Μορφές αποκωδικοποίησης: MPEG-4,WMA. AC3, AAC, MKV,AVI 
*Έξοδος ήχου: Coaxial, Scart 

Τροφοδοσία : 
*Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:< 10w 
*Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: <1w
~100-240V 50/60HZ 

Περιεχόμενα συσκευασίας     
1* Δέκτης 1* Τηλεχειριστήριο        
1* Οδηγίες Χρήσης  
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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 συ-
σκευή 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 παρα-
βιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς. 
Συνδέετε τη συσκευή και το φορτιστή της μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που ση-
μειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην 
τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συ-
σκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το 
φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια 
κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει 
πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέρ-
γειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλή-
ρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπο-
ρεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας. 
 

 Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τά-
σεις και παρόμοια 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 
 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 προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη 
συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί 

 Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή 
σκόνη 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη 
 Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, 

όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί 
 Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία 

της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σο-
βαρή βλάβη στο περιβάλλον. 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών 

 Η φόρτιση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζό-
μενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να 
προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη 

 Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συ-
σκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή κα-
λοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν  
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 Να μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με 
αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη 

 Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη συσκευή ακολουθώντας τους κανονισμούς (ό-
πως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. 
Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος 

 Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχό-
μενα για περισσότερες από 12 ώρες 

 Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώ-
ντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή 
στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά 

 Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή 
 Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή 
 Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από 

το βύσμα και όχι από το καλώδιο 
 Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλε-

κτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας. 
 Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις 
 Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει 

εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση  
 Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά 
 Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας 
 Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά 
 Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε άμεσα τη χρήση 

της 
 Κατά τη χρήση της συσκευής φροντίστε να είναι σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο 

ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 
 

 Σας συμβουλεύουμε να φορτίσετε τη συσκευή  πάνω από 8 ώρες πριν τη χρησιμο-
ποιήσετε.  

 Αν η συσκευή μείνει αποσυνδεδεμένη για περισσότερους από 3 μήνες, να φορτί-
σετε τη μπαταρία του για 8 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε, ώστε να μην υποστεί 
βλάβη  

 Η επιφάνεια του περιβλήματος φτάνει τους 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια 
της χρήσης του προϊόντος. Αυτό είναι φυσιολογικό.  

 Παρακαλούμε να μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. Αν απαιτείται συντήρηση ή αντικατάσταση της μπαταρίας επικοι-
νωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις ώστε να αποφευχθεί φωτιά.  

 
 

 Αν η συσκευή λειτουργεί αφύσικα, διακόψτε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο.  

 Σε περίπτωση φωτιάς, να μη χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα υγρών χημικών 
στοιχείων, αλλά πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως.  

 Όταν απαιτείται να μετακινήσετε ή να συνδέσετε ξανά τη συσκευή, θα πρέπει 
πρώτα να διακόψετε εντελώς την τροφοδοσία και να αποσυνδέσετε όλα τα φορτία, 
ώστε να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία.  

 Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πε-
ριβάλλοντος. Η αντικατάσταση της μπαταρίας και η συντήρηση του προϊόντος 
(UPS) σε τακτά χρονικά διαστήματα βοηθά στην καλή κατάσταση της συσκευής και 
στη μέγιστη χρονική διάρκεια παροχής τάσης  

 Η αντικατάσταση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τε-
χνικό  
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 Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην πρίζα ρεύματος από την οποία θα τροφοδο-
τείται, ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε εύκολα και γρήγορα σε περίπτωση 
ανάγκης  

 Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για φορτίο μεγαλύτερο από την ονομαστική χω-
ρητικότητα  

 Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, κρατήστε απόσταση μεγαλύτερη από 50 ε-
κατοστά από την οθόνη  

 Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με υπολογιστές. Να μη συνδέ-
σετε επαγωγικά φορτία (π.χ. μοτέρ, ψυγεία κ.ά.). Δεν συνιστάται η χρήση του με 
ιατρικά μηχανήματα και άλλες συσκευές ζωτικής σημασίας.  

 
 

Η συσκευή θα πρέπει να γειωθεί. Όταν είναι συνδεδεμένη με εναλλασσόμενο 
ρεύμα, η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη σωστά.  
Εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες και καταστροφές. 
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συ- σκευή σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης.  
 
 
 
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε υψόμετρο έως 1000 μέτρων. 

Για υψόμετρα πάνω από 1000 μέτρα, μειώνεται η ισχύς εξόδου, όπως αναγράφεται στον ακό-
λουθο πίνακα.  
Φορτίο σε μεγάλα υψόμετρα= ονομαστική ισχύς * συντελεστής υποβάθμισης (ανάλογα με το υ-
ψόμετρο) 

  
 
 
 
 
Εγγύηση & Όροι χρήσης 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτός ο επίγειος ψηφιακός 
δέκτης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 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 ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.plaisio.gr/thleoraseis/perifereiaka-tv.htm ή στο τηλ : 800 11 12345 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ 
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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 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 συ-
σκευή 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 τρα-
βώντας 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 βρεγ-
μένα χέρια. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτρο-
πληξίας. 
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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 εξου-
σιοδοτημένο 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 φορ-
τιστές μπορεί να προκαλέσουν 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 συ-
σκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή κα-
λοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 

 Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτε-
ρική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρ-
μανση. 

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 δυ-

νατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών. 
 Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπα-
ταριών σας και να οδηγήσει 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 αγο-
ράς.  
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 ανα-
γράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.  
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 
χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε πε-
ρίπτωση 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 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.  
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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.). Στα 
UPS oι μπαταρίες δεν καλύπτονται με εγγύηση, μετά το πέρας ενός (1) έτους. 
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παρα-
μετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα 
καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εται-
ρείας  
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατά-
σταση 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 υλι-
κού.  
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έ-
χουν 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, αποκατά-
σταση, 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 πε-
λάτη, 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 οποιου-
δήποτε 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 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 πε-
ρίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και 
να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.  
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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 οποιο-
δήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανε-
γκατάσταση 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 ά-
τομο.  
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, α-
φαιρεθεί ή καταστραφεί.  
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδια-
γραφές 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, συνερ-
γασία, 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 εκτε-
λέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που 
δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τή-
ρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


