
1 
 

 
 



2 
 

Περιεχόμενα: 
 

 
Περιεχόμενα: .............................................................................................. 2 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις: ..................................................... 4 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις: ..................................................... 5 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις: ..................................................... 6 

Γενικές Πληροφορίες ............................................................................... 7 

Χαρακτηριστικά: .................................................................................... 7 

Κωδικός περιοχής DVD: ..................................................................... 7 

Είδη δίσκων: .......................................................................................... 7 

Ευρετήριο όρων που αφορούν τους δίσκους: .............................. 7 

Τυπογραφικές συμβάσεις: ................................................................. 7 

Γενικές Πληροφορίες ............................................................................... 8 

Σημειώσεις σχετικά με τους Δίσκους: ............................................. 8 

Παρεχόμενα εξαρτήματα: .................................................................... 8 

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο: ............................. 8 

Επισκόπηση Λειτουργιών ...................................................................... 9 

Πρόσοψη: ................................................................................................ 9 

Πίσω Όψη: .............................................................................................. 9 

Επισκόπηση Λειτουργιών .................................................................... 10 

Τηλεχειριστήριο: ................................................................................. 10 

Συνδέσεις .................................................................................................. 11 

Σύνδεση με τα ηχεία: .......................................................................... 11 

Συνδέσεις .................................................................................................. 12 

Σύνδεση της κεραίας FM: .................................................................. 12 



3 
 

Συνδέσεις .................................................................................................. 13 

Σύνδεση με τηλεόραση και άλλες συσκευές: .............................. 13 

Ρυθμίσεις Συστήματος ........................................................................... 14 

Ρυθμίσεις Συστήματος ........................................................................... 15 

Ρυθμίσεις Συστήματος ........................................................................... 16 

Αντιγραφή CD σε στικάκι USB ............................................................ 16 

Χρήση δίσκων MP3/ MP4/ JPEG ......................................................... 17 

Αναπαραγωγή δίσκων .......................................................................... 18 

Επιλογή του χρόνου έναρξης: ......................................................... 18 

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή: .............................................. 18 

Επιλογή καναλιού ήχου: ................................................................... 18 

Ειδικές λειτουργίες ................................................................................. 19 

Επιλογή της οπτικής γωνίας: .......................................................... 19 

Ζουμάρισμα στην οθόνη: .................................................................. 19 

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων: ........................................................ 19 

Επιλογή γλώσσας ήχου: .................................................................. 19 

Άλλες λειτουργίες ................................................................................... 20 

Χρήση του ραδιοφώνου FM: ............................................................ 20 

Αντιμετώπιση προβλημάτων .............................................................. 21 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ........................................................................ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:
 

 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ 
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΣΗ. ΜΟΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. 
 
 
 
 
 
Για σωστή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας 

 
 
 
 

Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, 
σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης 
τάσης στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση 
ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο σας προειδοποιεί για την 
ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έ-
ντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗ-
ΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ! 

Μην ανοίξετε το περίβλημα/
κάλυμμα της συσκευής. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή κοντά σε νερό. 

Να αποσυνδέετε τη συσκευή 
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή 
αν δεν πρόκειται να τη χρησι-
μοποιήσετε για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. 
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Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μη χρησιμοποιήσετε καλώ-
διο ρεύματος που έχει υπο-
στεί φθορά/ είναι ελαττωμα-
τικό. 

Μην αγγίζετε το καλώδιο 
ρεύματος με γυμνά χέρια. 

Αποσυνδέστε τη συσκευή σε 
περίπτωση που βραχεί. 

Συνδέστε καλά το φις ρεύμα-
τος σε πρίζα ρεύματος. 

Αποσυνδέστε τη συσκευή αν
το φις δεν μπαίνει καλά στην
πρίζα ρεύματος. 

Αν η συσκευή υποστεί οποια-
δήποτε βλάβη, παρακαλούμε 
να την αποσυνδέσετε από την 
πρίζα ρεύματος. 

Αν το περιβάλλον είναι πολύ κρύο,
παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή για 1 λεπτό και στη συνέ-
χεια να την απενεργοποιήσετε για
άλλο 1 λεπτό. Στη συνέχεια θα μπο-
ρέσετε να την χρησιμοποιήσετε κα-
νονικά. 

Μην εκθέσετε τη συσκευή στον
ήλιο και μην την τοποθετήσετε
σε μέρη όπου έχει πάρα πολλή
ζέστη. 

Μην τοποθετήσετε τη συσκευή 
σε υγρό μέρος. 
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Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό τη συσκευή διαθέτει σύστημα με λέιζερ. Για ν’ αποφύγετε έκθεση στην ακτίνα, μην 
ανοίξετε το περίβλημα. Αν ανοίξετε το περίβλημα, θα εκτεθείτε σε επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ. ΜΗΝ 
ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ. Επιπλέον, η χρήση πλήκτρων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή η επιτέ-
λεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που περιγράφονται σ’ αυτές τις οδηγίες, μπορεί να οδη-
γήσει στην έκλυση επικίνδυνης ακτινοβολίας. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτού του προϊό-
ντος, παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή 
μελλοντική ανάγνωση. Αν απαιτηθεί συντήρηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
 
  
Αυτή η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και 
σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες ενδέχεται να προ-
καλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, το παραπάνω δεν αποτελεί εγ-
γύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που 
αυτή η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να εντοπιστεί 
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας την συσκευή, ο χρήστης παρακινείται να προσπαθήσει να 
διορθώσει το πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα: 
- Αλλάξτε το σημείο τοποθέτησης ή τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης. 
- Μεγαλώστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της κεραίας. 
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από αυτό όπου έχετε συνδέσει τον δέκτη. 
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό για βοήθεια. 
 
Καταγράψτε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό σε σημείο όπου είναι εύκολα προσβάσιμο. Αυτοί οι 
αριθμοί βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Φυλάξτε τους για πιθανή μελλοντική αναφορά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε
τη συσκευή σε σταθερό σημείο ό-
που δεν θα μπορεί ν’ ανατραπεί
εύκολα. 

Μην τοποθετήσετε τη συσκευή 
κάτω από βαριά αντικείμενα ή σε 
σημείο όπου δεν υπάρχει επαρκής 
εξαερισμός. 

Μη χρησιμοποιήσετε δίσκους που 
έχουν εκδορές και/ ή παραμορφώ-
σεις.  
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Γενικές Πληροφορίες 
  
Χαρακτηριστικά: 
 DVD player με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby 

Digital*1, που υποστηρίζει Dolby Pro Logic (5 κανα-
λιών). 

 Ραδιοφωνικός Δέκτης AM/ FM. 
 Αναπαράγει DVD, VCD, MP3, CD-R, CR-RW, HDCD και 

CD φωτογραφιών (JPEG). 
 Πλοήγηση σε DVD και λειτουργίες ελέγχου SVCD, VCD 

2.0 PBC.  
 Φωτισμός LED στην πρόσοψη και μενού OSD. 
 Τηλεχειριστήριο που ελέγχει όλες τις λειτουργίες. 
 
*1: Κατασκευασμένο κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby La-
boratories. Τα σήματα "Dolby”, “AC3”, “Pro Logic” και το σήμα 
με τα δύο D είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Dolby Labor-
atories. © 1992- 1997 Dolby Laboratories, Inc. Όλα τα δικαιώ-
ματα διατηρούνται.  
 
Κωδικός περιοχής DVD:  
Τα DVD Players και οι δίσκοι είναι σχεδιασμένοι με 
κωδικούς περιοχής, οι οποίοι δείχνουν την περιοχή 
για την οποία προορίζεται ο δίσκος DVD (είναι εκτυ-
πωμένη στο πίσω μέρος της θήκης του DVD). Αν ο 
κωδικός περιοχής δεν ταιριάζει με την περιοχή σας, 
δεν θα μπορέσετε να αναπαράγετε το δίσκο. Αν προ-
σπαθήσετε να τον αναπαράγετε, θα εμφανιστεί το μή-
νυμα “WRONG REGION” (ΛΑΘΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ). Ο κω-
δικός περιοχής αυτής της συσκευής αναπαραγωγής 
DVD είναι “Region All” (Όλες οι περιοχές). 
 
Είδη δίσκων:  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα είδη δί-
σκων μ’ αυτή τη συσκευή: DVD. 
 
 Τα DVD συνήθως περιέχουν 

πολλούς τίτλους. Κάθε τίτλος 
χωρίζεται σε κεφάλαια.  

 Video CD: Αυτοί οι δίσκοι χω-
ρίζονται συνήθως σε κομμά-
τια. 

 CD ήχου και MP3:  Αυτοί οι δί-
σκοι χωρίζονται συνήθως σε 
κομμάτια. 

 
Σημειώσεις:  
 Δεν μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους CD-G, 

CD- EXTRA, CD- ROM και DVD- ROM. 
 Δεν μπορείτε να αναπαράγετε παράνομους δί-

σκους.  
 Δεν μπορείτε να αναπαράγετε γδαρμένους δί-

σκους.  
 Δεν μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους που είναι 

σκονισμένοι, λερωμένοι ή έχουν αποτυπώματα. 
 
 
 
 
 

Ευρετήριο όρων που αφορούν τους δίσκους:  
 Τίτλοι (DVD): 

Είναι τα πιο μεγάλα τμήματα ενός κομματιού βί-
ντεο ή μουσικής που είναι αποθηκευμένα σ’ ένα 
δίσκο DVD: Μια ταινία, ένα άλμπουμ κ.ά. Κάθε 
τίτλος έχει έναν αριθμό για να τον εντοπίζετε εύ-
κολα. 

 Κεφάλαια (DVD): 
Είναι τα πιο μικρά τμήματα ενός κομματιού βί-
ντεο ή μουσικής. Ένας τίτλος απαρτίζεται από 
πολλά κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο έχει έναν α-
ριθμό για να το εντοπίζετε εύκολα. Ανάλογα με 
το δίσκο, μπορεί και να μην υπάρχουν κεφάλαια.  

 Κομμάτι (CD βίντεο ή ήχου):  
Τμήματα ενός κομματιού βίντεο ή μουσικής σε 
ένα CD βίντεο ή ήχου. Κάθε κομμάτι έχει έναν 
αριθμό για το εντοπίζετε εύκολα. 
 

Τυπογραφικές συμβάσεις: 
 Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν τα στοι-

χεία ελέγχου (πλήκτρα) της συσκευής. Παρό-
μοια πλήκτρα υπάρχουν και στο χειριστήριο. 

 Τα είδη λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε σε κάθε δίσκο εξαρτώνται από τον ίδιο 
το δίσκο. Κάθε δίσκος παρέχει και διαφορετικές 
λειτουργίες και δυνατότητες. Σε κάποιες περι-
πτώσεις οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν απ’  
αυτές που περιγράφονται σ’ αυτές τις οδηγίες. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολου-
θείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.  

 Σε κάποιες λειτουργίες, μπορεί να εμφανιστεί το 

εικονίδιο  δίπλα στην οθόνη. Αυτό σημαίνει 
ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν επιτρέπεται 
για τον συγκεκριμένο δίσκο.  

 Οι εικόνες και τα σχήματα είναι ενδεικτικά. Οι 
πραγματικές απεικονίσεις ενδέχεται να διαφέ-
ρουν.  
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Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστή-
ριο:  
Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή χρησιμο-
ποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Το-
ποθετήστε δύο μπαταρίες προσέχοντας να ται-
ριάζει η πολικότητά τους με αυτή που εικονίζεται 
στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών. Κατά 
τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, να το στοχεύετε 
προς την πρόσοψη της συσκευής.  
 

 
Σημειώσεις:  
 Μην αφήσετε το τηλεχειριστήριο σε πολύ 

ζεστό ή υγρό μέρος.  
 Μη χρησιμοποιήσετε καινούριες μαζί με 

παλιές μπαταρίες. 
 Μη ρίξετε ξένα αντικείμενα μέσα στο τηλε-

χειριστήριο.  
 Μην εκθέσετε τη συσκευή στον ήλιο.  
 Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το 

τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη 
θήκη του ώστε να μην υπάρξει διαρροή υ-
γρών και διάβρωση.  

Γενικές Πληροφορίες 
 
Σημειώσεις σχετικά με τους Δίσκους: 
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μεταχείριση των Δί-
σκων:  
 Να κρατάτε την επιφάνεια του δίσκου καθαρή 

και να τον κρατάτε από τις άκρες του. Μην αγγί-
ζετε την επιφάνειά του.  

 Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία πάνω στο δίσκο. 
 Αν υπάρχει κόλλα (ή παρόμοια ουσία) πάνω στο 

δίσκο, αφαιρέστε την κόλλα εντελώς πριν χρησι-
μοποιήσετε το δίσκο.  

 

 
 Μην εκθέσετε το δίσκο σε άμεση ηλιοφάνεια ή 

σε πηγές θερμότητας όπως περσίδες εξαερι-
σμού ή σε κλειστό αυτοκίνητο στον ήλιο, καθώς 
θα υποστεί βλάβη.  

 Αφού αναπαράγετε το δίσκο, αποθηκεύστε τον 
στη θήκη του. 

 Μη γράφετε στην πλευρά της ετικέτας με απλό 
στυλό ή άλλα εργαλεία γραφής. 

 Προσέξτε να μη ρίξετε κάτω ή στραβώσετε το δί-
σκο.  

 
Προειδοποιήσεις σχετικά με τον καθαρισμό των 
δίσκων: 

 
Παρεχόμενα εξαρτήματα: 
Ελέγξτε ότι σας παρασχέθηκαν τα ακόλουθα εξαρτή-
ματα:  
 Κυρίως συσκευή (1) 
 Τηλεχειριστήριο (1) 
 Οδηγίες Χρήσης (1) 
 Κεραία D 
 Μπαταρία ΑΑΑ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο με 
ένα απαλό, καθαρό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με 
φορά από το κέντρο προς τα έξω.  

 

 
 
 
 

 Μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά όπως βενζίνη,  
καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι 
που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.  

 
Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των δί-
σκων:  
 

 
 
 
 
 

 Μην τοποθετήσετε περισσότερους από 1 δί-
σκους στη θήκη δίσκων.  

 Μην τοποθετήσετε τους δίσκους ανάποδα. 
 Μην προσπαθήσετε να κλείσετε τη θήκη δίσκου 

αν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το δίσκο. 
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Επισκόπηση Λειτουργιών
 
 
Πρόσοψη:  

 
1. ΕΝΤΑΣΗ +/-   5. ΔΙΑΚΟΠΗ 
2. ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ  6. DVD/ USB 
3. ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  7. USB 
4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ 8. ΠΗΓΗ 

 
Πίσω Όψη:  

 
 

1. ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ 
2. ΕΞΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ Y/Pb/Pr 
3. ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 
4. ΚΕΡΑΙΑ FM 
5. ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΩΝ 
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
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Επισκόπηση Λειτουργιών
 
Τηλεχειριστήριο:  
 
 
 

 
1. STANDBY (ANAMONH)  
2. AUDIO (ΗΧΟΣ) 
3. TITLE (ΤΙΤΛΟΣ) 
4. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ () 
5. SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ) 
6. RESUME (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
7. STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) 
8. MENU (ΜΕΝΟΥ) 
9. PREV/CH- (ΠΡΟΗΓ./ ΚΑΝΑΛΙ -) 
10. L/R (ΑΡ/ ΔΞ) 
11. REV/TUNE- (ΠΙΣΩ/ ΣΥΝΤΟΝ- ) 
12. ZOOM (ΖΟΥΜ) 
13. MUTE (ΑΘΟΡΥΒΟ) 
14. RETURN (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
15. SLOW (ΑΡΓΑ) 
16. A-B  
17. EQ 
18. OPEN/CLOSE (ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) 
19. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 
20. TIME (ΧΡΟΝΟΣ)  
21. ANGLE (ΓΩΝΙΑ) 
22.SUBTITLE/COPY (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) 
23. SOURCE (ΠΗΓΗ) 
24. DVD/USB 
25. PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ) 
26. VOLUME+ (ΕΝΤΑΣΗ +) 
27. NEXT/CH+ (ΕΠΟΜΕΝΟ/ ΚΑΝΑΛΙ +) 
28. VOLUME- (ΕΝΤΑΣΗ -) 
29. FWD/TUNE+ (ΜΠΡΟΣΤΑ/ ΣΥΝΤΟΝ +) 
30. REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
31. AUTO SEARCH (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) 
32. PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) 
33. OSD 
34. STEP (ΒΗΜΑ) 
35. N/P 
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Συνδέστε τα ηχεία χρησιμοποιώντας τα παρε-
χόμενα καλώδια ηχείων, σύμφωνα με τα χρώ-
ματα των υποδοχών και των καλωδίων των 
ηχείων.  
 
 Συνδέστε τα παρεχόμενα καλώδια η-

χείων στις υποδοχές FR (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 
ΔΕΞΙ), FL (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ), 
CE (ΚΕΝΤΡΙΚΟ), SR (ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ), SL 
(ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ). 

 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο sub-
woofer στην υποδοχή SUB.  

 

Για ν’ αποφύγετε βραχυκύκλωμα 
των ηχείων:  
Αν τα ηχεία υποστούν βραχυκύκλωμα, μπορεί 
να προκληθεί βλάβη. Για ν’ αποφύγετε αυτή 
την κατάσταση, θα πρέπει να λάβετε τα ακό-
λουθα μέτρα προφύλαξης κατά τη σύνδεση 
των ηχείων. 
 Βεβαιωθείτε ότι τα γυμνά κομμάτια του 

καλωδίου ηχείων δεν θα αγγίξουν το ένα 
το άλλο.  

 

Λανθασμένη εγκατάσταση του καλωδίου 
ηχείων:  
 
 Τα γυμνά κομμάτια του καλωδίου αγγί-

ζουν το ένα την υποδοχή του άλλου.  
 

 
 Τα γυμνά καλώδια αγγίζουν το ένα το 

άλλο λόγω εκτεταμένης αφαίρεσης της 
μόνωσης. 

 
Σημειώσεις:  
 Βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε σωστά 

τα καλώδια, σύμφωνα με τα χρώματά 
τους. 

 Για καλή ηχητική απόδοση, χρησιμο-
ποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία. 

 Μη χρησιμοποιήσετε ηχεία με αντί-
σταση χαμηλότερη από αυτή που έ-
χουν τα παρεχόμενα ηχεία.  

Συνδέσεις
 
Σύνδεση με τα ηχεία:  

 
 
              Μπροστινό δεξί                   Μπροστινό αριστερό 
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Συνδέσεις
 
Σύνδεση της κεραίας FM:  
 
 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA στο πίσω μέρος της συσκευής. Με-

τακινήστε την κεραία προς διάφορες κατευθύνσεις ώστε να βρείτε το σημείο όπου υπάρχει το καλύτερο 
σήμα.  

 
Σημείωση:  
 Κρατήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από τηλεοράσεις, VCR ή άλλες συσκευές που παράγουν 

παρεμβολές.  
 
 

 
 
 
Αν η λήψη FM δεν είναι καλή:  
Για καλύτερη λήψη FM, χρησιμοποιήστε ομοαξονικό καλώδιο 75Ω (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε κεραία 
FM εξωτερικού χώρου.   
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Συνδέσεις
 
Σύνδεση με τηλεόραση και άλλες συσκευές:  
 Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια ήχου για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO OUT (ΕΞΟΔΟΥ 

ΗΧΟΥ) στις αντίστοιχες υποδοχές AUDIO IN (ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ) της τηλεόρασης, του CD, του TAPE 
recorder ή ενός ενισχυτή με αποκωδικοποιητή DTS και/ ή Dolby Digital.  

 Συνδέστε την υποδοχή CVBS OUT στις υποδοχές VIDEO INPUT της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιώντας 
καλώδιο βίντεο.  
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Γενική περιγραφή της μεθόδου ρύθμισης:  
Πατήστε το πλήκτρο SETUP για να μπείτε στο μενού Ρύθμισης. Στη 
συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο / για να επισημάνετε το υπομενού 
General (Γενικά), Audio (Ήχος), Dolby, Video (Βίντεο) ή Preference 
(Προτιμήσεις) και πιέστε το πλήκτρο ENTER/ OK/  για να μπείτε στο 
επιλεγμένο υπομενού. Στο υπομενού, πιέστε / για να επισημάνετε 
τα προτιμώμενα αντικείμενα. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση των 
επισημασμένων αντικειμένων. Πατήστε το πλήκτρο  για να μπείτε 
στις ρυθμίσεις του επιλεγμένου αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατή-
στε το πλήκτρο / για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση. Στη 
συνέχεια πιέστε ENTER/ OK για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση. 
Το χρώμα φόντου της επιβεβαιωμένης ρύθμισης θα γίνει πορτοκαλί. 
Αφού επιβεβαιωθεί η ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  για έξοδο από 
τη ρύθμιση. 
 
Σελίδα Ρυθμίσεων General (Γενικά):  

 
TV Display (Οθόνη): 
4:3/ PS: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε μια κανονική τηλεόραση 
και θέλετε και οι δύο πλευρές της εικόνας να είναι περικομμένες ή 
μορφοποιημένες ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στην οθόνη της τηλεό-
ρασής σας. 
4:3/ LB: Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια ευρεία εικόνα με 
μαύρες λωρίδες στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλε-
όρασης. 
16: 9: Ευρεία οθόνη. 
Angle Mark (Σήμα γωνίας): Εμφανίζει τις πληροφορίες της τρέχου-
σας γωνίας παρακολούθησης στη δεξιά γωνία της οθόνης TFT, (εφό-
σον η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο). 
OSD Language (Γλώσσα OSD): Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυ-
μητή γλώσσα για το εμφανιζόμενο μενού επί της οθόνης (OSD). 
Captions (Υπότιτλοι): Οι υπότιτλοι είναι δεδομένα που είναι ενσω-
ματωμένα στο σήμα βίντεο ορισμένων δίσκων. Πριν επιλέξετε αυτή 
τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει πληροφορίες υποτίτ-
λων και ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. 
Screen Saver (Προφύλαξη οθόνης): Αυτή η λειτουργία χρησιμο-
ποιείται για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύ-
λαξη οθόνης. 

HDCD: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ν’ αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις αναπαραγωγής HDCD. 
Last Memory (Πρόσφατη Μνήμη): Αυτή η λειτουργία χρησι-
μοποιείται για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λει-
τουργία Επαναφοράς Αναπαραγωγής. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η αναπαραγωγή 
του δίσκου θα συνεχίζεται από το σημείο που είχε σταματήσει 
την τελευταία φορά.  
 
Σελίδα Ρυθμίσεων Audio (Ήχος):  

  
Speaker Setup (Ρύθμιση ηχείων): 
Στη σελίδα ρυθμίσεων Audio (Ήχου), πιέστε τα πλήκτρα / 
για να επισημάνετε την επιλογή Speaker Setup  (Ρύθμιση η-
χείων) και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να μπείτε στο υπομενού 
ρύθμισης ηχείων:  
CH EQ Setup (Ρύθμιση Equalizer):  
Στη σελίδα ρυθμίσεων Audio (Ήχου) πιέστε τα πλήκτρα / 
για να επισημάνετε την επιλογή CH EQ SETUP και στη συνέ-
χεια πιέστε ΟΚ για να μπείτε στο υπομενού και να κάνετε τις 
επιθυμητές ρυθμίσεις.  
3D Process (Επεξεργασία 3D): Αυτή η λειτουργία χρησιμο-
ποιείται για ν’ αλλάξετε τις ρυθμίσεις 3D Surround. 

Ρυθμίσεις Συστήματος 
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Σελίδα Ρυθμίσεων Dolby:  

 
 
Ρύθμιση Dual Mono: 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την μονοφωνική έξοδο 
ήχου ML/ MR. 
Stereo (Στερεοφωνικά): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD 
player σας είναι συνδεδεμένο με ένα στερεοφωνικό ηχείο ή τηλεό-
ραση με στερεοφωνικές εισόδους ήχου. 
L-Mono (Μόνο Αριστερό): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD 
player σας είναι συνδεδεμένο με ηχείο που έχει ένα κανάλι ή τηλεό-
ραση με μονοφωνική είσοδο ήχου. Το DVD player θα εκπέμπει ήχο 
μόνο από το αριστερό κανάλι. 
R-Mono (Μόνο Δεξί): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD 
player σας είναι συνδεδεμένο με ηχείο που έχει ένα κανάλι ή τηλεό-
ραση με μονοφωνική είσοδο ήχου. Το DVD player θα εκπέμπει ήχο 
μόνο από το δεξί κανάλι. 
Mix-Mono (Μίξη): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν το DVD player 
σας είναι συνδεδεμένο με ηχείο που έχει ένα κανάλι ή τηλεόραση με 
μονοφωνική είσοδο ήχου. Το DVD player αναμιγνύει τον ήχο του α-
ριστερού και δεξιού καναλιού σε 1 κανάλι. 
Dynamic Setup (Δυναμική ρύθμιση): 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του δυναμικού επι-
πέδου εξόδου από OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) σε FULL (ΠΛΗΡΕΣ). 
 
 
Σελίδα ρύθμισης Video (Βίντεο):  

 
Ρύθμιση εξόδου Component:  
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την έξοδο σήμα-
τος βίντεο Component σε κατάσταση S-Video ή YUV.  
 
 

Ρύθμιση Quality (Ποιότητα): 
Sharpness (Ευκρίνεια): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται 
για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας σε High (Υψηλή), 
Medium (Μεσαία) ή Low (Χαμηλή).  
Brightness (Φωτεινότητα): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί-
ται για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας. Επισημάνετε 
την επιλογή Brightness (Φωτεινότητα) και στη συνέχεια πιέστε 
ENTER ή  για να μπείτε στο υπομενού φωτεινότητας. Πιέστε 
/ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα από -20 σε +20. Πιέστε 
ENTER ή ΟΚ για αποθήκευση και έξοδο. 
Contrast (Αντίθεση): Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για 
να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Επισημάνετε την επι-
λογή Contrast (Αντίθεση) και στη συνέχεια πιέστε ENTER ή  
για να μπείτε στο υπομενού αντίθεσης. Πιέστε / για να ρυθ-
μίσετε την αντίθεση από -16 έως +16. 
Πιέστε ENTER ή ΟΚ για αποθήκευση και έξοδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα Ρύθμισης Preference (Προτιμήσεις): 

 
TV Type (Τύπος τηλεόρασης): 
Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε το χρωματικό σύστημα της 
τηλεόρασής σας (NTSC ή PAL). 
PAL: Κάντε αυτή την επιλογή αν η συνδεδεμένη τηλεόραση 
χρησιμοποιεί το χρωματικό σύστημα PAL. Ακόμη κι αν ο δί-
σκος είναι NTSC, το εξαγόμενο σήμα θα είναι PAL.  
NTSC: Κάντε αυτή την επιλογή αν η συνδεδεμένη τηλεόραση 
χρησιμοποιεί το χρωματικό σύστημα NTSC. Ακόμη κι αν ο δί-
σκος είναι PAL, το εξαγόμενο σήμα θα είναι NTSC. 
Auto (Αυτόματο): Το σήμα εξόδου αλλάζει αυτόματα ανάλογα 
με τον δίσκο που αναπαράγεται. 
Audio (Ήχος): Για να επιλέξετε γλώσσα ήχου (εφόσον υπάρ-
χουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες). 
Subtitle (Υπότιτλος): Για να επιλέξετε γλώσσα υποτίτλων (ε-
φόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες). 
Disc Menu (Μενού δίσκου): Για να επιλέξετε γλώσσα μενού 
δίσκου (εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες). 
 
 
 
 

Ρυθμίσεις Συστήματος 
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Γονικός έλεγχος: 
Ορισμένα DVD ενδέχεται να έχουν γονικό επίπεδο ελέγχου, που έχει 
ισχύει για όλο το δίσκο ή για ορισμένες σκηνές του δίσκου. Αυτή η 
λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε ένα επίπεδο περιορισμού της α-
ναπαραγωγής. Τα επίπεδα αξιολόγησης γονικού ελέγχου είναι από 
το 1 έως το 8 και εξαρτώνται από τη χώρα. 
Μπορείτε να απαγορεύσετε την αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων 
που δεν είναι κατάλληλοι για τα παιδιά σας ή να αναπαράγονται ορι-
σμένοι δίσκοι με εναλλακτικές σκηνές. 
 
Password (Κωδικός): 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε ή να απε-
νεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης και να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης. 
Επισημάνετε την επιλογή Password (Κωδικός) και, στη συνέχεια, πιέ-
στε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο  για να εισέλθετε στη σελίδα 
ρύθμισης κωδικού πρόσβασης και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιή-
στε τη λειτουργία κωδικού πρόσβασης.  
 

 
Επισημάνετε την επιλογή Password (Κωδικός) και, στη συνέχεια, πιέ-
στε το πλήκτρο  για να επιλέξετε Change (Αλλαγή). Κατόπιν, πιέστε 
το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο ΟΚ για να μπείτε στο ακόλουθο 
υπομενού αλλαγής κωδικού:  
 

 
 
Old Password (Παλιός Κωδικός): Πληκτρολογήστε τον παλιό κω-
δικό (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0000) και ο δρομέας θα μεταβεί 
αυτόματα στην επιλογή New Password (Νέος Κωδικός).  
New Password (Νέος Κωδικός): Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό. 
Πληκτρολογήστε 4 ψηφία χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα 
του τηλεχειριστηρίου. Ο δρομέας θα μεταβεί αυτόματα στην επιλογή 
Confirm PWD (Επιβεβαίωση Κωδικού). Πιέστε ΟΚ.  

Αντιγραφή CD σε στικάκι 
USB

 
Αφού τοποθετήσετε CD ήχου στη θήκη δίσκων, μπορείτε να 
αντιγράψετε τον ήχο που είναι αποθηκευμένος στο CD, με τη 
μορφή αρχείων ήχου, σε συνδεδεμένο στικάκι USB. Πιέστε το 
πλήκτρο “SUBTITLE” για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιγρα-
φής.   
 

 

Ρυθμίσεις Συστήματος 
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Χρήση δίσκων MP3/ MP4/ JPEG
 
Μόλις τοποθετήσετε δίσκο MPEG ή MP3, θα εμφανιστεί μια οθόνη όπως η ακόλουθη:  
 

 
 
 
Πιέστε / για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα. Πιέστε Select (Επιλογή) για αναπαραγωγή του 
επιλεγμένου αρχείου.  
Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για εναλλαγή μεταξύ της προβολής φακέλων ή αρχείων.  
 
 
Σημείωση:  
 Η συσκευή δεν θα αναγνωρίσει ή αναπαράγει δίσκο MP3 στις ακόλουθες περιπτώσεις: η μορφή των 

αρχείων δεν υποστηρίζεται (βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων είναι MP3), ο δίσκος είναι πολύ γδαρ-
μένος, έχει υποστεί φθορά, είναι λερωμένος ή δεν είναι τελειοποιημένος (finalized). 
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Σημείωση:  
 Για CD, οι πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι και την ώρα 

εμφανίζεται στην πρόσοψη, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 
 

 
 
 Ανάλογα με το VCD, ενδέχεται οι πληροφορίες ώρας να μην 

εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης ή να μην μπορείτε 
να αλλάξτε την απεικόνιση.  

 

Επιλογή του χρόνου έναρξης:  
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή 
από οποιοδήποτε σημείο του δίσκου. 
 
Κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD:  
1. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Goto και θα εμφανιστεί το 

ακόλουθο μενού στην οθόνη της τηλεόρασης:  

 
 
2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9/ >10) για να πλη-

κτρολογήσετε τον αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου που επιθυμείτε.  
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Goto για έξοδο.  
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε τίτλο ή κεφά-

λαιο.  
 
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD:  
1. Πιέστε το πλήκτρο Goto και το ακόλουθο μενού θα εμφανιστεί 

στην οθόνη της τηλεόρασης:  
 

 
2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9/ >10) για να πλη-

κτρολογήσετε τον επιθυμητό χρόνο.  
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Goto για έξοδο.  
 

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή:  
Σε λειτουργία αναπαραγωγής CD ήχου, μπορείτε να αναπαρά-
γετε τα περιεχόμενα του δίσκου με την επιθυμητή σειρά. Μπο-
ρείτε να προγραμματίσετε έως 99 τραγούδια.  
1. Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για είσοδο σε κατάσταση 

προγραμματισμού.  
2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9, > 10) για 

να καταχωρήσετε το επιθυμητό κομμάτι.  
 

 
 
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να καταχωρήσετε κι άλλα κομ-

μάτια. 
4. Για να ξεκινήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή, 

πιέστε Start (Έναρξη).  
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε μία φορά .  
6. Για ν’ ακυρώσετε τον προγραμματισμό, πιέστε ξανά .  
 
 

Επιλογή καναλιού ήχου:  
Ανάλογα με το δίσκο, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κα-
νάλι ήχου.  
Για δίσκους Video CD: Πιέστε το πλήκτρο AUDIO επαναλαμ-
βανόμενα για να επιλέξετε τα εξής: Mono Left (Μονοφωνικός 
ήχος από το αριστερό κανάλι), Mono Right (Μονοφωνικός ή-
χος από το δεξί κανάλι), Mix-Mono Stereo (Μίξη στερεοφωνι-
κού ήχου). 
 
Σημείωση:  
Σε λειτουργία Mp3, αυτό το πλήκτρο δεν λειτουργεί. 

Αναπαραγωγή δίσκων 
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Επιλογή της οπτικής γωνίας:  
Κάποια DVD περιέχουν σκηνές που έχουν τραβηχτεί ταυτόχρονα 
από πολλές γωνίες. Γι’ αυτούς τους δίσκους μπορείτε – κατά την α-
ναπαραγωγή τους – να παρακολουθήσετε ορισμένες σκηνές από 
πολλές οπτικές γωνίες (οι γωνίες ποικίλλουν από δίσκο σε δίσκο). 
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιας σκηνής που έ-

χει τραβηχτεί από πολλές γωνίες, εμφανίζεται στην οθόνη το 

σύμβολο γωνίας .  
2. Πιέστε το πλήκτρο ANGLE για ν΄ αλλάξετε γωνία. Για παρά-

δειγμα:  
 

 
 
 
 

Ζουμάρισμα στην οθόνη:  
Πιέστε το πλήκτρο ZOOM για ν’ αλλάξετε το επίπεδο μεγέθυν-
σης της εικόνας. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, με κάθε 
πάτημα του πλήκτρου ZOOM αλλάζει και το επίπεδο μεγέθυν-
σης.  
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG CD, με κάθε πάτημα 
του πλήκτρου ZOOM αλλάζει και το επίπεδο μεγέθυνσης.  
Αν το επίπεδο μεγέθυνσης είναι μεγαλύτερο από Κανο-
νικό/100%, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Κατεύθυνσης (με τα 
βέλη) για να μετακινήσετε την εικόνα.  
Αν το επίπεδο μεγέθυνσης είναι ίσο με 100%, χρησιμοποιήστε 
τα πλήκτρα Κατεύθυνσης (με τα βέλη) για να περιστρέψετε την 
εικόνα. 
 
Σημείωση:  
Σε λειτουργία αναπαραγωγής Mp3 ή CD ήχου, αυτό το πλή-
κτρο δεν λειτουργεί. 
 
 

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων: 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δίσκους 
που διαθέτουν πολλές γλώσσες υποτίτλων. Μπορείτε να επι-
λέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων μέσω του μενού 
SETUP (Ρύθμιση).  
1. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SUBTITLE για να 

επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.  
 
Σημειώσεις:  
 Με το πρώτο πάτημα, εμφανίζεται η τρέχουσα επιλογή. Με 

επόμενα πατήματα εμφανίζονται οι υπόλοιπες επιλογές 
γλώσσας υποτίτλων. 

 Κάποια DVD εμφανίζουν τους υποτίτλους αυτόματα και 
δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν ακόμη κι αν προσπα-
θήσετε να τους απενεργοποιήσετε.  

 Κατά τη διάρκεια κάποιων σκηνών, οι υπότιτλοι μπορεί να 
μην εμφανιστούν αμέσως μόλις τους ενεργοποιήσετε.  

 Κάποια DVD σας επιτρέπουν να κάνετε επιλογές υποτίτ-
λων και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους 
υποτίτλους μέσω του μενού του δίσκου. Χρησιμοποιήστε 
τα πλήκτρα /// και ENTER.  

 

Επιλογή γλώσσας ήχου: 
Σε ορισμένους δίσκους VCD και DVD, μπορείτε να αλλάξετε 
τις παραμέτρους του ήχου (την κωδικοποίηση, τον αριθμό κα-
ναλιών και τη γλώσσα), χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Audio. 
Το σχετικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη την τηλεόρασης, 
όπως εικονίζεται παρακάτω:  
 

 
 
 
 
 

Ειδικές λειτουργίες 
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Άλλες λειτουργίες 
 
Χρήση του ραδιοφώνου FM: 
 

 
 
1. Προεπιλεγμένο ραδιόφωνο 
Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 30 σταθμούς στη μνήμη σταθμών. Στη συνέχεια θα μπορείτε εύκολα να 
επιλέξετε κάποιον από τους αποθηκευμένους σταθμούς, πιέζοντας απλά τον αριθμό στον οποίο είναι αποθη-
κευμένος. 
 
2. Επιλογή της κατάστασης ραδιοφώνου 
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση DVD, πατήστε το πλήκτρο "SOURCE" δύο φορές για επιλογή της 
κατάστασης ραδιοφώνου. 
 
3. Αυτόματη αποθήκευση/ αναζήτηση καναλιών 
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ραδιοφώνου (FM), πατήστε το πλήκτρο "PLAY/ PAUSE/ AUTO" στο 
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο "PLAY/ PAUSE" στην πρόσοψη του DVD για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση 
των σταθμών. 
Αφού πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε όλους τους σταθμούς, η αναζήτηση θα σταματήσει και θα γινεί αυτόματα 
αποθήκευσή τους. 
Μπορείτε να πατήσετε "CH +" ή "CH-" για να επιλέξετε τους διάφορους σταθμούς. 
Αν κάποιος σταθμός έχει καλό σήμα, πατήστε "TUNE +" ή "TUNE-" για να ρυθμίσετε τη συχνότητα μέχρι ο 
σταθμός να ακούγεται καθαρά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "ZOOM / MEM" στο τηλεχειριστήριο για να 
αποθηκεύσετε αυτόν τον σταθμό. 
 
4. Χειροκίνητη αποθήκευση καναλιών 
Για να αποθηκεύσετε χειροκίνητα τους σταθμούς, πιέστε "TUNE +" και "TUNE-" για να αναζητήσετε τους σταθ-
μούς και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "ZOOM / MEM" για να τους αποθηκεύσετε. 
 
Σύνδεση μέσω Bluetooth (BT): 
Πατήστε το πλήκτρο "SOURCE" για επιλογή της κατάστασης λειτουργίας BT. Το όνομα BT αυτής της συσκευής 
είναι MHF-400. 
Σημείωση: Τα πλήκτρα ελέγχου του τηλεχειριστηρίου και της πρόσοψης δεν έχουν επίδραση σε κατάσταση 
BT. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
 
Οι ακόλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία και τη λύση σε πιθανά προβλήματα που 
αφορούν τη χρήση της συσκευής.  
Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο επισκευών.  
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή είναι αποσυνδεδε-

μένη από το ρεύμα. 
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδο-
σίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε 
τη συσκευή. 

Δεν πραγματοποιείται αναπαρα-
γωγή CD. 

Δεν έχετε τοποθετήσει δίσκο (εμ-
φανίζεται η ένδειξη “no disc” (δεν 
υπάρχει δίσκος) στην οθόνη). 

Τοποθετήστε δίσκο. 

Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανά-
ποδα (εμφανίζεται η ένδειξη “no 
disc” (δεν υπάρχει δίσκος) στην 
οθόνη).

Τοποθετήστε σωστά το δίσκο. Η 
ετικέτα θα πρέπει να κοιτάζει 
προς τα πάνω. 

Ο δίσκος είναι λερωμένος. Καθαρίστε την επιφάνεια του δί-
σκου.

Ο δίσκος έχει στραβώσει/ παρα-
μορφωθεί.

Τοποθετήστε άλλον δίσκο. 

Υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό 
της συσκευής. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή 1-2 
ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.  

Δεν ακούγεται ήχος/ ο ήχος δεν 
ακούγεται από ένα ή περισσό-
τερα ηχεία. 

Λάθος ρυθμίσεις εξόδου ήχου. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ή-
χου.

Κακή ή ανύπαρκτη σύνδεση κα-
λωδίου. 

Ελέγξτε τις συνδέσεις. 

Δεν ακούγεται ήχος από το κε-
ντρικό/ από τα ηχεία surround. 

Οι ρυθμίσεις μίξης είναι λανθα-
σμένες. 
Ο δίσκος ή η τηλεοπτική εκπο-
μπή είναι εγγεγραμμένη στερεο-
φωνικά.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μίξης. 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Prologic II. 

Δεν υπάρχει εικόνα. Ο εξοπλισμός βίντεο δεν είναι 
συνδεδεμένος. Λάθος ρυθμίσεις 
εξόδου βίντεο. 

Ελέγξτε τις συνδέσεις βίντεο. Ε-
λέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου βί-
ντεο μέσω του μενού General 
Setup (Γενικές Ρυθμίσεις). 

 
 
Υπάρχουν ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που θα πρέπει να διαβάσετε πριν καλέσετε την τεχνική υποστή-
ριξη. 
1. Να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν πάρα πολλοί δίσκοι χαμηλής ποιότητας 

στην αγορά. Οι δίσκοι χαμηλής ποιότητας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εγγραφή τους 
(είτε είναι CD είτε DVD), με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αναπαραγωγή τους. 

2. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι καθαρός και δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.  
3. Ελέγξτε αν έχει ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία δημιουργίας του δίσκου – δοκιμάστε να δημιουργήσετε 

έναν νέο δίσκο με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής (x.1).  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
Τμήμα DVD: 
Είδος…………………………………………………………..Λέιζερ ημιαγωγών, Μήκος κύματος 650nm 
Χρωματικό σύστημα………………………………………….PAL, NTSC/ AUTO 
Μορφή βίντεο…………………………………………………16:9, 4:3 panscan, 4:3 letter box 
Επίπεδο εξόδου βίντεο……………………………………… 1 Vp-p (75ohm) 
Επίπεδο εξόδου βίντεο Y…………………………………….1 Vp-p (75ohm) 
Επίπεδο εξόδου βίντεο C…………………………………… 286 mV P-P (75ohm) 
Απόκριση συχνότητας ήχου………………………………….20Hz – 22kHz (48KHz) 
…………………………………………………………………..20Hz – 22kHz (96KHz) 
 
Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη:  
Εύρος συντονισμού……………………………………………FM 87.5-108MHz 
Ωφέλιμο εύρος αισθητήρα..…………………………………...FM20dB (S/N= 30dB) 
Αυτόματη διακοπή αισθητήρα………………………………...FM23dB 
Αναλογία σήματος- θορύβου………………………………….FM 50dB 
Διαχωρισμός στερεοφωνικού σήματος………………………FM 25dB (1kHz) 
 
 
Τάση.……………………………………………………………..110-240~50/60Hz 
Κατανάλωση ισχύος…………………………………………….43W 
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Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις Οδη-
γίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 
Ασφάλεια & Συντήρηση 
Ο συγκεκριμένος οδηγός  περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. 
Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς 
και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας. 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους 
εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς. 
 

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

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

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

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

 Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και 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 μπα-

ταρίας 
 Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγί-

ζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επι-
φάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του 

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

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

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

 Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή έ-
νταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Πα-
ρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρή-
γορσή σας 

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

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

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

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

 Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού 
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη 



24 
 

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

 Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία 
 Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης 

των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών 
 Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής  λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνο-

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

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

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

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

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

 Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους 
 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. 

Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε  να μην τα λυγίζεται, 
τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους 

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

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

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

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

τήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό 

 
Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση  για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε 
να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρι-
σμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι 
ή ισχυρά καθαριστικά.  
Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας 
Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις 
ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).  
Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές 
πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί 
να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. 
Εγγύηση & Όροι χρήσης 

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός MFH-400  συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) 
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  https://www.plaisio.gr/thleoraseis/perifereiaka-tv/hi-
fi.htm   
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Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE: 

 
Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 
Ή στο τηλ : 800 11 12345 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 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 συσκευή σας. 
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης 
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. 
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το κα-
λώδιο. 
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία. 
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. 
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. 
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
επισκευαστικό κέντρο. 
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή 
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 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχε-
διαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές 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 συσκευές, όπως για 
παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να 
εκραγούν αν υπερθερμανθούν. 

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

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

λές θερμοκρασίες. 
 Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα 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 μπαταριών 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 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 πε-
λάτη, 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 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 απο-
φασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απα-
ραίτητο 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 ανταλ-
λακτικά 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 πρω-
τότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.  
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμο-
ποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.  
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έ-
χουν 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.  
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15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύ-
ησης. 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 τιμοκαταλό-
γου.  
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, απο-
θετικών 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 αλλοιω-
μένα μέρη κτλ.  
 
Δεδομένα και απώλεια  
1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πε-
λάτη, 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 Com-
puters υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των α-
ποθηκευμένων 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 δεδομέ-
νων 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 α-
ποθετική 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 κατα-
στραφεί.  
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.  
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Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκα-
ταστάσεις 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 υπο-
στήριξη. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


