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Οδηγίες ασφάλειας 
 
 
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τες για 
πιθανή μελλοντική ανάγνωση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
τέτοια ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 
Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών 
χρήσης και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.  
 
Για λόγους ασφάλειας, αυτή η συσκευή Κατηγορίας ΙΙ διαθέτει διπλή ή ενισχυμένη μόνωση, όπως 
υποδηλώνεται από το διπλανό σύμβολο. 
 

 
Κίνδυνος! Αν ακούτε ήχους πολύ υψηλής έντασης και για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί 
να προκληθεί απώλεια ακοής και μόνιμες βλάβες στην ακοή σας. Να ακούτε σε μέτρια ένταση. 
 
 
Να χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά που αναφέρονται σ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
 

 
 Προειδοποίηση! Ανατρέξτε στις πληροφορίες που υπάρχουν στο περίβλημα της συσκευής για να δείτε 

στοιχεία σχετικά με τις ηλεκτρικές προδιαγραφές και τις πληροφορίες ασφάλειας πριν εγκαταστήσετε ή 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  

 Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση ως μόνιτορ. Για αναπαραγωγή ήχου απαιτούνται ακουστικά ή 
ηχεία με δική τους τροφοδοσία. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για άλλο σκοπό εκτός από τον 
προοριζόμενο, ο οποίος περιγράφεται σ’ αυτές τις οδηγίες, ώστε ν’ αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις. 
Ακατάλληλη χρήση είναι επικίνδυνη και θα ακυρώσει την εγγύηση.  

 Μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο. 
 Κίνδυνος πνιγμού! Να φυλάξετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.  
 Να χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασία δωματίου και σε φυσιολογικές τιμές υγρασίας.  
 Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εύκρατα κλίματα. Μην το χρησιμοποιήσετε στην 

τροπική ζώνη ή σε εξαιρετικά υγρά κλίματα.  
 Μην μετακινήσετε το προϊόν απότομα από κρύες σε ζεστές θερμοκρασίες ή αντίστροφα. Θα σχηματιστεί 

υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και στα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα.  

 Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα ή αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή ή πωλούνται 
μαζί με αυτή τη συσκευή. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.  

 Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, να αφήσετε επαρκή χώρο (τουλάχιστον 10 εκατοστά γύρω από 
τη συσκευή) για εξαερισμό. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε βιβλιοθήκες, ραφιέρες κ.ά.  

 Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.ά. 
Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στο περίβλημα (π.χ. μέσα στις οπές εξαερισμού).  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, 
 ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ! 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ !
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! 



 Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες και 
άλλα προϊόντα (όπως ενισχυτές ήχου) που εκπέμπουν θερμότητα. 

 Μην μετακινείτε το προϊόν ενώ είναι ενεργοποιημένο. 
 Μην αγγίζετε, πιέζετε ή τρίβετε την επιφάνεια του προϊόντος με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα.  
 Κίνδυνος! Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε το προϊόν σε βροχή ή 

υγρασία.  
 Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε πιτσιλιές ή σταγόνες και δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω 

του αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα. 
 Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην μπουν αντικείμενα ή υγρά στο εσωτερικό του προϊόντος 

από τις οπές εξαερισμού.  
 Μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν γυμνές εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά. 
 Για επισκευή επικοινωνήστε μόνο με το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ποτέ να μην επιχειρήσετε να 

επισκευάσετε από μόνοι σας το προϊόν. Απαιτείται επισκευή σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί 
οποιαδήποτε βλάβη, όπως π.χ. αν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ή το φις ρεύματος, αν έχει πέσει 
υγρό στο εσωτερικό του, αν έχουν πέσει αντικείμενα στο εσωτερικό του, αν έχει υποστεί φθορά το 
περίβλημα, αν έχει εκτεθεί σε υγρασία ή βροχή, αν δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή αν έχει πέσει κάτω. 

 Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν 
ταιριάζει με αυτή της πρίζας στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή.  

 Αν υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από άτομο με αντίστοιχη κατάρτιση, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.  

 Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος. Αν είναι ελαττωματικό, μην ενεργοποιήσετε 
το προϊόν. Αποσυνδέστε το αμέσως από το ρεύμα.  

 Δρομολογήστε το καλώδιο ρεύματος και – αν χρειάζεται – μια κατάλληλη μπαλαντέζα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να σκοντάψει στο καλώδιο.  

 Μην λυγίζετε, τσακίζετε ή τρίβετε το καλώδιο ρεύματος πάνω από αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες. 
 Το φις ρεύματος είναι ο μόνος τρόπος πλήρους αποσύνδεσης από το ρεύμα. Θα πρέπει να είναι πάντα 

εύκολα προσβάσιμο. Για πλήρη αποσύνδεση από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα 
ρεύματος. 

 Σε περίπτωση ηλεκτροστατικής εκκένωσης, το προϊόν μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή να μην 
αποκρίνεται. Να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα. Συνδέστε την ξανά 
μετά από μερικά δευτερόλεπτα.  

 Να προσέχετε να μην πατηθεί ή τρυπηθεί το καλώδιο ρεύματος, ειδικά στο φις και στο σημείο που 
βγαίνει από το προϊόν.  

 Να πιάνετε και να τραβάτε το καλώδιο ρεύματος μόνο από το φις και όχι από το σώμα του και να μην 
το αγγίζετε με γυμνά χέρια. 

 Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της χρήσης, σε περίπτωση καταιγίδας, πριν τον 
καθαρισμό ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, να την 
αποσυνδέετε από το ρεύμα, τραβώντας το φις ώστε να βγει από την πρίζα ρεύματος.  

 Κίνδυνος! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.  
 Αν το προϊόν έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του και θέλετε να το απορρίψετε, 

αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και κόψτε το καλώδιο στη μέση.  
 
 

Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 
Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί μόνο ως μόνιτορ. Για αναπαραγωγή ήχου απαιτούνται 
ακουστικά ή ηχεία (δεν παρέχονται) που να έχουν τη δική τους τροφοδοσία.  
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Να το χρησιμοποιείτε μόνο για τη χρήση 
για την οποία προορίζεται και όχι για άλλες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της 
συσκευής ή ατυχήματα. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια περιουσίας ή ατυχήματα 
που προκύπτουν από λανθασμένη ή ανεύθυνη χρήση του προϊόντος ή χρήση για την οποία δεν είναι 
προορισμένο το προϊόν.  
 
 
 
 
 
 
 



Πριν την πρώτη χρήση 
Αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν και τα εξαρτήματα από την συσκευασία τους. Σας συνιστούμε να φυλάξετε 
την αρχική συσκευασία για να αποθηκεύσετε το προϊόν σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντικά. Αν θέλετε 
να πετάξετε την αρχική συσκευασία, να το κάνετε σεβόμενοι τους κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση 
των συσκευασιών. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη σωστή διάθεση της συσκευασίας, 
επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας για σχετικές πληροφορίες. Να ελέγξετε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας για τυχόν βλάβες. Αν είναι ελλιπή ή έχουν ελαττώματα, επικοινωνήστε αμέσως με το 
κατάστημα αγοράς. 
 

Πλήκτρα ελέγχου και εξαρτήματα 
Α. Οθόνη 
Β. Πίνακας ελέγχου με διακόπτη on/off (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) 
C. Υποδοχή DC (Είσοδος τροφοδοσίας) 
D. Είσοδος HDMI 
E. Είσοδος HDMI 
F. Είσοδος HDMI 
G. Είσοδος DP 
H. Έξοδος ακουστικών 
J. Βάση  
 

Περιεχόμενα συσκευασίας 
1 x Μόνιτορ 
1x Οδηγίες χρήσης 
 

Τοποθέτηση της βάσης 
Συναρμολογήστε και τοποθετήστε τη βάση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παρεχόμενες βίδες. 
Τοποθετήστε την βάση στο πίσω μέρος του μόνιτορ και σφίξτε με τις κατάλληλες παρεχόμενες βίδες.  
 

Συνδέσεις 
 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 
Συνδέστε το μικρό φις του τροφοδοτικού ρεύματος (DC) στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος του μόνιτορ. 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ HDMI, DP ή VGA 
Πραγματοποιήστε την κατάλληλη σύνδεση ανάλογα με τις υποδοχές εξόδου της κάρτας γραφικών σας. Αν 
απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλους αντάπτορες/ καλώδια (δεν παρέχονται). 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή εξόδου ακουστικών του μόνιτορ. 
 
Σημείωση: Για αναπαραγωγή ήχου απαιτούνται ακουστικά ή ηχεία (δεν παρέχονται) που να έχουν τη δική 
τους τροφοδοσία. 
 
Προσοχή 
Κίνδυνος! Αν ακούτε ήχους πολύ υψηλής έντασης και για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να 
προκληθεί απώλεια ακοής και μόνιμες βλάβες στην ακοή σας. Να ακούτε σε μέτρια ένταση.  
 

Χρήση 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ 
Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το μόνιτορ, πιέστε τον διακόπτη on/off (ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης) .  
 
 
 
 
 



Σημείωση:  
Αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο εντός 4 ωρών, το μόνιτορ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης από 00 – 24 ώρες, χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων 
Reset (Επαναφορά).  
 

Γενικές ρυθμίσεις 
 
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ενώ το μόνιτορ είναι ενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο μενού M. Ανοίγει το κεντρικό μενού. Πιέστε τα 
πλήκτρα Πάνω / Κάτω  για να επιλέξετε το επιθυμητό υπομενού. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, 
πιέστε ξανά το πλήκτρο Μ. Μπορείτε να αλλάξετε την επιθυμητή ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα Πάνω / 
Κάτω .  Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πιέζοντας ξανά το πλήκτρο Μ. 
Πιέστε το πλήκτρο Ε, για να επιστρέψετε στο αντίστοιχο κεντρικότερο μενού. Για να κλείσετε το κεντρικό 
μενού, πιέστε το πλήκτρο Ε μέχρι να κλείσει.  
 
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ακόλουθο 
πίνακα. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα όπως περιγράφεται στη στήλη Λύση, επικοινωνήστε με 
τον το εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση
Το μόνιτορ δεν λειτουργεί.  Δεν υπάρχει σήμα 

 Διακοπή τροφοδοσίας 
 Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η 

ένδειξη τροφοδοσίας στο πίσω 
μέρος. Αν είναι αναμμένη, ελέγξτε 
την πηγή σήματος. Αν είναι 
σβηστή, ελέγξτε το τροφοδοτικό. 

Ασθενική εικόνα  Χαμηλή φωτεινότητα/ 
αντίθεση 

 Ρυθμίστε την φωτεινότητα και την 
αντίθεση 

Δεν ακούγεται ήχος  Δεν έχετε συνδέσει 
ακουστικά/ ηχεία 

 Οι ρυθμίσεις ήχου του 
υπολογιστή είναι λάθος 

 Ελέγξτε τη σύνδεση των 
ακουστικών/ ηχείων 

 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου του 
υπολογιστή 

Λάθος ή αφύσικα χρώματα  Χαλασμένες ή 
σπασμένες ακίδες στο 
καλώδιο εικόνας 

 Ελέγξτε το καλώδιο D-SUB ή 
HDMI ή DP για στραβωμένες ή 
σπασμένες ακίδες και βεβαιωθείτε 
ότι είναι σε καλή κατάσταση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τροφοδοσία 
Είσοδος ρεύματος:     12V 5A 
Συχνότητα:     DC (Συνεχές ρεύμα) 
Κατανάλωση ρεύματος (σε λειτουργία): 60W +/-10% 
Κατανάλωση ρεύματος (σε αναμονή): ≤ 1W  
 
Συνθήκες περιβάλλοντος  
Εύρος θερμοκρασιών (λειτουργίας):  0οC - 40οC 
Εύρος θερμοκρασιών (αποθήκευσης):  -20οC - 40οC 
Σχετική υγρασία (λειτουργίας):  10% - 85% 
Σχετική υγρασία (αποθήκευσης):  10% - 85% 
 
Οθόνη 
Μέγεθος πάνελ:    31,5” 
Αναλογία οθόνης:    16:9 
Λόγος αντίθεσης:    1000: 1 
Χρόνος απόκρισης:   2ms 
Ιδανική ανάλυση:    2560 x 1440 
Γωνία θέασης:     178ο (ΟΡ), 178ο (ΚΑΘ) 
Χωρίς τρεμόσβυσμα:    Ναι 
Χρώματα οθόνης:    16,7 εκατομμύρια 
Συχνότητα ανανέωσης:    144Hz 
 
Συνδέσεις  
Είσοδος σήματος:    HDMI/DP 
Έξοδος σήματος:    HDMI-Έξοδος ήχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που 
αναφέρονται σ’ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν 
από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 
 
 
 
Ασφάλεια & Συντήρηση 
Ο συγκεκριμένος οδηγός  περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία 
της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την 
βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς 
τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας. 
 

 
 Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να 
αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το 
περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν’ απευθύνεστε 
μόνο στον αντιπρόσωπο 
 

 
Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο 
 

 

Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο 
προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών 
χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη 
συσκευή. 

 

Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, 
προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη 
μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή 
ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 
 Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά 
 Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή 

εφαρμογή 
 Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος 

υπερθέρμανσης και φωτιάς 
 Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας 

ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο 
πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί 
τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά 
σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν 
ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 

 Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια 
 Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ 



 Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο 
 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή 
 Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την 

παροχή ρεύματος 
 Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, 

αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανόμενων των 
ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο 

 Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα 
 Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη 

συσκευή  
 Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.  
 Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται 

κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη   
 Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 
 Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με 

υγρά ή αναμμένα κεριά  
 Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν 

υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης). 
 Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά 

απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της 
συσκευής 

 Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με 
τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή 
φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε 
τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.  

 Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την 
χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε 
βροχή ή υγρασία 

 Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό 
 Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του 

καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο 
 Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή 
 Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες 

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

 Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
 Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα. 
 Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης ΙΙ ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. 

Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση 



 Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 

Α 
 Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει 

να διακόπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα 
μάτια 

 Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, 
ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε 
ένα διάλειμμα 

 Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά 

 Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα 
πάνω από τα δικά σας 

 Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες 
 Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε 
 Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές 

παθήσεις 
 
Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης 
Πριν την εγκατάσταση 
Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. 
Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού 
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και 
να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό 
Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο 
Τοποθετείστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για  να 
αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της 
Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το 
νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν 
στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή 
Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν 
Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω 
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνηθες περιβάλλον  (για παράδειγμα σε μέρος 
εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε 
αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον 
προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο. 
Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή 
τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. 
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές. 
Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το 
καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια 
Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, 
αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο. 
Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή 
και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. 



Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει 
πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να 
τραυματιστούν. 
Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια 
καταιγίδας 
Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή 
Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια 
Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν 
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα 
(κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.) 
Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, τσιμπιδάκια 
κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπίρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη 
συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή 
άλλη ξένη ουσία στη συσκευή. 
Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά 
αντικείμενα πάνω στη συσκευή 
 
Προσοχή 
Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels 
Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινομένη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της 
οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας 
Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί 
να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας. 
Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής. 
Μην αγγίζεται την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα 
αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα  
Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά 
Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα 
τους 
Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα 
ΟΙ μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται 
στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των 
μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται 
από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις 
μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια. 
 
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/EE και φέρει τη σήμανση  
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της 
εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 
http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm   
Πληροφορίες για το περιβάλλον 



Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 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 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και 
επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να 
πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο 
σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες 
καθαριότητας του δήμου σας. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν 
να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS. 
Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
 
Πληροφορίες ασφαλείας 
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά 
στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι 
συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία. 
Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης 
του προϊόντος (220V). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ. 

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

 Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί 
ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή 
τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού. 
Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει: 



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

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

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

 Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο 

εξαερισμό της συ-σκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. 
 
 
Γενικοί όροι εγγύησης 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη 
απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη 
απόδειξη αγοράς. 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης 
απόδειξης αγοράς. 
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει 
προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε 
τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον 
κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού 
στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, 
σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα 
τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής 
φύσεως. 
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την 
προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο 
Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της 
Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και 
αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, 
@Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται 
από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 
15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς 
προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής. 
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο 
Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην 
αποκλειστική κυριότητα της. 
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, 
κτλ.) 
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι 



πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου 
προϊόντος άλλης εταιρείας. 
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε 
αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η 
εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς 
του προς αντικατάσταση υλικού. 
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα 
οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή 
προγραμμάτων. 
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε 
υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και 
είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε 
κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο 
Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, 
πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, 
αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν 
εμπορεύεται. 
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της 
ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες 
εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη 
επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την 
ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 
19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και 
αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό 
φυσιολογικές συνθήκες. 
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το 
προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν 
φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για 
λογαριασμό τρίτων. 
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της. 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect 
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο 
πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο 
Computers. 
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, 
σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 
5.  Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι 
(3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – 
pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί 
αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης. 
Δεδομένα και απώλεια 



1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού 
στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, 
σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα 
τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής 
φύσεως. 
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού 
μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το 
οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς 
η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των 
δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε 
στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη 
για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών 
που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, 
αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για 
οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την 
απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική 
ευθύνη του πελάτη. 
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο 
Computers άτομο. 
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, 
έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν 
αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware 
κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από 
λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. 
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και 
υλικό αναβάθμισης. 
Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, 
πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να 
εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο 
Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. 
Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο 
Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και 
την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 
 

 
 
 


