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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για 

μελλοντική αναφορά 

 
 
 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

 
 
 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας της ΕΕ 

Marketing
Stamp



ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΥΓΡΑ Η ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. 

 
 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ Μην ανοίγετε 

Προσοχή: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς, μην αφαιρείτε το 

κάλυμμα της συσκευής. Για οποιαδήποτε βλάβη, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο 

service. 

 
Το σήμα αυτό σας προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης για να 

αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μη ανοίγετε ποτέ μόνοι σας τη συσκευή. 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service. 

 
Το σήμα αυτό σας προειδοποιεί πως υπάρχουν οδηγίες χρήσεως και συντήρησης 

της συσκευής που πρέπει να ακολουθήσετε. 

 
Η συσκευή αυτή είναι λέιζερ. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στη δέσμη ακτινοβολίας 

και μην ανοίγετε ποτέ μόνοι σας τη συσκευή. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσεως και φυλάξτε το. 

 Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως και τις προειδοποιήσεις. 

 Συνδέστε τη συσκευή στη σωστή τάση (αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες 

χρήσεως ή επάνω στη συσκευή). 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 

 Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί αφού την έχετε απενεργοποιήσει. 

 Μην εμποδίζετε τις τρύπες αερισμού της συσκευής. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που παρέχονται στη συσκευασία. 

 Κατά την διάρκεια καταιγίδων αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα. 

 Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε την 

από το ρεύμα. 



 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς, μην εκθέτετε τη συσκευή σε 

υγρά ή σε συνθήκες υγρασίας. 

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο service. 

 Όταν μετακινείτε τη συσκευή από κρύο σε ζεστό περιβάλλον ή όταν ενεργοποιείτε 

μία συσκευή θέρμανσης δημιουργείται υγρασία επάνω στη συσκευή. Περιμένετε 

κάποιες ώρες για αν φύγει. 

 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΣΚΟΥ 

 Κρατήστε τον δίσκο από τις άκρες και όχι από την υπόλοιπη επιφάνεια. Ώστε να μην 

αφήσει αποτυπώματα πάνω του . 

 Μην αφήνετε τους δίσκους κοντά σε πηγές θερμότητας, ηλιακό φως ή σε συνθήκες 

υψηλής υγρασίας. 

 Να αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε. 

 Αν αποθηκεύετε πολλούς δίσκους μαζί ή αν τους τοποθετείτε με γωνία, 

 μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση. 

 Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου όταν τον χρησιμοποιείτε. Κρατήστε 

 τον από την άκρη του. 

 Δαχτυλιές, σκόνη ή εκδορές στο δίσκο, μπορεί να προκαλέσουν μείωση της 

ποιότητας της εικόνας ή μειωμένη ποιότητα ήχου. Πάντα να τους κρατάτε 

προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι είναι καθαροί πριν τη χρήση. 

 Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή ταινία πάνω στους δίσκους. 

 Μην γράφετε πάνω στο δίσκο με μαρκαδόρο κ.ά. 

 Να καθαρίζετε τους δίσκους χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί, σκουπίζοντας 

ελαφρά, με φορά από το κέντρο προς τα έξω. 

 Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, άλλα καθαριστικά που δεν 

ενδείκνυνται για CD ή σπρέι καθαρισμού δίσκων βινυλίου, καθώς μπορεί να 

προκληθεί βλάβη στους δίσκους σας. 

 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Όταν ανοίξετε την συσκευασία βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα μέσα 

στην συσκευασία, αν όχι επικοινωνήστε με την εταιρία. 

 Τηλεκοντρόλ 

 Av cable 

 Οδηγίες χρήσεως 



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 

Ανοίξτε το κάλυμμα τις μπαταρίας και τοποθετήστε δυο μπαταρίες με την ανάλογη 

πολικότητα στην θέση που βλέπετε και κλείστε το κάλυμμα. 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 Πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση βγάλτε την συσκευή από το ρεύμα. 

 Σύνδεση τηλεόρασης με audio/video καλώδιο. Πρέπει να συνδεθεί ως εξής: Κίτρινο 

με κίτρινο /κόκκινο με κόκκινο / άσπρο με άσπρο. 

 HDMI το συνδέετε στην υποδοχή HDMI 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1.   POWER BUTTON.Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής. 

2.   PROG.Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να επιλέξετε τίτλο και 

κεφάλαιο ώστε να τα καταχωρήσετε στον επιθυμητό αριθμό προγράμματος. Στη 

συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινηθείτε στην 

θέση “Start” (Έναρξη). Η συσκευή θα κάνει συνεχόμενη αναπαραγωγή με τη 

σειρά που έχετε προγραμματίσει. Πιέστε ξανά “PROG” για να ακυρώσετε τη 

λειτουργία προγραμματισμού. 

 

3.  DVD/USB.Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για να 

επιλέξετε την επιθυμητή πηγή. Επιλέξτε DVD για να παρακολουθήσετε δίσκο 

DVD ή MEDIA για αναπαραγωγή από το πλήκτρο USB έχει την ίδια λειτουργία με 

αυτό το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ USB ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ 

ΤΟ DVD.ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ. 

4.   TIME.Αφού πιέσετε “TIME”, πιέστε τα επιθυμητά αριθμημένα πλήκτρα για 

να επιλέξετε το σημείο αναπαραγωγής στο οποίο θα μεταφερθεί. 

5. ΑΡΙΘ. ΠΛΗΚΤΡΑ. Τα αριθμημένα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

πληκτρολογήσετε αριθμούς ή να κάνετε επιλογή ενός κομματιού ή κεφαλαίου. 

6.   PBC.Πιέστε για να επιστρέψετε στο μενού τίτλου. Πιέστε για να 

επιστρέψετε στο κεντρικό μενού όταν αναπαράγετε κάποιο DVD. Όταν 

αναπαράγετε ένα δίσκο που είναι κωδικοποιημένος με τη λειτουργία PBC, 

πιέστε για να απεικονίσετε το μενού PBC. Πιέστε ξανά για απόκρυψη του μενού 

PBC . 

7. SETUP.Πιέστε για είσοδο/ έξοδο από το μενού ρυθμίσεων 



 
 

8.  ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 

πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο του μενού. 

9.   N/ P. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή και με σύστημα PAL και με NTSC. 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιλογή συστήματος. 

10. Γρήγορη αναπαραγωγή προς το τέλος. Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι 2X, 

4X, 8X, 16X, 32X και κανονική ταχύτητα. 

11. ENTER.Πιέστε για είσοδο σε κάποιο αντικείμενο του μενού ή για 

επιβεβαίωση κάποιας επιλογής σας. 

 
12.  Γρήγορη αναπαραγωγή προς την αρχή. Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι 2X, 

4X, 8X, 16X, 32X και κανονική ταχύτητα. 

13. MUTE.Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον 

ήχο. Πιέστε ξανά για να τον ενεργοποιήσετε. 

14. ZOOM.Πιέστε αυτό το πλήκτρο για μεγέθυνση της εικόνας. Οι διαθέσιμες 

επιλογές μεγέθυνσης είναι: 2X, 3X και 4X. Σε κατάσταση μεγέθυνσης, μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε το επιθυμητό 

σημείο (Σημείωση: Ισχύει για DVD, VCD, MPEG4 κ.ά.). 

15. Πιέστε για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι. 

16. STOP.Πιέστε μία φορά για να κάνετε παύση στην αναπαραγωγή και στη 

συνέχεια πιέστε [►] για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Πιέστε δύο φορές για 

να σταματήσετε την αναπαραγωγή και ο δίσκος θα επιστρέψει στο αρχικό 

σημείο. 

17. PLAY.Πιέστε για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ή για να συνεχίσετε την 

αναπαραγωγή ενώ είχατε αλλάξει μέθοδο αναπαραγωγής (π.χ. γρήγορη 

αναπαραγωγή, αργή αναπαραγωγή, αναπαραγωγή καρέ- καρέ κ.ά.) 

18. PAUSE.Πιέστε για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής. 

19. AUDIO.Πιέστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε κάποια από τις 

διαθέσιμες γλώσσες του δίσκου (για DVD). Πιέστε επαναλαμβανόμενα για να 

επιλέξετε τα ηχητικά κανάλια που παρέχονται από το δίσκο (για VCD). 

20. Πιέστε για μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι 



 

21.  SLOW.Πιέστε αυτό το πλήκτρο για αργή αναπαραγωγή (ταχύτητες 1/2, 

1/4, 1/8, 1/16) 

22. REPEAT.Πιέστε για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο επανάληψης 

(Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει όταν έχετε ενεργοποιημένη τη 

λειτουργία PBC). 

23. A-B.Μπορείτε να επαναλάβετε κάποιο τμήμα του δίσκου πιέζοντας αυτό 

το πλήκτρο. 
 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να σημειώσετε την αρχή (Α) και πιέστε ξανά για να 

σημειώσετε το τέλος του (Β). Στη συνέχεια η συσκευή θα αναπαράγει αυτό το 

τμήμα ξανά και ξανά. Πιέστε για τρίτη φορά για να ακυρώσετε τη λειτουργία 

επανάληψης Α-Β και να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή. (Σημείωση: Τα 

σημεία Α και Β πρέπει να είναι στον ίδιο τίτλο/ κομμάτι). 

24. VOLUME. Πιέστε VOLUME + για να αυξήσετε την ένταση. Πιέστε 

VOLUME – για να μειώσετε  την ένταση. 

25.  ANGLE.Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε γωνία παρακολούθησης. 

(Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για δίσκους που διαθέτουν πολλές 

γωνίες παρακολούθησης). 

26.  SUBTITLE.Πιέστε επαναλαμβανόμενα για να ενεργοποιήσετε ή να 

απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους (Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο 

για δίσκους που διαθέτουν υποτίτλους). 

27. OSD.Πιέστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις πληροφορίες 

αναπαραγωγής. 

28. MENU.Πιέστε για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού όταν αναπαράγετε 

κάποιο DVD. 
 

Όταν αναπαράγετε ένα δίσκο που είναι κωδικοποιημένος με τη λειτουργία PBC, 
 

πιέστε για να απεικονίσετε το μενού PBC. (Σημείωση: Οι δίσκοι DVD, VCD1.1,CD-DA 

και MP3 δεν έχουν λειτουργία PBC). 



 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Βάλτε την συσκευή στο ρεύμα. 

 Ανοίξτε τη συσκευή και την τηλεόραση. 

 Διαλέξτε σε τι σύνδεση έχει γίνει (hdmi, av cable). 

 Πάρτε ενα δισκάκι. 

 Πατήστε OPEN να ανοίξει το πορτάκι της συσκευής τοποθετήστε το δισκάκι μέσα 

και κλείστε το πορτάκι. 

 Πατήστε PLAY και ξεκινά η αναπαραγωγή. 

 
 
 

AΝΤΙΓΡΑΦΟ USB ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τo αντίγραφο αφορά mp3,mpg4,cd σε usb. Πρέπει να τοποθετήσουμε το ανάλογο 

usb σε μέγεθος για να κάνουμε την αντιγραφή, όταν το πρόγραμμα δεν μπορεί να 

κάνει την αντιγραφή θα μας δείξει ERROR. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ MP3,MPEG4. 

 Διαλέξτε τον φάκελο που θα γίνει αντιγραφή, και μετά πιέστε copy για να αρχίσει η 

αντιγραφή. 

Αντιγραφή cd. 

 Πιέστε copy για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. 

 Οδηγίες εγκατάστασης. 

 Οδηγίες κωδικοποίησης πιέστε enter για να επιλέξετε η όχι. 

 Επιλογή κομματιού. πιέστε enter για επιλογή η όχι. 

 Εγκαθιστώ πληροφορίες κομματιού, μετά πιέζουμε enter. 

 Oδηγίες περιεχομένου τραγουδιού. Eπιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να 

αντιγράψετε και πατήστε enter. 

 Ξεκινά η αντιγραφή τίτλος, χρόνος, μέγεθος θα πάνε στον φάκελο που έχετε 

επιλέξει, πατήστε enter για να ξεκινήσει. 

 Και στο τέλος πατήστε enter για exit. 

 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. TV SYSTEM.Επιλέξτε σε ποιο τύπο χρώματος θα λειτουργεί. (ΑUΤΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ). 

2. SCREEN SAVER. Προστασία οθόνης επιλέξτε on/off. 

3. HD OUTPUT. Επιλέξτε σε ποια ανάλυση. 



4. TV TYPE. Επιλέξτε την αναλογία οθόνης. 

5. PASSWORD. ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτός είναι 1234/0000 επιλέγεται έναν από τους δυο. 

6. RATING. ΚΛΕΙΔΩΜΑ (ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ). Επιλέξτε από τρεις επιλογές. 

7. DEFAULT. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφορά. 

8. RESUME. Επανάληψη ναι/όχι. 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

1. OSD LANGUAGE. Γλώσσα οθόνης επιλέξτε σε ποια γλώσσα. 

2. AUDIO LANG. Επιλέξτε την γλώσσα του ήχου. 

3. SUBTITLE LANG. Eπιλέξτε τη γλώσσα των υπότιτλων. 

4. MENU LANG. Επιλέξτε σε ποια γλώσσα θα εμφανίζεται το μενού του 

συστήματος. 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΧΟΥ 

1. AUDIO OUT. Επιλέξτε την έξοδο ήχου. 

2. MIC SETUP. Επιλογή μικροφώνου αυτόματο /όχι. 

3. KEY. Επιλογή ταχύτητας. 

4. ECHO. Επιλογή βάθους. 

5. MIC VOL. Επιλογή έντασης μικροφώνου. 
 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 

1. BRIGHTNESS. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ. Επιλέγουμε αυξομείωση. 

2. CONTRAST. ΑΝΤΙΘΕΣΗ. Επιλέγουμε αυξομείωση. 

3. HUE. ΑΠΟΧΡΩΣΗ. Επιλέγουμε αυξομείωση. 

4. SATURATION. ΚΟΡΕΣΜΟΣ. Επιλέγουμε αυξομείωση. 

5. SARPNESS. ΟΞΥΤΗΤΑ. . Επιλέγουμε αυξομείωση. 
 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

1. DOWNMIX.ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ. Επιλέγουμε την ακουστική έξοδο του ήχου. 
 
 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 

1. OPTICAL MODE. ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Σύνδεση οπτικά η αναλογικά. 

2. DYNAMIC RANGE.ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ. Επιλέγουμε αυξομείωση. 

3. DUAL MONO.ΣΤΕΡΕΟ ΜΟΝΟ. Επιλέγουμε πως θέλουμε να ακούμε τον ήχο ,4 

επιλογές. 



 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

 
ΣΥΜΠΤΩΜΑ 

 
ΛΥΣΗ 

 
 
Δεν υπάρχει τροφοδοσία 

 
 
Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. 

 
 
 

Δεν υπάρχει εικόνα 

• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση μεταξύ της 
εξόδου εικόνας του DVD και της εισόδου εικόνας της 
τηλεόρασης. Στη συνέχεια επιλέξτε τη σωστή είσοδο στην 
τηλεόραση. 
• Συνδέστε καλά το καλώδιο εικόνας στις υποδοχές. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. 

 
 

Δεν ακούγεται ήχος 

• Συνδέστε καλά το καλώδιο ήχου στις αντίστοιχες υποδοχές. 
• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση μεταξύ της 
εξόδου ήχου του DVD και της εισόδου ήχου της τηλεόρασης ή 
του ενισχυτή ήχου. Στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη πηγή 
στον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή 
σας. 

Δεν ξεκινά η 
αναπαραγωγή DVD 

• Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα να κοιτάζει προς τα 
πάνω. 
• Τοποθετήστε το δίσκο στο σωστό σημείο στη θήκη δίσκου. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει γδαρσίματα & δαχτυλιές. 
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε 
το επίπεδο αξιολόγησης (Rating). 
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την 
πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά 

Το τηλεκοντρόλ δεν 
ανταποκρίνεται. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του 
τηλεκοντρόλ και της συσκευής. 

 Το τηλεκοντρόλ να είναι κοίτα προς το dvd (αισθητήρα). 
 Αλλάξτε τις μπαταρίες. 

Δεν ακούγεται ήχος από 
το καραοκε. 

Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο. 

δεν μπορώ να επιλέξω 
τραγούδι. 

Σε ορισμένους δίσκους δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές. 

 
 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 

ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ. 



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα 

υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, 

επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της 

συσκευής 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 
 
 
 
 

 

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια 

και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος 

περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα 

γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι 

διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 
 


