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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΘΟΝΩΝ ΣΕΙΡΑΣ PSAC & PSAB 
 

Βασικές οδηγίες ασφαλείας 
 

 Βασικές προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνοντα πάντοτε για την εγκατάσταση 
της οθόνης. 

 Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες ασφαλείας. 

 Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εγκατάστασης μπορείς να αντέξει το βάρος 
της οθόνης που θα εγκατασταθεί. 

 Πιθανές αλλαγές στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνονται από 
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

 Η παροχή της οθόνης πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλη ηλεκτρική 
ασφάλεια. 

 Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης βεβαιωθείτε πως τα άτομα που 
εμπλέκονται σε αυτή μπορούν να χειριστούν το βάρος της οθόνης. 

 Σε όλα τα στάδια να έχετε υπόψη σας τους βασικούς κανόνες ασφαλείας 
και προστασίας του προσωπικό. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Προσοχή σε περίπτωση που δεν μπορείτε να κατανοήσετε 
κάποιο στάδιο της εγκατάστασης επικοινωνήστε άμεσα με τον 
σημείο πώλησης ή με τον εισαγωγέα της οθόνης. 
 
Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας όλους τους περιορισμούς και τους 
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την εγκατάσταση 
στη οθόνης. 

 
Ποτέ μην εγκαθιστάτε την οθόνη σε μέρος που εκτίθεται σε νερό 
ή υγρασία. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος καταστροφής της 
οθόνης και θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. 
 
Όλα τα σημεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης της οθόνης πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
Τα σημεία στερέωσης της οθόνης πρέπει να έχουν ικανότητα να 
αντέξουν βάρος τουλάχιστον τετραπλάσιο τους βάρους της 
οθόνης. 
 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα 
υλικά αγκύρωσης και στερέωσης.  
 

Αποποίηση ευθύνης 
Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας της οθόνης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε 
για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που μπορεί να προέλθουν από πλημμελή ή 
λανθασμένη εγκατάσταση της οθόνης. 
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Εγκατάσταση 
Προσοχή αν οι βίδες που συνοδεύουν την οθόνη δεν είναι κατάλληλες για το 
σημείο της εγκατάστασης αντικαταστήσετε τις με άλλες, κατάλληλες για το 
σημείο εγκατάστασης, από ειδικευμένο κατάστημα που θα εξασφαλίζουν την 
ασφαλή στερέωση της οθόνης. 

 
1Μετρήστε την απόσταση των σημείων στερέωσης της οθόνης και κάντε 
κατάλληλα σημάδια στην επιφάνεια στερέωσης. Ανοίξτε αρχικά μικρές τρύπες 
“οδηγούς” και στην συνέχεια χρησιμοποιήστε την κατάλληλη διάμετρο 
σύμφωνα με το υλικό της επιφάνειας και τα εξαρτήματα στερέωσης που θα 
χρησιμοποιήσετε. 
 

 
 



 

PSAC - PSAB 

www.tele.gr 

3 

Η οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε τοίχο όσο και σε οροφή. Σε κάθε 
περίπτωση γα την εγκατάσταση της πρέπει να εμπλακούν περισσότερα από 
ένα άτομο ώστε να μπορούν να χειριστούν με ασφάλεια το βάρος και τον όγκο 
της. 
 
Σύνδεση με ηλεκτρική παροχή* 
 

 
 
Η πρίζα πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένη από τον πίνακα παροχής 
της εγκατάστασης. Τόσο το κουτί με τα πλήκτρα χειρισμού όσο και οι 
καλωδιώσεις και η ίδια η οθόνη δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε υγρασία ή 
σε πιθανότητα να πέσει νερό πάνω τους. 
 
Ρύθμιση της μπορντούρας 

 Προσοχή για να προβείτε στα βήματα που περιγράφονται πρέπει να 
είστε εξοικειωμένοι με αντίστοιχες ενέργειες. 

 Προσοχή λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να ξεκολλήσει το πανί από την 
οθόνη ή να καταστρέψει τον κινητήρα της οθόνης. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση της οθόνης. 
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Στρέφοντας το ρυθμιστικό αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού 
μειώνεται το “κρέμασμα” της μπορντούρας. Μια στροφή αντιστοιχεί περίπου 
σε 1 πόντο. 
 

 
 
Στρέφοντας το ρυθμιστικό σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού 
αυξάνεται το “κρέμασμα” της μπορντούρας. Μια στροφή αντιστοιχεί περίπου 
σε 1 πόντο. 
 
 
* Αυτές οι λειτουργίες αναφέρονται μόνο στις ηλεκτρικές οθόνες. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Για να δηλώσετε ένα χειριστήριο στο κουτί χειρισμού της οθόνης κάντε 
τις ακόλουθες ενέργειες. 
 
1. Βεβαιωθείτε πως υπάρχει μπαταρία στο έξτρα χειριστήριο. 
2. Βάλτε στην πρίζα το καλώδιο της οθόνης ώστε να λαμβάνει τάση το κουτί 
χειρισμού. 
3. Πιέστε το κουμπί σταματήματος (STOP) στο ενσύρματο κουτί χειρισμού 
της οθόνης εωσότου ακουστούν 2 διαδοχικά “μπιπ”. Προσοχή στο δεύτερο 
“μπιπ” αφήστε το κουμπί. 
4. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του φορητού χειριστηρίου από το κουτί 
χειρισμού θα ακουστεί ένα παρατεταμένο “μπιπ”, δηλώνοντας την επιτυχή 
δήλωση του χειριστηρίου. 
 
Αν θέλετε να μηδενίσετε τα δεδομένα του κουτιού χειρισμού πιέστε 
παρατεταμένα (για περίπου 15 δευτερόλεπτα) το κουμπί STOP για να 
σβήσουν όλα τα δεδομένα. Όταν αυτό συμβεί θα ακουστούν 3 “μπιπ”. Για να 
δηλώσετε πάλι ένα χειριστήριο μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4. 
 
 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει πως οι οθόνες της σειράς PSAB 
καθώς και της σειράς PSAC συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απατήσεις 
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών  
LDV Directive 2006-95-EC 
EMC Directive 2004-108-EC 
και φέρουν τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 
 
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
τηλέφωνο 210 55.84.180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
service@tele.gr 
 

http://www.tele.gr/gr/content/terms

