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Καλώς ήρθατε στον κόσμο της NEWLINE. 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη διαδραστική επίπεδη οθόνη Lyra (Q) Series της 
NEWLINE . 

Χρησιμοποιήστε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την οθόνη σας. 

 

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνιών. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η 
συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να 
αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και προκύπτει πως συμμορφώνεται με τα 
όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια 
αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε 
οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
του εξοπλισμού, προτείνουμε στο χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

l Επαναπροσανατολισμό ή μετακίνηση της κεραίας λήψης. 
l Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 
l Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ή κύκλωμα διαφορετικό από αυτό με το οποίο είναι 

συνδεδεμένος ο δέκτης. 
l Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για 

βοήθεια. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τυχόν Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον 
υπεύθυνο συμμόρφωσης, ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον 
εξοπλισμό. 
 

 

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου δείχνει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να τοποθετείται σε 
αστικά απόβλητα. Αντ 'αυτού, απορρίψτε τα απόβλητα του εξοπλισμού παραδίδοντάς τα σε 
καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 
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Επεξήγηση συµβόλων 

Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο για να υποδείξουν λειτουργίες που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα σύμβολα επεξηγούνται ως εξής: 

 

 
Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της 
λειτουργίας στο κύριο κείμενο. 

 

Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, 
εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά 
στον εξοπλισμό, απώλεια δεδομένων, επιδείνωση της 
απόδοσης ή μη αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

Υποδεικνύει ρίσκο κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν 
αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή 
τραυματισμό. 
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Οδηγία ασφαλείας 

Για την ασφάλειά σας, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Σοβαρός τραυματισμός 
ή υλικές ζημιές μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλες λειτουργίες. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το 
προϊόν μόνοι σας. 

 

 

Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος αμέσως σε περίπτωση σοβαρών βλαβών. 
Οι σοβαρές βλάβες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
l Εάν βγει καπνός, μια παράξενη μυρωδιά ή ένας μη φυσιολογικός ήχος από το προϊόν.  
l Δεν εμφανίζεται εικόνα ή ήχος, ή εμφανίζεται το σφάλμα εικόνας.  
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Αποσυνδέστε 
αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το επαγγελματικό προσωπικό για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων. 

 

Μην ρίχνετε υγρά, μέταλλα ή οτιδήποτε εύφλεκτο πάνω στο προϊόν.  
l Εάν οποιοδήποτε υγρό ή μέταλλο πέσει πάνω στο προϊόν ή μέσα σε αυτό, απενεργοποιήστε 

την συσκευή και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, κατόπιν επικοινωνήστε με το προσωπικό 
υποστήριξης.  

l Προσέξτε τα παιδιά όταν βρίσκονται κοντά στο προϊόν. 

Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή επιφάνεια.  
Μια ασταθής επιφάνεια περιλαμβάνει, ένα κεκλιμένο επίπεδο, μια ασταθή βάση, γραφείο ή 
πλατφόρμα, που μπορεί να έχει ως αποτέλεμα το προϊόν να αναποδογυρίσει και να υποστεί 
ζημιά. 

 

Μην ανοίγετε την οθόνη και μην αλλάζετε το προϊόν μόνοι σας. 
Εξαρτήματα υψηλής τάσης έχουν εγκατασταθεί στο προϊόν. Όταν ανοίγετε τον πίνακα, 
ενδέχεται να παρουσιαστεί υψηλή τάση, ηλεκτροπληξία ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.  
Εάν απαιτείται έλεγχος, ρύθμιση ή συντήρηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για 
βοήθεια. 

 

Χρησιμοποιήστε την παροχή ρεύματος που δίνεται μαζί με το προϊόν 
l Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν, μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους 

καλωδίων τροφοδοσίας εκτός από αυτόν που παρέχεται με το προϊόν. 
l Χρησιμοποιήστε μια πρίζα τριών καλωδίων και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένη.  
l Βγάλτε το φις από την πρίζα εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Καθαρίζετε τακτικά την πρίζα. 
l Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία εάν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, ενώ το 

καθαρίζετε. 
l Τραβήξτε το φις από την πρίζα πριν το καθαρίσετε με ένα στεγνό πανί. 
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Η θύρα εξόδου ισχύος είναι 5V/2A 
Η τάση/ρεύμα της οπίσθιας θύρας εξόδου ισχύος είναι 5V/2A (μέγιστο). Αγοράστε τον 
προσαρμογέα τροφοδοσίας/εναλλασσόμενου ρεύματος σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. 
Μην συνδέετε προϊόντα με διαφορετικές απαιτήσεις ισχύος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί 
ζημιά ή πυρκαγιά στο προϊόν. 

 

Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην επιφάνεια του προϊόντος. 
l Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως δοχείο υγρού (βάζο, γλάστρα, καλλυντικά ή υγρό 

φάρμακο) στην επιφάνεια του προϊόντος.  
l Εάν χυθεί νερό ή υγρό στο προϊόν, το προϊόν μπορεί να βραχυκυκλώσει και να προκληθεί 

πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.  
l Μην περπατάτε ή κρεμάτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν. 

 

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ακατάλληλη θέση. 
l Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη με υγρασία, όπως το μπάνιο, το ντους, κοντά σε 

παράθυρα ή σε εξωτερικούς χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε βροχή, χιόνι ή άλλες δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμού ατμού. Τα 
προηγούμενα περιβάλλοντα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στο προϊόν ή ηλεκτροπληξία 
υπό ακραίες συνθήκες.  

l Μην τοποθετείτε μια εκτεθειμένη πηγή φωτιάς, όπως ένα αναμμένο κερί πάνω στο προϊόν. 

 

Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων. 
l Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  
l Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε εξαρτήματα που παρέχουν υψηλή τάση αρκετή για να 

προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό μακριά από τα παιδιά. 

 

Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. 

 

 

 

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία. 
l Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ, αερόθερμο, σόμπα ή 

άλλα προϊόντα θέρμανσης.  
l Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να προκαλέσει υψηλές 

θερμοκρασίες και επακόλουθα σφάλματα στο προϊόν. 
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Κατά τη μεταφορά του προϊόντος: 
l Συσκευάστε το προϊόν για μεταφορά ή συντήρηση χρησιμοποιώντας τα χαρτοκιβώτια και το 

υλικό απορρόφησης κραδασμών που παρέχονται με το προϊόν.  
l Διατυπώστε το προϊόν σε κατακόρυφη θέση κατά τη μεταφορά. Η οθόνη ή άλλα εξαρτήματα 

σπάνε εύκολα εάν το προϊόν μετακινηθεί με ακατάλληλο τρόπο.  
l Πριν μετακινήσετε το προϊόν, αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συνδέσεις και τα περιφεριακά 

προϊόντα που εμποδίζουν την μεταφορά. Μετακινήστε προσεκτικά το προϊόν για να 
αποτρέψετε χτυπήματα ή πίεση, ειδικά την οθόνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό εάν σπάσει. 

 

Μην καλύπτετε ή μπλοκάρετε τυχόν αεραγωγούς στο προϊόν. 
l Τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, να 

βλάψουν το προϊόν και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής.  
l Μην τοποθετείτε το προϊόν με τρόπο που να καλύπτεται η επιφάνεια εξαερισμού. 
l Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε χαλί ή ρούχο.  
l Μη χρησιμοποιείτε κάλυμα όπως τραπεζομάντηλο για να καλύψετε το προϊόν. 

 

Κρατήστε το προϊόν μακριά από το ραδιόφωνο. 
Το προϊόν συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο EMI για την πρόληψη ραδιοεπικοινωνιών. 
Ωστόσο, ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβολές και να προκαλεί παράσιτα στο 
ραδιόφωνο. Εάν εμφανιστούν παράσιτα στο ραδιόφωνο, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.  
l Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας ραδιοεπικοινωνίας για να αποφύγετε τις παρεμβολές 

από το προϊόν.  
l Κρατήστε το ραδιόφωνο μακριά από το προϊόν. 

Εάν το γυαλί της οθόνης είναι σπασμένο ή έχει πέσει. 
l Κρατήστε το προσωπικό 3 μέτρα μακριά από την οθόνη για να διασφαλίσετε την ασφάλεια 

όλων. 
l Μην εκτελείτε καμία εγκατάσταση ή αποσυναρμολόγηση ενώ το γυαλί της οθόνης είναι 

σπασμένο ή έχει πέσει. 

Χρησιμοποιήστε σωστά την μπαταρία. 
l Η γαλβανική διάβρωση, η ηλεκτρική διαρροή, ακόμη και η πυρκαγιά μπορεί να προκληθούν 

από ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας.  
l Συνιστάται η χρήση του καθορισμένου τύπου μπαταρίας και η εγκατάσταση της μπαταρίας  

στους σωστούς πόλους (θετικό και αρνητικό).  
l Μην εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μια καινούρια μπαταρία μαζί με μια χρησιμοποιημένη 

μπαταρία.  
l Αφαιρέστε την μπαταρία εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  
l Μην εκθέτετε την μπαταρία σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, όπως ηλιακό φως ή 

πηγές θερμότητας. 
l Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία με βάση τους τοπικούς κανονισμούς. 
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Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
l Μην καταστρέφετε, αλλάζετε, περιστρέφετε, λυγίζετε ή κάμπτετε με δύναμη το καλώδιο 

τροφοδοσίας.  
l Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα (όπως το ίδιο το προϊόν) επάνω στο καλώδιο 

τροφοδοσίας.  
l Μην τραβάτε με δύναμη το καλώδιο όταν αφαιρείτε την πρίζα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας 

έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για να το επισκευάσετε ή να το 
αντικαταστήσετε.  

l Το καλώδιο τροφοδοσίας που βρίσκεται στο κουτί των αξεσουάρ προορίζεται μόνο για αυτό 
το προϊόν. Μην το χρησιμοποιείτε σε άλλα προϊόντα. 

Πρόσθετες συμβουλές: 
l Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ένα περιβάλλον με άνετο φωτισμό. Είναι επιβλαβές για τα 

μάτια σας να παρακολουθείτε την οθόνη σε ένα πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό περιβάλλον.  
l Ξεκουράστε τα μάτια σας όταν παρακολουθείτε την οθόνη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 
l Κρατήστε επαρκή απόσταση από το προϊόν για να προστατεύσετε τα μάτια σας και να 

αποτρέψετε την κούραση των ματιών. 
l Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο κατάλληλο επίπεδο, ειδικά τη νύχτα.  
l Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό του ενισχυτή ως πηγή εισόδου ήχου με προσοχή. Εάν πρέπει 

να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό του ενισχυτή, η ισχύς εισόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
μέγιστο της ισχύος του ηχείου. Διαφορετικά, το ηχείο μπορεί να υπερφορτώσει και να 
καταστραφεί. 

Πληροφορίες για τη θύρα USB. 
Οι μπροστινές θύρες USB και οι πίσω θύρες USB 3.0/USB 2.0 αλλάζουν σύνδεση με βάση τις 
πηγές σήματος. Εάν η τρέχουσα πηγή σήματος διαβάζει τα δεδομένα από ένα εξωτερικό προϊόν 
που συνδέεται στη θύρα, αλλάξτε την πηγή σήματος μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 
δεδομένων. Διαφορετικά, τα δεδομένα ή το προϊόν ενδέχεται να καταστραφούν. 
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1 Μέρη και λειτουργίες 

1.1 Μέρη 
l Εμπρόσθια όψη 

65" / 75" / 86" / 98" 
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l Οπίσθια όψη 

65 " 

 

75 " 
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86 "/ 98 " 

 
 

1 Μπροστινές θύρες 7 Θύρα εξόδου ισχύος 

2 Ηχεία 8 Παροχή ρεύματος 

3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 9 Διακόπτης ισχύος 

4 Μπροστινά κουμπιά 10 Πίσω θύρες 1 

5 Δέκτης τηλεχειρισμού 11 Πίσω θύρες 2 

6 Φωτοανιχνευτής 12 Θύρα OPS 
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1.2 Θύρες 
 

 
� Οι μπροστινές θύρες USB και οι πίσω θύρες USB 3.0/USB 2.0 αλλάζουν σύνδεση με βάση 

τις πηγές σήματος. Εάν η τρέχουσα πηγή σήματος διαβάζει τα δεδομένα από ένα εξωτερικό 
προϊόν που συνδέεται στη θύρα, αλλάξτε την πηγή σήματος μετά την ολοκλήρωση της 
ανάγνωσης δεδομένων. Διαφορετικά, τα δεδομένα ή το προϊόν ενδέχεται να 
καταστραφούν. 

� Για χρήση USB, το USB 2.0 παρέχει έως και 500Ma ενώ το USB 3.0 παρέχει ισχύ έως και 
900Ma. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα flash USB έχει μορφοποιήσει σε FAT32 πριν από την 
εισαγωγή στην υποδοχή. 

l Μπροστινές θύρες 
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l Πίσω θύρες 

 

 
Η πίσω θύρα εξόδου ισχύος παρέχει ισχύ 5 V/2 A (μέγιστη). Επικοινωνήστε με τη Newline για 
να αγοράσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος για την τροφοδοσία εξωτερικών 
συσκευών. Παρακαλώ μην συνδέσετε οποιαδήποτε προϊόντα που απαιτούν ισχύ διαφορετική 
από την αναγραφόμενη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στον πίνακα. 

 

 

Πίσω θύρες 1 
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Πίσω θύρες 2 
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l Μπροστινά πλήκτρα 

 

 

Πλήκτρο Χειρισµός Λειτουργίες 

 

Σύντομο πάτημα Ενεργοποίηση 
l Συνεχές λευκό χρώμα: Η οθόνη είναι αναμμένη και 

λειτουργεί 

Λειτουργία αδράνειας 
l Το κόκκινο και άσπρο φωτάκι αναβοσβήνουν 
εναλλάξ: Η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία αναστολής 

Παρατεταμένο 
πάτημα για 
περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα 

Απενεργοποίηση 
l Συνεχές κόκκινο χρώμα: Η οθόνη βρίσκεται σε 

κατάσταση τερματισμού λειτουργίας 

 
Σύντομο πάτημα Ρύθμιση έντασης ήχου 

 
Σύντομο πάτημα Ρύθμιση φωτεινότητας. 

 
Σύντομο πάτημα Αρχική σελίδα   

 
Σύντομο πάτημα Άνοιγμα του μενού "Γρήγορες Ρυθμίσεις" 

Παρατεταμένη 
πίεση για 5 
δευτερόλεπτα 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας 
κλειδώματος κουμπιού τροφοδοσίας 

 

1.3 Τηλεχειριστήριο 
 

 
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να 
αποφύγετε πιθανά σφάλματα: 
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l Μην ρίχνετε ή καταστρέφετε το τηλεχειριστήριο. 
l Μην ρίχνεις νερό ή άλλα υγρά στο τηλεχειριστήριο. 
l Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο πάνω σε υγρό αντικείμενο. 
l Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο απευθείας κάτω από το φως του ήλιου ή κοντά σε 

πηγή θερμότητας. 
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Πλήκτρο Χειρισµός 

 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

 Σίγαση/αποσίγαση ήχου 

0-9 Αριθμητικό πληκτρολόγιο 

 

Αρχική σελίδα 

 Επιστροφή στην προηγούμενη/έξοδος  

 Πλήκτρα κατεύθυνσης 

 Επιβεβαίωση/OK 

 
Έναρξη λειτουργίας πίνακα 

 Λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης 

 Ενεργοποίηση λειτουργίας μόνο για ήχο 

 
Πατήστε μία φορά για να παγώσετε την 
τρέχουσα οθόνη. Πατήστε ξανά για να 
τερματίσετε τη λειτουργία παγώματος οθόνης 

 Ρύθμιση έντασης ήχου 

 Ρύθμιση φωτεινότητας. 

 
Εισαγάγετε τη επιλογής πηγής της σελίδας 

 
Εναλλαγή εφαρμογών 

 
Άνοιγμα του πρόγραμμα προβολής αρχείων 

 
Προβολή όλων των προεγκατεστημένων 
εφαρμογών 

 Αλλαγή πηγής σε OPS 

 Αλλαγή πηγής σε θύρα οθόνης 

HDMI 
FRONT 

Εναλλαγή πηγής σε HDMI Front 

HDMI 1 Εναλλαγή πηγής σε HDMI 1 

HDMI 2 Εναλλαγή πηγής σε HDMI 2 

VGA Κουμπί "Κράτηση" 

 
Κουμπί "Κράτηση" 
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Πλήκτρο Χειρισµός 

 
Άνοιγμα της εφαρμογής προγράμματος 
περιήγησης 

 Ενεργοποίηση λειτουργίας οπίσθιου 
φωτισμού 

 
Είσοδος στο μενού κλειδώματος οθόνης 

 
� Ανοίξτε το μενού Γρήγορη ρύθμιση στο 

ενσωματωμένο σύστημα λειτουργικού 
συστήματος. 

� Ανοίξτε το μενού στο σύστημα των 
Windows. 

 Άνοιγμα των ρυθμίσεων συστήματος 
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2 Οδηγίες εγκατάστασης 
2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας 

Περιβάλλον εγκατάστασης 
 

 
 

 

 

 

 

Αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας 

Αποφυγή ισχυρού 
μαγνητικού 
πεδίου 

Διατηρήστε τη 
σχετική υγρασία 
κάτω από 70% 

Αποφύγετε τυχόν 
διαβρωτικά υγρά 

Να μην γίνει 
εγκατάσταση με 
κλίση 

 
Κρατήστε τη 
θερμοκρασία κάτω 
από 120°F (≤50°C) 

 Κρατήστε μακριά 
από εύφλεκτους 
ατμούς (διαρροές 
αερίου κ.λπ.) 

 
Μην χρησιμοποιείτε 
σε εξωτερικούς 
χώρους. 
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Κατεύθυνση εγκατάστασης 

 
 

2.2 Προφυλάξεις εγκατάστασης 

Φόρτωση βάρους 
Βάρος της βάσης εγκατάστασης: 143 λίβρες/ 65kg (86INCH), 115lb/52 κλ (75INCH), 86lb/ 
39kg (65INCH) 

l Όταν χρησιμοποιείτε κινητή βάση, βεβαιωθείτε ότι το βάρος του προϊόντος είναι 
μικρότερο από την δυνατότητα φορτίου της κινητής βάσης. 

l  Συνιστούμε να ενισχυθεί η επιφάνεια του τοίχου και να έχει χωρητικότητα φόρτωσης 4 
φορές το βάρος του προϊόντος. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία τεχνίτη για 
εγκατάσταση σε τοίχο. 

 
Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει σχετική νομική ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από 
ακατάλληλη λειτουργία, εάν η κινητή βάση τρίτου παρόχου ή ο βραχίονας στήριξης τοίχου είναι εκτός του 
πεδίου εφαρμογής του προϊόντος. 

l Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο που μπορεί να χτυπηθεί από πόρτα που ανοίγει ή 
κλείνει. 
 

Κατακόρυφη εγκατάσταση. 
Κατά την εγκατάσταση της βάσης στήριξης, προσπαθήστε να διατηρείτε την βάση σε κάθετη 
θέση. Μία υπερβολική γωνία κλίσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο γυαλί ή σε άλλα 
εσωτερικά εξαρτήματα. 

Να μην γίνει 
εγκατάσταση με κλίση 

Όχι κατακόρυφη 
τοποθέτηση 

Στερεώστε το προϊόν σε 
οριζόντια θέση 

Μην τοποθετείται σε 
ξαπλωμένη οριζόντια θέση 
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Για οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για 
τυχόν ζημιές ή απώλειες πο 

 

υ υφίστανται οι χρήστες εάν οι χρήστες δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες. 

Εξαερισμός 

Διασφάλιση επαρκούς αερισμού ή/και κλιματιζόμενου περιβάλλοντος. Σας συνιστούμε να 
κρατάτε ορισμένες αποστάσεις από την πλαϊνή πλευρά του προϊόντος, ως προς τον τοίχο ή τα 
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πάνελ. Οι απαιτήσεις αερισμού παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα.

 
 

2.3 Εγκατάσταση 
Οι διαστάσεις των τεσσάρων οπών στερέωσης του βραχίονα στο πίσω μέρος είναι συμβατές 
με VESA MIS-F (86INCH ή 75INCH: 800 x 400 mm/31.50 x 15.75 in; 65INCH: 600 x 400 
mm/23.62 x 15.75 in). Χρησιμοποιήστε μετρικές βίδες M8 μήκους 10 mm έως 15 mm (0.40 
έως 0.59 in) για να στερεώσετε την οθόνη αφής στο σύστημα στερέωσης. Οι διαστάσεις των 
οπών στερέωσης στον πίσω πίνακα φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα. 

 
Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία τεχνίτη για να εγκαταστήσετε το προϊόν οθόνης. 
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75"/86"/98": 

 

65": 

 

2.4 Εγκατάσταση του OPS (Προαιρετικό) 
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Το OPS δεν υποστηρίζει θερμή σύνδεση. Επομένως, πρέπει να εισαγάγετε ή να αφαιρέσετε το 
OPS όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην 
οθόνη ή στο OPS. 

Θα χρειαστεί να αγοράσετε το OPS ξεχωριστά. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να 
εγκαταστήσετε το OPS. Δεν απαιτούνται επιπλέον καλώδια ή άλλος εξοπλισμός για την 
σύνδεση. 

βήµα 1 Ξεβιδώστε τις βίδες M3 με το χέρι για να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα του OPS. 

 

 

βήµα 2 Σύρετε το OPS στη θύρα OPS στο πίσω μέρος του πίνακα μέχρι να κουμπώσει σταθερά. 

 

 

βήµα 3 Ασφαλίστε το OPS στην οθόνη χρησιμοποιώντας τις βίδες M3 

 

 

βήµα 4 Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι σωστή πριν ενεργοποιήσετε τον πίνακα εφαρμογών. 
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3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

3.1 Ενεργοποίηση 
βήµα 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πλήρως τοποθετημένο στον πίνακα και την 

πρίζα πριν ενεργοποιήσετε τον πίνακα. Επιβεβαιώστε ότι η πρίζα τοίχου υποστηρίζει εύρος 
ισχύος 100V έως 240V με συχνότητα 50 Hz/60 Hz ± 5% και είναι πλήρως γειωμένη. 

 
Η εγκατάσταση ρεύματος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα 
προσβάσιμη. 

βήµα 2 Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στο πλάι του προϊόντος στο “I”. 

65" / 75" / 86" / 98": 
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βήµα 3 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  στο μπροστινό πίνακα ή  στο τηλεχειριστήριο. 

3.2 Απενεργοποίηση 
βήµα 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  στον μπροστινό πίνακα ή το κουμπί λειτουργίας  

στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε σε κατάσταση αναμονής.  

βήµα 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  στον μπροστινό πίνακα ή το κουμπί 

λειτουργίας  στο τηλεχειριστήριο και θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου 
Προειδοποίησης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Παροχή ρεύματος 

Διακόπτης ισχύος 
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βήµα 3 Στο παράθυρο διαλόγου Προειδοποίησης , πατήστε Ακύρωση για να επιστρέψετε στη 
βασική λειτουργία. Πατήστε  Απενεργοποίηση  για να απενεργοποιήσετε την οθόνη και η 
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα μετατραπεί σε κόκκινη. 

βήµα 4 Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τον πίνακα, σβήστε τον διακόπτη πίσω από τον 
πίνακα (δίπλα στην πρίζα) και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

 
l Εάν έχει εγκατασταθεί ένα OPS, το OPS και η οθόνη θα απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα όταν 

διακοπεί η τροφοδοσία. 
l Απενεργοποιήστε σωστά τον πίνακα πριν αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας, διαφορετικά 

ενδέχεται να προκληθεί ζημιά. Τυχαία διακοπή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον πίνακα. 
l Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε επανειλημμένα το ρεύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. 
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4 Λειτουργία της οθόνης αφής 

4.1 Σύνδεση προφίλ 
Όταν ο πίνακας είναι ενεργοποιημένος, θα εμφανίζει όλους τους καταχωρημένους 
λογαριασμούς όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

  

Πατήστε το εικονίδιο για να εισαγάγετε τον 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης και να συνδεθείτε 
στην αρχική σελίδα του συστήματος.  
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Σημειώσεις: 

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για να 
επαναφέρετε τον κωδικό. 
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4.2 Αρχική σελίδα 
Μόλις συνδεθεί στο σύστημα, ο χρήστης θα μεταφερθεί στην Αρχική Σελίδα όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

1: Λογότυπο (Συντόμευση στις Ρυθμίσεις)  

2: Ρολόι (Συντόμευση στο Ρολόι)  

3: Ημερομηνία και εβδομάδα(συντόμευση στο ημερολόγιο)  

4: Πλευρική γραμμή εργαλείων  

5: Γραμμή κατάστασης και ρυθμίσεις   

6: Κύριο εικονίδιο  

7: Παράθυρο προεπισκόπησης για προέλευση σήματος 
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Κύριο εικονίδιο 7: 

Εικονίδιο Λειτουργίες 

 

Πατήστε για εναλλαγή στην πηγή OPS. 

 

Πατήστε για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης. 

 

Πατήστε για να ανοίξετε τη λειτουργία πίνακα. 

 

Πατήστε για να ανοίξετε την εφαρμογή προβολής αρχείων, ώστε να 
εξερευνήσετε εσωτερικά και εξωτερικά αρχεία στον πίνακα εφαρμογών. 

 

Αγγίξτε για να μπείτε στη διεπαφή της εφαρμογής. Οι "Εφαρμογές" 
εμφανίζουν όλες τις προεγκατεστημένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων 
Κομπιουτεράκι, Ημερολόγιο, Ρολόι, Ρυθμίσεις, Newline Cast, 
Προβολή Αρχείων, Office Suite, και...κλπ.  Πατήστε το εικονίδιο μιας 
εφαρμογής για να εκτελέσετε την εφαρμογή. 

 

Πατήστε το εικονίδιο «Κοινή χρήση οθόνης» για να ενεργοποιήσετε την 
ασύρματη λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης. 
Σημείωση: Από προεπιλογή, το εικονίδιο “Κοινή χρήση 
οθόνης”εμφανίζεται μετά την εκκίνηση.  

 

Πατήστε Προσθήκη για να προσαρμόσετε την Αρχική σελίδα. Μπορείτε να 
προσθέσετε έως και 5 συντομεύσεις στις Εφαρμογές σας. (Δείτε 
περισσότερες λεπτομέρειες στο "") 

 
 

Πλευρική γραµµή εργαλείων 
 

Από προεπιλογή, οι γραμμές εργαλείων εμφανίζουν τα εικονίδια πηγή OPS, Αρχική Σελίδα, 
Λειτουργία σημειώσεων, Whiteboard, Εφαρμογές, Πηγές, Εναλλαγή εφαρμογών και 
Επιστροφή και στις δύο πλευρές της οθόνης. Μπορείτε να αποκρύψετε μία ή και τις δύο 
γραμμές εργαλείων στις Ρυθμίσεις, να τις σύρετε πάνω και κάτω, να τις ελαχιστοποιήσετε ή 

να τις μεγιστοποιήσετε απλά πατώντας το εικονίδιο " ". 

 



31 

 

 

Ελαχιστοποίηση2:  

Ελαχιστοποίηση1: 

Επέκταση1: 
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Επέκταση2:   
 

  Παρακάτω είναι μια πλήρης λίστα των λειτουργιών της γραμμής εργαλείων: 

Εικονίδιο Λειτουργίες 

 

Μετάβαση στην πηγή OPS. 

 

Πηγαίνετε στην Αρχική σελίδα 

 

Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσετε τη λειτουργία σχολιασμού, πατήστε 
ξανά για να σταματήσετε τον σχολιασμό και να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο 
οθόνης. 

 

Εναλλαγή σε λειτουργία πίνακα. 

 

Ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση της γραμμής εργαλείων. 

 
Μετάβαση στον φάκελο Εφαρμογών. 

 

Πατήστε για να δείτε τις εξωτερικές εσωτερικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των HDMI 1, HDMI 2,  
HDMI 3, Front Type C, Type C και Display Port. 



33 

Εικονίδιο Λειτουργίες 

 

Το πρόγραμμα εναλλαγής εφαρμογών επιτρέπει στο χρήστη να 
διαχειρίζεται τις τρέχουσες εκτελούμενες εφαρμογές. 
Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προβάλετε τις τρέχουσες 
εφαρμογές, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να κλείσετε την 
εφαρμογή ή πατήστε το εικονίδιο “ ” για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές. 

 

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξοδος από μια εφαρμογή. 

 

Γραµµή κατάστασης και ρυθµίσεις 
Στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας εμφανίζονται τρία ενεργά εικονίδια κατάστασης 
λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων USB, Ethernet και Wi-Fi), η συντόμευση 
ρύθμισης συστήματος και το εικονίδιο αποσύνδεσης. 

Εικονίδιο Λειτουργίες 
 

Εάν μια μονάδα USB είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, αυτό το εικονίδιο 
θα εμφανιστεί επισημασμένο. 

 

 
Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο Ethernet, θα εμφανιστεί το εικονίδιο. 

 

Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο, θα εμφανιστεί το 
εικονίδιο. 

 Πατήστε για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του συστήματος. 

 Ο λογαριασμός αποσυνδέεται και επιστρέφεται στην οθόνη κλειδώματος. 
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5 Προσθήκη συντόµευσης 

5.1 Προσθήκη συντοµεύσεων στην αρχική σελίδα 
βήµα 1 Στην Αρχική σελίδα, πατήστε το  εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στη διεπαφή για την προσθήκη συντομεύσεων. 

  

 

βήµα 2 Πατήστε τα εικονίδια στην κορυφή για να αλλάξετε τη λίστα μεταξύ εξωτερικών πηγών 
σήματος, συντομεύσεων λογισμικού των Windows και προεγκατεστημένων εφαρμογών. 

l Πατήστε  για προβολή πηγών σήματος στη Σύνδεση. 

l Πατήστε  για να δείτε τις συντομεύσεις λογισμικού των Windows που ανεβάζει ο 
Βοηθός Newline στο ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλ. “Προσθήκη προγραμμάτων γρήγορης εκκίνησης των Windows στο 
έξυπνο σύστημα”. 
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l Πατήστε  για να δείτε όλες τις εφαρμογές. 

 

βήµα 3 Προσθήκη ή διαγραφή εφαρμογές στην καρτέλα. 
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l Στη λίστα, πατήστε το εικονίδιο για να το προσθέσετε ως συντόμευση στην Αρχική 
σελίδα. Ένα εικονίδιο επιλογής θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία των εικονιδίων 
συντόμευσης. Μπορούν να προστεθούν έως 5 συντομεύσεις. 

l Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο με το σημάδι επιλογής. Το εικονίδιο ελέγχου θα εξαφανιστεί 
και η συντόμευση θα αφαιρεθεί από την Αρχική σελίδα. 

 

βήµα 4 Στην Αρχική Σελίδα πατήστε το εικονίδιο συντόμευσης και μπορείτε να ξεκινήσετε το 

πρόγραμμα/εφαρμογή ή να αλλάξετε στην εξωτερική πηγή σήματος. Πατήστε το  
εικονίδιο για να δείτε την διεπαφή προσθήκης συντομεύσεων. 
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5.2 Βοηθός Newline 
5.2.1 Εισαγωγή 
Ο βοηθός Newline Assistant είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ του ενσωματωμένου 
λειτουργικού συστήματος και του OPS. Βοηθά στην προσθήκη συντόμευσης λογισμικού των Windows στην 
αρχική σελίδα, καθώς και στην προστασία των δεδομένων USB κατά την εναλλαγή μεταξύ πηγών. 

Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους χρήστες να εγκαταστήσουν το Newline Assistant μετά την εγκατάσταση του 
OPS. 

5.2.2 Εγκατάσταση 
βήµα 1 Εγκαταστήστε επιλέγοντας την πηγή OPS (Δείτε "Εγκατάσταση του OPS (Προαιρετικό)"). 

βήµα 2 Στην Αρχική Σελίδα, πατήστε OPS και η πηγή θα μεταβεί στο λειτουργικό σύστημα 
Windows. 

βήµα 3 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.newline-interactive.com και επιλέξτε Προϊόντα > 
Q series > καταφόρτωση για να κατεβάσετε το πακέτο εγκατάστασης Newline Assistant. 

βήµα 4 Εγκαταστήστε το Newline Assistant σύμφωνα με τις οδηγίες. 

5.2.3 Προσθήκη προγραµµάτων γρήγορης εκκίνησης των 
Windows στο έξυπνο σύστηµα 

βήµα 1 Στα Windows, εκτελέστε το πρόγραμμα Newline Assistant και σύρετε τα εικονίδια 
λογισμικού ή τα εικονίδια συντόμευσης φακέλων που θέλετε να προσθέσετε από την 
επιφάνεια εργασίας ή το μενού στο παράθυρο Newline Assistant . Οι εφαρμογές που 
προστίθενται ή διαγράφονται μέσω του συστήματος των Windows θα ενημερώνονται 
αυτόματα όταν η πρόοδος της μεταφόρτωσης φτάσει το 100%. Εάν μια εφαρμογή δεν έχει 

ενημερωθεί, πατήστε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία για να ενημερώσετε 
χειροκίνητα το παράθυρο τουβοηθού Newline Assistant στο ενσωματωμένο λειτουργικό 
σύστημα. 

 
Υποστηρίζονται μόνο φάκελοι και αρχείο .exe. 
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βήµα 2 Πατήστε το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Πατήστε το εικονίδιο για να 
δείτε τη διεπαφή συντομεύσεων. 

 

βήµα 3 Στη σελίδα ρυθμίσεων συντόμευσης, πατήστε  το εικονίδιο για να δείτε όλες τις 
συντομεύσεις λογισμικού των Windows που προστέθηκαν από το Newline Assistant στο 
Βήμα 1. 
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Από προεπιλογή, η εφαρμογή Newline Assistant προστίθεται στην  καρτέλα. 

βήµα 4 Πατήστε στο εικονίδιο για να προσθέσετε τη συντόμευση στην Αρχική σελίδα ή πατήστε 
ξανά για να την καταργήσετε. 

βήµα 5 Επιστροφή στην Αρχική σελίδα . Πατήστε την πρόσθετη συντόμευση για να εκκινήσετε την 
εφαρμογή των Windows. 
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6 Μενού γρήγορης ρύθµισης 

Χρησιμοποιήστε δύο δάκτυλα και σύρετε προς τα πάνω, από το κάτω μέρος της οθόνης, για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Γρήγορες ρυθμίσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

 
   

 

Εικονίδιο Λειτουργίες 

 
Σύρετε την μπάρα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. 

 

Σύρετε την μπάρα για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παγώματος. 
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Εικονίδιο Λειτουργίες 

 

Πατήστε το εικονίδιο για σίγαση/κατάργηση σίγασης. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
ενσωματωμένο Wi-Fi του λειτουργικού συστήματος.. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ξεκινήσετε τα Εργαλεία Classroom Newline. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο για ήχο. 
Στη λειτουργία μόνο με ήχο, οι ενδείξεις της οθόνης LCD και ο οπίσθιος 
φωτισμός LED σβήνει, ενώ οι άλλες λειτουργίες θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν κανονικά. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
αριστερή γραμμή εργαλείων. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην Αρχική σελίδα. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εξωτερικές πηγές σήματος. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων. 

 

Πατήστε το εικονίδιο και επιλέξτε μια εφαρμογή για χρήση σε διαχωρισμένη 
οθόνη. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε  τη λειτουργία palm eraser. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε την palm rejection. 

 

Πατήστε το εικονίδιο για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την οθόνη. 

 

Αγγίξτε το εικονίδιο για να αποσυνδεθείτε από το προφίλ σας. 

Σημειώσεις: 

Η λειτουργία απόρριψης παλάμης (Palm reject) και διαγραφής παλάμης (Palm eraser) είναι διαθέσιμες για 
τον ασπροπίνακα και την εφαρμογή σχολιασμού, και τα δύο αποκλείουν το ένα το άλλο και δεν μπορούν να 
απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Όταν η απόρριψη παλάμης είναι ενεργοποιημένη, τα δάχτυλα και η πένα 
μπορούν να γράψουν και να σχεδιάσουν, αλλάτο άγγιγμα της παλάμης και του καρπού δεν αναγνωρίζονται. 
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Όταν η απόρριψη παλάμης είναι ενεργοποιημένη, μπορούν επίσης να αναγνωριστούν δάχτυλα και στυλό ενώ 
και η παλάμη και η γροθιά θα αναγνωριστούν ως διαγραφή. 

7 Περισσότερες Πληροφορίες 

Για Περισσότερες πληροφορίες 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας (https://newline-interactive.com/eu/) για το εγχειρίδιο με 
λεπτομερείς οδηγίες. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη 

Παρακαλούμε στείλτε μας email στο support_eu@newline-interactive.com. 

Ανοιχτή Γραμμή Εθνικής Υπηρεσίας: +34 91 804 31 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία δεσμεύεται για ενημερώσεις προϊόντων και τεχνικές βελτιώσεις. Οι τεχνικές 
παράμετροι και προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι 
εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. 

 

 


