
Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο (RF) από την είσοδο “RF-In” της τηλεόρασης 
στην είσοδο κεραίας της τηλεόρασης. 
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να επιλέξετε “Start the setup” (Έναρξη της ρύθμισης).

Αρχική ρύθμιση

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε τη γλώσσα.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση και μετά πατήστε το κουμπί           για να
ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας.     

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση και μετά πατήστε το κουμπί           για να
συνδεθείτε στο δίκτυο.     

Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να συνδέσετε το WiFi.
Πατήστε το κουμπί          για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.     
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Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε την αρχική σελίδα ή οποιαδήποτε
από τις διαθέσιμες πηγές που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση. 

Αρχική ρύθμιση
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Πηγή εισόδου

Πατήστε το κουμπί INPUT για να εισέλθετε στο μενού “Input Source” (Πηγή εισόδου).

Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε.

Πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση. 
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Βασικό μενού

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΝΟΥ
Πατήστε το κουμπί        (Home) στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη σελίδα 
του αρχικού μενού.
Πατήστε το κουμπί                                      για να επιλέξετε ένα υπομενού.
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
Πατήστε το κουμπί                   για να επιλέξετε App Store (Κατάστημα εφαρμογών)/
Browser (Πρόγραμμα περιήγησης)/Applications (Εφαρμογές)/User adds (Προσθή-
κες χρήστη).
 

Πατήστε        για να επιλέξετε Applications (Εφαρμογές).

Πατήστε                                       για να επιλέξετε μια εφαρμογή για εγκατάσταση.
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ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πατήστε                                     για να επιλέξετε Settings (Ρυθμίσεις) ή 
Media (Πολυμέσα).

Ρυθμίσεις
Πατήστε το κουμπί                   για να επιλέξετε        .
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε στο υπομενού.
Πατήστε                  για να επιλέξετε Network Setting (Ρύθμιση δικτύου)/Time 
Setting (Ρύθμιση ώρας)/Common (Κοινές ρυθμίσεις)/Product Information 
(Πληροφορίες για το προϊόν).

Ρύθμιση δικτύου

Βασικό μενού
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Ρύθμιση ώρας

Κοινές ρυθμίσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση:
Ο εργοστασιακός κωδικός επαναφοράς είναι: 0000

Βασικό μενού
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Ρυθμίσεις
ΕΙΚΟΝΑ
Πατήστε το κουμπί MENU για να εισέλθετε στο βασικό μενού.

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε PICTURE (EIKONA). Πατήστε το 
κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε.
1. Πατήστε                       για να επιλέξετε Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)/
    Contrast (Αντίθεση)/Brightness (Φωτεινότητα)/Sharpness (Ευκρίνεια)/Hue 
    (Χροιά)/ Color (Χρώμα)/Noise Reduction (Μείωση θορύβου)/Color Temp. 
    (Θερμοκρασία χρωμάτων).
2. Πατήστε                        για να ρυθμίσετε ή να επιλέξετε.

ΕΙΚΟΝΑ
Λειτουργία εικόνας
Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε Picture Mode (Λειτουργία εικόνας) 
και μετά πατήστε το                        για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές: 
Standard (Τυπική), Movie (Ταινία), Vivid (Έντονη), User (Χρήστης).
Standard (Τυπική): Ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας που επιτρέπει στους χρή-
                                στες να βλέπουν εικόνα υψηλής ποιότητας σε κανονικό φωτισμό.
Movie (Ταινία):        Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι πιο κατάλληλος για την παρα-
                                κολούθηση ταινιών.
Vivid (Έντονη):       Τα χρώματα της εικόνας είναι πιο όμορφα, δείχνοντας μια πιο 
                                ζωηρή εικόνα.
User (Χρήστης):      Ρυθμίσεις εικόνας που ορίζονται από τον χρήστη.

Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Ευκρίνεια/Χροιά
Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε και το                       για ρύθμιση.
Contrast (Αντίθεση):           Ρυθμίστε την αντίθεση της εικόνας
Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Color (Χρώμα):                   Ρυθμίστε την πυκνότητα των χρωμάτων της εικόνας.
Sharpness (Ευκρίνεια):      Ρυθμίστε την ευκρίνεια της εικόνας.
Hue (Χροιά):                        Ρυθμίστε τη χροιά της εικόνας.
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Μείωση θορύβου
Ρυθμίστε αυτή την επιλογή για να εξαφανίσετε τον θόρυβο από την εικόνα.
Πατήστε                      για να επιλέξετε Noise Reduction (Μείωση θορύβου) και πα-
τήστε                       για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουρ-
γίας: Off (Απενεργ.), Low (Χαμηλή), Middle (Μεσαία), High (Υψηλή), Auto (Αυτόμ.). 
Αναλογία πλευρών
Πατήστε το κουμπί           για να επιλέξετε Aspect Ratio (Αναλογία πλευρών) και 
μετά πατήστε το κουμπί Enter για να εισέλθετε στο υπομενού.
Πατήστε το κουμπί           για να επιλέξετε μια αναλογία πλευρών από τις διαθέσι-
μες επιλογές: 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
Θερμοκρασία χρωμάτων
Ρυθμίστε το συνολικό χρώμα της εικόνας.
Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε Color Temperature (Θερμοκρασία 
χρωμάτων) και μετά πατήστε                      για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες 
επιλογές: Cool (Ψυχρή), Normal (Κανονική), Warm (Ζεστή).
Cool (Ψυχρή): Παράγει εικόνα με απαλή μπλε χροιά.
Normal (Κανονική): Παράγει εικόνα με έντονα χρώματα.
Warm (Ζεστή): Παράγει εικόνα με απαλή κόκκινη χροιά.
ΗΧΟΣ
Πατήστε το κουμπί MENU για να εισέλθετε στο βασικό μενού.

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε SOUND (ΗΧΟΣ). Πατήστε το κου-
μπί ΟΚ για να εισέλθετε.
1. Πατήστε                       για να επιλέξετε Sound Mode (Λειτουργία ήχου)/Bass 
    (Μπάσα)/Treble (Πρίμα)/Balance (Ισοστάθμιση)/AVC)/Audio Description (Ηχη-
    τική περιγραφή)/Hearing Impaired (Βαρήκοοι)/More Settings (Περισσότερα).
2. Πατήστε ΟΚ/                       για να ρυθμίσετε ή να επιλέξετε.

Λειτουργία ήχου
Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε Sound Mode (Λειτουργία ήχου) και 
μετά πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους 
τρόπους λειτουργίας: Standard (Τυπικός), Music (Μουσική), Theater (Θέατρο), News 
(Ειδήσεις), User (Χρήστης).
Standard (Τυπικός): Παράγει έναν ισορροπημένο ήχο σε όλα τα περιβάλλοντα.
Music (Μουσική):     Διατηρεί τον αρχικό ήχο. Κατάλληλο για μουσικά προγράμματα.
Theater (Θέατρο):   Ενισχύει τα πρίμα και τα μπάσα για μια πλούσια εμπειρία ήχου.

Ρυθμίσεις
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News (Ειδήσεις): Ενίσχυση της φωνής.
User (Χρήστης):  Επιλέξτε το για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.
Bass (Μπάσα):               Ρυθμίστε τα μπάσα.
Treble (Πρίμα):               Ρυθμίστε τα πρίμα.
Balance (Ισοστάθμιση):  Ρυθμίστε την ισορροπία μεταξύ του αριστερού και του δε-
                                        ξιού καναλιού εξόδου. Πατήστε το κουμπί                       
                                        για να επιλέξετε Balance (Ισοστάθμιση) και μετά πατήστε 
                                        το κουμπί                         για να ρυθμίσετε.
AVC
Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.). 
Όταν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία εξισορροπεί τον ήχο που ακούγεται 
στις ξαφνικές αλλαγές στην ένταση ήχου λόγω διαφημίσεων ή αλλαγών καναλιού.
Ηχητική περιγραφή
Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.). 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, πατήστε                      για να αυξήσετε την 
ένταση της ηχητικής περιγραφής.
Για βαρήκοους
Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).
Περισσότερες ρυθμίσεις
Πατήστε το κουμπί ΟΚ/         για να επιλέξετε More Settings (Περισσ. ρυθμίσεις).

SPDIF
Πατήστε                       για να επιλέξετε SPDIF και μετά πατήστε                        για 
να επιλέξετε OFF (Απενεργ.)/RAW (Χωρίς επεξεργασία)/PCM.
Καθυστέρηση SPDIF
Πατήστε το κουμπί                         για να επιλέξετε SPDIF Delay (Καθυστέρηση 
SPDIF) και μετά πατήστε το κουμπί                         για να ρυθμίσετε.
Surround
Επιτύχετε καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα surround.
Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Surround και μετά πατήστε το 
                        για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).
Μόνο ήχος
Πατήστε το κουμπί                         για να επιλέξετε Audio Only (Μόνο ήχος) και μετά 
πατήστε το κουμπί                         για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).

Ρυθμίσεις
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ΚΑΝΑΛΙ
Πατήστε το κουμπί MENU για να εισέλθετε στο βασικό μενού.

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε CHANNEL (ΚΑΝΑΛΙ). Πατήστε 
το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε.
Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Antenna Type (Τύπος κεραίας)/
Auto Scan (Αυτόματη σάρωση)/Analog Manual Scan (Αναλογική χειροκίνητη σά-
ρωση)/Digital Manual Scan (Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση)/Channel List (Λίστα 
καναλιών)/EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος).
Πατήστε το κουμπί ΟΚ/         για να εισέλθετε.

Τύπος κεραίας
Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε Antenna Type (Τύπος κεραίας) και 
μετά πατήστε το κουμπί ΟΚ/         για να επιλέξετε Air (Ελεύθερη)/Cable (Καλωδιακή)/
Satellite (Δορυφορική).
Αυτόματη σάρωση
Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Auto Scan (Αυτόματη σάρωση) και 
μετά πατήστε το κουμπί ΟΚ/         για να ξεκινήσει αυτόματα η σάρωση.
Αναλογική χειροκίνητη σάρωση
Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Analog Manual Scan (Αναλογική 
χειροκίνητη σάρωση) και μετά το ΟΚ/         για να ξεκινήσετε τη σάρωση χειροκίνητα.

Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση
Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Digital Manual Scan (Ψηφιακή χει-
ροκίνητη σάρωση) και μετά το ΟΚ/         για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

Ρυθμίσεις
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Λίστα καναλιών

Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Channel List (Λίστα καναλιών) 

και μετά πατήστε το κουμπί MENU για να επεξεργαστείτε το κανάλι.

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Πατήστε το κουμπί                         για να επιλέξετε EPG.

Πατήστε το κουμπί ΟΚ/         για να εισέλθετε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμ-

ματος (EPG).

Ρυθμίσεις
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ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πατήστε το κουμπί MENU για να εισέλθετε στο βασικό μενού.

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε SYSTEM LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ). Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι: 0000.

Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε Change Password (Αλλαγή κω-

δικού πρόσβασης)/System Lock (Κλείδωμα συστήματος). Πατήστε το κουμπί ΟΚ 

για να εισέλθετε.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Πατήστε το κουμπί                        για να επιλέξετε Change Password (Αλλαγή κωδι-

κού πρόσβασης). Πατήστε το κουμπί ΟΚ/         για να εισέλθετε.

Κλείδωμα συστήματος

Πατήστε το κουμπί                         για να επιλέξετε System Lock (Κλείδωμα συστή-

ματος) και να επιλέξετε την ηλικία των παιδιών από τις διαθέσιμες επιλογές: 

OFF/4/5/6/7/8…18).

Ρυθμίσεις
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ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πατήστε το κουμπί MENU για να εισέλθετε στο βασικό μενού.

Πατήστε το κουμπί                      για να επιλέξετε COMMON (ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). 
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε.
Πατήστε το κουμπί                       για να επιλέξετε: OSD Timer (Χρονόμετρο ενδεί-
ξεων οθόνης)/Sleep Timer (Χρονόμετρο ύπνου)/PVR Setting (Ρύθμιση PVR)/
Blue Screen (Μπλε οθόνη)/Teletext (Τηλεκείμενο)/Audio Languages 1st/2nd (
Γλώσσες ήχου 1η/2η)/Subtitle languages 1st/2nd (Γλώσσες υπότιτλων 1η/2η)/
HDMI CEC/Store Mode (Λειτουργία αποθήκ.)/Menu Reset (Επαναφορά μενού).
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε.

Χρονόμετρο ενδείξεων οθόνης
Πατήστε το                    για να επιλέξετε OSD Timer (Χρονόμετρο ενδείξεων οθόνης) 
και μετά πατήστε                    για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους 
λειτουργίας Off (Απενεργ.), 5 δευτ., 10 δευτ., 15 δευτ., 30 δευτ.).
Χρονόμετρο ύπνου
Πατήστε το                   για να επιλέξετε Sleep Timer (Χρονόμετρο ύπνου) και μετά 
πατήστε                    για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουρ-
γίας Off, 15 λεπτά, 30 λεπτά, 45 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά, 120 λεπτά, 240 λεπτά).
Ρύθμιση PVR
Πατήστε                   για να επιλέξετε PVR Setting (Ρύθμιση PVR). Πατήστε ΟΚ/  
και μετά πατήστε                   για να επιλέξετε Disk (Δίσκος) ή Record List (Λίστα εγγρ.).
Μπλε οθόνη
Πατήστε το κουμπί                    για να επιλέξετε Blue Screen (Μπλε οθόνη).
Πατήστε το κουμπί                     για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).
Τηλεκείμενο
Πατήστε το κουμπί                    για να επιλέξετε Teletext (Τηλεκείμενο).
Πατήστε το κουμπί                     για να επιλέξετε Arabic (Αραβικά)/East (Ανατολικά)/
West (Δυτικά)/Farsi (Φαρσί)/Russian (Ρωσικά).
Γλώσσες ήχου 1η/2η 
Πατήστε το για να επιλέξετε Audio Language (Γλώσσα ήχου). Πατήστε το κουμπί 
                                για να επιλέξετε το υπομενού.
Γλώσσες υπότιτλων 1η/2η 
Πατήστε το για να επιλέξετε Subtitle Language (Γλώσσα υπότιτλων). Πατήστε το  
                                για να επιλέξετε το υπομενού.
HDMI CEC
Πατήστε                    για να επιλέξετε HDMI CEC και μετά ΟΚ/        για να επιλέξετε.
Επαναφορά μενού
Πατήστε το κουμπί                    για να επιλέξετε Menu Reset (Επαναφορά μενού). 
Πατήστε το κουμπί                    για να επιλέξετε Cancel (Άκυρο)/OK για να επανα-
φέρετε την προηγούμενη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις
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Πολυμέσα
Στην αρχική σελίδα, πατήστε το             για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαρα-

γωγής πολυμέσων.

Πατήστε το κουμπί                   για να επιλέξετε Video (Βίντεο)/Music (Μουσική)/

Photo (Φωτογραφίες)/Folder (Φάκελος).

Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε.

Βίντεο

Πατήστε το κουμπί                   για να επιλέξετε Video (Βίντεο).

Πατήστε για αναπαραγωγή της προηγούμενης ταινίας.

Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.

Πατήστε για σταμάτημα/έναρξη αναπαραγωγής της ταινίας.

Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός,

Πατήστε για αναπαραγωγή της επόμενης ταινίας.

Πατήστε για προβολή των στοιχείων της ταινίας.

Πατήστε για να επιλέξετε Track (Κομμάτι)/Subtitle (Υπότιτλοι)/Region 
Language(Γλώσσα περιοχής)/Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)/
Aspect Ratio (Αναλογία πλευρών).
Πατήστε για να επιλέξετε ταινία για αναπαραγωγή.

Ρυθμίσεις
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Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.

Πατήστε για σταμάτημα/έναρξη αναπαραγωγής της μουσικής.

Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.

Πατήστε για προβολή των στοιχείων της μουσικής.

Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης [Repeat All (Επανάληψη 
όλων)/Repeat One (Επανάληψη ενός)/Random (Τυχαία)/None (Καμία)].

Πατήστε για να επιλέξετε μουσική για αναπαραγωγή.

Μουσική

Φωτογραφίες

Πατήστε για περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα.

Πατήστε για σταμάτημα/αναπαραγωγή της παρουσίασης διαφανειών.

Πατήστε για περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα.

Πατήστε για προβολή των στοιχείων της εικόνας [Size (Μέγεθος/Ανάλυση)].

Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας αναπαραγωγής [Aspect Ration (Αναλογία)
/Playback Duration (Διάρκεια αναπαραγωγής)].

Πατήστε για να επιλέξετε τη φωτογραφία για εμφάνιση.

Ρυθμίσεις


