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Πξνεηδνπνίεζε θαη πξνθπιάμεηο 

Πξνεηδνπνίεζε θαη πξνθπιάμεηο 

 

Πξνεηδνπνίεζε 
 

 

Ζ αζηξαπή κε θεθαιή βέινο κέζα ζε 
ηζνζθειέο ηξίγσλν πξννξίδεηαη γηα ηελ 
εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ παξνπζία 
κε κνλσκέλεο «επηθίλδπλεο ηάζεο» ζην 
εζσηεξηθό 
ηνπ πξντόληνο πνπ ελδέρεηαη λα θέξεη 
επαξθέο θνξηίν θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ειεθηξνπιεμία ζε θάπνην άηνκν. 

Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 
Μελ αλνίγεηε. 

Πξνεηδνπνίεζε: Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο, κελ αθαηξείηε ην θάιπκκα (ή ην 

πίζσ κέξνο). 

Γελ ππάξρνπλ θνκκάηηα ζην εζσηεξηθό κε 

δπλαηόηεηα ζέξβηο από ηνλ ρξήζηε. 

Αλαηξέμηε γηα ζέξβηο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ζέξβηο.  

Σν ζαπκαζηηθό κέζα ζε ηζνζθειέο ηξίγσλν 
πξννξίδεηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 
ρξήζηε γηα ηελ παξνπζία ζεκαληηθώλ 
νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
(ζέξβηο) κέζα ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 
ζπλνδεύεη ηε ζπζθεπή. 

 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Ή ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ, 
ΜΖΝ ΔΚΘΔΣΔΣΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΒΡΟΥΖ Ή ΣΖΝ 
ΤΓΡΑΗΑ. 

ΠΡΟΟΥΗ: ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΣΖΡΖΣΔ 
ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 
ΠΑΡΟΤΑ ΜΟΝΑΓΑ. 

1. Να ρεηξίδεζηε κόλν από ηελ πεγή ηζρύνο πνπ νξίδεηαη ζηε κνλάδα.  
2. Απνθύγεηε ηε θζνξά ηνπ βύζκαηνο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο θαη ηνπ θαισδίνπ ξεύκαηνο. 
3. Απνθύγεηε ηελ αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε θαη πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζε ζεκεία πνπ 

δελ είλαη εθηθηόο ν ζσζηόο εμαεξηζκόο. 
4. Μελ επηηξέπεηε ζε αληηθείκελα ή πγξά λα εηζέξρνληαη ζηα αλνίγκαηα ηνπ ληνπιαπηνύ. 
5. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, απνζπλδέζηε ηε κνλάδα θαη θαιέζηε θάπνηνλ ηερληθό ζέξβηο. 

Μελ επηρεηξείηε λα ηελ επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο ή κελ αθαηξείηε ην πίζσ θάιπκκα. 

Οη αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ εγθξίλνληαη από ην JVC κπνξεί λα αθπξώζνπλ ηελ εγγύεζε. 

* Όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηε ην παξόλ ζεη ηειεόξαζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, θξνληίζηε λα 
απνζπλδέζεηε ην βύζκα ξεύκαηνο από ηελ έμνδν ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο θαη ηελ θεξαία γηα 
ηελ αζθάιεηά ζαο. 

* Γηα λα απνθύγεηε ηελ πηζαλόηεηα ειεθηξνπιεμίαο κε ρξεζηκνπνηείηε ην παξόλ βύζκα ξεύκαηνο 
κε θαιώδην πξνέθηαζεο, ζήθε ή άιιε έμνδν εθηόο θαη αλ νη ιεπίδεο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ 
πιήξσο ώζηε λα απνθεπρζεί ε έθζεζε ησλ ιεπίδσλ.  

Μελ επηρεηξήζεηε λα θάλεηε ζέξβηο ζην πξντόλ κόλνη ζαο 
Πξνζνρή 
Γηα λα απνθύγεηε ηελ ειεθηξνπιεμία, κελ αλνίγεηε ηε ζήθε ηεο ηειεόξαζεο. 
Γελ ππάξρνπλ θνκκάηηα ζην εζσηεξηθό κε δπλαηόηεηα ζέξβηο από ηνλ ρξήζηε. 
Παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζέξβηο γηα επηζθεπέο. 
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εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο 

εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο 

1) Γηαβάζηε απηέο ηηο νδεγίεο. 
2) Φπιάμηε απηέο ηηο νδεγίεο. 
3) Σεξήζηε όιεο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο. 
4) Αθνινπζήζηε όιεο ηηο νδεγίεο. 
5) Με ρξεζηκνπνηείηε ηελ παξνύζα κνλάδα θνληά ζε λεξό. 
6) Καζαξίδεηε κόλν κε ζηεγλό παλί. 
7) Με κπινθάξεηε ηπρόλ αλνίγκαηα εμαεξηζκνύ. Ο εμαεξηζκόο δελ πξέπεη λα εκπνδίδεηαη από ην 

θάιπκκα ζηα αλνίγκαηα εμαεξηζκνύ κε είδε όπσο εθεκεξίδεο, ηξαπεδνκάληεια, θνπξηίλεο, θηι. Θα 
πξέπεη λα ππάξρεη κηα ειάρηζηε απόζηαζε 5cm γύξσ από ηε κνλάδα θάζε θνξά ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ν θαηάιιεινο εμαεξηζκόο. 

8) Μελ εγθαζηζηάηε θνληά ζε νπνηαδήπνηε πεγή ζεξκόηεηαο όπσο θαινξηθέξ, εζηίεο ζεξκόηεηαο, 
θνύξλνπο ή άιιεο ζπζθεπέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρπηώλ) πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα. 
Κακία πεγή θιόγαο όπσο αλακκέλα θεξηά, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ή θνληά ζηε κνλάδα. 

9) Πξνζηαηεύζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο από ην λα παηεζεί ή λα πηαζηεί εηδηθά ζηα βύζκαηα, δνρεία 
επθνιίαο θαη ην ζεκείν όπνπ εμέξρνληαη από ηε κνλάδα.  

10) Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν ζπλεκκέλα/εμαξηήκαηα πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
11) Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν κε βάζε κε ξόδεο, βάζε, ηξίπνδν, ππνζηήξημε ή ηξαπέδη 

πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ή πσιείηαη καδί κε ηε κνλάδα. Όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηε βάζε κε ξόδεο, πξνζέρεηε όηαλ κεηαθηλείηε ηνλ ζπλδπαζκό 
βάζεο/κνλάδαο γηα λα απνθύγεηε ηνλ ηξαπκαηηζκό από ηπραία παξάζπξζε. 

12) Απνζπλδέζηε ηελ παξνύζα κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ κε αζηξαπέο ή όηαλ δελ ηε 
ρξεζηκνπνηείηε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

13) Αλαηξέμηε γηα ζέξβηο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζέξβηο. Σν ζέξβηο είλαη απαξαίηεην όηαλ ε κνλάδα 
έρεη θαηαζηξαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, όπσο ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο ή ην βύζκα έρεη 
θαηαζηξαθεί, ην πγξό έρεη ρπζεί ή έρνπλ πέζεη αληηθείκελα κέζα ζηε κνλάδα, ε κνλάδα έρεη εθηεζεί 
ζηε βξνρή ή ζε πγξαζία, δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ή έρεη πέζεη θάησ. 

14) Ζ κνλάδα δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζε δηαξξνή ή πηηζίιηζκα θαη θαλέλα αληηθείκελν γεκηζκέλν κε 
πγξά, όπσο βάδα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηε κνλάδα. 

15) Σνπνζεηήζηε ηελ ηειεόξαζε ζε ζηαζεξή, επίπεδε επηθάλεηα. ε αληίζεζε πεξίπησζε κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηελ πηώζε ηεο ηειεόξαζεο κε απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκό. 

16) Μελ επηηξέπεηε ζε κηθξά παηδηά λα παίδνπλ γύξσ από ή πάλσ ζηελ ηειεόξαζε. Μελ θξεκηέζηε 
από ηε κνλάδα. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθπμία κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην. 

17) Μελ αθήλεηε κηθξά παηδηά λα παίδνπλ κε ηελ πιαζηηθή ζαθνύια πνπ δηαηίζεηαη καδί κε ηελ 
ηειεόξαζε όηαλ ηελ απνζπζθεπάδεηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη αζθπμία κε 
απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην. 

18) Απνθύγεηε ηελ αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε θαη πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα όηαλ ν θαιόο 
εμαεξηζκόο δελ είλαη εθηθηόο. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη 
ζπζηάζεηο απόζηαζεο αλάκεζα ζην ζεη θαη ηνλ ηνίρν, όπσο επίζεο θαη κέζα ζε θάπνηα εξκεηηθά 
θιεηζηή πεξηνρή ή θνκκάηη επίπινπ. Σεξήζηε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ειάρηζηεο απόζηαζεο πνπ 
εκθαλίδνληαη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία. 

19) Πξνθπιάμεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
- Μελ γέξλεηε ηε κνλάδα πξνο ηα αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά ή πξνο ηα πίζσ. 
- Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ξεύκαηνο δελ είλαη ζε ζεκείν πνπ κπνξεί λα παηεζεί κε 
ηα πόδηα. 
- Ζ κνλάδα ζα δεκηνπξγήζεη κηα κηθξή πνζόηεηα ζεξκόηεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία. 
Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο δηαζέζηκνο ρώξνο γύξσ από ηε κνλάδα πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ςύμε. 
- Θα ρξεηαζηνύλ δύν άηνκα γηα λα βγάινπλ ηε κνλάδα από ην θνπηί κε ηελ νζόλε λα 
θνηηά καθξηά από εζάο. Δίλαη πηζαλό ηα ξνύρα ζαο (όπσο ε πόξπε ηεο δώλεο ή 
θάπνην θνπκπί) λα γξαηζνπλίζεη ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο κνλάδαο. Κάληε ην ίδην όηαλ κεηαθηλείηε ηε 
κνλάδα ζε άιιε ηνπνζεζία. 
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εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο 

 

20) Ζ παξνύζα κνλάδα ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κα πξίδα ξεύκαηνο κε πξνζηαηεπηηθή ζύλδεζε 
γείσζεο. 

21) Κάληε επαξθή ρώξν γηα λα βάιεηε θαη λα βγάιεηε ην βύζκα ξεύκαηνο. Σνπνζεηήζηε ηε κνλάδα όζν 
πην θνληά γίλεηαη ζηελ πξίδα. Ζ παξνρή ξεύκαηνο γηα ηελ παξνύζα κνλάδα ειέγρεηαη βάδνληαο ή 
βγάδνληαο ην βύζκα ξεύκαηνο. Απνζπλδένληαο κε θπζηθό ηξόπν ην βύζκα ξεύκαηνο είλαη ν κόλνο 
ηξόπνο γηα λα απνζπλδέζεηε νινθιεξσκέλα ηε κνλάδα από ηελ πεγή ξεύκαηνο. 

22) Οη κπαηαξίεο δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ππεξβνιηθή ζεξκόηεηα όπσο ζε ειηαθό θσο, θσηηά ή θάηη 
παξόκνην. 

23) Όηαλ ε παξνύζα κνλάδα ζπλδέεηαη κε ηελ πξίδα ηνίρνπ, βξίζθεηαη πάληα ζε αλακνλή αθόκε θαη 
όηαλ όιεο νη ιπρλίεο LED δελ είλαη αλακκέλεο. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε κνλάδα, απνζπλδέζηε 
ηε κνλάδα από ηελ πξίδα ηνίρνπ. 

24) Αλ ην θαιώδην παξνρήο έρεη θαηαζηξαθεί, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί 
πεξαηηέξσ από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην εθπξόζσπν ζέξβηο ή από παξόκνηα εηδηθεπκέλα άηνκα 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάπνηνο θίλδπλνο. 

25) Να ηνπνζεηείηε πάληα ηελ ηειεόξαζε πάλσ ζε έπηπιν πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε αζθάιεηα ηελ 
ηειεόξαζε. Βεβαησζείηε όηη νη άθξεο ηεο ηειεόξαζεο δελ εμέρνπλ από ηελ άθξε ηνπ επίπινπ 
ζηήξημεο. 

26) Μελ ηνπνζεηείηε ηελ ηειεόξαζε ζε ςειό έπηπιν (γηα παξάδεηγκα, ληνπιάπηα ή βηβιηνζήθεο) ρσξίο 
θνριία αγθύξσζεο ηόζν ην έπηπιν όζν θαη ηελ ηειεόξαζε ζε ηνίρν ή ζε άιιε θαηάιιεια ηζρπξή 
ππνζηήξημε. 

27) Με ζηεξίδεηε ηελ ηειεόξαζε πάλσ ζε ύθαζκα ή ζε άιια πιηθά πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ 
ηειεόξαζε θαη ην έπηπιν ζηήξημεο. 

28) Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξίδα ξεύκαηνο σο ζπζθεπή απνζύλδεζεο, ε ζπζθεπή απνζύλδεζεο ζα 
παξακέλεη έηνηκε γηα ρεηξηζκό. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Οη ηειενξάζεηο πνπ δελ ηνπνζεηνύληαη ζε επαξθώο ζηαζεξέο ηνπνζεζίεο κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ θηλδύλνπο πηζαλήο πηώζεο. Γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ, εηδηθά ζε παηδηά 

ιάβεηε ηηο αθόινπζεο εηδηθέο πξνθπιάμεηο: 

 Σνπνζεηήζηε απηή ηελ ηειεόξαζε κόλν πάλσ ζε έπηπιν πνπ κπνξεί λα ηελ ζηεξίμεη κε 

αζθάιεηα. 

 Υξεζηκνπνηήζηε κόλν θάπνην ληνπιάπη ή βάζε πνπ πξνηείλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο 

ηειεόξαζεο. 

 Βεβαησζείηε όηη ε ηειεόξαζε δελ εμέρεη από ηελ άθξε ηνπ επίπινπ ζηήξημεο. 

 Μελ ηνπνζεηείηε ηελ ηειεόξαζε ζε ςειό έπηπιν (όπσο ζε ληνπιάπηα ή βηβιηνζήθεο) ρσξίο 

θνριία αγθύξσζεο ηόζν ην έπηπιν όζν θαη ηελ ηειεόξαζε ζε θαηάιιειε ππνζηήξημε. 

 Μελ ηνπνζεηείηε ην ύθαζκα ή άιια πιηθά αλάκεζα ζηελ ηειεόξαζε θαη ην έπηπιν ζηήξημεο. 

 Μελ αθήλεηε παηδηά λα ζθαξθαιώλνπλ πάλσ ζην έπηπιν γηα λα θηάζνπλ ηελ ηειεόξαζε ή 

ηα ρεηξηζηήξηά ηεο. 

 



4

 

Υεηξηζκόο ηειερεηξηζηεξίνπ 

Υεηξηζκόο ηειερεηξηζηεξίνπ 

 

Δγθαηάζηαζε κπαηαξηώλ 

1. Κάληε θύιηζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ δείρλεη ην βέινο ζηελ Δηθόλα 1 παξαθάησ γηα 

λα αλνίμεηε ην θάιπκκα ησλ κπαηαξηώλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ. 

2. Σνπνζεηήζηε δύν ΑΑΑ αιθαιηθέο κπαηαξίεο κέζα ζην ρώξν. 

3. Αληηθαηαζηήζηε ην θάιπκκα ησλ κπαηαξηώλ. 

 

Πξνθπιάμεηο 
Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλΔκπόδηα 
αλάκεζα ζην ηειερεηξηζηήξηνΚαη ζην ζεη ηεο 
ηειεόξαζεο.  

Καζώο δπλαηό θσο κπνξεί λαεκπιαθεί κε ηα 
ζήκαηα, αιιάμηεηε ζέζε ζαο γηα λα ρεηξηζηείηε 
ηνηειερεηξηζηήξην αλ δελ κπνξεί 
λαελεξγνπνηεζεί ή λααπελεξγνπνηεζεί 
όπσοαλακέλεηαη. 

 

 

Γηαηεξήζηε ην ηειερεηξηζηήξην καθξηάαπό 
πεγέο ζεξκόηεηαο θαη πεξηνρέο κεπγξαζία γηα 
λα εμαζθαιίζεηε ηελ απνηειεζκαηηθήαπόδνζε 
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ. 

Βεβαησζείηε όηη έρνπληνπνζεηεζεί ζσζηά 
δύναιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑΑ1,5V. 
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Κνπκπηά ηειεόξαζεο θαη δηεπαθή ηεξκαηηθνύ 

Κνπκπηά ηειεόξαζεο θαη δηεπαθή ηεξκαηηθνύ 

 

Κνπκπηά ηειεόξαζεο 
εκείσζε: Σν παξαθάησ απνηειεί κόλν κηα ιεηηνπξγηθή ζρεκαηηθή παξάζηαζε, ελώ ελδέρεηαη λα 

δηαθέξεη ε πξαγκαηηθή ζέζε θαη ηνπνζέηεζε δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ. 

 

 : Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε ηζρύνο. 
SOURCE: Δπηινγή εηζόδνπ εμσηεξηθνύ ζήκαηνο. 
MENU: Δκθαλίδεη ην Βαζηθό κελνύ θαη επηβεβαηώλεη ηελ επηινγή ζηνηρείσλ ζην Μελνύ. 
CH+/-: Δπηιέγεη θαλάιη. 
VOL+/-: Ρπζκίδεη ηελ έληαζε ήρνπ. 
 
Γηεπαθή ηεξκαηηθνύ 
εκείσζε: Οη παξαθάησ είλαη δηάθνξεο δηεπαθέο ηεξκαηηθνύ, ελώ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη ε 
πξαγκαηηθή ζέζε, ε ηνπνζέηεζε θαη ν αξηζκόο δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ. 

 

Δίζνδνο AV 

Δίζνδνο εμσηεξηθνύ ζήκαηνο 
AV θαη ζρεηηθό θαλάιη ήρνπ 
δεμηά/αξηζηεξά 

 

Έμνδνο ΑΚΟΤΣΙΚΧΝ 

Όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλα ηα 
αθνπζηηθά,ηα ερεία 
απελεξγνπνηνύληαη 

 

Δίζνδνο Y Pb Pr 
πλδέεηαη ζην ζύλζεην 
ηεξκαηηθό ηνπ DVD/VCR ζαο. 
(Μεξηθά κνληέια δελ 
δηαζέηνπλ απηή ηελ δηεπαθή) 

 

Δίζνδνο USB 
πλδέζηε εδώ κηα ζπζθεπή USB 
γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 
αξρείσλ πνιπκέζσλ ηνπ ή γηα ηελ 
εγγξαθή πξνγξακκάησλ κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγίαο PVR 

 

Δίζνδνο HDMI 
Δίζνδνο ςεθηαθνύ ζήκαηνο 
από ηνλ ζύλδεζκν βίληεν 
HDMI.  

ΠΔΙΡΧΣΟ ΚΑΛΧΓΙΟ 
πλδέζηε ηνλ δέθηε SPDIF 

 

ΚΔΡ 75 

πλδέεη ηελ θεξαία/είζνδν 
θαισδηαθήο ηειεόξαζεο 
(75/VHF/UHF) 

 

RJ45 

πλδέζηε ην Γηαδίθηπν. 
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Σειερεηξηζηήξην 

Σειερεηξηζηήξην 

 

 

ΙΥΤ:Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε ηνπ LED ζε θαηάζηαζε 

αδξάλεηαο 

ΒΟΤΒΟ: Καηάζηαζε ζησπήο. 

ΑΡΙΘΜΟ:Παηήζηε απηά ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε ην 

 πξόγξακκα LED ζην νπνίν ζέιεηε λα κπείηε ή εηζάγεηε 

θσδηθό πξόζβαζεο. 

SUB-T:Δκθάληζε ησλ ππνηίηισλ πνπ κεηαδίδνληαη κε ην 

πξόγξακκα 

EPG:Δκθάληζε ηνπ EPG 

VOL+/VOL-:Παηήζηε δύν θνπκπηά γηα λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε 

ην επίπεδν ηνπ ήρνπ. 

CH+/CH-:Παηήζηε δύν θνπκπηά γηα λα πξνζαξκόζεηε άκεζα ην 

πξόγξακκα LED. 

P. MODE:Γηα λα νξίζεηε ηε ιεηηνπξγία εηθόλαο. 

S. MODE:Γηα λα νξίζεηε ηε ιεηηνπξγία ήρνπ. 

MTS/II:Πηέζηε γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία MTS/ιεηηνπξγία ΗΗ. 

FAV:Παηήζηε γηα λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε ην αγαπεκέλν 

ζαο 

SOURCE:Δκθαλίδεη ηε ιίζηα πεγήο ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ. 

DISPLAY:Δκθαλίδεη ηε γξακκή θαλαιηώλ. 

: Κνπκπί επηβεβαίσζεο./Δπηιέγεη ηελ επηινγή κελνύ OSD. 

ΜΔΝU:Απνθηά πξόζβαζε ζην Κεληξηθό κελνύ ή επηζηξέθεη ζην 

αλώηεξν επίπεδν ελόο ππνκελνύ. 

ΔXIT: Βγαίλεη από ην ηξέρνλ κελνύ ή ιεηηνπξγία. 

 Κόθθηλν/Πξάζηλν/Κίηξηλν/Μπιε: Παηήζηε απηά ηα 

 θνπκπηά απεπζείαο γηα λα επηιέμεηε ηελ αληίζηνηρε 

 ιεηηνπξγία ζηελ νζόλε 

SIZE/: Γξήγνξε κεηαθίλεζε πξνο ηα πίζσ. 

INDEX/: Γξήγνξε κεηαθίλεζε πξνο ηα εκπξόο. 

SUB.PG/: Μεηάβαζε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην ηνπ αξρείνπ 

κέζσλ. 

REVEAL/: Μεηάβαζε ζην επόκελν θεθάιαην ηνπ 

 αξρείνπ κέζσλ. 

TEXT/CC/II: Αλαπαξαγσγή ή παύζε. 

HOLD/: Γηαθνπή αλαπαξαγσγήο. 

REC: Δγγξαθή 

Σ.SHIFT: Όηαλ ν ρξήζηεο θεύγεη, ζα αξρίζεη ε απηόκαηε δηαθνπή 

ηνπ ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε εγγξαθή κέζα 

ζηελ απνκαθξπζκέλε ζπζθεπή απνζήθεπζεο. 

Γηαηίζεηαη όηαλ ε ιεηηνπξγία PVR είλαη 

απνηειεζκαηηθή). 
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Οδεγόο εγθαηάζηαζεο  

 

Οδεγόο εγθαηάζηαζεο  

 
Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ ηειεόξαζε γηα πξώηε θνξά, ζα εκθαληζηεί ε ξύζκηζε 
ζπζηήκαηνο. Πξνζαξκόζηε όπσο ππνδεηθλύεηαη από ηηο νδεγίεο επί ηεο νζόλεο. Γηα λα 
μεθηλήζεηε ηε ξύζκηζε, Σύπνο OK. 

 
 
Παηήζηε▼/▲  γηα λα επηιέμεηε ηε γιώζζα. 
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Οδεγόο εγθαηάζηαζεο 
 
Παηήζηε ◄ / ► γηα λα επηιέμεηε ηε δώλε ώξαο.

 
 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Ρύζκηζε ηνπ ηειενπηηθνύ δηθηύνπ ζαο. 

 
Παηήζηε ◄ / ► γηα λα επηιέμεηε ηνλ νδεγό πξνβνιήο ηειεόξαζεο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε ηνλ ηξόπν παξαθνινύζεζεο ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ή 
πεγήο: Αξρηθή ζειίδα/TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 

Αξρηθή ζειίδα 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Αξρηθή ζειίδα ζηνλ Οδεγό εγθαηάζηαζεο ή Παηήζηε 
◄/► γηα λα επηιέμεηε Αξρηθή ζειίδα ζην κελνύ εηζόδνπ ηειεόξαζεο.. 

 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Movie/TV/HOT/APP/FAV APP/MUSIC. 
Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην πξόγξακκα πνπ ζέιεηε ζηελ αξρηθή ζειίδα. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 

Καηάζηεκα εθαξκνγώλ 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Δθαξκνγέο. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε App Store θαη Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Home/Classify/My app/About θαη παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα 
επηιέμεηε ηελ εθαξκνγή πνπ ζέιεηε. 

 
 
Σαμηλόκεζε 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Σαμηλόκεζε. Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 

Δθαξκνγή ρξήζηε 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Η εθαξκνγή κνπ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Ζ εθαξκνγή κνπ. θαη Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζηε ιίζηα 
Δθαξκνγώλ ρξήζηε. 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 

ΡΤΘΜΙΔΙ 

Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε ΆΛΛΟΗ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ηηο ΡΤΘΜΗΔΗ θαη Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζηε 
Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο.  
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Γίθηπν/Υξόλνο /Κνηλόο /Bluetooth/Λνγαξηαζκνί / 
Πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο. 

 
 
Γίθηπν 
Παηήζηε◄/► γηα λα επηιέμεηε Γίθηπν. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 

Χρόνος 
Παηήζηε◄ / ► γηα λα επηιέμεηε Υξόλνο. 

 
 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Απηόκαηε επηζύλαςε/Εώλε ώξαο/Θεξηλή/Δπεμεξγαζία 
ώξαο/Μνξθή εκεξνκελίαο/24 ώξεο/Ώξα πξνθύιαμεο νζόλεο/Υξνλόκεηξν ύπλνπ. 
Απηόκαηε πξνζάξηεζε 
Εώλε ώξαο 
Θεξηλά 
Δπεμεξγαζία ώξαο 
Μνξθή εκεξνκελίαο 
24 ώξεο 
Υξόλνο πξνθύιαμεο νζόλεο 
 
Υξνλνδηαθόπηεο ύπλνπ 

Λάβεηε απηόκαηα ηελ ηξέρνπζα ώξα θαη εκεξνκελία. 
Οξίζηε ηελ ηξέρνπζα δώλε ώξαο. 
Ρπζκίζηε ηε ζεξηλή ιεηηνπξγία Auto/ελεξγό/απελεξγό. 
Ρπζκίζηε ηελ ηξέρνπζα ώξα. 
Οξίζηε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. 
Δπηιέμηε 12 ώξεο ή 24 ώξεο. 
Ρπζκίζηε ην ρξόλν πξνθύιαμεο νζόλεο σο απελεξγό/1 
ιεπηό/2ιεπηό/5ιεπηό. 
Ρπζκίζηε ην ρξνλνδηαθόπηε ύπλνπ σο 
βεζηόο/15ιεπηό/30ιεπηό/45ιεπηό/60ιεπηό/90ιεπηό/120
ιεπηό/240ιεπηό. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 
Κνηλόο 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Κνηλόο 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Γιώζζα/Μέζνδνο εηζαγσγήο/Σαπεηζαξία/Αλάθηεζε 
ζπζηήκαηνο/Μπιε νζόλε/Όλνκα ζπζθεπήο/HDR. 
Γιώζζα 
 
Μέζνδνο εηζαγσγήο 
Σαπεηζαξία 
Αλάθηεζε ζπζηήκαηνο 
Σν όλνκα ηεο ζπζθεπήο 
HDR 

Ρπζκίζηε ηελ ηξέρνπζα γιώζζα εκθάληζεο. Ζ 
πξνεπηιεγκέλε γιώζζα είλαη ηα αγγιηθά. 
Ρπζκίζηε ηε κέζνδν εηζαγσγήο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ. 
Ρπζκίζηε ηελ ηαπεηζαξία. 
ύζηεκα αλάθηεζεο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. 
Οξίζηε ην όλνκα ηεο ζπζθεπήο. 
Ρπζκίζηε ην HDR ελεξγό/Αλελεξγό. 

 
Λνγαξηαζκνί 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Λνγαξηαζκνί. 
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Αξρηθή ζειίδα 
 
Πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο. 
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Μεζν 
 

Μεζν 

 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Πνιπκέζα ζε άιινπο ζηελ Αξρηθή ζειίδα ή Παηήζηε 
Μεζν ζην ηειερεηξηζηήξην θαη Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην θέληξν πνιπκέζσλ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ΑΗΗ/ Βίληεν/Ήρνο/ εηθόλα. 

 
 
Βίληεν 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Βίληεν ή Όια θαη παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε 
Σαηλίεο. 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εκθαληζηνύλ νη επηινγέο ξπζκίζεσλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. 

 
Λίζηα αλαπαξαγσγήο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λίζηα αλαπαξαγσγήο θαη Παηήζηε OK γηα λα εκθαλίζεηε όια 
ηα δηαζέζηκα βίληεν. 
 
Λεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε ηε Λεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε. 
(Δπηινγέο: Δπαλάιεςε Al l/Au γηα έμνδν /Δπαλάιεςε Έλα/Σπραία/Λίζηα αλαπαξαγσγήο) 
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Μεζν 
 
Αλαινγία απεηθόληζεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε λα επηιέμεηε Αλαινγία απεηθόληζεο θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε. 
(Δπηινγή: Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2) 
 
Κνκκάηη ήρνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε λα επηιέμεηε Κνκκάηη ήρνπ θαη Παηήζηε OK γηα λα επηιέμεηε. 
 
Κνκκάηη ππόηηηισλ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε λα επηιέμεηε Κνκκάηη ππόηηηισλ θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε θιείζηκν. 
 
Γιώζζα Πεξηνρήο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Γιώζζα Πεξηνρήο θαη Παηήζηε OK γηα λα επηιέμεηε. 
 
Δμσηεξηθόο ππόηηηινο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε λα επηιέμεηε Δμσηεξηθνί ππόηηηινη θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε. 
 
HDR 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε γηα λα επηιέμεηε Άικα πξνόδνπ θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε. 
 
Πιεξνθνξίεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Πιεξνθνξίεο θαη Παηήζηε OK γηα πξνβνιή. 
 
Δηθόλα & Ήρνο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Δηθόλα & Ήρνο  θαη Παηήζηε OK γηα λα επηιέμεηε. 
(Γηα ιεπηνκεξείο νδεγίεο, αλαηξέμηε ζηε ιεηηνπξγία εηθόλαο θαη ήρνπ.) 
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Μεζν 
 
Ήρνο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Ήρνο ή AlI θαη παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Μνπζηθή. 

 
Λίζηα αλαπαξαγσγήοt 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λίζηα αλαπαξαγσγήοt θαη Παηήζηε OK γηα λα εκθαλίζεηε 
όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ήρνπο.  
 
Λεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε. 
(Δπηινγέο: Δπαλάιεςε όισλ/Απηόκαηε έμνδνο/Δπαλάιεςε ελόο/Σπραία/Λίζηα 
αλαπαξαγσγήο) 
 
Πιεξνθνξίεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Πιεξνθνξίεο θαη Παηήζηε OK γηα πξνβνιή. 
 
Δηθόλα θαη Ήρνο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Δηθόλα θαη Ήρνο θαη Παηήζηε OK γηα λα επηιέμεηε. 
(Γηα ιεπηνκεξείο νδεγίεο, αλαηξέμηε ζηε ιεηηνπξγία εηθόλαο θαη ήρνπ.) 
 
 Λπξηθή Κσδηθνπνίεζε 
Παηήζηε▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λπξηθή Κσδηθνπνίεζε θαη Παηήζηε OK γηα λα επηιέμεηε. 
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Μεζν 
 
Δηθόλα 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Δηθόλα ή Όια θαη παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε 
Δηθόλεο 

 
 
Λίζηα αλαπαξαγσγήο 
Παίμηε Γηαθάλεηα 
Υξόλνο δηαζηήκαηνο 
 
Αλαινγία απεηθόληζεο 
 
Γπξίδσ 
 
Οξηζκόο σο ηαπεηζαξία 
Πιεξνθνξίεο 
Δηθόλα & Ήρνο 

Δκθάληζε ιίζηαο εηθόλσλ κε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο. 
Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα μεθηλήζεηε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ. 
Δπηιέμηε ην δηάζηεκα πξνβνιήο δηαθαλεηώλ. 
(Πξναηξεηηθά:3/5/8/12δεπη.) 
Οξίζηε ηελ αλαινγία δηαζηάζεσλ. (Πξναηξεηηθά: Απηόκαην/ 
Πιήξεο νζόλε/κίθξπλζε/Πξσηόηππν/Ενπκ1/Ενπκ2) 
Ρπζκίζηε ηελ πεξηζηξνθή. (Πξναηξεηηθό: Πξνεπηινγή/ 
Πεξηζηξνθή δεμηά/Πεξηζηξνθή αξηζηεξά) 
Οξίζηε ηελ ηξέρνπζα εηθόλα αλαπαξαγσγήο σο ηαπεηζαξία. 
Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θσηνγξαθίαο. 
Γηα ιεπηνκεξείο νδεγίεο, αλαηξέμηε ζηε ιεηηνπξγία Δηθόλα & 
Ήρνο 
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Δηζαγσγή 
 

Δηζαγσγή 

 
Παηήζηε ▼/▲/◄/► γηα λα επηιέμεηε Πεξηζζόηεξα θάησ από ην «WISDOM SHARE*» ζηελ 
Αξρηθή ζειίδα. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε TV/AV1 /AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3. 
Ή Παηήζηε Μελνύ θαη Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Πεγή. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε ηελ πεγή εηζόδνπ πνπ ζέιεηε. 
Παηήζηε OK γηα είζνδν. Παηήζηε ΔΞΟΓΟ γηα έμνδν. 
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ηειεόξαζε 

 

Ρύζκηζε ηειεόξαζεο 

 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζηε ξύζκηζε ηειεόξαζεο. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηζεκάλεηε ην επηζπκεηό εηθνλίδην κελνύ θαη Παηήζηε OK γηα λα 
επηιέμεηε. 
 (Πξναηξεηηθό: Αξρηθή ζειίδα/Πεγή/Δηθόλα/Ήρνο/Καλάιη/Κιείδσκα/Κνηλή/Πξνρσξεκέλε) 
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ηειεόξαζε 
 

Εικόνα 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ηελ Δηθόλα. 
Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λεηηνπξγία 
εηθόλαο/Αληίζεζε/Φσηεηλόηεηα/Υξώκα/Δπθξίλεηα/Οπίζζηνο θσηηζκόο/Μείσζε 
ζνξύβνπ/Λόγνο δηαζηάζεσλ/Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο/Πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο. 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ ή ΔΞΟΓΟ γηα έμνδν. 
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ηειεόξαζε 
 
Λεηηνπξγία εηθόλαο 
Δπηζεκάλεηε ην ζηνηρείν θαη Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ, ην νπνίν δείρλεη ηε 
ιεηηνπξγία εηθόλαο πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε.  
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Πξόηππν/Γπλακηθόο/Μαιαθόο /Υξήζηεο. 

Πξόηππν 
Γπλακηθόο 
 
Μαιαθόο 
 
Υξήζηεο 

Παξάγεη κηα ηππηθή εηθόλα. 
Βειηηώζηε ηελ αληίζεζε, ην ρξώκα θαη ηε δηαύγεηα ηεο νζόλεο, έηζη ώζηε ε 
εηθόλα ζηε δπλακηθή λα εμηζνξξνπεί ην ρξώκα. 
Μεηώζηε ηελ αληίζεζε, ην ρξώκα θαη ηε δηαύγεηα ηεο νζόλεο γηα λα θάλεηε 
ηελ νζόλε λα θαίλεηαη απαιή.  
Δπηιέμηε γηα λα πξνζαξκόζεηε ηηο ξπζκίζεηο εηθόλαο. 

 
Αληίζεζε/Φσηεηλόηεηα/Υξώκα/Δπθξίλεηα 
Απηνί νη όξνη είλαη δηαζέζηκνη κόλν όηαλ έρεη επηιεγεί "Υξήζηεο" ζηε ιεηηνπξγία εηθόλαο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Αληίζεζε/Φσηεηλόηεηα/Υξώκα/Δπθξίλεηα. 
Παηήζηε ◄/► γηα πξνζαξκνγή. 
Αληίζεζε 
Φσηεηλόηεηα 
Υξώκα 
Δπθξίλεηα 

Ρπζκίζηε ηελ αληίζεζε ηεο εηθόλαο. 
Ρπζκίζηε ηε θσηεηλόηεηα ηεο εηθόλαο. 
Πξνζαξκόζηε ηελ έληαζε ρξώκαηνο ηεο εηθόλαο. 
Πξνζαξκόζηε ηελ επθξίλεηα ησλ άθξσλ ηεο εηθόλαο. 

 

Οπίζζην θσηηζκό 
Παηήζηε ▼/ ▲ γηα λα επηιέμεηε Backlight. 
Παηήζηε ◄/► γηα πξνζαξκνγή. 
 
Μείσζε ζνξύβνπ (Γηαηίζεηαη κόλν κε πεγή ATV/AV/HDMI.) 
Ρπζκίζηε επηινγέο γηα λα εμαιείςεηε ηελ έληαζε ηνπ ζνξύβνπ ηεο εηθόλαο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Μείσζε ζνξύβνπ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Off/Low/Middle/High/Auto. 
 
Αλαινγία απεηθόληζεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Aspect Ratio. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Auto. 
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ηειεόξαζε 
 
Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο 
Πξνζαξκόζηε ην ζπλνιηθό ρξώκα ηεο εηθόλαο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Γξνζεξόο/Καλνληθόο/Εεζηόο. 
Γξνζεξόο 
 
 
Καλνληθόο 
Εεζηόο 

Ζ εηθόλα είλαη ππέξ ηνπ πξάζηλνπ-κπιε θαη ιηγόηεξν ηνπ θόθθηλνπ. 
Όιν ην ρξώκα είλαη ππέξ ηνπ θσηόο. Ζ εηθόλα είλαη πην θξέζθηα θαη 
θνκςή. 
Ζ εηθόλα δελ επλνεί θαλέλα ρξώκα. Σν ρξώκα είλαη κέηξην. 
Ζ εηθόλα είλαη ππέξ ηνπ θόθθηλνπ-πξάζηλνπ θαη ιηγόηεξν κπιε γηα 
λα θάλεη ην ρξώκα πην δσληαλό θαη απαιό. 

 
Πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο. 
Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
DLC 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε DLC. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Δλεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε. 
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ηειεόξαζε 
 

  ος 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ηνλ Ήρν. 
Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λεηηνπξγία ήρνπ/Έμνδνο ήρνπ/Μπάζα/Πξίκα/ 
Ηζνξξνπία/AVC/Γιώζζα ήρνπ /Πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο.  
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ ή ΔΞΟΓΟ γηα έμνδν. 
 
Λεηηνπξγία ήρνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λεηηνπξγία ήρνπ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηεΠξόηππν/Μνπζηθε/Σαηλία/Νέα/Υξήζηεο. 
Πξόηππν 
Μνπζηθε 
Σαηλία 
Νέα 
Υξήζηεο 

Δθπέκπεη ηζνξξνπεκέλν ήρν ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 
Βειηηώζηε ηνλ πςειό ηόλν θαη κεηώζηε ηα κπάζα. 
Βειηηώλεη ηα πξίκα θαη ηα κπάζα γηα κηα πινύζηα εκπεηξία ήρνπ. 
Βειηηώζηε ηε θσλή. 
Δπηιέμηε γηα λα πξνζαξκόζεηε ηηο ξπζκίζεηο ήρνπ. 
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ηειεόξαζε 
 
Έμνδνο ήρνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Έμνδνο ήρνπ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Δζσηεξηθό ερείν ηειεόξαζεο/SPDIF/HDMI ARC/Αθνπζηηθά 
 
Μπάζζν 
Ρπζκίζηε ηνπο ήρνπο ρακειήο ζπρλόηεηαο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Μπάζζν. Παηήζηε ◄/► γηα πξνζαξκνγή. 
 
Πξίκα 
Ρπζκίζηε ηνπο ήρνπο πςειήο ζπρλόηεηαο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε πξίκα. Παηήζηε ◄/► γηα πξνζαξκνγή. 
 
Ιζνξξνπία 
Ηζνξξνπεκέλα θαλάιηα αξηζηεξά θαη δεμηά. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Ηζνξξνπία. Παηήζηε ◄/► γηα πξνζαξκνγή. 
 
AVC 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε AVC. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ελεξγό/απελεξγό. 
εκείσζε: Αθνύ αλνίμεηε ην "AVC", κόιηο ξπζκηζηεί ε έληαζε, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ 
έληαζε ηνπ ερείνπ ζηαζεξή, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ ήρνπ ηεο 
ηειεόξαζεο θάζε θαλαιηνύ. 
 
Γιώζζα ήρνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Γιώζζα ήρνπ. Παηήζηε OK&▼/▲ γηα λα επηιέμεηε γιώζζα 
ήρνπ. 
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ηειεόξαζε 
 
Πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηεΠεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο.  
Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
 
Φεθηαθή έμνδνο ήρνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Φεθηαθή έμνδν ήρνπ. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
Off/PCM/RAW. 
 
Καζπζηέξεζε SPDIF 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Καζπζηέξεζε SPDIF. Παηήζηε ◄/► γηα πξνζαξκνγή. 
 
Πεξηβάιισ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Πεξηβάιισ. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ελεξγνπνηώ 
/απελεξγνπνηώ. 
 
Μόλν ήρνο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Μόλν ήρνο. Παηήζηε OK γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ. 
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ηειεόξαζε 
 

Κανάλι 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Καλάιη. 
Παηήζηε OK γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ. 
 
ATV 

 
 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε θεξαίαο/άξσζε/Λίζηα θαλαιηώλ. 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ ή ΔΞΟΓΟ γηα έμνδν. 
 
άξσζε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε άξσζε. Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε αλαδήηεζεο/Απηόκαηε ζάξσζε/Φεθηαθή 
ρεηξνθίλεηε ζάξσζε. 
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ηειεόξαζε 
 
Παηήζηε αλαδήηεζεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε αλαδήηεζεο. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ATV/DTV/ATV+DTV. 
 
Απηόκαηε ζάξσζε 
Ζ απηόκαηε αλαδήηεζε κπνξεί λα αλαδεηήζεη απηόκαηα έλα απνηειεζκαηηθό θαλάιη 
πξνγξάκκαηνο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Απηόκαηε ζάξσζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, Παηήζηε OK γηα λα 
μεθηλήζεη ε απηόκαηε αλαδήηεζε. 
Δάλ ζέιεηε λα ζηακαηήζεηε ηελ αλαδήηεζε, Παηήζηε ΔΞΟΓΟ ή ΜΔΝΟΎ γηα λα 
ζηακαηήζεηε ηελ αλαδήηεζε. 

 
 
Φεθηαθή ρεηξνθίλεηε ζάξσζε 
Ζ ςεθηαθή κε απηόκαηε αλαδήηεζε κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνηειεζκαηηθό θαλάιη 
πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο κε κε απηόκαην ηξόπν. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Φεθηαθή ρεηξνθίλεηε ζάξσζε θαη Παηήζηε OK γηα λα 
εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
Παηήζηε ΔΞΟΓΟ ή ΜΔΝΟΎ γηα έμνδν. 
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ηειεόξαζε 
 
Λίζηα θαλαιηώλ 
Γείηε όια ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λίζηα θαλαιηώλ. Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Όια/Αγαπεκέλα. 
 
Οια 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Όια. Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην 
πξόγξακκα.  
(Πξναηξεηηθά: Αγαπεκέλν/Παξάιεηςε.) 
 
Αγαπεκέλε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Favorite. Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην 
Αγαπεκέλν θαλάιη.  
(Πξναηξεηηθά: Αγαπεκέλν/Μεηνλνκαζία.) 
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ηειεόξαζε 
 
DTV 

 
 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε θεξαίαο/άξσζε/Λίζηα θαλαιηώλ/EPG. 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ ή ΔΞΟΓΟ γηα έμνδν. 
 
Παηήζηε θεξαίαο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε θεξαίαο. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
Αέξαο/Καιώδην. 
 
άξσζε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε άξσζε. Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε αλαδήηεζεο/Απηόκαηε ζάξσζε/Φεθηαθή 
ρεηξνθίλεηε ζάξσζε. 
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ηειεόξαζε 
 
Παηήζηε αλαδήηεζεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε αλαδήηεζεο. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ATV/DTV/ATV+DTV. 
 
Απηόκαηε ζάξσζε 
Ζ απηόκαηε αλαδήηεζε κπνξεί λα αλαδεηήζεη απηόκαηα έλα απνηειεζκαηηθό θαλάιη 
πξνγξάκκαηνο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Απηόκαηε ζάξσζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, Παηήζηε OK γηα λα 
μεθηλήζεη ε απηόκαηε αλαδήηεζε. 
Δάλ ζέιεηε λα ζηακαηήζεηε ηελ αλαδήηεζε, Παηήζηε ΔΞΟΓΟ ή ΜΔΝΟΎ γηα λα 
ζηακαηήζεηε ηελ αλαδήηεζε. 

 
 
Φεθηαθή ρεηξνθίλεηε ζάξσζε 
Ζ ςεθηαθή κε απηόκαηε αλαδήηεζε κπνξεί λα αλαδεηήζεη κε κε απηόκαην ηξόπν 
απνηειεζκαηηθό θαλάιη πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Digital Manual Scan θαη Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην 
ππνκελνύ.  
Παηήζηε ΔΞΟΓΟ ή ΜΔΝΟΤ γηα έμνδν. 
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ηειεόξαζε 
 
Λίζηα θαλαιηώλ 
Γείηε όια ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λίζηα θαλαιηώλ. Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Όια/Αγαπεκέλα. 
 
Οια 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Όια. Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην 
πξόγξακκα.  
(Πξναηξεηηθά: Αγαπεκέλν/Παξάιεηςε.) 
Δάλ ην πξόγξακκα επηιεγεί σο αλαινγηθό ζήκα, ην πξόγξακκα κπνξεί λα κεηνλνκαζηεί. 
 
Αγαπεκέλε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Favorite. Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην 
Αγαπεκέλν θαλάιη.  
(Πξναηξεηηθά: Αγαπεκέλν.) 
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ηειεόξαζε 
 
EPG 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε EPG. Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
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ηειεόξαζε 
 
ATV+DTV 
Υώξα/Παηήζηε θεξαίαο/Γιώζζα ήρνπ είλαη ίδηα κε ην DTV. 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ ή ΔΞΟΓΟ γηα έμνδν. 
 
άξσζε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε άξσζε. Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε αλαδήηεζεο/Απηόκαηε ζάξσζε/Φεθηαθή 
ρεηξνθίλεηε ζάξσζε. 

 
 
Παηήζηε αλαδήηεζεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Παηήζηε αλαδήηεζεο. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ATV/DTV/ATV+DTV. 
 
Απηόκαηε ζάξσζε 
Ζ απηόκαηε αλαδήηεζε κπνξεί λα αλαδεηήζεη απηόκαηα έλα απνηειεζκαηηθό θαλάιη 
πξνγξάκκαηνο. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Απηόκαηε ζάξσζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, Παηήζηε OK γηα λα 
μεθηλήζεη ε απηόκαηε αλαδήηεζε. 
Δάλ ζέιεηε λα ζηακαηήζεηε ηελ αλαδήηεζε, Παηήζηε ΔΞΟΓΟ ή ΜΔΝΟΎ γηα λα 
ζηακαηήζεηε ηελ αλαδήηεζε. 
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ηειεόξαζε 
 
Λίζηα θαλαιηώλ 
Γείηε όια ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λίζηα θαλαιηώλ. Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Όια/Αγαπεκέλα. 
(Ζ πξναηξεηηθή ιεηηνπξγία είλαη ίδηα κε ηνλ ηύπν αλαδήηεζεο ATV&DTV.) 
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ηειεόξαζε 
 
EPG 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε EPG. Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
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ηειεόξαζε 
 

Κλειδαριά 
Παηήζηε κελνύ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Κιείδσκα. 
Παηήζηε OK γηα λα εηζαγάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. (Ο θσδηθόο πξόζβαζεο 

γηα ην δείπλν είλαη 4711) 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο/Κιείδσκα 
ζπζηήκαηνο/Κιείδσκα πιήθηξσλ/Γνληθή θαζνδήγεζε. 
 
Άιιαμε θσδηθό 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο. Παηήζηε ENTER γηα λα 
νξίζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο. 
 
Κιείδσκα ζπζηήκαηνο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Κιείδσκα ζπζηήκαηνο. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ελεξγό/απελεξγό. 
 
Κιεηδαξηά 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Κιεηδαξηά. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ελεξγό/απελεξγό. 
 
Γνληθή θαζνδήγεζε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Γνληθή θαζνδήγεζε. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
Off/10/12/14/16/18. 
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ηειεόξαζε 
 

Κοινός 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Κνηλόο. 
Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
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ηειεόξαζε 
 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Ρύζκηζε PVR/Ρπζκίζεηο ρξνλνδηαθόπηε/Μπιε 
νζόλε/Πξνηηκήζεηο γιώζζαο ήρνπ/Δπηινγή ςεθηαθνύ CC/Ρύζκηζε HDMI CEC/Λεηηνπξγία 
ECO/Δπαλαθνξά κελνύ. 
 
Ρύζκηζε PVR 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Ρύζκηζε PVR. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List. 
Παηήζηε ΔΗΑΓΧ γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ. 
 
Ρπζκίζεηο ρξνλνδηαθόπηε 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Ρπζκίζεηο ρξνλνδηαθόπηε. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε OSD Υξνλνδηαθόπηεο / Υξνλνδηαθόπηεο απηόκαηεο 
αλακνλήο / Υξνλνδηαθόπηεο ύπλνπ. 
Παηήζηε ΔΗΑΓΧ γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ. 

 
OSD Timer 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε OSD Timer. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Off/5sec/15sec/30sec/40sec. 
 
Υξνλόκεηξν απηόκαηεο αλακνλήο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Υξνλόκεηξν απηόκαηεο αλακνλήο. 
Παηήζηε γηα λα επηιέμεηε Μαθξηά από/3ώξα/4ώξα/5ώξα. 
 
Υξνλνδηαθόπηεο ύπλνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Υξνλνδηαθόπηεο ύπλνπ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηεβεζηόο /15ιεπηό/30ιεπηό/45ιεπηό/ 
60ιεπηό/90ιεπηό/120ιεπηό/240ιεπηό.. 
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ηειεόξαζε 
 
Μπιε νζόλε 
Ρπζκίζηε ην ρξώκα θόληνπ ζε κπιε όηαλ δελ ππάξρεη ζήκα εηζόδνπ. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Μπιε νζόλε. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ελεξγό/απελεξγό. 
 
Πξνηίκεζε γιώζζαο ήρνπ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Πξνηίκεζε γιώζζαο ήρνπ. Παηήζηε OK&▼/▲ γηα λα 
επηιέμεηε. 
 
Δπηινγή CC ςεθηαθνύ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Δπηινγή CC ςεθηαθνύ. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ελεξγό/απελεξγό. 
 
Ρύζκηζε HDMI CEC 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηεΡύζκηζε HDMI CEC. 
Παηήζηε OK γηα λα εηζέιζεηε ζην ππνκελνύ. 
 

 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε CEC/Tv Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε/Απηόκαηε 
απελεξγνπνίεζε/Λίζηα ζπζθεπώλ. εκείσζε: Όιεο νη Δπηινγέο είλαη δηαζέζηκεο κόλν όηαλ 
ην CEC επηιέμεη Δλεξγό. 
 
CEC 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε CEC.θαη Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε ελεξγό/απελεξγό. Οη 
αθόινπζνη όξνη είλαη δηαζέζηκνη κόλν όηαλ είλαη επηιεγκέλν ην "Δλεξγό" ζην CEC. 
 
Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ηειεόξαζεο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε ηεο ηειεόξαζεο θαη Παηήζηε ◄/► 
γηα λα επηιέμεηε ελεξγό/απελεξγό. 
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ηειεόξαζε 
 
Απηόκαηε απελεξγνπνίεζε ζπζθεπήο 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Απελεξγνπνίεζε ζπζθεπήο θαη παηήζηε ◄/► γηα λα 
επηιέμεηε ελεξγό/απελεξγό. Λίζηα ζπζθεπώλ 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Λίζηα ζπζθεπώλ θαη Παηήζηε ENTER γηα είζνδν. 
 
Λεηηνπξγία ECO 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία ECO. Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε 
ελεξγό/απελεξγό. 
 
Δπαλαθνξά κελνύ 
Αλαθαιέζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε. 
Παηήζηε ▼/▲ γηα λα επηιέμεηε Δπαλαθνξά κελνύ. 
Παηήζηε ENTER γηα είζνδν γηα επαλαθνξά ηεο ξύζκηζεο. 
 

Πξνθαηαβνιή 
Παηήζηε ΜΔΝΟΎ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ. 
Παηήζηε ◄/► γηα λα επηιέμεηε Πξνθαηαβνιή. 
Παηήζηε ΔΗΑΓΧ γηα λα εηζέιζεηε ζηε ξύζκηζε ζπζηήκαηνο. 
(Παξαθαιώ αλαηξέμηε ζην ηκήκα Αξρηθή ζειίδα--Ρύζκηζε) 
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Βνήζεηα 

Βνήζεηα 

Υσξίο ξεύκα 
• Διέγμηε αλ ην θαιώδην ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ηεο ηειεόξαζεο είλαη ζπλδεδεκέλν ή όρη.  Αλ 
ζπλερίδεη λα κελ έρεη ξεύκα, παξαθαινύκε απνζπλδέζηε ην βύζκα θαη επαλαζπλδέζηε ην ζηελ 
ππνδνρή κεηά από 60 δεπηεξόιεπηα. Δλεξγνπνηήζηε μαλά. 

Σν ζήκα δελ ιακβάλεηαη 
ζσζηά 

•Δλδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ δηπιέο ή ςεπδείο εηθόλεο ζηελ ηειεόξαζε, αλ ππάξρνπλ ςειά θηίξηα 
ή βνπλά θνληά ζηελ πεξηνρή ζαο. Μπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ηελ εηθόλα κέζσ ρεηξνθίλεηνπ 
ρεηξηζκνύ: ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαλνληζκνύ κηθξνκεηξηθήο θιίκαθαο Βεξληέξνπ ή λα 
πξνζαξκόζεηε ηελ θαηεύζπλζε ηεο εμσηεξηθήο θεξαίαο. 
•Αλ ρξεζηκνπνηείηε εζσηεξηθή θεξαία, θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα είλαη αθόκε 
πην δύζθνιε ε ιήςε ζήκαηνο. Πξνζαξκόζηε ηελ θαηεύζπλζε ηεο θεξαίαο γηα βέιηηζηε ιήςε. Αλ 
απηό δελ βειηηώζεη ηελ ιήςε, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζεηε εμσηεξηθή θεξαία. 

Υσξίο εηθόλα •Διέγμηε αλ ε θεξαία είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε ζην πίζσ κέξνο ηεο ηειεόξαζεο. » Γείηε άιια 
θαλάιηα γηα λα ειέγμεηε αλ ην πξόβιεκα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη.  

Σα βίληεν δελ έρνπλ ήρν •Γνθηκάζηε λα αλεβάζεηε ηελ έληαζε. 
•Διέγμηε αλ ν ήρνο ηεο ηειεόξαζεο είλαη ζηε ζίγαζε ή όρη. 

Ο ήρνο ππάξρεη αιιά ην 
βίληεν δελ εκθαλίδεηαη ή 
είλαη απνρξσκαηηζκέλν. 

• Γνθηκάζηε λα πξνζαξκόζεηε ηελ αληίζεζε θαη ηε θσηεηλόηεηα. 

Ο ζηαηηθόο ζόξπβνο 
επεξεάδεη ην βίληεν θαη 
ηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ. 

• Διέγμηε αλ ε θεξαία είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε ζην πίζσ κέξνο ηεο ηειεόξαζεο. 

Γηαθεθνκκέλεο γξακκέο 
ζηελ νζόλε 

• Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο όπσο ζεζνπάξ ή ειεθηξηθέο ζθνύπεο, θηι. ελδέρεηαη λα παξεκβαίλνπλ 
ζην ζεη ηεο ηειεόξαζήο ζαο. Απελεξγνπνηήζηε απηέο ηηο ζπζθεπέο. 

Σν ηειερεηξηζηήξην δελ 
ιεηηνπξγεί. 

•Φξνληίζηε λα αθαηξέζεηε ην ηειερεηξηζηήξην από ηελ πιαζηηθή ζαθνύια. Πξνζπαζήζηε λα 
ρξεζηκνπνηείηε ην ηειερεηξηζηήξην ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ ηειεόξαζε. Διέγμηε νη 
κπαηαξίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά ή δνθηκάζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε λέεο κπαηαξίεο ζην 
ηειερεηξηζηήξην. 
•Ζ ηειεόξαζε ζα κπεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο αλ δελ ιάβεη θακία απόθξηζε ζε κεξηθά ιεπηά. 

Υσξίο βίληεν (Λεηηνπξγία 
Ζ/Τ) 

•Παξαθαινύκε ειέγμηε αλ ην θαιώδην είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ζύξα VGA ή αλ ην 
θαιώδην είλαη ιπγηζκέλν ζε κεξηθά ζεκεία. 

Κάζεηε γξακκή πνπ 
αλαβνζβήλεη (Λεηηνπξγία 
Ζ/Τ) 

•Μπείηε ζην βαζηθό κελνύ θαη πξνζαξκόζηε ηελ θάζεηε ηνπνζέηεζε γηα λα εμαιείςεηε ηελ 
θάζεηε γξακκή. 

Οξηδόληηα γξακκή 
(Λεηηνπξγία Ζ/Τ) 

•Πξνζαξκόζηε ηελ νξηδόληηα ηνπνζέηεζε ηεο νζόλεο γηα λα εμαιείςεηε ηπρόλ νξηδόληηεο 
γξακκέο. 

Ζ νζόλε είλαη πνιύ 
θσηεηλή ή ζθνηεηλή 
(Λεηηνπξγία Ζ/Τ) 

•Πξνζαξκόζηε ηε θσηεηλόηεηα ή ηελ αληίζεζε ζην βαζηθό κελνύ. 

Κακία απόθξηζε από ηνλ 
Ζ/Τ •Διέγμηε αλ ε αλάιπζε νζόλεο ηνπ Ζ/Τ έρεη ξπζκηζηεί ζε ζπκβαηή αλάιπζε κε ηελ ηειεόξαζε. 

Δκθαλίδνληαη γξακκέο 
όηαλ ε ζπζθεπή είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
ζύξα RCA 

•Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε θαιώδην θαιήο πνηόηεηαο. 

Σα πξνβιήκαηα δελ 
επηιύνληαη 

•Απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη πεξηκέλεηε γηα 30 δεπηεξόιεπηα, έπεηηα 
επαλαζπλδέζηε ην ζηελ ππνδνρή. Αλ εμαθνινπζείηε λα έρεηε πξνβιήκαηα, κελ επηρεηξήζεηε λα 
επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο ηελ ηειεόξαζε. Δπηθνηλσλήζηε κε ην θέληξν ζέξβηο. 

Θα ππάξρεη πιήξεο εηθόλα θαη ε θσηεηλόηεηα ζα κεησζεί εάλ ε ηειεόξαζε είλαη ζην Note. 
Δπνκέλσο, κελ θξαηάηε ηελ ηειεόξαζε ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, ηε ζηαηηθή εηθόλα γηα πνιύ κεγάιν 
ρξνληθό δηάζηεκα. Μελνύ ή ίδηα εηθόλα πνπ έρεη κεγάιε δηαθνξά ζηε θσηεηλόηεηα θαη ηελ 
αλαινγία αληίζεζεο γηα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 
εκείσζε: Σν πάλει ηειεόξαζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηερλνινγία πνιύ πςειήο αθξίβεηαο 
πνπ ζαο πξνζθέξεη ιεπηέο ιεπηνκέξεηεο εηθόλαο ζε δσληαλά ρξώκαηα. Πεξηζηαζηαθά, κεξηθά κε 
ελεξγά pixel κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε σο ζηαζεξό ζεκείν θόθθηλνπ, πξάζηλνπ, κπιε ή 
ιεπθνύ. εκεηώζηε όηη απηό δελ επεξεάδεη ηελ απόδνζε ηνπ πξντόληνο. 
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