
2 Συνδέστε την κεραία στην τηλεόρασή σας

3 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο1

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA/R3 ή ισοδύναμου 
τύπου. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-) όταν εισάγετε 
τις μπαταρίες και επανατοποθετήστε το κάλυμμα των 
μπαταριών.

Συνδέστε το καλώδιο ρευματοληψίας στην πρίζα ρεύματος 
δικτύου. Τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης 
αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση 
αναμονής, είτε:

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονής, ένα αριθμητικό πλήκτρο ή 
το πλήκτρο Πρόγραμμα +/- του τηλεχειριστηρίου.

2. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή ή το πλήκτρο Πρόγραμμα +/- 
της τηλεόρασης.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση4
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Διαδικασία Αυτόματης Αρχικής Ρύθμισης6

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ. Για να 
συνδέσετε τις δύο μονάδες, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI 
προς HDMI. Για να επιλέξετε την είσοδο HDMI, πιέστε το 
πλήκτρο SOURCE του τηλεχειριστηρίου. Κάθε φορά που το 
πατάτε, το μενού επί της οθόνης επιβεβαιώνει την επιλογή 
σας.

Είσοδος HDMI5

Προς σύνδεση HDMI 
στη συσκευή

Όταν θέσετε την τηλεόραση για πρώτη φορά σε λειτουργία, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας 
καθοδηγήσει για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Πρώτα θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής 
γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.
Στην επόμενη οθόνη, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.
Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής

Ψηφιακά κεραίας: Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή αναζήτησης εκπομπών, η τηλεόραση 
θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επίγειες εκπομπές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες 
αρχικές ρυθμίσεις.
Ψηφιακά καλωδιακής: Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή αναζήτησης εκπομπών, η 
τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές καλωδιακής τηλεόρασης, 
αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις άλλες προτιμήσεις σας μπορεί 
να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την έναρξη της αναζήτησης. Επιλέξτε Ναι και πιέστε 
OK για να προχωρήσετε. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε Όχι και πιέστε ΟΚ. Μπορείτε 
να επιλέξετε Δίκτυο ή να ρυθμίσετε τιμές όπως Συχνότητα, Κωδικός δικτύου και Βήμα 
Αναζήτησης. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο OK. 
Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο Βήμα αναζήτησης.
Δορυφορικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών Δορυφορική, η 
τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, 
αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση 
δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανιστεί το 
μενού Τύπος κεραίας. Μπορείτε να επιλέξετε Τύπο κεραίας ως Απ' ευθείας, Ένα καλώδιο 
δορυφορικής ή Διακόπτης DiSEqC χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.
Αναλογικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών Αναλογικά, η τηλεόραση 
θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές 
ρυθμίσεις.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως αγαπημένο. Κατά τη διαδικασία 
αναζήτησης, προτεραιότητα θα δίνεται στον επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια του θα 
αναφέρονται πρώτα στη Λίστα καναλιών. Όταν τελειώσει, πιέστε OK για να συνεχίσετε.
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Λειτουργία καταστήματος (προαιρ.). 
Αυτή η επιλογή προορίζεται μόνο για χρήση μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να 
επιλέξετε Οικιακή λειτουργία.
Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες 
εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών.
Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστούν στη οθόνη τα αποτελέσματα 
αναζήτησης. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού Επεξεργασία 
λίστας καναλιών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας 
ή να πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.
Σημείωση: Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αρχικοποίηση της πρώτης 
εγκατάστασης.
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