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Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο

Συνδέστε την κεραία/ καλωδιακή λήψη απευθείας 
στην τηλεόρασή σας

Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα

Είσοδος HDMI

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

6 Αρχίστε τη διαδικασία Αυτόματης Αρχικής Ρύθμισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για 
την πρώτη εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει 
την κεραία/ καλωδιακή λήψη και δεν έχει εισαχθεί 
άρθρωμα κοινής διεπαφής (Common Interface, CI). Μην 
εισάγετε άρθρωμα κοινής διεπαφής στη διάρκεια της 
διαδικασίας αναζήτησης.
Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα 
εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την 
επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.
Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Πρώτη Εγκατάσταση (FTI). 
Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
πλοήγησης και όταν τελειώσετε, πιέστε ΟΚ για να συνεχίσετε.

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.

Προς σύνδεση HDMI 
στη συσκευή
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Quick Start Guide

Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του 
τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ΑΑΑ. 
Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών 
συμφωνούν με τις ενδείξεις στο χώρο μπαταριών 
(τηρήστε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι το 
κάλυμμα.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την 
κατάσταση αναμονής, είτε:
1.  Πιέστε το πλήκτρο “   ”, τα πλήκτρα P+ / P- ή ένα αριθμητικό 

πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
2. Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου η τηλεόραση 

ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Λειτουργία 
καταστήματος που είναι διαθέσιμη στο μενού "Άλλες 
ρυθμίσεις" και τότε τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας 
θα εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα εμφανιστεί 
μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε ΝΑΙ για να 
προχωρήσετε. 
Αν επιλεγεί Οικιακή λειτουργία, η Λειτουργία καταστήματος 
δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την Πρώτη εγκατάσταση. Πιέστε 

Εγκατάσταση καλωδιακής

Επιλέξτε ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ και πιέστε το πλήκτρο OK στο 
τηλεχειριστήριο. Για να συνεχίσετε επιλέξτε ΝΑΙ και πιέστε 
ΟΚ. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε ΟΧΙ και πιέστε 
ΟΚ. Από την οθόνη αυτή μπορείτε να επιλέξετε περιοχές 
συχνοτήτων. 
Εισάγετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα, 
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. 
Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα 
με το επιλεγμένο βήμα αναζήτησης.

Εγκατάσταση κεραίας

Αν επιλέξετε ΚΕΡΑΙΑ από την οθόνη Τύπος αναζήτησης, η 
τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους ψηφιακούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακύρωση μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 
MENU.
Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, στη οθόνη 
θα εμφανιστεί η Λίστα καναλιών. Αν σας αρέσει ο τρόπο 
ταξινόμησης σύμφωνα με τον αριθμό LCN (*), επιλέξτε 
"Ναι" και κατόπιν πιέστε OK.
Πιέστε το πλήκτρο MENU αν θέλετε να βγείτε από τη λίστα 

Κεραία ή καλωδιακή

Συνδέστε το φις στην πρίζα...

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης

ΚΕΡΑΙΑ

50345826

Εγκατάσταση κεραίας: Αν επιλέξετε ΚΕΡΑΙΑ από την οθόνη Τύπος
Εγκατάσταση δορυφορικής: Αν επιλέξετε Δορυφορική από την οθόνη 
Τύπος αναζήτησης, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα δορυφόρο και να 
παρακολουθήσετε δορυφορικά κανάλια. Όταν επιλέξετε εγκατάσταση 
Δορυφορικής, θα εμφανιστεί το μενού Τύπος κεραίας. Υπάρχουν τρεις 
τύποι επιλογής κεραίας. Μπορείτε να επιλέξετε τύπο Κεραίας ως Απ' 
ευθείας, Unicable ή Διακόπτης DiSEqC χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
κατεύθυνσης Αριστερά ή Δεξιά.
Απ' ευθείας: Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και απ' ευθείας συνδεδεμένο 

δορυφορικό κάτοπτρο, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Μετά την 
επιλογή Απ' ευθείας, θα εμφανιστεί μια άλλη οθόνη μενού. Επιλέξτε 
ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε ΟΚ για αναζήτηση υπηρεσιών 
(καναλιών).

Ενός καλωδίου: Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα ενός καλωδίου 
(Unicable), επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για συνέχιση. 
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. 
Πιέστε OK για να γίνει σάρωση για υπηρεσίες.
Διακόπτης DiSEqC: Αν έχετε πολλά δορυφορικά κάτοπτρα και διακόπτη 
DiSEqC, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Θα εμφανιστεί κι άλλη οθόνη 
μενού αφού επιλέξετε Διακόπτης DiSEqC. Μπορείτε να ρυθμίσετε 
τέσσερις επιλογές DiSEqC (αν είναι διαθέσιμες). Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ 
πλήκτρο για να σαρώσετε όλους τους δορυφόρους ή πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ 
πλήκτρο για να σαρώσετε μόνο τον επισημασμένο δορυφόρο. Για 
αποθήκευση και έξοδο πιέστε το πλήκτρο OK.
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