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Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης

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.

3 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα

2 Συνδέστε την κεραία στην τηλεόρασή σας

ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δορυφορική

Κεραία
ή

Καλώδιο

*Οι επιλογές σύνδεσης στην πίσω πλευρά μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με το μοντέλο

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα, ανάβει 
η LED 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.

--------- ή ---------
2. Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών στην τηλεόραση 
έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση 
αναμονής.
* Η εμφάνιση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου και η θέση 
των κουμπιών χειρισμού στην τηλεόραση μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση (ανάλογα με το μοντέλο)4

ή



Διαδικασία Αυτόματης εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)6

Π Ρ Ι Ν  Τ Η  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η  Β Ε Β Α Ι Ω Θ Ε Ι Τ Ε  Ο Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  
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.

* Η εμφάνιση του πλήκτρου SOURCE (πηγής σήματος) μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου.

Είσοδος HDMI5

SOURCESOURCE
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. Αυτή η επιλογή 
προορίζεται μόνο για χρήση μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε Οικιακή 
λειτουργία.
Πιέστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεις 
Δικτύου/Internet. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα σχετικά με τη σύνδεση Internet στην επόμενη σελίδα για να 
διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, πιέστε OK για να 
συνεχίσετε.
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.



Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet7

Η λειτουργία Συνδεσιμότητα επιτρέπει στην τηλεόρασή σας να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, είτε ενσύρματα 
είτε ασύρματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα δικτύωσης για να συνδεθείτε στην Πύλη ή για να 
έχετε πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή 
πολυμέσων και να τα αναπαραγάγετε/εμφανίσετε στην τηλεόρασή σας. 
Ωστόσο αν η τηλεόρασή σας δεν έχει προσαρμογέα USB για ασύρματη σύνδεση ή ενσωματωμένη υποστήριξη 
Wi-Fi, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Ενσύρματη σύνδεση. Προσθέστε την τηλεόρασή σας στο οικιακό σας 
δίκτυο συνδέοντάς τη στο μόντεμ/δρομολογητή μέσω ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται), όπως δείχνει η 
εικόνα.
Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση με το ασύρματο δίκτυό σας ενδέχεται να χρειαστείτε προσαρμογέα 
(dongle) USB για ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να τον συνδέσετε σε μία απ τις εισόδους USB της τηλεόρασης. Αν 
η τηλεόρασή σας διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi, δεν χρειάζεστε πρόσθετους προσαρμογείς για 
ασύρματη σύνδεση. 
Πιέστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το κύριο μενού της τηλεόρασης. Επιλέξτε Σύστημα>Ρυθμίσεις 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης και πιέστε OK για είσοδο. Επισημάνετε τις Ρυθμίσεις 
Δικτύου/Internet και πιέστε OK. Ενώ έχει επισημανθεί ο Τύπος Δικτύου, πιέστε τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά για 
να επιλέξετε τύπο σύνδεσης. Η ενσύρματη σύνδεση θα δημιουργηθεί αυτόματα. Αν επιλεγεί ασύρματη 
σύνδεση, η τηλεόραση θα αναζητήσει τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και θα τα αναφέρει σε λίστα όταν τελειώσει. 
Επιλέξτε ένα και πιέστε το πλήκτρο OK για να συνδεθείτε. Αν το ασύρματο δίκτυο προστατεύεται με κωδικό 
πρόσβασης, θα πρέπει να καταχωρίσετε το σωστό κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο. Αφού έχετε 
δημιουργήσει μια ασύρματη σύνδεση, αυτή θα απομνημονευτεί και δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε πάλι τον 
κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο ίδιο ασύρματο δίκτυο. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή 
αυτό το αποθηκευμένο προφίλ Wi-Fi. Αν πραγματοποιηθεί Πρώτη εγκατάσταση, θα διαγραφεί και αυτό το 
προφίλ.
Πιέστε το πλήκτρο Internet στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη, ενώ είναι 
συνδεδεμένη η τηλεόρασή σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και 
υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα διαδικτυακής πύλης που σας προσφέρει η τηλεόρασή σας.
Σημείωση: Το περιεχόμενο της σελίδας Πύλη υπόκειται σε αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.
Σύνδεσμος λήψης λογισμικού Nero MediaHome: http://www.nero.com/mediahome-tv.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενσύρματη σύνδεσηΑσύρματη σύνδεση

Καλώδιο LAN (Ethernet)

Ή

Είσοδοι USB στην πίσω 
αριστερή πλευρά της 
τηλεόρασης

Είσοδος LAN στην πίσω 
πλευρά της τηλεόρασης

Ευρυζωνική 
ISP 
Σύνδεση

Ευρυζωνική 
ISP 
Σύνδεση

Τηλεόραση με 
ενσωματωμένη 
υποστήριξη Wi-Fi

Προσαρμογέα 
USB 
Ασύρματης 
σύνδεσης
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Πληροφορίες ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας σε ακραίες 
συνθήκες περιβάλλοντος γιατί αυτό μπορεί να της 
προκαλέσει ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, 
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ 
ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΣΕΡΒΙΣ.

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για 
το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών 
(καταιγίδων, αστραπών) και σε μεγάλες 
περιόδους μη χρήσης (διακοπές) αποσυνδέστε 
τη συσκευή της τηλεόρασης από το δίκτυο 
ρεύματος. Το φις ρευματοληψίας χρησιμοποιείται 
για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο 
παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να 
παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης.

Αυτό το σύμβολο είναι παρόν όταν στη 
βιβλιογραφία της συσκευής υπάρχουν πολύ 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
και τη συντήρηση της συσκευής.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως 
τις παρούσες οδηγίες πριν την 
εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήσετε άτομα 
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης 
να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική συσκευή χωρίς 
επίβλεψη.
• Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο 

τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή. 
• Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. 
• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε επιφάνειες 

που έχουν κλίση ή δεν είναι σταθερές, μπορεί η 
τηλεόραση να πέσει.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εύκρατα 
κλίματα.

• Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι 
εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την 
τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο 
ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φις 
μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος 
από το φις, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από 
την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία 

περίπτωση μην αγγίξετε το καλώδιο ρεύματος/το 
φις με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ 
κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με 
άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται 
να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες 
αυξημένης υγρασίας. Η τηλεόραση δεν πρέπει να 
εκτίθεται σε υγρά. Σε περίπτωση που το περίβλημα 
έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό, αποσυνδέστε 
αμέσως την τηλεόραση από την πρίζα και ζητήστε 
τον έλεγχό της από εξουσιοδοτημένο τεχνικό πριν 
τη χρησιμοποιήσετε πάλι.

• Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο 
ηλιακό φως ή σε γυμνές φλόγες και μην 
την τοποθετείτε κοντά σε ισχυρές πηγές 
θερμότητας όπως ηλεκτρικές σόμπες.

• Η ακρόαση σε υπερβολικά υψηλή ένταση 
ήχου από ακουστικά οποιουδήποτε τύπου 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται πάνω στην 
τηλεόραση πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα 
κεριά.

• Για την πρόληψη τραυματισμού, όταν η τηλεόραση 
εγκαθίσταται στον τοίχο (αν διατίθεται η προαιρετική 
δυνατότητα), αυτή πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο 
προσεκτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες.

• Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη 
λίγα μη ενεργά εικονοστοιχεία (πίξελ) με τη μορφή 
σημείων σταθερού χρώματος, μπλε, πράσινου ή 
κόκκινου. Έχετε υπ’ όψη σας ότι αυτό δεν επηρεάζει 
την απόδοση του προϊόντος σας. Προσέχετε να 
μη χαράξετε την οθόνη με νύχια ή άλλα σκληρά 
αντικείμενα. 

• Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τηλεόραση 
από την πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, 
στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

 Προειδοποίηση
Κ ί ν δ υ ν ο ς  σ ο β α ρ ο ύ 
τραυματισμού ή θανάτου

 Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας

Κίνδυνος από επικίνδυνη 
ηλεκτρική τάση

 Προσοχή
Κίνδυνος τραυματισμού ή 
υλικών ζημιών

 Σημαντικό
Να χε ιρ ίζεστε  σωστά το 
σύστημα

 Επισήμανση Πρόσθετες παρατηρήσεις
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Σημάνσεις πάνω στο προϊόν
Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται 
πάνω στο προϊόν για να επισημαίνουν περιορισμούς 
και προφυλάξεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε 
εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου 
το προϊόν φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνετε υπ’ 
όψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη 
χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την 

ηλεκτρική γη.
Εξοπλισμός κατηγορίας II με λειτουργική 
γείωση: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση 

ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη, ενώ η σύνδεση 
γείωσης χρησιμοποιείται για λειτουργικούς σκοπούς.

Προστατευτική σύνδεση γείωσης: Ο 
επισημαινόμενος ακροδέκτης προορίζεται για 
σύνδεση του προστατευτικού αγωγού γείωσης 

που σχετίζεται με την καλωδίωση τροφοδοσίας.
Ακροδέκτης υπό επικίνδυνη τάση: Ο 
ακροδέκτης (Οι ακροδέκτες) που επισημαίνεται(-
ονται) είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας.
Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η 
περιοχή (Οι περιοχές) που επισημαίνεται(-
ονται) περιέχει(-ουν) μπαταρίες τύπου 

κέρματος ή κουμπιού.
Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 
1: Αυτό το προϊόν περιέχει 
πηγή λέιζερ κατηγορίας 
1 η οποία είναι ασφαλής 
υπό εύλογα προβλέψιμες 

συνθήκες λειτουργίας.

i

CLASS 1
LASER PRODUCT 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, 

Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων
(Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ή) Αυτό το 

προϊόν μπορεί να περιέχει(-ουν) μπαταρία 
τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταποθεί 
η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά 
εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να 

επιφέρει το θάνατο.
Κρατάτε καινούργιες και χρησιμοποιημένες 

μπαταρίες μακριά από παιδιά.
Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει 
με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του 
προϊόντος και κρατήστε το μακριά από 

παιδιά.
Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να 

έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε 
οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε 

άμεση ιατρική προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε 
τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει 

ευστάθεια. Μια τηλεόραση μπορεί να 
πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό 
ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε 
παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη 

λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
• Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστά 

ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
• Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να 

στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
• Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει 

από την άκρη του επίπλου όπου στηρίζεται.
• Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε 

οποιοδήποτε έπιπλο (π.χ. σε ντουλάπια 
ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση και του 
επίπλου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο 
στήριγμα.

• Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με 
τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε 
έπιπλα για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα 
χειριστήριά της.

Σε περίπτωση διατήρησης και αλλαγής θέσης της 
ήδη υπάρχουσας τηλεόρασής σας, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται επίσης οι παραπάνω προφυλάξεις.
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Προετοιμασία
Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο 
τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή. Για να 
αποφύγετε βλάβες και μη ασφαλείς καταστάσεις, 
παρακαλούμε μην τοποθετείτε οποιαδήποτε 
αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή αυτή σε εύκρατα κλίματα.

Χαρακτηριστικά
• Έγχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό
• Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/

δορυφορική τηλεόραση (DVB-T-T2/C/S-S2) 
(ανάλογα με το μοντέλο)

• Είσοδοι HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που 
διαθέτουν υποδοχές HDMI

• Είσοδος USB
• Σύστημα μενού επί της οθόνης (OSD)
• Υποδοχή Scart για εξωτερικές συσκευές (όπως 

συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές εγγραφής 
βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)

• Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
• Τελετέξτ
• Σύνδεση ακουστικών
• Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
• Χειροκίνητος συντονισμός
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως οκτώ 

ώρες.
• Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου
• Κλείδωμα προστασίας
• Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
• Αναπαραγωγή NTSC
• Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης 

Ήχου)
• Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων)
• Είσοδος Η/Υ (PC)
• Λειτουργία παιχνιδιού
• Λειτουργία Απενεργοποίησης εικόνας
• Εγγραφή προγραμμάτων
• Χρονική μετατόπιση προγράμματος
• Pixellence
• Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ

• 802.11n υποστήριξη WiFi, ενσωματωμένη ή μέσω 
προσαρμογέα USB

• DLNA

Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά 
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 
μοντέλο.

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα
PAL BG/I/DK/II’
SECAM BG/DK

Λαμβανόμενα κανάλια

VHF (ΜΠΑΝΤΑ I/III) 
UHF (ΜΠΑΝΤΑ U) - 
ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

Αριθμός 
προσυντονιζόμενων 
καναλιών

1000 (χωρίς δορυφορική)
10000 (με δορυφορική)

Ένδειξη καναλιού Ένδειξη επί της οθόνης 
(OSD)

Είσοδος κεραίας RF 75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)

Τάση λειτουργίας 220-240V AC, 50Hz.

Ήχος

Γερμανικό Nicam
SRS TruSurround (εξαρτάται 
από το μοντέλο)
DTS TruSurround (εξαρτάται 
από το μοντέλο)

Κατανάλωση ρεύματος 
(W)

Ανατρέξτε στην ετικέτα στο 
πίσω κάλυμμα

Θερμοκρασία 
λειτουργίας και 
υγρασία λειτουργίας

0ºC έως 40ºC, 85% σχετ. 
υγρασία μέγ.
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Απόρριψη άχρηστων υλικών: 
Η συσκευασία και τα βοηθητικά μέσα συσκευασίας 
είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει κατά κύριο λόγο 
να ανακυκλώνονται. Πρέπει να κρατάτε τα υλικά 
συσκευασίας, όπως τις πλαστικές σακούλες, μακριά 
από τα παιδιά. Οι μπαταρίες, περιλαμβανομένων 
αυτών που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, δεν πρέπει 
να πετάγονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 
Παρακαλούμε η απόρριψη των χρησιμοποιημένων 
μπαταριών να γίνεται με τρόπο φιλικό για το 
περιβάλλον. Βρείτε τους ισχύοντες από το νόμο 
κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στην περιοχή σας.
• Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες. 
Κίνδυνος έκρηξης. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο 
με ίδιες ή ισοδύναμου τύπου.
•  Η παραπάνω σήμανση ε ίναι  σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/19/
ΕΚ περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η 
σήμανση υποδηλώνει την απαίτηση 
ΝΑ ΜΗΝ πετάτε  τον  εξοπλ ισμό, 
περιλαμβανομένων εξαντλημένων ή 
άχρηστων μπαταριών, ως αταξινόμητα 
ο ι κ ι α κ ά  α π ο ρ ρ ί μ μ α τ α ,  α λ λ ά  ν α 
χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα 
επιστροφής και συλλογής. Αν οι μπαταρίες 
ή οι συσσωρευτές που περιλαμβάνονται 
στον εξοπλισμό αυτό έχουν επισημανθεί με το χημικό 
σύμβολο Hg, Cd ή Pb, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία 
έχει περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα περισσότερο 
από 0,0005% υδράργυρο, ή περισσότερο από 0,002% 
κάδμιο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Γνωστοποίηση (εξαρτάται από το μοντέλο)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Το 
σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο διπλού-D είναι 
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface, 
και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή 
κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing 
LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες 
χώρες.

Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά 
σήματα της Google Inc.
Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, 
βλέπε http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται με άδεια 
από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο 
και το DTS και το σύμβολο μαζί είναι καταχωρημένα 
εμπορικά σήματα, και το DTS TruSurround είναι 
εμπορικό σήμα της DTS, Inc.© DTS, Inc. Με την 
επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, 
βλέπε http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται με 
άδεια από την DTS Licensing Limited. Τα DTS, DTS-
HD, το Σύμβολο, & DTS or DTS-HD και το Σύμβολο 
μαζί είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της DTS, 
Inc.© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
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Τηλεχειριστήριο RC 4870 (εξαρτάται από το μοντέλο)

Σημείωση: Οι ενδείξεις των κουμπιών λειτουργιών 
σε ορισμένες οθόνες μενού μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. 
Ακολουθήστε τις λειτουργίες των πλήκτρων που 
εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

(*) ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ: 
Αυτό το πλήκτρο μπορεί να έχει μια προεπιλεγμένη λειτουργία, 
ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε σε αυτό το πλήκτρο 
να αντιστοιχίσετε μια ειδική λειτουργία, πατώντας το για 
πέντε δευτερόλεπτα, όταν είστε σε μια επιθυμητή πηγή ή 
κανάλι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. 
Τώρα το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη 
λειτουργία.
Σημειώστε ότι αν εκτελέσετε την Πρώτη εγκατάσταση, ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη του 
λειτουργία.

TV

1. Αναμονή: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την τηλεόραση
2. TV: Εμφανίζει τη λίστα καναλιών / Αλλάζει πηγή σε τηλεόραση
3. Ένταση ήχου +/-
4. Μενού: Εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης
5. OK: Επιβεβαιώνει τις επιλογές του χρήστη, διατηρεί τη 

σελίδα (σε λειτουργία Τελετέξτ), προβάλλει τη λίστα καναλιών 
(λειτουργία DTV)

6. Πίσω/Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, 
άνοιγμα σελίδας ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξτ)

7. Ίντερνετ: Ανοίγει τη σελίδα της πύλης, όπου μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές που βασίζονται 
στο Διαδίκτυο

8. Το Πλήκτρο μου 1 (*)
9. Πηγή: Δείχνει όλες τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών και 

περιεχομένου
10. Έγχρωμα πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των έγχρωμων 

πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
11. Γλώσσα: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική 

τηλεόραση), εμφάνιση και αλλαγή γλώσσας ήχου/υποτίτλων 
(ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται)

12. Ταχεία επαναφορά: Κίνηση των καρέ προς τα πίσω σε μέσα 
όπως ταινίες

13. Παύση: Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής, έναρξη 
εγγραφής χρονικής μετατόπισης

14. Εγγραφή: Για εγγραφή προγραμμάτων
15. Αναπαραγωγή: Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων 

μέσων
16. Διακοπή: Σταματά το μέσον που αναπαράγεται
17. Ταχεία προώθηση: Κινεί τα καρέ προς τα εμπρός σε μέσα 

όπως ταινίες
18. Υπότιτλοι: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των 

υποτίτλων (όπου είναι διαθέσιμοι)
19. Οθόνη: Αλλάζει την αναλογία διαστάσεων της εικόνας στην 

οθόνη
20. Κείμενο: Εμφανίζει το κείμενο Τελετέξτ (όταν είναι διαθέσιμο). 

Πιέστε το πάλι για να εμφανίσετε το Τελετέξτ πάνω από μια 
κανονική εικόνα εκπομπής (μείξη)

21. Επισκόπηση μέσων: Ανοίγει την οθόνη Επισκόπησης μέσων
22. EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων): Εμφανίζει 

τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων
23. Έξοδος: Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ή 

επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
24. Πλήκτρα κατεύθυνσης: Βοηθούν στην πλοήγηση σε μενού, 

περιεχόμενο κλπ. και εμφανίζουν τις υποσελίδες σε λειτουργία 
Τελετέξτ όταν πατηθεί το Δεξιά ή Αριστερά

25. Γρήγορο μενού: Εμφανίζει μια λίστα μενού για γρήγορη 
πρόσβαση

26. Πληροφορίες:  Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με 
το περιεχόμενο επί της οθόνης, προβολή κρυμμένων 
πληροφοριών (αποκάλυψη - σε λειτουργία Τελετέξτ)

27. Πρόγραμμα +/-
28. Σίγαση ήχου: Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της 

τηλεόρασης
29. Εναλλαγή: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ προηγούμενου και 

τρέχοντος καναλιού ή πηγής
30. Αριθμητικά πλήκτρα: Αλλάζει κανάλι, εισάγει έναν αριθμό ή 

ένα γράμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη.
31. Netflix: Εκκίνηση της εφαρμογής Netflix.

Netflix: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να δείτε τον αριθμό 
ESN(*) σας και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Netflix.
(*) Ο αριθμός ESN είναι ένας μοναδικός αριθμός (ID) 
αναγνώρισης για την υπηρεσία Netflix, ο οποίος δημιουργείται 
ειδικά για την ταυτοποίηση της τηλεόρασής σας.
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Συνδέσεις

Σύνδεσμος Τύπος Καλώδια Συσκευή

Σύνδεση 
Scart 

(πίσω)

Σύνδεση 
VGA 

(πίσω)

ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV
Σύνδεση 
ήχου PC/

YPbPr 
(πλευρική)

Καλώδια ήχου PC/YPbPr  
(δεν παρέχονται)

ΠΛΕΥΡΙΚΌ AV Σύνδεση 
ήχου PC/

YPbPr 
(πλευρική)

Καλώδιο 
ήχου YPbPr/
υπολογιστή 

(δεν παρέχεται)

Καλώδιο πλευρικής 
σύνδεσης ήχου/

βίντεο 
(παρέχεται)

Σύνδεση 
HDMI 

(πίσω)

Σύνδεση 
SPDIF 

(ομοαξονική) 
(πίσω)

SPDIF Σύνδεση 
SPDIF 

(οπτική έξ.) 
(πίσω)

ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV
Σύνδεση 

Πλευρικό AV 
(ήχος/βίντεο) 

(στο πλάι)
Καλώδιο σύνδεσης 
Πλευρικού AV (δεν 

παρέχεται)

ΠΛΕΥΡΙΚΌ AV Σύνδεση 
Πλευρικό AV 
(ήχος/βίντεο) 

(πλευρική)
Καλώδιο ήχου/

βίντεο 
(δεν παρέχεται)

Καλώδιο πλευρικής 
σύνδεσης ήχου/

βίντεο 
(παρέχεται)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ
Σύνδεση 

ακουστικών 
(πλευρική)

YPBPR Σύνδεση 
βίντεο 
YPbPr 
(πίσω)

Καλώδιο σύνδεσης PC προς 
YPbPr (δεν παρέχεται)
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Σύνδεση 
USB 

(πλευρική)

Σύνδεση 
CI 

(πλευρική)

LAN

 

Σύνδεση 
Ethernet 
(πίσω) Καλώδιο LAN / Ethernet   

Η Είσοδος RF προορίζεται για σύνδεση κεραίας ή καλωδιακής λήψης. (ανάλογα με 
το μοντέλο)

SAT

Η Δορυφορική είσοδος (LNB) συνδέει την τηλεόρασή σας με σύστημα δορυφορικής λήψης. (ανάλογα 
με το μοντέλο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω εισόδου YPbPr ή Πλευρικού AV, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τα καλώδια σύνδεσης για να επιτύχετε τη σύνδεση. Για την είσοδο Πλευρικό AV θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο. Δείτε τις εικόνες στην αριστερή πλευρά. | Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε καλώδιο YPbPr προς VGA (δεν παρέχεται) για να επιτρέψετε μετάδοση σήματος YPbPr μέσω 
εισόδου VGA. | Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγχρόνως VGA και YPbPr. | Για να έχετε ήχο υπολογιστή/
YPbPr, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την είσοδο Πλευρικό AV σε συνδυασμό με καλώδιο ήχου YPbPr/PC (δεν 
παρέχεται) για σύνδεση ήχου, χρησιμοποιώντας την ΚΟΚΚΙΝΗ και ΛΕΥΚΗ είσοδο του παρεχόμενου καλωδίου 
Πλευρικού AV.| Αν συνδεθεί εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα 
σε λειτουργία AV.| Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή στη λειτουργία Επισκόπηση μέσων, δεν θα 
διατίθεται έξοδος μέσω της υποδοχής Scart. | Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ στερέωσης στον τοίχο (διαθέσιμο 
στην αγορά από τρίτους, αν δεν παρέχεται), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της 
τηλεόρασης πριν τη στερεώσετε στον τοίχο. | Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση 
είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του 
αρθρώματος. Κάθε είσοδος USB της τηλεόρασής σας υποστηρίζει συσκευές με κατανάλωση ρεύματος έως 
500 mA. Αν συνδέσετε συσκευές με κατανάλωση ρεύματος μεγαλύτερης των 500 mA, μπορεί να προκληθεί 
ζημιά στην τηλεόρασή σας. | Όταν πρόκειται να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόρασή σας, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μόνο θωρακισμένο καλώδιο HDMI, ώστε να διασφαλίσετε επαρκή ατρωσία έναντι παρασιτικής 
ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων.

 Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν 
απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.
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Πλήκτρα τηλεόρασης και χειρισμού (εξαρτώνται 
από το μοντέλο)

        Αναμονή/Ενεργοποίηση
   Πηγή
   Πρόγραμμα +/- 
   Ένταση Ήχου +/-

Σημείωση: Για να εμφανίσετε το κύριο μενού, πιέστε 
ταυτόχρονα τα κουμπιά  “ ” και “ ”.

-ή-

1. Κατεύθυνση Πάνω
2. Κατεύθυνση Κάτω
3. Διακόπτης 

επιλογής για 
Πρόγραμμα / 
Ένταση ήχου / 
AV / Αναμονή-
Ενεργοποίηση

Σημείωση: Μπορείτε να 
μετακινήσετε το διακόπτη 
προς τα πάνω ή κάτω 
για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Αν θέλετε να 
αλλάξετε κανάλια, πιέστε το κέντρο του διακόπτη μία 
φορά (θέση 3) και κατόπιν μετακινήστε τον προς τα 
πάνω ή κάτω. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη άλλη 
μία φορά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο 
πηγών. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη και το 
κρατήσετε για λίγα δευτερόλεπτα, η τηλεόραση θα 
μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Δεν μπορείτε να 
εμφανίσετε το Βασικό μενού με τα πλήκτρα του πίνακα 
ελέγχου.

-ή-

1. Πλήκτρο Αναμονή Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση 
2. Κουμπί TV/AV 
3. Κουμπιά Προγράμματος Πάνω/ Κάτω 
4. Κουμπιά Αύξησης/ Μείωσης Έντασης Ήχου 

Σύνδεση ρεύματος
Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση 
να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη 
συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Σύνδεση καλωδίου ρεύματος:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι 
σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος 220-
240V AC, 50 Hz.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος 
δικτύου. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 mm γύρω 
από την τηλεόραση.
Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης 
στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ΑΝΤ) ή το 
βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) στην πίσω πλευρά της 
τηλεόρασης.
Η σύνδεση δορυφορικής και καλωδιακής λήψης 
εξαρτάται από το μοντέλο.

Σύνδεση USB
Μέσω των εισόδων USB της τηλεόρασής σας, μπορείτε 
να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας συσκευές USB. 
Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε/ 
αναπαράγετε αρχεία JPG, MP3 και βίντεο που είναι 
αποθηκευμένα σε στικ USB. Ενδέχεται ορισμένοι 
τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής 
MP3) να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. 
Θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα 
των αρχείων σας πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση 
με την τηλεοπτική συσκευή, ώστε να αποφύγετε 
οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων. Έχετε υπόψη 
σας ότι ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. 
Μη τραβήξετε έξω τη συσκευή USB κατά την 
αναπαραγωγή ενός αρχείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση 
των συσκευών USB είναι μια πολύ επικίνδυνη 
ενέργεια. Ειδικά, μη συνδέετε και αποσυνδέετε 
επανειλημμένα τη συσκευή. Έτσι μπορεί να 
προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής 
αναπαραγωγής USB και ειδικότερα στην ίδια τη 
μονάδα USB.

Πλευρική όψη Μνήμη USB
Η δεύτερη θύρα USB είναι προαιρετική, ανάλογα με 
το μοντέλο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεόραση θα πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση 
μιας συσκευής USB. Συνδέστε τις συσκευές σας USB 
στην είσοδο USB της τηλεόρασης. Μέσω της εισόδου 
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USB μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας 
συσκευή USB. 
Σημείωση: Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται 
ορισμένοι τύποι σκληρών δίσκων.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο 
τηλεχειριστήριο

Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του 
τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ΑΑΑ. 
Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν 
(προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι 
το κάλυμμα. Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι 
περίπου 7μ (23 πόδια)
Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική 
προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανάλωση 
ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
Αν ορίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Ελάχιστη, 
Μεσαία, Μέγιστη ή Αυτόματη, η τηλεόραση θα 
μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αντίστοιχα. 
Αν θα θέλατε να ορίσετε την επιλογή Φωτισμός 
οθόνης σε μια σταθερή τιμή, θέστε τον σε Χρήστη 
και ρυθμίστε χειροκίνητα το Φωτισμό οθόνης (που 
βρίσκεται υπό τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας), 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου 
Αριστερά ή Δεξιά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη 
ρύθμιση, θέστε την τιμή σε Κλειστό. 
Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές στην Εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την 
επιλεγμένη Λειτουργία στο μενού Σύστημα>Εικόνα.
Τις ρυθμίσεις για Εξοικονόμηση ενέργειαςμπορείτε 
να τις βρείτε στο μενού Σύστημα>Εικόνα. Έχετε 
υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα 
είναι διαθέσιμες για αλλαγή.
Αν πατήσετε το πλήκτρο Δεξιά ενώ έχετε επιλέξει 
Αυτόματα ή το πλήκτρο Αριστερά ενώ έχετε επιλέξει 
Χρήστη, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Η 
οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα.”. 
Επιλέξτε Συνέχεια και πιέστε OK αν θέλετε να 
απενεργοποιήσετε άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιέσετε 
κανένα πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 
δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, 
πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή 
κουμπί της τηλεόρασης. 
Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση οθόνης δεν 
είναι διαθέσιμη αν η Λειτουργία έχει τεθεί σε Παιχνίδι.
Όταν  η  τηλεόραση  δεν  χρησ ιμοπο ι ε ί τα ι , 
απενεργοποιείτε την ή αποσυνδέετέ την από την 
πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας.
Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου 
(π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI) για 5 λεπτά, τότε 
θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη 
φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το 
ακόλουθο μήνυμα: «Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα 

σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα 
για πολλή ώρα.» Πιέστε OK για να συνεχίσετε.
Αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει 
γίνει κανένας χειρισμός για λίγο, τότε θα μεταβεί σε 
κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την 
ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. 
«Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση 
αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας χειρισμός για 
πολλή ώρα.» Πιέστε OK για να συνεχίσετε.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίησης (εξαρτάται 
από το μοντέλο)

Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή 

ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz. 
• Τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης 

αναμονής.
Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την 
κατάσταση αναμονής, είτε:
• Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή, Πρόγραμμα +/- ή ένα 

αριθμητικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση (εξαρτώνται 

από το μοντέλο)
• Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή ή το πλήκτρο 

Πρόγραμμα +/- της τηλεόρασης. Τότε η τηλεόραση 
θα ενεργοποιηθεί. 

-ή-
• Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μέσον του 

διακόπτη ελέγχου στην αριστερή πλευρά της 
τηλεόρασης έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί 
από την κατάσταση αναμονής. Τότε η τηλεόραση 
θα ενεργοποιηθεί.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση 
(εξαρτάται από το μοντέλο)
• Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο 

ή πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στην τηλεόραση ή 
πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ελέγχου 
πάνω στην τηλεόραση έως ότου απενεργοποιηθεί, 
ώστε η τηλεόραση να μεταβεί σε κατάσταση 
αναμονής (ανάλογα με το μοντέλο).

• Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση 
από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το 
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος 
δικτύου.

Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση 
αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί 
να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές 
τη στιγμή αυτή δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε 
Αναμονή, Μεταφόρτωση μέσω εναέριας λήψης ή 
Χρονοδιακόπτης. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να 
αναβοσβήνει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από 
την κατάσταση αναμονής.
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Πρώτη εγκατάσταση λήψης (ανάλογα με το 
μοντέλο)

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα 
εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την 
επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.
Στην επόμενη οθόνη, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.
Σημείωση: Ανάλογα με την επιλογή Χώρα μπορεί σε αυτό το 
σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν 
κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να 
είναι 0000. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρίσετε αν 
σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιοδήποτε χειρισμό 
σε μενού αργότερα.

Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής
Κεραία: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης 
Κεραία, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση 
για ψηφιακές επίγειες εκπομπές αφού ολοκληρωθούν 
οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.
Καλωδιακή (ανάλογα με το μοντέλο): Αν είναι 
ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης Καλωδιακή, 
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 ΟΧΙ 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.
Δορυφορική (ανάλογα με το μοντέλο): 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 
« » ή « ».
• Απ’ ευθείας: Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και 

απ’ ευθείας συνδεδεμένο δορυφορικό κάτοπτρο, 
επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για 
να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα 
διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε ΟΚ για αναζήτηση 
υπηρεσιών. 

• Ένα καλώδιο δορυφορικής: Αν έχετε πολλούς 
δέκτες και σύστημα Ένα καλώδιο δορυφορικής, 
επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK 
για να συνεχίσετε. 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. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. 
Στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να ρυθμίσετε 
τέσσερις επιλογές DiSEqC (αν είναι διαθέσιμες). 
Πιέστε το πλήκτρο OK για να πραγματοποιήσετε 
σάρωση στον πρώτο δορυφόρο στη λίστα.

Αναλογ ικά :  Αν  ε ί να ι  ε ν εργοπο ιημένη  η 
επιλογή αναζήτησης 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. Αυτή η επιλογή 
θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για 
περιβάλλον καταστήματος και ανάλογα με το μοντέλο 
τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηριζόμενες 
λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται 
πάνω στην οθόνη ως πλαίσιο πληροφοριών. Αυτή 
η επιλογή προορίζεται μόνο για χρήση μόνο σε 
κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να 
επιλέξετε Οικιακή λειτουργία. Αυτή η επιλογή θα είναι 
διαθέσιμη στο μενού Σύστημα>Περισσότερα και 
μπορείτε να την απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε 
αργότερα. 
Πιέστε OK στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και 
θα εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεσιμότητα για να 
διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. 
Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, πιέστε OK 
για να συνεχίσετε. Για να μεταπηδήσετε στο επόμενο 
βήμα χωρίς να κάνετε τίποτα, πιέστε το πλήκτρο 
Ταχεία προώθηση του τηλεχειριστηρίου.
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 Μενού για να βγείτε από το μενού και να 
παρακολουθήσετε τηλεόραση.
Ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί 
ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να ταξινομήσετε τα 
κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(*). Επιλέξτε Ναι 
και πιέστε OK για επιβεβαίωση.



Ελληνικά   - 12 -

(*) LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού 
που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα 
με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).
Σημείωση: Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση 
κατά την αρχικοποίηση της πρώτης εγκατάστασης. 
Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή χώρας, 
ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.
Χρήση της λειτουργίας SatcoDX  (ανάλογα με 
το μοντέλο)

Μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  ε κ τ ε λ έ σ ε τ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς 
S a t c o D X  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ο  μ ε ν ο ύ 
Εγκατάσταση>Δορυφορικές Ρυθμίσεις. Στο μενού 
SatcoDX υπάρχουν δύο επιλογές που αφορούν τη 
δυνατότητα SatcoDX.
Μπορείτε να «κατεβάσετε» ή να «ανεβάσετε» 
δεδομένα SatcoDX. Για να εκτελέσετε αυτές τις 
λειτουργίες, πρέπει να έχει συνδεθεί στην τηλεόραση 
μια συσκευή USB.
Μπορείτε να «ανεβάσετε» τρέχουσες υπηρεσίες και 
σχετικούς δορυφόρους & αναμεταδότες από την 
τηλεόραση σε συσκευή USB.
Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε («κατεβάσετε») 
στην τηλεόραση ένα από τα αρχεία SatcoDx που είναι 
αποθηκευμένα στη συσκευή USB. 
Όταν επιλέξετε ένα από αυτά τα αρχεία, όλες οι 
υπηρεσίες και οι σχετικοί δορυφόροι και αναμεταδότες 
από το επιλεγμένο αρχείο θα αποθηκευτούν στην 
τηλεόραση. Αν υπάρχουν εγκατεστημένες υπηρεσίες 
επίγειας, καλωδιακής και/ή αναλογικής τηλεόρασης, 
αυτές θα διατηρηθούν και θα αφαιρεθούν μόνο 
δορυφορικές υπηρεσίες. 
Κατόπιν, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κεραίας σας και κάνετε 
αλλαγές αν χρειάζεται. Αν δεν έχουν διαμορφωθεί 
σωστά οι ρυθμίσεις κεραίας, μπορεί να εμφανιστεί το 
μήνυμα «Χωρίς σήμα».
Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB

Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην 
τηλεόρασή σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2.5" και 
3.5" (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία) ή 
στικ μνήμης USB.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας 
των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης 
δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. 
Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. 
Ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές 
αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί δίσκοι/στικ μνήμης 
USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την 
τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει μορφοποίηση 
δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη 
η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με μορφοποίηση 
NTFS.
Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρών δίσκων 
USB χωρητικότητας μεγαλύτερη του 1 TB (Tera Byte), 

ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα με 
τη διαδικασία μορφοποίησης.  
Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, 
επειδή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί ακόμη να 
διαβάζει αρχεία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί 
να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής 
αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. 
Μη τραβήξετε έξω τη μονάδα δίσκου σας κατά την 
αναπαραγωγή ενός αρχείου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές κατανεμητή 
(hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασής 
σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται συσκευές 
κατανεμητών (hub) που διαθέτουν εξωτερική 
τροφοδοσία ρεύματος. 
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την είσοδο (τις εισόδους) 
USB της τηλεόρασής σας απευθείας, αν πρόκειται να 
συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.
Σημείωση: Όταν προβάλλετε αρχεία εικόνων, το 
μενού Επισκόπηση μέσων μπορεί να προβάλει μόνο 
1000 αρχεία εικόνων που είναι αποθηκευμένα στη 
συνδεδεμένη συσκευή USB.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης (ανάλογα με το 
μοντέλο)

Πιέστε το πλήκτρο Παύση ενώ παρακολουθείτε 
μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη χρονική 
μετατόπιση. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης 
το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως 
εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB.
Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή ξανά για να 
παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο 
που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο Διακοπή για να 
διακόψετε τη χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε 
στη ζωντανή εκπομπή.
Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε λειτουργία ραδιοφώνου.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα 
ταχείας επαναφοράς στη λειτουργία χρονικής 
μετατόπισης αν δεν έχετε προηγουμένως προχωρήσει 
την αναπαραγωγή με την επιλογή ταχείας προώθησης.
Άμεση εγγραφή (ανάλογα με το μοντέλο)

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε 
το πλήκτρο  Εγγραφή ενώ παρακολουθείτε ένα 
πρόγραμμα. Για να εγγράψετε την επόμενη εκπομπή 
από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (EPG) 
μπορείτε να πατήσετε πάλι το πλήκτρο Εγγραφή 
του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη 
στην οθόνη θα εμφανίσει τις προγραμματισμένες 
προς εγγραφή εκπομπές. Πιέστε το πλήκτρο Στοπ 
για ακύρωση της άμεσης εγγραφής. 
Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης 
μέσων. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν 
χρησιμοποιείτε χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα 
προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση 
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που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής 
σας USB.
Μενού Επισκόπηση μέσων

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, 
μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε 
δίσκο USB συνδέοντάς τον στην τηλεόρασή σας. 
Συνδέστε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB 
που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέζοντας 
το πλήκτρο Μενού από τη λειτουργία Επισκόπηση 
μέσων θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μενού 
Εικόνα, Ήχος και Ρυθμίσεις. Για έξοδο από αυτή την 
οθόνη, πιέστε πάλι το πλήκτρο Μενού. Μπορείτε να 
ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την Επισκόπηση 
μέσων χρησιμοποιώντας το μενού Ρυθμίσεις.

Χειρισμός λειτουργίας

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή 
με το πλήκτρο Αναπαραγωγή 
και ενεργοποιήστε 

Όλα τα αρχεία στη λίστα θα 
αναπαράγονται συνεχώς με 
την αρχική τους σειρά

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή 
με το πλήκτρο ΟΚ και 
ενεργοποιήστε 

Θα αναπαράγεται το ίδιο 
αρχείο συνεχώς (επανάληψη)

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή 
με το πλήκτρο Αναπαραγωγή 
και ενεργοποιήστε 

Όλα τα αρχεία στη λίστα θα 
αναπαραχθούν μία φορά με 
τυχαία σειρά

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή 
με το πλήκτρο Αναπαραγωγή 
και ενεργοποιήστε , 

Όλα τα αρχεία στη λίστα θα 
αναπαράγονται συνεχώς με 
την ίδια τυχαία σειρά.

Εγγραφή προγράμματος (ανάλογα με το 
μοντέλο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα 
σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε 
πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της 
τηλεόρασής σας “Μορφοποίηση δίσκου”.
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα 
να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας 
ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν 
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να 
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η 
μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 
2 GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι 
συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα 
σφάλματος.
Για την εγγραφή προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας 
όπως ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες 
σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD).
Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στο 
συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε 
να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών 
σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα 
είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. 
Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της 
τηλεόρασής σας.
Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει 
καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή 

ραδιοφώνου υποστηρίζεται. Η τηλεόραση μπορεί να 
εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.
Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε 
διαμερίσματα του 4GB. 
Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου 
USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να 
αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής 
μετατόπισης.
Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή 
προγραμμάτων HD.
Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB/σκληρού δίσκου 
κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να 
προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού δίσκου.
Αν το καλώδιο AC αποσυνδεθεί ενώ υπάρχει ενεργή 
ρύθμιση χρονοδιακόπτη εγγραφής USB, αυτή θα 
ακυρωθεί.
Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμερισμάτων 
δίσκου. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά 
διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου 
USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες προσωπικού 
καταγραφέα βίντεο (PVR ready). Επίσης πρέπει να 
έχει διαμορφωθεί ως πρωτεύον διαμέρισμα για να 
χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες PVR ready.
Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην 
εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό 
ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά 
την αναπαραγωγή.
Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση, 
Προβολή (για διάλογο Λίστας αναπαραγωγής) 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι 
ενεργοποιημένο το Τελετέξτ. Αν μια εγγραφή αρχίσει 
από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο 
το Τελετέξτ, τότε το Τελετέξτ απενεργοποιείται 
αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα χρήσης Τελετέξτ είναι 
απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη εγγραφή 
ή αναπαραγωγή.
Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων 

Επιλέξτε Εγγραφές από το μενού Επισκόπηση 
μέσων. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα 
(αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). 
Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τις Επιλογές 
αναπαραγωγής. Επιλέξτε μία και πιέστε το πλήκτρο 
OK.
Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι 
δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων 
μενού.
Πιέστε το πλήκτρο Διακοπή για να σταματήσετε μια 
αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις Εγγραφές.

Αργή κίνηση εμπρός
Αν πιέσετε το πλήκτρο Παύση ενώ παρακολουθείτε 
εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη 
η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή 
κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το πλήκτρο Ταχεία προώθηση. Αν πιέσετε 
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επανειλημμένα το πλήκτρο Ταχεία προώθηση θα 
μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.
Διαμόρφωση εγγραφών (ανάλογα με το μοντέλο)

Επιλέξτε το στοιχείο Διαμόρφωση εγγραφών στο 
μενού Επισκόπηση μέσων>Ρυθμίσεις για να 
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών. 
Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τη δυνατότητα Μορφοποίηση δίσκου  γ ια 
μορφοποίηση (φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου 
USB. Για χρήση της δυνατότητας Μορφοποίηση 
δίσκου απαιτείται ο κωδικός PIN.
Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός μπορεί να έχει 
τεθεί σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας 
ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την Πρώτη 
Εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου 
USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν 
σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί 
σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια 
μορφοποίηση, όμως θα χαθούν ΟΛΑ τα δεδομένα 
σας.
Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην 
οθόνη το μήνυμα «Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB 
πολύ αργή για εγγραφή», προσπαθήστε να ξεκινήσετε 
πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο 
σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί 
τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε 
έναν άλλον δίσκο USB.
CEC και Διέλευση RC CEC (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες 
συμβατές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί 
στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.
Η επιλογή CEC στο μενού Σύστημα>Περισσότερα 
θα πρέπει προηγουμένως να έχει τεθεί σε 
Ενεργοποιημένο. Πιέστε το πλήκτρο Πηγή και 
επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης 
συσκευής CEC από το μενού Λίστα πηγών. Όταν 
έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή-πηγή CEC, αυτή θα 
εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγής με το δικό της 
όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών 
HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή 
εγγραφής 1 κλπ.).
Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποκτά αυτόματα 
τη δυνατότητα να εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού 
επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI.
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
και να ελέγχετε την τηλεόραση πάλι μέσω του 
τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Γρήγορο μενού 
στο τηλεχειριστήριο, επισημάνετε Διέλευση RC CEC 
και ρυθμίστε το στοιχείο ως Κλειστό πιέζοντας το 
πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Αυτή η λειτουργία μπορεί 
επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από 
το μενού Σύστημα>Περισσότερα.

Η τηλεόραση επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία ARC 
(Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). 
Αυτή η λειτουργία είναι μια σύνδεση ήχου που σκοπό 
έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην 
τηλεόραση και στο ηχοσύστημα (σύστημα δέκτη A/V 
ή σύστημα ηχείων).
Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση 
δεν πραγματοποιεί αυτόματη σίγαση όλων των 
άλλων εξόδων ήχου της. Έτσι χρειάζεται να μειώσετε 
χειροκίνητα την ένταση της τηλεόρασης στο μηδέν, αν 
θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο από τη συνδεδεμένη 
συσκευή ήχου (όπως συμβαίνει και με τις οπτικές ή 
ομοαξονικές ψηφιακές εξόδους ήχου). Αν θέλετε να 
αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συνδεδεμένης 
συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή 
από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την περίπτωση, 
τα πλήκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στη 
συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

Έλεγχος ήχου συστήματος
Επιτρέπει τη χρήση με την τηλεόραση ενός ενισχυτή 
ήχου/δέκτη. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί 
μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Για να 
ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το 
στοιχείο Ηχεία στο μενού Σύστημα>Περισσότερα σε 
Ενισχυτής. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος στα ηχεία της 
τηλεόρασης και ο ήχος της πηγής που παρακολουθείτε 
θα παρέχεται από το συνδεδεμένο ηχοσύστημα.
Σημείωση: Η συσκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίζει 
τη λειτουργία Έλεγχος ήχου συστήματος (System Audio 
Control) και η επιλογή CEC θα πρέπει να έχει τεθεί σε 
Ενεργοποιημένη.

Ηλ. εγχειρίδιο (ανάλογα με το μοντέλο)
Στο Ηλ. εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά 
με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας. 
Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλ. εγχειρίδιο, πιέστε το 
πλήκτρο Πληροφορίες ενώ στην οθόνη εμφανίζεται 
το κύριο μενού ή πιέστε το κουμπί Γρήγορο μενού, 
επιλέξτε Εγχειρίδιο πληροφοριών και πιέστε OK.
Με τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξτε μια επιθυμητή 
κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά 
θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιέστε OK για να 
διαβάσετε τις οδηγίες.
Για να κλείσετε την οθόνη Ηλ. εγχειρίδιο, πιέστε το 
πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ ή MENU.
Σημείωση: Τα περιεχόμενα του Ηλ. εγχειριδίου μπορεί 
να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης
Χρήση της Λίστας καναλιών

Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους 
σταθμούς στη Λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας 
τις επιλογές στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να 
επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα καναλιών, να ορίσετε 
αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που 
θα εμφανίζονται στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο OK/
TV για να ανοίξετε τη Λίστα καναλιών. Μπορείτε να 
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φιλτράρετε τα κανάλια που εμφανίζονται πιέζοντας το 
Μπλε πλήκτρο ή να ανοίξετε το μενού Επεξεργασία 
λίστας καναλιών πιέζοντας το Πράσινο πλήκτρο για 
να κάνετε λεπτομερείς αλλαγές στην τρέχουσα λίστα. 

Διαχείριση των Αγαπημένων
Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές 
λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Εισέλθετε στη 
Λίστα καναλιών στο κύριο μενού ή πιέστε το 
Πράσινο πλήκτρο ενώ εμφανίζεται η Λίστα καναλιών 
στην οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Επεξεργασία 
λίστας καναλιών. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι 
που επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε πολλαπλές 
επιλογές πιέζοντας το Κίτρινο πλήκτρο. Κατόπιν 
πιέστε το πλήκτρο OK για να ανοίξετε το μενού 
Επιλογές επεξεργασίας καναλιών και επιλέξτε 
Προσθήκη/Αφαίρεση αγαπημένων. Πιέστε πάλι 
το πλήκτρο OK. Θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας 
σε Ανοικτό. Το επιλεγμένο κανάλι (κανάλια) θα 
προστεθεί(-ούν) στη λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι 
ή κανάλια από μια λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε 
τα ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας 
σε Κλειστό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φίλτρο 
στο μενού Επεξεργασία λίστας καναλιών για να 
φιλτράρετε μόνιμα τα κανάλια στη Λίστα καναλιών 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιώντας 
αυτή την επιλογή Φίλτρο, μπορείτε να ορίσετε μία 
από τις τέσσερις επιλεγμένες λίστες αγαπημένων 
να εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγει η Λίστα 
καναλιών. Η λειτουργία φιλτραρίσματος στο μενού 
Λίστα καναλιών θα φιλτράρει μόνο την τρέχουσα 
εμφανιζόμενη Λίστα καναλιών για την εύρεση ενός 
καναλιού και το συντονισμό σε αυτό. Αυτές οι αλλαγές 
δεν θα έχουν διατηρηθεί την επόμενη φορά που θα 
ανοίξετε τη Λίστα καναλιών αν δεν τις αποθηκεύσετε. 
Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη λίστα, πιέστε 
το Κόκκινο πλήκτρο μετά το φιλτράρισμα, ενώ 
εμφανίζεται στην οθόνη η Λίστα καναλιών.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Για την αποτροπή παρακολούθησης ορισμένων 
προγραμμάτων, μπορούν να κλειδωθούν κανάλια και 
μενού χρησιμοποιώντας το σύστημα γονικού ελέγχου.
Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού γονικού 
κλειδώματος, θα πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό 
PIN. Μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού 
PIN, θα εμφανιστεί το μενού Γονικές ρυθμίσεις.
Κλείδωμα μενού: Η ρύθμιση Κλείδωμα μενού 
ενεργοποιεί η απενεργοποιεί την πρόσβαση στα 
μενού. 
Κλείδωμα καταλληλότητας: Όταν έχει οριστεί η 
επιλογή αυτή, η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες 
καταλληλότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το 
επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο, 
απενεργοποιεί την πρόσβαση στην εκπομπή.

Σημείωση: Αν η επιλογή χώρας στην Πρώτη 
εγκατάσταση έχει τεθεί σε Γαλλία, Ιταλία ή Αυστρία, η 
τιμή για το Κλείδωμα καταλληλότητας θα τεθεί σε 18 
από προεπιλογή.
Κλείδωμα Internet: Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε 
ΚΛΕΙΣΤΟ, η εφαρμογή ανοίγματος προγράμματος 
περιήγησης στην πύλη θα απενεργοποιηθεί. Θέστε το 
σε ΑΝΟΙΚΤΟ για να επιτρέψετε πάλι την εφαρμογή.
Γονικό Κλείδωμα: Όταν επιλεγεί η Προστασία 
ανηλίκων, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να 
γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση 
αυτή δεν θα λειτουργούν τα κουμπιά του πίνακα 
ελέγχου.
Ορισμός PIN: Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN. 
Προεπιλεγμένο PIN CICAM: Αυτή η επιλογή θα 
εμφανίζεται σε γκρίζο χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμη 
αν δεν έχει εισαχθεί άρθρωμα CI στην υποδοχή CI 
της τηλεόρασης. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να 
αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN του CI CAM.
Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός μπορεί να έχει 
τεθεί σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN 
(σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά 
την Πρώτη Εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τον PIN 
που έχετε ορίσει.
Ανάλογα με την επιλογή χώρας στην Πρώτη 
εγκατάσταση, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι 
διαθέσιμες.
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG) 

Ορισμένα κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες σχετικά 
με το πρόγραμμα των εκπομπών τους. Για να 
εμφανίσετε το μενού Οδηγός προγραμμάτων πιέστε 
το πλήκτρο EPG.
Διατίθενται 3 διαφορετικοί τύποι διαρρυθμίσεων του 
προγράμματος, Πρόγραμμα σε γραμμή χρόνου, 
Πρόγραμμα σε λίστα και Πρόγραμμα Τώρα/
Επόμενο. Για αλλαγή μεταξύ αυτών, ακολουθήστε 
τις οδηγίες στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου
Ζουμ (Κίτρινο πλήκτρο): Πιέστε το Κίτρινο πλήκτρο 
για να δείτε συμβάντα σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.
Φίλτρο (Μπλε πλήκτρο): Εμφανίζει τις επιλογές 
φιλτραρίσματος.
Επιλογή είδους (Πλήκτρο υποτίτλων): Εμφανίζει 
το μενού Επιλογή είδους. Με τη δυνατότητα αυτή 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη βάση 
δεδομένων του Οδηγού προγραμμάτων σύμφωνα με 
το επιλεγμένο είδος εκπομπής. Θα γίνει αναζήτηση 
πληροφοριών στον οδηγό προγραμμάτων και θα 
επισημανθούν τα αποτελέσματα που συμφωνούν με 
τα κριτήρια της αναζήτησής σας.
Επιλογές (Πλήκτρο OK): Εμφάνιση επιλογών 
συμβάντων.



Ελληνικά   - 16 -

Λεπτομέρειες συμβάντος (Πλήκτρο πληροφοριών): 
Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
επιλεγμένα συμβάντα.
Επόμ./Προηγ. Ημέρα (Πλήκτρα Πρόγραμμα +/-): 
Εμφανίζει τα συμβάντα της προηγούμενης ή επόμενης 
ημέρας.
Αναζήτηση (Πλήκτρο Τελετέξτ): Εμφανίζει το μενού 
Αναζήτηση στον οδηγό.
Τώρα (Πλήκτρο Εναλλαγής): Εμφανίζει το τρέχον 
συμβάν του επισημασμένου καναλιού.
Εγγρ./Διακοπή (Πλήκτρο Εγγραφή): Η τηλεόραση 
θα αρχίσει την εγγραφή του επιλεγμένου συμβάντος. 
Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την 
εγγραφή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή 
σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. 
Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση 
για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.
Πρόγραμμα Λίστας(*)
(*) Σε αυτή την επιλογή διαρρύθμισης, θα εμφανίζονται 
σε λίστα μόνο τα συμβάντα του επισημασμένου 
καναλιού.
Προηγ. Χρονικό διάστημα (Κόκκινο πλήκτρο): 
Εμφανίζει τα συμβάντα του προηγούμενου χρονικού 
διαστήματος.
Επόμ./Προηγ. Ημέρα (Πλήκτρα Πρόγραμμα +/-): 
Εμφανίζει τα συμβάντα της προηγούμενης ή επόμενης 
ημέρας.
Λεπτομέρειες συμβάντος (Πλήκτρο πληροφοριών): 
Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
επιλεγμένα συμβάντα.
Φίλτρο (Πλήκτρο Τελετέξτ): Εμφανίζει τις επιλογές 
φιλτραρίσματος.
Επόμ. Χρονικό διάστημα (Πράσινο πλήκτρο): 
Εμφανίζει τα συμβάντα του επόμενου χρονικού 
διαστήματος.
Επιλογές (Πλήκτρο OK): Εμφάνιση επιλογών 
συμβάντων.
Εγγρ./Διακοπή (Πλήκτρο Εγγραφή): Η τηλεόραση 
θα αρχίσει την εγγραφή του επιλεγμένου συμβάντος. 
Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την 
εγγραφή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή 
σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. 
Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση 
για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.
Πρόγραμμα Τώρα/Επόμενο
Επιλογές (Πλήκτρο OK): Εμφάνιση επιλογών 
συμβάντων.
Λεπτομέρειες συμβάντος (Πλήκτρο πληροφοριών): 
Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
επιλεγμένα συμβάντα.

Φίλτρο (Μπλε πλήκτρο): Εμφανίζει τις επιλογές 
φιλτραρίσματος.
Εγγρ./Διακοπή (Πλήκτρο Εγγραφή): Η τηλεόραση 
θα αρχίσει την εγγραφή των επιλεγμένων συμβάντων. 
Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την 
εγγραφή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή 
σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. 
Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση 
για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.
Επιλογές συμβάντος
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να 
επισημάνετε ένα συμβάν και κατόπιν πιέστε το 
πλήκτρο OK για να εμφανίσετε το μενού Επιλογές 
συμβάντων. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές.
Επιλογή καναλιού: Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε 
να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι.
Εγγραφή / Διαγρ. χρονοδ. εγγραφής: Επιλέξτε το 
στοιχείο Εγγραφή και πιέστε το OK. Αν το πρόγραμμα 
πρόκειται να εκπεμφθεί μελλοντικά, θα προστεθεί 
στη λίστα Χρονοδιακόπτες για να εγγραφεί. Αν το 
επιλεγμένο πρόγραμμα εκπέμπεται τη δεδομένη 
στιγμή, η εγγραφή θα αρχίσει άμεσα.
Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή, 
επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο 
ΟΚ και επιλέξτε «Διαγρ. χρονοδ. εγγραφής». Η 
εγγραφή θα ακυρωθεί.
Χρονοδιακόπτης σε συμβάν / Διαγραφή 
χρονοδιακόπτη σε συμβάν: Αφού έχετε επιλέξει ένα 
συμβάν στο μενού EPG, πιέστε το πλήκτρο OK. Επιλέξτε 
το στοιχείο Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη σε συμβάν και 
πιέστε το πλήκτρο OK. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα 
χρονοδιακόπτη για μελλοντικά προγράμματα. Για να 
ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, 
επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο 
ΟΚ. Κατόπιν επιλέξτε Διαγραφή Χρονοδιακόπτη σε 
Συμβάν. Ο χρονοδιακόπτης θα ακυρωθεί.
Σημειώσεις: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή καναλιού ή 
πηγής όσο υπάρχει ενεργή εγγραφή ή χρονοδιακόπτης 
στο τρέχον κανάλι.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χρονοδιακόπτη ή χρονοδιακόπτη 
εγγραφής για δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβάντα 
(εκπομπές) στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Αναβάθμιση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και 
εφαρμογής αναβαθμίσεων αυτόματα μέσω του 
σήματος κεραίας ή μέσω του Διαδικτύου. 

Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω 
διασύνδεσης χρήστη
Στο κύριο μενού επιλέξτε Επιλογές και κατόπιν 
Άλλες Ρυθμίσεις. Πλοηγηθείτε στην Αναβάθμιση 
λογισμικού και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο OK. Στο 
μενού Επιλογές αναβάθμισης επιλέξτε Αναζήτηση 
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αναβάθμισης και πιέστε το πλήκτρο OK για να 
ελέγξετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού.
Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η λήψη της. 
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη της, επιβεβαιώστε την 
ερώτηση σχετικά με την επανεκκίνηση της τηλεόρασης 
πιέζοντας ΟΚ για να συνεχίσετε με τη διαδικασία 
επανεκκίνησης.

Αναζήτηση 3  Π .Μ.  κα ι  λε ι τουργ ία 
αναβάθμισης
Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει νέες αναβαθμίσεις 
στις 3:00 αν η επιλογή Αυτόματη σάρωση στο μενού 
Επιλογές αναβάθμισης είναι Ενεργοποιημένη 
και αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με σήμα 
κεραίας ή στο Internet. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και 
ληφθεί με επιτυχία, θα εγκατασταθεί στην επόμενη 
ενεργοποίηση της συσκευής. 
Σημείωση: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος 
όσο αναβοσβήνει η λυχνία LED κατά τη διαδικασία 
επανεκκίνησης. Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε 
το φις από την πρίζα, περιμένετε δύο λεπτά και μετά 
συνδέστε το πάλι.
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές 
Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί 
σταθερά στην πρίζα. Ελέγξτε αν έχουν εξαντληθεί 
οι μπαταρίες. Πιέστε το Διακόπτη λειτουργίας στην 
τηλεόραση. 

Κακή ποιότητα εικόνας
• Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα 

τηλεόρασης.
• Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει 

παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγξτε τη σύνδεση 
της κεραίας.

• Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό, 
ελέγξτε αν καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα 
καναλιού. 

• Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί 
αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές 
ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε 
μία από τις συσκευές.

Δεν υπάρχει εικόνα
• Σημαίνει ότι η τηλεόρασή σας δεν λαμβάνει κανένα 

εκπεμπόμενο σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η 
σωστή πηγή.

• Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία; 
• Μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο της κεραίας; 
• Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη 

σύνδεση της κεραίας; 
• Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα 

αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος
• Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί σίγαση ήχου στην 

τηλεόραση. Για να ελέγξετε πατήστε το πλήκτρο 
Σίγαση ή αυξήστε την ένταση του ήχου.

• Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο. 
Ελέγξτε τη ρύθμιση Ισορροπία στο μενού Ήχος.

Τηλεχειριστήριο - καμία λειτουργία
• Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί. 

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. 

Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να 
επιλεγούν
• Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου, 

υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία 
συσκευή. Αν όχι:

• Αν έχετε προσπαθήσει να συνδέσετε μια συσκευή, 
ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις.

Εγγραφή μη διαθέσιμη 
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα 
να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας 
ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν 
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για 
να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν 
μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να 
απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να 
συνδέσετε πάλι τη συσκευή USB.

USB πολύ αργό 
Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην 
οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου 
USB πολύ αργή για εγγραφή", προσπαθήστε 
να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να 
λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας 
USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε 
να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.
Λειτουργίες συνδεσιμότητας (ανάλογα με το 
μοντέλο)

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης 
σύνδεσης ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις 
δικτύου/Internet στο Μενού Ρυθμίσεις.
Σύνδεση της τηλεόραση σε οικιακό δίκτυο
Η λειτουργία Συνδεσιμότητα επιτρέπει στην 
τηλεόρασή σας να συνδεθεί στο οικιακό σας 
δίκτυο, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα δικτύωσης για 
να συνδεθείτε στην Πύλη Internet ή για να έχετε 
πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και 
ήχου που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή 
πολυμέσων και να τα αναπαράγετε/εμφανίσετε στην 
τηλεόρασή σας. 
Ενσύρματη σύνδεση
Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο μόντεμ/
δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN 
(δεν συμπεριλαμβάνεται). Επιλέξτε το στοιχείο 
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Τύπος δικτύου ως Ενσύρματη Συσκευή στο μενού 
Ρυθμίσεις δικτύου/Internet. 

Ευρυζωνική σύνδεση ISP

Καλώδιο LAN (Ethernet)

Είσοδος LAN στην 
π ίσω πλευρά της 
τηλεόρασης

Ασύρματη σύνδεση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει 
ενσωματωμένη δυνατότητα WiFi, απαιτείται ο 
προσαρμογέας USB “Veezy 200” για να χρησιμοποιείτε 
τις δυνατότητες αυτόματου δικτύου.

Για να συνδέσετε την τηλεόραση ασύρματα στο οικιακό 
δίκτυο απλά επιλέξτε το στοιχείο Τύπος δικτύου ως 
Ασύρματη συσκευή στο μενού Ρυθμίσειςδικτύου/
Internet. Η τηλεόραση θα αναζητήσει τα διαθέσιμα 
δίκτυα. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και πιέστε OK. 
Αν η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
WLAN, δεν χρειάζεται πρόσθετες συσκευές για 
σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο. 

Για μοντέλα με ενσωματωμένο σύστημα WLAN:

Ευρυζωνική 
σύνδεση ISP

TV (Ενσωματωμένο σύστημα 
LAN)

Για μοντέλα χωρίς ενσωματωμένο σύστημα 
WLAN:

Ευρυζωνική 
σύνδεση ISP

Προσαρμογέας 
ασύρματου LAN

Είσοδοι USB στην 
πίσω αριστερή 
πλευρά της 
τηλεόρασης

Σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Συνδεσιμότητα
Συσκευές PC/Σκληρού δίσκου/ Αναπαραγωγής μέσων 
ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που είναι συμβατές 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ενσύρματη 
σύνδεση για υψηλότερη ποιότητα αναπαραγωγής.
Εγκαταστήστε το λογισμικό Nero MediaHome (http://
www.nero.com/mediahome-tv) στον υπολογιστή σας 
για να τον χρησιμοποιείτε ως διακομιστή πολυμέσων. 
Για μοντέλα χωρίς ενσωματωμένο σύστημα WiFi, 
συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα σε μία από 
τις εισόδους USB της τηλεόρασης.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο τύπο σύνδεσης, 
να έχετε υπόψη σας ώστε η τηλεόραση δεν μπορεί να 
συνδεθεί σε δίκτυα που έχουν απόκρυψη της SSID.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου
Οι Ρυθμίσεις δικτύου της τηλεόρασής σας 
περιλαμβάνουν τις επιλογές Ενσύρματης και 
Ασύρματης σύνδεσης. Αν συνδέετε την τηλεόρασή 
σας μέσω της εισόδου Ethernet, επιλέξτε το στοιχείο 
Τύπος δικτύου ως Ενσύρματη συσκευή. Επιλέξτε 
Ασύρματη συσκευή αν πρόκειται να συνδέσετε την 
τηλεόραση στο δίκτυό σας ασύρματα. 
Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο OK για να 
πραγματοποιήσετε σάρωση των διαθέσιμων δικτύων 
για ασύρματη σύνδεση. Κατόπιν θα εμφανιστεί μια 
λίστα δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε από 
τη λίστα και πιέστε OK. 
Αν το επιλεγμένο δίκτυο προστατεύεται με κωδικό, 
καταχωρίστε το σωστό κωδικό με χρήση του εικονικού 
πληκτρολογίου. 
Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η 
διεύθυνση IP. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχει γίνει η 
σύνδεση. 
Για να αποσυνδεθείτε από ένα δίκτυο, θα πρέπει 
να επισημάνετε Τύπος δικτύου, να πιέσετε το 
πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και να το ορίσετε ως 
Απενεργοποιμένο.
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Σύνδεση στην κινητή σας συσκευή μέσω 
WiFi
Αν η κινητή σας συσκευή διαθέτει δυνατότητα WiFi, 
μπορείτε να τη συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μέσω 
ενός δρομολογητή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
περιεχόμενο που υπάρχει στη συσκευή σας. Για το 
σκοπό αυτό, η κινητή σας συσκευή πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλο λογισμικό κοινής χρήσης αρχείων.
Κατόπιν συνδέστε την κινητή σας συσκευή στο 
δρομολογητή/μόντεμ και κατόπιν ενεργοποιήστε στην 
κινητή σας συσκευή το λογισμικό κοινής χρήσης. Στη 
συνέχεια, επιλέξτε αρχεία που επιθυμείτε για κοινή 
χρήση με την τηλεόρασή σας.
Αν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, θα πρέπει τώρα να έχετε 
πρόσβαση στα αρχεία κοινής χρήσης από την κινητή 
σας συσκευή μέσω της λειτουργίας Επισκόπηση μέσων 
της τηλεόρασής σας.
Όταν εισέλθετε στο μενού Επισκόπηση μέσων, 
θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής συσκευής 
αναπαραγωγής. Επιλέξτε την κινητή σας συσκευή και 
πιέστε το πλήκτρο OK για να συνεχίσετε.
Αν υπάρχει διαθέσιμη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
λήψη μιας εφαρμογής εικονικού τηλεχειριστηρίου από 
το διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών της κινητής σας 
συσκευής. Με τη χρήση αυτής της εφαρμογής μπορείτε 
να ελέγξετε την τηλεόραση μέσω της ασύρματης 
συσκευής σας. Για να το επιτύχετε αυτό, ενεργοποιήστε 
τη δυνατότητα Εικονικό τηλεχειριστήριο από το 
μενού Ρυθμίσεις>Περισσότερα πιέζοντας το πλήκτρο 
Αριστερά ή Δεξιά. Συνδέστε την τηλεόραση και την 
κινητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο και ξεκινήστε την 
εφαρμογή.
Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην 
υποστηρίζεται σε όλες τις κινητές συσκευές.

Χρήση υπηρεσίας δικτύου Κοινή Χρήση Ήχου 
Βίντεο

Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο χρησιμοποιεί 
ένα πρότυπο που διευκολύνει τη διαδικασία θέασης 
ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων και τα κάνει πιο 
εύχρηστα σε οικιακό δίκτυο. 
Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει την προβολή και 
αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο 
αποθηκευμένων στο διακομιστή μέσων που είναι 
συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.
1. Εγκατάσταση της εφαρμογής Nero Media 
Home
Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο  δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, αν στον προσωπικό υπολογιστή 
σας δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα διακομιστή. 
Προετοιμάστε το PC σας με το παρεχόμενο πρόγραμμα 
Nero Media Home. 
2. Σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο 
δίκτυο
Δείτε τα κεφάλαια Ενσύρματη/Ασύρματη σύνδεση για 
λεπτομερείς πληροφορίες διαμόρφωσης. 

3. Αναπαραγωγή κοινών αρχείων με την 
Επισκόπηση μέσων
Επιλέξτε Επισκόπηση Μέσων χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα κατεύθυνσης από το κύριο μενού και πιέστε 
OK. Τότε θα εμφανιστεί η Επισκόπηση μέσων. 

Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο
Η υποστήριξη της δυνατότητας Κοινή Χρήση Ήχου 
Βίντεο διατίθεται μόνο στη λειτουργία Επισκόπηση 
Μέσων Φάκελος. Για να γίνει εφικτή η λειτουργία 
φακέλου, μεταβείτε στην καρτέλα Ρυθμίσεις στην 
κύρια οθόνη επισκόπησης μέσων και πιέστε OK. 
Επισημάνετε το Στυλ προβολής και θέστε το σε 
Φάκελος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά 
ή Δεξιά. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μέσων και 
πιέστε OK.
Αν έχουν ρυθμιστεί σωστά οι διαμορφώσεις κοινής 
χρήσης, θα εμφανιστεί η οθόνη Επιλογή συσκευής 
μετά την επιλογή του επιθυμητού τύπου μέσων. Αν 
βρεθούν διαθέσιμα δίκτυα, αυτά θα εμφανιστούν σε 
λίστα στην οθόνη. Με χρήση των πλήκτρων Πάνω ή 
Κάτω επιλέξτε διακομιστή μέσων ή δίκτυο όπου θέλετε 
να συνδεθείτε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο OK. Αν 
θέλετε να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πιέστε το 
Πράσινο πλήκτρο. Για έξοδο μπορείτε να πιέσετε το 
πλήκτρο Menu. 
Επιλέξτε τον τύπο μέσων ως Βίντεο και επιλέξετε μια 
συσκευή από το μενού επιλογής. Κατόπιν επιλέξτε 
το φάκελο με αρχεία βίντεο στην επόμενη οθόνη και 
θα παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα αρχεία βίντεο.
Για την εμφάνιση σε λίστα άλλων τύπων μέσων από 
την οθόνη αυτή, πρέπει να επιστρέψετε στην κύρια 
οθόνη στην Επισκόπηση μέσων και να επιλέξετε τον 
επιθυμητό τύπο μέσων και κατόπιν να εκτελέσετε πάλι 
την επιλογή δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων ανατρέξτε στην 
ενότητα του μενού Επισκόπηση μέσων.
Τα αρχεία υποτίτλων δεν λειτουργούν όταν 
παρακολουθείτε βίντεο από δίκτυο μέσω της 
λειτουργίας Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο.
Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία τηλεόραση στο ίδιο 
δίκτυο. Αν προκύψει ένα πρόβλημα με το δίκτυο, 
απενεργοποιήστε την τηλεόραση από την πρίζα και 
ενεργοποιήστε την πάλι. Οι δυνατότητες γρήγορης 
προώθησης/επιστροφής και μεταπήδησης δεν 
υποστηρίζονται από τη λειτουργία Κοινή Χρήση 
Ήχου Βίντεο.
Σημείωση: Ενδεχομένως ορισμένοι προσωπικοί 
υπολογιστές (όπως τα PC σε επιχειρήσεις) δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Κοινή 
Χρήση Ήχου Βίντεο λόγω ρυθμίσεων διαχειριστή και 
ρυθμίσεων ασφαλείας.
Για την καλύτερη ροή δεδομένων οικιακού δικτύου με 
αυτή την τηλεόραση, θα πρέπει να εγκατασταθεί το 
παρεχόμενο λογισμικό Nero.



Ελληνικά   - 20 -

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΘΟΝΗ
Το Wireless Display (δηλ. Ασύρματη οθόνη) είναι ένα 
πρότυπο από τη Wi-Fi Alliance για ασύρματη μετάδοση 
περιεχομένων βίντεο και ήχου. Η λειτουργία αυτή σας 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως 
συσκευή ασύρματης οθόνης.
Χρήση με κινητές συσκευές
Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που επιτρέπουν 
την κοινή χρήση οθονών που περιλαμβάνουν τα 
περιεχόμενα γραφικών, βίντεο και ήχου μεταξύ της 
κινητής σας συσκευής και της τηλεόρασης.
Συνδέστε πρώτα στην τηλεόραση τον προσαρμογέα 
USB ασύρματης σύνδεσης, αν η τηλεόραση δεν 
διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WiFi.
Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο 
και μεταβείτε στην πηγή Ασύρματη οθόνη. 
Εμφανίζεται μια οθόνη όπου αναφέρεται ότι η 
τηλεόραση είναι έτοιμη για σύνδεση.
Ανοίξτε την εφαρμογή κοινής χρήσης στην κινητή 
σας συσκευή. Αυτές οι εφαρμογές έχουν διαφορετική 
ονομασία για κάθε μάρκα. Για λεπτομερείς 
πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της 
κινητής σας συσκευής.
Πραγματοποιήστε σάρωση για υπηρεσίες. Αφού 
επιλέξετε την τηλεόρασή σας και συνδεθείτε, στην 
τηλεόραση θα εμφανίζεται η οθόνη της συσκευής σας.
Σημείωση:  Αυτή  η  λε ι τουργ ία  μπορε ί  να 
χρησιμοποιηθεί μόνον αν η κινητή σας συσκευή 
υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Οι διαδικασίες 
σάρωσης και σύνδεσης διαφέρουν, ανάλογα με το 
πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Οι κινητές συσκευές 
με λειτουργικό Android θα πρέπει να έχουν την έκδοση 
V4.2.2 ή ανώτερη.

Σύνδεση άλλων ασύρματων συσκευών
Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει επίσης τεχνολογία 
ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας. Απαιτείται 
σύζευξη πριν τη χρήση αυτού του είδους των 
ασύρματων συσκευών με την τηλεόραση. Για να 
επιτύχετε τη σύζευξη της συσκευής σας με την 
τηλεόραση πρέπει να κάνετε τα εξής:
• *Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης
• *Ξεκινήστε τον εντοπισμό συσκευών από την 

τηλεόραση
Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της 
ασύρματης συσκευής για να μάθετε πώς να θέσετε 
τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης.
Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας ασύρματα 
συσκευές ήχου ή τηλεχειριστήρια. Αποσυνδέστε από 
την πρίζα ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε άλλη 
συνδεδεμένη συσκευή ήχου, για να λειτουργεί σωστά 
η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Για συσκευές 
ήχου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή 
Σύνδεση ήχου στο μενού Σύστημα>Ήχος, ενώ για 

τηλεχειριστήρια την επιλογή Έξυπνο τηλεχειριστήριο 
στο μενού Σύστημα>Ρυθμίσεις>Περισσότερα. Αφού 
κάνετε την επιλογή σας, πιέστε το κουμπί ΟΚ για 
να ανοίξετε το αντίστοιχο μενού. Με αυτό το μενού 
μπορείτε να εντοπίσετε και να συνδέσετε τις συσκευές 
που χρησιμοποιούν την ίδια ασύρματη τεχνολογία 
και να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε. Ακολουθείτε 
τις οδηγίες στην οθόνη. Ξεκινήστε τον εντοπισμό 
συσκευών. Θα εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων 
ασύρματων συσκευών. Επιλέξτε από τη λίστα τη 
συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και πιέστε το 
κουμπί ΟΚ για να γίνει η σύνδεση. Αν εμφανιστεί 
το μήνυμα Συσκευή συνδέθηκε, σημαίνει ότι η 
σύνδεση έγινε με επιτυχία. Αν η σύνδεση αποτύχει, 
προσπαθήστε πάλι.
Μεταφορά εικόνων και ροή δεδομένων ήχου
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο 
σύνδεσης για να μεταφέρετε εικόνες ή ροή δεδομένων 
ήχου από την κινητή σας συσκευή στην τηλεόραση. 
Πραγματοποιήστε τη σύζευξη της κινητής συσκευής 
και της τηλεόρασης όπως περιγράφηκε πιο πριν. 
Στη συσκευή χειρός ξεκινήστε μια αναζήτηση για 
άλλες συσκευές. Από τη λίστα των συσκευών που 
θα βρεθούν επιλέξτε την τηλεόρασή σας. Στην οθόνη 
της τηλεόρασης, επιβεβαιώστε το αίτημα σύνδεσης 
και κάνετε το ίδιο και στην οθόνη της συσκευής 
χειρός. Αν δεν γίνει η σύζευξη, δεν θα είναι εφικτή 
η μεταφορά εικόνων ή η ροή δεδομένων ήχου προς 
την τηλεόραση. 
Αν το αρχείο εικόνας είναι κατάλληλο, οι εικόνες 
που αποστέλλονται από την κινητή συσκευή 
θα εμφανίζονται στην τηλεόραση χωρίς αίτημα 
επιβεβαίωσης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε 
το αρχείο εικόνας σε συνδεδεμένη μονάδα μνήμης 
USB ή να το αποθηκεύσετε ως λογότυπο εκκίνησης, 
αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται και το αρχείο 
είναι κατάλληλο. Για να τερματίσετε την εμφάνιση της 
εικόνας, πατήστε το πλήκτρο Exit.
Ο ήχος θα μεταδίδεται μέσω των ηχείων της 
τηλεόρασης αφού δώσετε την επιβεβαίωση. Για 
να αρχίσετε τη ροή δεδομένων ήχου καταργήστε 
τη σύζευξη της συσκευής με την τηλεόραση, αν 
προηγουμένως είχε γίνει σύζευξη. Αφού ολοκληρωθεί 
η σύζευξη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 
που θα σας ρωτά αν θέλετε να ξεκινήσετε τη ροή 
δεδομένων ήχου από την κινητή σας συσκευή. 
Επιλέξτε Ναι και πατήστε το πλήκτρο OK στο 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Αν η σύνδεση είναι 
επιτυχής, ο ήχος θα μεταδίδεται μόνιμα μέσω 
των ηχείων της τηλεόρασης. Στην πάνω πλευρά 
της οθόνης της τηλεόρασης θα εμφανίζεται ένα 
σύμβολο, για όσο διάστημα είναι ενεργή η σύνδεση 
ροής δεδομένων ήχου. Για να τερματίσετε τη ροή 
δεδομένων ήχου, πρέπει να απενεργοποιήσετε την 
ασύρματη σύνδεση της κινητής σας συσκευής.
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Για την απρόσκοπτη μεταφορά, κλείστε όλες τις 
εκτελούμενες εφαρμογές και όλα τα μενού στην 
τηλεόραση. Κατάλληλα για μεταφορά είναι μόνο 
αρχεία εικόνας μεγέθους μικρότερου των 5 MB και 
των εξής μορφών: .jpg, .jpeg, .png, bmp. Αν ένα 
αρχείο που στέλνετε από την κινητή συσκευή δεν 
πληροί αυτές τις απαιτήσεις, δεν θα εμφανιστεί στην 
τηλεόραση. 
Σημείωση:  Οι ασύρματες συσκευές μπορεί 
λειτουργούν στην ίδια περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 
και να υπάρξουν παρεμβολές μεταξύ τους. Για να 
βελτιώσετε την απόδοση της ασύρματης συσκευής 
σας τοποθετήστε την τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από 
οποιαδήποτε άλλη ασύρματη συσκευή.

Πύλη Internet
Η δυνατότητα Πύλη προσθέτει στην τηλεόρασή σας 
τη δυνατότητα να συνδεθεί με ένα διακομιστή στο 
Internet ώστε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο 
που παρέχει αυτός ο διακομιστή μέσω της σύνδεσής 
σας στο Internet. Η δυνατότητα Πύλη σας επιτρέπει 
να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο μουσική, βίντεο, 
κλιπ ή Διαδικτύου με συντομεύσεις που ορίζετε. Το 
αν θα μπορείτε να δείτε αυτό το περιεχόμενο χωρίς 
διακοπές εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης που 
σας επιτρέπει ο πάροχός σας υπηρεσιών Internet. 
Για να ανοίξετε τη σελίδα της πύλης Internet, πιέστε 
το πλήκτρο «Internet» στο τηλεχειριστήριο. Στην 
οθόνη της πύλης θα δείτε εικονίδια των διαθέσιμων 
εφαρμογών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριό σας για 
να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε 
να προβάλετε το επιθυμητό περιεχόμενο πιέζοντας 
OK αφού κάνετε την επιλογή. Για έξοδο από μια 
οθόνη μενού, Πιέστε το πλήκτρο BACK/RETURN 
για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή EXIT για 
έξοδο από τη λειτουργία Πύλη Internet
Σημείωση: Ενδεχόμενα προβλήματα που εξαρτώνται 
από τις εφαρμογές μπορεί να προκαλούνται από τον 
πάροχο υπηρεσιών περιεχομένου.
Το περιεχόμενο της υπηρεσίας της πύλης και η 
διασύνδεση μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης
Η λειτουργία Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης 
είναι μία από τις εφαρμογές στην Πύλη, η οποία 
παρέχει πρόσβαση στο Internet. Επιλέξτε το 
λογότυπο προγράμματος περιήγησης από τη 
σελίδα της πύλης και πιέστε OK για να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα περιήγησης. Θα εμφανίζονται λογότυπα 
ορισμένων προκαθορισμένων ιστότοπων. Μπορείτε 
να επιλέξετε ένα από αυτά για ταχεία πρόσβαση ή 
να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL ενός ιστότοπου 
στη γραμμή διεύθυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. 
Για να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις στο Internet, 
εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο διαλόγου 
διεύθυνσης και μετακινήστε το δρομέα στο εικονίδιο 
αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης 
στο τηλεχειριστήριο. Τέλος πιέστε OK

Smart Center
Το Smart Center είναι μια εφαρμογή για κινητά με 
λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Με το tablet 
ή το τηλέφωνό σας, μπορείτε εύκολα να μεταδώσετε 
ροή δεδομένων των αγαπημένων σας ζωντανών 
εκπομπών και προγραμμάτων από τη smart TV 
σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της FollowMe 
TV. Επίσης μπορείτε να τρέξετε τις εφαρμογές 
στην πύλη, να χρησιμοποιήσετε το tablet σας ως 
τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση και να μοιραστείτε 
αρχεία πολυμέσων και ήχου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του Smart 
Center, πρέπει να γίνουν σωστά οι συνδέσεις. 
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή 
έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. 
Για τη δυνατότητα κοινής χρήσης πολυμέσων θα 
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κοινή 
Χρήση Ήχου βίντεο στο μενού Σύστημα της 
τηλεόρασής σας.
Πραγματοποιήστε λήψη της κατάλληλης εφαρμογής 
Smart Center στην κινητή συσκευή σας από το 
κατάστημα εφαρμογών στο διαδίκτυο και ξεκινήστε 
τη για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.
Σημείωση: Η δυνατότητα χρήσης όλων των 
λειτουργιών αυτής της εφαρμογής εξαρτάται από τις 
δυνατότητες της τηλεόρασής σας.
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Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή Υποστηριζ. σήματα Διατίθεται

ΕΞ.
(SCART)

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

RGB 50/60 O

Πλευρικό 
AV

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz, 
60Hz O

1080i 50Hz, 
60Hz O

HDMI

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz, 
60Hz O

1080i 50Hz, 
60Hz O

1080p

24Hz, 
25Hz, 
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

(X: Δεν διατίθεται, O: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην 
εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα 
μπορεί να είναι ασυμβατότητα με τα πρότυπα 
από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του 
σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως 
αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς 
και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ’ όπου 
προέρχεται το σήμα.

Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους 
από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η 
τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες 
τις αναλύσεις.

Αριθμός Ανάλυση Συχνότητα

1 640x350 85Hz
2 640x400 70Hz
3 640x480 60Hz
4 640x480 66Hz
5 640x480 72Hz
6 640x480 75Hz
7 640x480 85Hz
8 800x600 56Hz
9 800x600 60Hz

10 800x600 70Hz
11 800x600 72Hz
12 800x600 75Hz
13 800x600 85Hz
14 832x624 75Hz
15 1024x768 60Hz
16 1024x768 66Hz
17 1024x768 70Hz
18 1024x768 72Hz
19 1024x768 75Hz
20 1024x768 85Hz
21 1152x864 60Hz
22 1152x864 70Hz
23 1152x864 75Hz
24 1152x864 85Hz
25 1152x870 75Hz
26 1280x768 60Hz
27 1360x768 60Hz
28 1280x768 75Hz
29 1280x768 85Hz
30 1280x960 60Hz
31 1280x960 75Hz
32 1280x960 85Hz
33 1280x1024 60Hz
34 1280x1024 75Hz
35 1280x1024 85Hz
36 1400x1050 60Hz
37 1400x1050 75Hz
38 1400x1050 85Hz
39 1440x900 60Hz
40 1440x900 75Hz
41 1600x1200 60Hz
42 1680x1050 60Hz
43 1920x1080 60Hz
44 1920x1200 60Hz
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Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο για λειτουργία USB

Επέκταση Codec βίντεο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ανάλυση) & Ρυθμός δυαδικών ψηφίων

.dat, vob MPEG1/2
1080P@30 fps - 40 Mbps

.mpg, .mpeg MPEG1/2, 
MPEG4

.ts, .trp, .tp MPEG1/2, H.264, 
AVS, MVC

H.264: 1080Px2@30 fps - 62,5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps MVC: 
1080P@30 fps - 62,5 Mbps Άλλα: 1080P@30 fps - 40 Mbps

.mp4, .mov, 

.3gpp, .3gp
MPEG1/2, 
MPEG4, H.263, 
H.264, Motion 
JPEG

H.264: 1080Px2@30 fps - 62,5 Mbps, 1080P@60 fps - 62.5 Mbps MVC: 
640x480@30 fps - 10 Mbps Άλλα: 1080P@30 fps - 40 Mbps

.avi MPEG1/2, 
MPEG4, 
Sorenson H.263, 
H.263, H.264, 
WMV3, Motion 
JPEG

.mkv MPEG1/2, 
MPEG4, H.263, 
H.264, WMV3, 
Motion JPEG

.asf Sorenson H.263,  
H.264, WMV3, 
Motion JPEG

.flv WMV3 1080P@30 fps - 40 Mbps

.swf RV30/RV40 1080P@30 fps - 40 Mbps

.wmv

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας για λειτουργία USB

Εικόνα Φωτογρ. Ανάλυση (πλάτος x ύψος) Παρατήρηση

JPEG
Γραμμή βάσης 15360x8640 

Το όριο για μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από το 
μέγεθος της DRAM

Προοδευτική 1024x768

PNG
μη διεμπλεκόμενη 9600x6400
διεμπλεκόμενη 1200x800

BMP 9600x6400
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Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου για λειτουργία USB

Επέκταση Codec ήχου Ρυθμός Bit Ρυθμός δειγματοληψίας 

.mp3, 
MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps

16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps
MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps

.avi

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM, MS-
ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.asf

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz

.mkv, .mka

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz
VORBIS Έως 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz
FLAC < 1,6Mbps 8KHz ~ 96KHz

.ts, .trp, .tp, 

.dat, .vob, 

.mpg, .mpeg

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz



Ελληνικά   - 25 -

Επέκταση Codec ήχου Ρυθμός Bit Ρυθμός δειγματοληψίας 

.wav

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.3gpp, .3gp, 

.mp4, .mov, 

.m4a

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
VORBIS Έως 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.flv
MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

.ac3
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

.swf MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz

.ec3 EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz

.rm, .rmvb, .ra
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

LBR (cook) 6Kbps ~ 128Kbps 8KHz, 11,025KHz, 
22,05KHz, 44,1KHz

.wma, .wmv

WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz

.webm VORBIS Έως 48KHz

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων για λειτουργία USB

Εσωτερικοί υπότιτλοι

Επέκταση Περιέκτης Κωδικός υποτίτλων

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Υπότιτλοι DVD
ts, trp, tp TS Υπότιτλοι DVΒ

mp4 MP4 Υπότιτλοι DVD 
Απλό κείμενο UTF-8

mkv MKV

ASS 
SSA 
Απλό κείμενο UTF-8 
VobSub 
Υπότιτλοι DVD

Εξωτερικοί υπότιτλοι

Επέκταση Αναλυτής υποτίτλων Παρατήρηση

.srt Subrip

.ssa/ .ass SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
Σύστημα υποτίτλων DVD 
SubIdx (VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 Μόνο

.txt TMPlayer
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Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI
Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίων μετατροπής DVI (καλώδιο 
DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ þ

1360x768 þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ
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Πληροφορίες λειτουργικότητας Πύλης Internet
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται διαθέσιμες μέσω της πύλης SmarTVue παρέχονται από 
τρίτους και ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Η Hitachi δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή 
την πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
του παρόχου της υπηρεσίας/του περιεχομένου. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά, ή προβλήματα με, 
οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε απευθείας στον αρμόδιο πάροχο της 
υπηρεσίας/του περιεχομένου. Η Hitachi δεν είναι υπεύθυνη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με 
περιεχόμενο ή υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά.

Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB
Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να 
χρησιμοποιείται.
Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το 
χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές, DVB 
λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.
Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μη είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.
Μοχθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να 
τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμήθειας αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευτήκατε 
τον εξοπλισμό σας.
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