Εγχειρίδιο χρήστη
Τηλεόραση LED
Σειρά MΤC20*

Ελληνικά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αποσυσκευασία και εγκατάσταση
Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

1. Ανοίξτε τη συσκευασία.

1

2

2. Βγάλτε την τηλεόραση.

3

4

3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα της
τηλεόρασης.
Power

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Βασικά αξεσουάρ
Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.

Μπαταρίες/2

Καλώδιο τροφοδοσίας

Τηλεχειριστήριο

Βίδες/4

Base Installation Manual

User Manual

Εγχειρίδιο
εγκατάστασης βάσης

Εγχειρίδιο χρήστη
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Βάση στήριξης/2

Warranty Card

Κάρτα εγγύησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία της μονάδας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ÿ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες - Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Ÿ
Ÿ

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού για αναφορά στο μέλλον.

Ÿ
Ÿ

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις - Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευή και στις
οδηγίες λειτουργίας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή
υγρασία - για παράδειγμα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα και παρόμοιο περιβάλλον.

Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως άμεσο ηλιακό φως, καλοριφέρ, θερμαντήρες,
σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

Ÿ

Μην παραβιάζετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή της γείωσης. Ένα πολωμένο φις
έχει δύο ελάσματα και το ένα να είναι πιο πλατύ από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο
ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή
παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας,
συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της παλιάς πρίζας.

Ÿ

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα
στα βύσματα και στα φις. Χρησιμοποιήστε συσκευές επαφής στα σημεία όπου εξέρχονται από τη
συσκευή.

Ÿ

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα και το
τραπέζι που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε καροτσάκι ή ράφι, προσέξτε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε το συνδυασμό
καρότσι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.

Ÿ

Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Ÿ

Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην
περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η
συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.

Ÿ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες συντήρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε άλλες εργασίες συντήρησης
εκτός από εκείνες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τα προσόντα να το
κάνετε.

Ÿ

Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια
κατασκευή, και διατηρείστε καλές συνθήκες αερισμού σε ανοιχτό χώρο. Ο αερισμός δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.

Ÿ

Ανατρέξτε στις ηλεκτρικές και τις πληροφορίες ασφαλείας στο πίσω περίβλημα, πριν εγκαταστήσετε
ή χειριστείτε τη συσκευή.

Ÿ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
υγρασία.

Ÿ

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πιτσιλίσματα ή υγρά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με
υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε χώρο με σκόνη.
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Ÿ

Οι ακροδέκτες με το σύμβολο “ ” μπορεί να είναι ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η
εξωτερική καλωδίωση που συνδέεται στους ακροδέκτες, απαιτεί εγκατάσταση από εκπαιδευμένο
προσωπικό ή τη χρήση έτοιμων αγωγών ή καλωδίων.

Ÿ

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, χρησιμοποιήστε το βραχίονα τοποθέτησης βάσηε/τοίχου για την
ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής σε τραπέζι/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Ÿ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε
μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.

Ÿ

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο
φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.

Ÿ

Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής
σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο βλάβης της ακοής, μειώστε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και μειώστε τον χρόνο
που ακούτε σε υψηλή ένταση ήχου.

Ÿ

Ο συζεύκτης της συσκευής χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη
συσκευή παραμένει λειτουργική.

Ÿ

Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, προσέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ.
τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με συνδετήρα καλωδίου ή κάτι παρόμοιο. Φυλάξτε το μακριά από
αιχμηρές άκρες και παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του καλωδίου
τροφοδοσίας. Όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί
ζημιά. Αν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε από ένα υπεύθυνο σέρβις να αντικαταστήσει το καλώδιο
τροφοδοσίας με ένα καλώδιο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή με ένα καλώδιο που έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με το αρχικό.

Ÿ
Ÿ

Δώστε προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση της απόρριψης της μπαταρίας.
Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. Για να
αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από τη συσκευή.

Ÿ

Εάν η συσκευή έχει το σύμβολο
στην ετικέτα κατηγορίας και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει δύο
ακροδέκτες, σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας ΙΙ ή διπλής μόνωσης. Έχει
σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. (Μόνο για
συσκευές Κατηγορίας IΙ)

Ÿ

Προειδοποίηση για συσκευές που περιέχουν ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΥΨΕΛΗ/ΚΟΥΜΠΙ (Οι παρακάτω οδηγίες
χρησιμοποιούνται μόνο για τη συσκευή που περιέχει μπαταρία κουμπί που μπορεί να αντικατασταθεί από
το χρήστη).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην καταπιείτε τη μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το
προϊόν περιέχει μπαταρία κουμπί. Εάν γίνει κατάποση της μπαταρίας κουμπί, μπορεί να προκαλέσει
σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Φυλάξτε τις
καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει
καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Αν πιστεύετε ότι έχει
γίνει κατάποση της μπαταρίας ή έχει καταλήξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση
ιατρική φροντίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ATTENTION:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει
σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης
επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, που μπορεί να
είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν
υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις
σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία
σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.

Ÿ

Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση:

~

Αναφέρεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

Αναφέρεται σε λειτουργία αναμονής.

Αναφέρεται στο συνεχές ρεύμα (DC).

Αναφέρεται στην ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

Αναφέρεται σε εξοπλισμό Κατηγορίας II.

Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.
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Οδηγία WEEE
Σωστή απόρριψη του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή
βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων,
ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών
πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να
πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

10CM

10CM

Στερεώστε το πίσω μέρος του περιβλήματος στον τοίχο
(μόνο σε ορισμένες χώρες)

10CM

10CM

Τοποθετήστε την οθόνη σε στερεή οριζόντια επιφάνεια,
όπως τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε χώρο
τουλάχιστον 10cm γύρω από τη συσκευή. Για να
αποφύγετε τυχόν σφάλματα και επικίνδυνες καταστάσεις,
μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Αυτή η
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και/ή
μέτρια κλίματα.

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος σταθερότητας
Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί,
ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
-Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ντουλάπια, βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστώνται από τον
κατασκευαστή της τηλεόρασης.
-Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να σηκώσουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
-Βεβαιωθείτε ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη του επίπλου τοποθέτησης.
-Μιλήστε ΠΑΝΤΑ στα παιδιά για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν σκαρφαλώσουν στα έπιπλα για να
φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
-Δρομολογείτε καλά ΠΑΝΤΑ τα καλώδια για να αποφύγετε ατύχημα από πτώση, μάγκωμα ή
τράβηγμα.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ασταθές σημείο.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ψηλά ντουλάπια ή
βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση κατάλληλα, για παράδειγμα σε
τοίχο.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της
τηλεόρασης και των επίπλων υποστήριξης.
-Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, για
παράδειγμα παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο πάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επίπλου που είναι
τοποθετημένη η τηλεόραση.
Εάν μετακινήσετε την υφιστάμενη τηλεόρασή σας, λάβετε υπόψη τις παραπάνω συστάσεις.

Στερέωση σε τοίχο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική βάση τοίχου με
την τηλεόρασή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
για να αγοράσετε τη συνιστώμενη βάση τοίχου. Τοποθετήστε
προσεκτικά το στήριγμα τοίχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου σε ένα συμπαγές τοίχο, κάθετα
στο πάτωμα. Εάν συνδέετε την τηλεόραση σε άλλο δομικό υλικό,
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για να εγκαταστήσετε
τη βάση τοίχου. Περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες με τη βάση
τοίχου. Χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο για
να ασφαλίσετε τη συσκευή στον τοίχο, και να εξασφαλίσετε
αρκετό χώρο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σε εξωτερικές
συσκευές.

10 cm
(4 ίντσες)
10 cm

10 cm
10 cm

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την τηλεόραση. Σε διαφορετική
περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αφαιρέστε τη βάση πριν την εγκατάσταση της τηλεόρασης σε βάση τοίχου, ακολουθώντας τη διαδικασία
στήριξης της βάσης αντίστροφα.
Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη βάση τοίχου και επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο ή με ειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση και να
ακυρώσει την εγγύησή σας.
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Για να αποφύγετε τραυματισμό, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σταθερά σε δάπεδο/τοίχο, σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις βάσεις τοίχου που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οποιεσδήποτε
ζημιές ή τραυματισμοί από κακή χρήση ή από ακατάλληλο εξάρτημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
32"

Μέγεθος μοντέλου:
A
B

С

Βίδα

Κορυφή

40"
Κάτω

Κορυφή

Κάτω

Διάμετρος (mm) "E"

M4

M4

M6

M6

Μέγισ.

10

10

10

10

Ελάχισ.

8

8

8

8

2

2

2

2

Βάθος (mm)
"D"

Ποσότητα

100*100*100

A*B*C

200*100*200

Σημείωση:
1. Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
2. Για τηλεοράσεις με ακροδέκτες που κοιτάνε στον τοίχο, για να αφήσετε αρκετό χώρο για τη χρήση των ακροδεκτών,
χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό βύσμα μαζί με τις βίδες για τη στερέωση της βάσης τοίχου. Πρόκειται για μια μικρή κοίλη
κολόνα, της οποίας το ύψος είναι ≥30mm.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Τα αντικείμενα
ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία.
Μην ταρακουνάτε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην ρίχνετε υγρό στο τηλεχειριστήριο και μην το τοποθετείτε σε
χώρο με υψηλή υγρασία.
Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να παραμορφωθεί η μονάδα
εξαιτίας της θερμότητας.
Όταν ο αισθητήρας τηλεχειρισμού εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό φως, το τηλεχειριστήριο δεν θα
λειτουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση αλλάξτε το φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας
Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και
χρησιμοποιήστε τις με προσοχή.
1. Προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει τη χρήση, αντικαταστήστε τη με νέα
μπαταρία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί (για παράδειγμα, μαγγανίου και αλκαλικές
μπαταρίες).
4. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις φορτίζετε και δεν τις διαλύετε.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε
υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
7. Πριν από την αναζήτηση Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει τις εξωτερικές συσκευές Bluetooth στη
λειτουργία ζεύξης. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα πλήκτρα ◄ και HOME μαζί για να μπείτε στη
λειτουργία ζεύξης Για άλλες συσκευές Bluetooth, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών για το άνοιγμα της
λειτουργίας αντιστοίχισης.

Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ
στη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις
ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό του
θαλάμου.
Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.
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Σύνδεση υποδοχής

CI

CI
Θύρα κάρτας CI.

Κάρτα CI

EARPHONE
Τα ηχεία θα τεθούν σε σίγαση όταν συνδέεται το ακουστικό.
Ακουστικό

Συσκευή ψηφιακού ήχου

DIGITAL AUDIO OUT
Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό (οπτικό) καλώδιο για την
ψηφιακή έξοδο ήχου της τηλεόρασής σας σε έναν συμβατό
δέκτη ήχου.

AV IN(MINI)

CVBS
Audio R

Βιντεοκάμερα

HDMI

Βιντεοκάμερα

Λήψη σήματος εισόδου HDMI από εξωτερικές
συσκευές HDMI.

Συσκευή εγγραφής
/ DVD

HDMI

ANTENNA IN
Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να
λαμβάνετε σήμα από την κεραία, την καλωδιακή
ή το δορυφόρο.

STB

AV IN

DVD

Audio L
GND

Συνδέει σήμα ήχου και βίντεο από εξωτερικές
συσκευές AV.

DIGITAL
AUDIO OUT

δορυφόρο
ANTENNA IN

Κεραία ή καλωδιακή τηλεόραση

ΔΙΣΚΟΣ USB

USB
USB

Θύρα USB.

Σημείωση:
1) Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
2) Οι εξωτερικοί εξοπλισμοί και τα καλώδια που παρουσιάζονται εδώ δεν παρέχονται με την τηλεόραση.
3) Ορισμένες υποδοχές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας
είναι το πρότυπο για εσάς.
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Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
Σημείωση:
1) Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.
2) Η εικόνα, τα κουμπιά ή οι λειτουργίες του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με την περιοχή, το μοντέλο ή την πηγή.
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1. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ( ): Άναμμα της τηλεόρασης ή μετάβαση στην κατάσταση αναμονής.
2. ΣΙΓΑΣΗ ( ): Απομονώνει ή επαναφέρει τον ήχο.
3. P.MODE: Επιλέγει τη λειτουργία εικόνας.
4. ASPECT: Επιλέγει το λόγο διαστάσεων.
5. S.MODE: Επιλέγει τη λειτουργία ήχου.
6. Αριθμητικά πλήκτρα (0~9): Επιλέγει το κανάλι απευθείας ή μπορείτε να εισαγάγετε
έναν αριθμό.
7. ΠΙΣΩ (
): Επιστρέφει στο κανάλι που βλέπατε προηγουμένως.
8. TV/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
9. MENU: Πρόσβαση στο κεντρικό μενού.
10. SOURCE: Επιλέγει την πηγή εισόδου.
11. OK: Επιβεβαίωση, εισαγωγή ή εκτέλεση εντολής.
12. Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά ( / / / ):
Για πλοήγηση στο μενού για να επιλέξετε αυτό που χρειάζεστε.
13. EXIT: Έξοδος από την τρέχουσα οθόνη ή λειτουργία.
14. INFO: Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος.
15. AUDIO: Επιλέγει τη λειτουργία ήχου ή τη γλώσσα ήχου, εάν είναι διαθέσιμη.
16. GUIDE: Πρόσβαση στη διεπαφή του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.
17. Πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου (VOL +/-): Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
18. Πρόγραμμα πάνω/κάτω (PR +/-): Αλλάζει πρόγραμμα.
19. Έγχρωμα πλήκτρα (ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ):
Εκτέλεση της προτεινόμενης ενέργειας στη συγκεκριμένη λειτουργία.
20. SUBTITLE: Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων, εάν υπάρχει.
21. SLEEP: Για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου για να σβήσει η τηλεόραση
αυτόματα.
22. AD: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία περιγραφής ήχου στη λειτουργία DTV.
23. MEDIA: Μετάβαση στην πηγή πολυμέσων.
24. FREEZE: Παγώνει ή ξεπαγώνει την εικόνα στην οθόνη και δεν είναι διαθέσιμη σε
λειτουργία USB.
25. Κουμπιά REC & Teletext & Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής πολυμέσων
* REC: Μη διαθέσιμο.
* Κουμπιά Teletext (Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα)
• TEXT: Είσοδος ή έξοδος από το μενού teletext.
• INDEX: Εμφανίζει την σελίδα ευρετηρίου.
• CANCEL: Επιστρέφει προσωρινά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά την αναζήτηση
μιας σελίδας teletext.
• SIZE: Μεγέθυνση της σελίδας teletext.
• REVEAL: Εμφάνιση ή απόκρυψη των κρυφών πληροφοριών teletext.
• HOLD: Για παραμονή ή αποχώρηση από τη σελίδα teletext.
• SUBPAGE: Είσοδος ή αποχώρηση από την υποσελίδα εάν είναι διαθέσιμη.
* Κουμπιά ελέγχου πολυμέσων
• REPEAT: Ρυθμίζει τη λειτουργία επανάληψης.
• ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ (
): Αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής ή
(ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη) ενεργοποίηση της λειτουργίας αλλαγής ώρας στη
λειτουργία DTV για ορισμένα μοντέλα.
• ΔΙΑΚΟΠΉ ( ): Σταμάτημα αναπαραγωγής.
• A-B: Ρυθμίζει τη λειτουργία επανάληψης A-B.
• ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ (
): Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.
• ΕΠΟΜΕΝΟ (
): Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
• Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω ( ): Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω της
αναπαραγωγής.
• Γρήγορη προώθηση μπροστά (
): Γρήγορη προώθηση αναπαραγωγής προς
τα εμπρός.
26. Κουμπιά αγαπημένων (FAV / FAV - / FAV+)
* FAV: Για πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων ή για να προσθέστε/αφαιρέστε το
επιλεγμένο πρόγραμμα στο/από τη λίστα αγαπημένων στη ρύθμιση Επεξεργασία
προγράμματος.
* FAV -: Μετάβαση στο προηγούμενο αγαπημένο πρόγραμμα.
* FAV +: Μετάβαση στο επόμενο αγαπημένο πρόγραμμα.
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Βασική λειτουργία
Πλήκτρο ελέγχου τηλεόρασης
Άναμμα της τηλεόρασης:
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί
ελέγχου τηλεόρασης για να ανάψετε την τηλεόραση.

Κάτοψη

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Μείωση έντασης ήχου

Λειτουργία προγραμματισμού πλήκτρων:
Αφού ανάψετε την τηλεόραση, πατήστε σύντομα το κουμπί
ελέγχου TV για να εμφανιστεί το προγραμματιζόμενο
πληκτρολόγιο. Πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου
τηλεόρασης για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης
για να εισαγάγετε το στοιχείο που έχετε επιλέξει.

Πληκτρολόγιο στην οθόνη

Πάτημα: Μετακίνηση
Παρατεταμένο πάτημα: Επιλογή

Εικονίδιο Όνομα

Λειτουργία

Κάτω/Πάνω

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κανάλι στη
λειτουργία τηλεόρασης.
Μετακινηθείτε προς τα κάτω ή προς τα πάνω για να
επιλέξετε ένα στοιχείο στις ρυθμίσεις μενού.

Αριστερά/Δεξιά

Μειώνει ή αυξάνει την ένταση του ήχου στη λειτουργία
τηλεόρασης.
Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα
στοιχείο στις ρυθμίσεις μενού.

Κεντρικό μενού Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
Πηγή
Αναμονή

Πρόσβαση στη διεπαφή της πηγής εισόδου.
Βάζει την τηλεόραση σε αναμονή.

Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος παρέχεται από τους παρόχους προγραμμάτων και προσφέρει πληροφορίες
σχετικά με τα προγράμματα που πρόκειται να μεταδοθούν. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν σε ψηφιακή
λειτουργία πατώντας το κουμπί EPG/GUIDE στο τηλεχειριστήριο.

Έλεγχος μενού
Κανάλι (Μόνο για πηγή τηλεόρασης)
Αυτόματος συντονισμός
Αναζήτηση προγραμμάτων αυτόματα.
Χειροκίνητος συντονισμός ATV
Χειροκίνητη αναζήτηση και αποθήκευση αναλογικών προγραμμάτων στη μνήμη.
Χειροκίνητος συντονισμός DTV
Χειροκίνητη αναζήτηση και αποθήκευση ψηφιακών προγραμμάτων στη μνήμη.
Επεξεργασία προγράμματος
Χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά κουμπιά ή το κουμπί FAV για να επεξεργαστείτε τα προγράμματα.
Λίστα χρονοδιαγράμματος
Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα κουμπιά για να επεξεργαστείτε τη λίστα προγραμματισμού.
Πληροφορίες σήματος
Εμφάνιση πληροφοριών σήματος του τρέχοντος καναλιού DTV.
Πληροφορίες CI
Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει από το μενού που παρέχεται από το CAM.
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Ρύθμιση πιάτου (μόνο για δορυφόρο)
Πριν από την αναζήτηση προγραμμάτων DVB-S/S2 πρέπει να ρυθμιστεί το δορυφορικό πιάτο.
Βήμα 1: Επισημάνετε το Δορυφόρο και πατήστε το κουμπί "OK" για πρόσβαση στη λίστα δορυφόρων και
επιλέξτε έναν δορυφόρο.
Βήμα 2: Επισημάνετε τον τύπο LNB και πατήστε το κουμπί "OK" για να επιλέξετε τον τύπο LNB.
Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 αντιστοιχεί στον επιλεγμένο δορυφόρο.
Βήμα 4: Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, πατήστε το "ΜΠΛΕ" κουμπί για αναζήτηση προγραμμάτων.
Σημείωση: Ρυθμίστε καλά το πιάτο σας πριν χρησιμοποιήσετε τη Δορυφορική πηγή για αναζήτηση προγραμμάτων.

Εικόνα
Λειτουργία εικόνας: Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εικόνας ανάλογα με την περίπτωση.
Θερμοκρασία χρώματος: Επιλέξτε τη συνολική θερμοκρασία χρώματος της εικόνας.
Μείωση θορύβου: Μειώνει το θόρυβο που δημιουργείται με το σήμα εικόνας.
Λειτουργία HDMI: (Μόνο για πηγή HDMI) Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία HDMI μεταξύ Auto, Video και PC.

Ήχος
Λειτουργία ήχου: Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ήχου.
Πρίμα: Ρυθμίζει τον ήχο υψηλής συχνότητας.
Μπάσα: Ρυθμίζει τον ήχο χαμηλής συχνότητας.
Ισορροπία: Ελέγχει την ισορροπία ήχου ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό ηχείο.
Αυτόματος έλεγχος έντασης ήχου: Ενεργοποιήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αυτόματα σύμφωνα
με το σήμα εισόδου.
Λειτουργία SPDIF: Επιλέγει τη λειτουργία SPDIF.
Διακόπτης AD: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την περιγραφή ήχου. Όταν ενεργοποιήσετε την περιγραφή ήχου,
ένας αφηγητής θα περιγράψει τι συμβαίνει στην οθόνη για τους θεατές που έχουν προβλήματα όρασης.

Ώρα
Ρολόι: Αυτόματη λήψη της ώρας από το ρολόι της τηλεόρασης.
Ζώνη ώρας: Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας.
Χρονοδιακόπτης ύπνου: Ρυθμίστε τα λεπτά στο χρονόμετρο για να σβήσει αυτόματα η τηλεόραση.
Αυτόματη αναμονή: Ρυθμίστε την ώρα στο χρονόμετρο για να σβήσει αυτόματα η τηλεόραση όταν δεν υπάρχει
λειτουργία κατά τη διάρκεια του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι επιλογές είναι Off, 3H, 4H και 5H.
OSD Χρονοδιακόπτης: Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτο που θα παραμένει το μενού στην οθόνη
πριν εξαφανιστεί κατά όταν δεν υπάρχει λειτουργία μενού.

Κλείδωμα
Κλείδωμα συστήματος: Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός
πρόσβασης είναι "0000" ή "1234".
Ορισμός κωδικού πρόσβασης: Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης κλειδώματος.
Κλείδωμα καναλιού (Μόνο στην λειτουργία τηλεόρασης): Ρύθμιση περιορισμού πρόσβασης σε συγκεκριμένο
κανάλι. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε το κανάλι.
Γονικός έλεγχος (Μόνο στη λειτουργία τηλεόρασης): Ρύθμιση περιορισμού πρόσβασης σε συγκεκριμένα
προγράμματα με βάση τη ηλικία.
Κλείδωμα πλήκτρων: Κλειδώνει το κουμπί της τηλεόρασης για να αποτρέψει την ανεπιθύμητη χρήση.
Λειτουργία ξενοδοχείου: Ξεκινήστε τη "Λειτουργία ξενοδοχείου" για να ενεργοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις.
Είναι διαθέσιμο μόνο για ορισμένα μοντέλα.
Σημείωση: Εάν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και τον ξεχάσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σούπερ κωδικό
πρόσβασης 4711 για να μπείτε στο κλειδωμένο σύστημα.
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Ρύθμιση
Γλώσσα: Επιλέγει το επιθυμητό μενού γλώσσας.
Γλώσσα TT: Επιλέξτε τη γλώσσα teletext που θέλετε.
Γλώσσες ήχου: Επιλέγει την κύρια και τη δευτερεύουσα γλώσσα ήχου.
Γλώσσα υποτίτλων: Επιλέξτε τις κύριες και δευτερεύουσες γλώσσες υποτίτλων.
Άτομα με πρόβλημα ακοής: Ενεργοποιήστε την για να βοηθήσετε τους κωφούς ή τα άτομα με προβλήματα ακοής
να απολαύσουν μια καλύτερη εμπειρία προβολής.
Αναλογία διαστάσεων: Επιλέξτε τον επιθυμητό λόγο διαστάσεων της εικόνας. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με
την πηγή εισόδου ή το μοντέλο.
Μπλε οθόνη: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία της μπλε οθόνης.
Εγκατάσταση πρώτη φορά: Μπείτε για να κάνετε για επανεκκίνηση τηων αρχικών ρυθμίσεων.
Επαναφορά: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις χρήστη στις εργοστασιακές τιμές.
Ενημέρωση λογισμικού (USB): Επιλέξτε για να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης από USB.
Περιβάλλον: Μπορείτε να επιλέξετε "Λειτουργία σπιτιού" και "Λειτουργία επίδειξης". Εάν επιλέξετε "Λειτουργία
επίδειξης" θα καταναλωθεί περισσότερη ενέργεια. Είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα.
ΣΥΝΔΕΣΗ HDMI: Στέλνει εντολές και ελέγχει τις συσκευές HDMI που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση. Είναι
διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα.
* Έλεγχος ΣΥΝΔΕΣΗΣ- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία HDMI LINK.
* Αυτόματος δέκτης - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία δέκτη ήχου.
* Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής - Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή HDMI όταν σβήνει η
τηλεόραση.
* Αυτόματο άναμμα τηλεόρασης - Ανάβει την τηλεόραση αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή HDMI.
* Λίστα συσκευών - Εμφανίζει τη λίστας συσκευών HDMI που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.
* Μενού συσκευής - Πρόσβαση στο μενού συσκευής HDMI.

Αναπαραγωγή πολυμέσων
Λειτουργίες μέσων
Μπορείτε να δείτε αρχεία ταινιών, κειμένου, μουσικής και φωτογραφιών από τις συσκευές αποθήκευσης USB.
1. Πατήστε το κουμπί INFO για εμφάνιση ή έξοδο από το μενού κατά την προβολή φωτογραφιών, μουσικών, ταινιών ή
κειμένων.
2. Πατήστε το κουμπί (◄/►) για να επιλέξετε τη λειτουργία του μενού και πατήστε το κουμπί OK για να εκτελέσετε τη
λειτουργία.

Σημειώσεις
1. Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές για ομαλή λειτουργία με αυτήν την τηλεόραση.
2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB για την περίπτωση
απώλειας δεδομένων λόγω απροσδόκητου ατυχήματος.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις απώλειες λόγω κακής χρήσης ή δυσλειτουργίας. Η δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων είναι ευθύνη του καταναλωτή.
3. Για μεγάλα μεγέθη αρχείων, το διάστημα φόρτωσης μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
4. Η ταχύτητα αναγνώρισης μιας συσκευής αποθήκευσης USB εξαρτάται από την εκάστοτε συσκευή.
5. Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση της συσκευής αποθήκευσης USB, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν
βρίσκεται σε λειτουργία USB, διαφορετικά η συσκευή αποθήκευσης USB ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε
αυτήν μπορεί να καταστραφούν.
6. Χρησιμοποιήστε μόνο μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει μορφοποιηθεί σε σύστημα αρχείων FAT16, FAT32
που παρέχεται με το λειτουργικό σύστημα των Windows. Σε περίπτωση συσκευής αποθήκευσης με διαφορετικό
βοηθητικό πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται από τα Windows, μπορεί ν μην αναγνωριστεί.
7. Όταν χρησιμοποιείτε μια μονάδα σκληρού δίσκου USB που απαιτεί πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι
η ισχύς της δεν υπερβαίνει τα 500mA. Εάν η ισχύς του σκληρού δίσκου USB υπερβαίνει τα 500mA, το σύστημα
τηλεόρασης μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο USB και να
επανεκκινήσετε το σύστημα τηλεόρασης.
8. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Δεν υποστηρίζεται" ή "Μη υποστηριζόμενο" εάν η μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται ή
είναι κατεστραμμένο.
9. Η μεγάλη εικόνα FHD χρειάζεται περισσότερο χρόνο για επεξεργασία, κάτι που δεν προκαλείται από την τηλεόραση.
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.
10. Αυτή η τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένα αρχεία πολυμέσων που έχουν αλλάξει και αναβαθμιστεί,
έχουν διαφορετική κωδικοποίηση ή είναι τεχνολογικά εξελιγμένα.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πριν καλέσετε έναν τεχνικό για σέρβις, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για τις πιθανές αιτίες του συμπτώματος
και μερικές λύσεις.

Γενικό πρόβλημα / λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο τηλεχειριστήριο.
Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Η κύρια παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη.
Κακό σήμα
Αυτό συνήθως προκαλείται από παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, σύστημα
ανάφλεξης αυτοκινήτων, φώτα νέον, ηλεκτρικό τρυπάνι, άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή πηγές
ραδιοφωνικών παρεμβολών.

Εικόνα & Ήχος / Λύση
Δεν φαίνεται εικόνα, δεν ακούγεται ήχος
Ελέγξτε την πηγή σήματος.
Συνδέστε άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή ότι ανάβει.
η πρίζα δεν κάνει καλή επαφή με το φις.
Ελέγξτε το σήμα.
Δεν ακούγεται ήχος, η εικόνα είναι καλή
Εάν δεν έχει ήχο, μην απομονώσετε τον ήχο ή αυξήσετε την ένταση.
Ανοίξτε το μενού ήχου και ρυθμίστε την επιλογή 'Balance (Ισορροπία)'.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ακουστικά και, αν ναι, αφαιρέστε τα.
Μη φυσιολογική εικόνα
Στην περίπτωση που δεν έχει χρώμα ή είναι κακής ποιότητας, δοκιμάστε:
1. Ρυθμίστε την επιλογή χρωμάτων από τις ρυθμίσεις στο μενού.
2. Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα.
3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι, ίσως αυτό να διορθώσει το πρόβλημα με το σήμα.
Κακό τηλεοπτικό σήμα (Θόρυβος ή παράσιτα)
1. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και ρυθμίστε την κεραία.
2. Πρώτα συντονίστε το κανάλι.
3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι.

Αναπαραγωγή πολυμέσων / Λύση
Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηριζόμενο αρχείο" ή ο ήχος ακούγεται κανονικά αλλά το βίντεο
έχει πρόβλημα
Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου
στον υπολογιστή.
Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηριζόμενος ήχος" ή το βίντεο παίζει κανονικά αλλά ο ήχος έχει
πρόβλημα
Το αρχείο πολυμέσων μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ελέγξτε αν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου
στον υπολογιστή.
Ελέγξτε αν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο και ήχου.
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