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Country Number Tariff
Austria 0810 000205   €0.07/min 
Belgium 078250145 €0.06/min 
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local 
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min 
Germany 0900 1101211 €0.10/min 
Greece 0 0800 3122 1280 free 
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local
Italy 840320086 €0.08/min 
Luxemburg 40 6661 5644 local 
Netherlands 0900 8407 €0.10/min 
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Slovakia 0800004537 free
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
UK 0845 601 0354 local

 

This information is correct at the time of press. 

For updated information, see www.support.philips.com

www.philips.com/support

Model 

Serial 



Important

This apparatus is fitted with an approved 
moulded 13AMP plug. Should it become 
necessary to replace the mains fuse, this 
must be replaced with a fuse of the same 
value as indicated on the plug.

1 Remove fuse cover and fuse.

2 The replacement fuse must comply with BS 
1362 and have the ASTA approval mark. 
If the fuse is lost, make contact with your 
retailer in order to verify the correct type.

3 Refit the fuse cover.
If for any reason the fitted plug is not suitable 
for your socket outlet, please consult your 
retailer or a qualified electrician before 
proceeding with the installation.

Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket 
marked : at the back of the set. An inferior 
aerial is likely to result in a poor, perhaps 
unstable picture with ghost images and lack 
of contrast. Make-shift loft or set-top aerials 
are often inadequate.Your dealer will know 
from experience the most suitable type for 
your locality. Should you wish to use the set 
in conjunction with other equipment, which 
connects to the aerial socket such as TV games, 
or a video camera it is recommended that these 
be connected via a combiner unit to avoid 
repeated connection and disconnection of the 
aerial plug.

Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making 
sure that the fixings are properly tightened. A 
diagram showing how to assemble the stand is 
packed with the stand. Never use a make-shift 
stand, or legs fixed with woodscrews.

Positioning the TV

For the best results, choose a position where 
light does not fall directly on the screen, and 
at some distance away from radiators or other 
sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all 
around the TV for ventilation, making sure that 
curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air 
flow through the ventilation apertures.The TV 
is intended for use in a domestic environment 
only and should never be operated or stored in 
excessively hot or humid atmospheres.

General Points

Please take note of the section entitled ‘Tips’ at 
the end of this booklet.

Interference

The Department of Trade and Industry operates 
a Radio Interference Investigation Service to help 
TV licence holders improve reception of BBC 
and IBA programmes where they are being spoilt 
by interference. If your dealer cannot help, ask 
at a main Post Office for the booklet “How to 
Improve Television and Radio Reception”.

Mains connection

Before connecting the TV to the mains, check 
that the mains supply voltage corresponds to 
the voltage printed on the type plate on the rear 
panel of the TV. If the mains voltage is different, 
consult your dealer.

Information for users in the UK (not applicable outside the UK)
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Πληροφορίες προϊόντος

•   Αυτή η τηλεόραση καταναλώνει ελάχιστη 
ενέργεια σε κατάσταση αναμονής, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική 
επίδραση

•  Η κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή για 
αυτή τη συσκευή είναι μικρότερη από 2 W.

•  Μπορείτε να βρείτε την κατανάλωση 
ρεύματος της συσκευής στην πινακίδα 
τύπου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. 

•   Για περισσότερες προδιαγραφές του 
προϊόντος, δείτε το φυλλάδιο του προϊόντος 
στη διεύθυνση www.philips.com/support.

  Σημείωση
  Οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες 
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς 
προειδοποίηση.

•   Αν χρειαστείτε πρόσθετη βοήθεια, καλέστε 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
της χώρας σας. Οι αντίστοιχοι αριθμοί 
τηλεφώνου και οι διευθύνσεις δίνονται στο 
παρεχόμενο φυλλάδιο εγγυήσεων ανά τον 
κόσμο.

  Ανακύκλωση

Η συσκευασία αυτού του προϊόντος 
προορίζεται για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε 
στις τοπικές αρχές σχετικά με το σωστό 
τρόπο απόρριψης.

       Απόρριψη του παλιού σας      
   προϊόντος

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν αυτό το 
σύμβολο περιστρεφόμενου κάδου είναι 
προσαρτημένο σε κάποιο προϊόν, σημαίνει 
ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.

Ενημερωθείτε για το τοπικό ειδικό σύστημα 
συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Ενεργήστε 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και μην 
απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα με τα 
συνήθη οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή 
απόρριψη του προϊόντος σας συμβάλλει 
στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών 
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία.

Απόρριψη των μπαταριών
Οι παρεχόμενες μπαταρίες δεν περιέχουν 
τα βαριά μέταλλα υδράργυρο και κάδμιο. 
Ενημερωθείτε για τον τρόπο απόρριψης των 
εξαντλημένων μπαταριών σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς.

Πίσω 
μέρος της 
τηλεόρασης
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Σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την αγορά αυτής της τηλεοπτικής συσκευής.
To εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να σας βοηθήσει κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της 
τηλεοπτικής σας συσκευής.
Συνιστούμε ιδιαίτερα να το διαβάσετε εξ ολοκλήρου.

Πληροφορίες για την ασφάλεια ...............................................................................................2
Προετοιμασία / Γρήγορο Ξεκίνημα ..........................................................................................3
Πλήκτρα και σύνδεσμοι τηλεόρασης .......................................................................................4
Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου .......................................................................................................5
Γρήγορη εγκατάσταση .............................................................................................................6
Ταξινόμηση προγραμμάτων ....................................................................................................6
Αυτόματη αποθήκευση στη μνήμη ..........................................................................................7
Χειροκίνητη αποθήκευση στη μνήμη .......................................................................................7
Ονομασία καναλιών .................................................................................................................8
Ρυθμίσεις εικόνας και ήχου .....................................................................................................8
Χρήση των χαρακτηριστικών Αντίθεσης+ και Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης ...................9
Χρήση των χαρακτηριστικών Έξυπνης εικόνας και ήχου ........................................................9
Μορφές οθόνης .....................................................................................................................10
Tηλεκείμενο ........................................................................................................................... 11
Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνη υπολογιστή ......................................................................12
Χρήση της τηλεόρασης στη λειτουργία HD (Υψηλής ευκρίνειας) ..........................................13
Χρήση της τηλεόρασης ως ραδιόφωνο FM ...........................................................................14

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού
Σύνδεση της συσκευής εγγραφής (DVD/VCR) ......................................................................16
Σύνδεση του υπολογιστή .......................................................................................................17
Σύνδεση του εξοπλισμού HD ................................................................................................18
Σύνδεση άλλου εξοπλισμού (δορυφορικός δέκτης, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών, 
κτλ..........................................................................................................................................19
Σύνδεση  βιντεοκάμερας, συσκευής καταγραφής βίντεο και ακουστικών .............................19
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων .............................................................................20
Γλωσσάριο .............................................................................................................................21
Προδιαγραφές .......................................................................................................................22

Εισαγωγή

Πίνακας Περιεχομένων
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Πληροφορίες για την ασφάλεια

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας 
το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. 
Μην χρησιμοποιείτε πρίζα ρεύματος που δεν 
είναι ασφαλώς στερεωμένη. Εισαγάγετε το φις 
πλήρως μέσα στην παροχή ρεύματος. Αν είναι 
χαλαρό, μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο και, 
κατά συνέπεια, πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε την τηλεόραση ή τις μπαταρίες του 
τηλεχειριστηρίου σε θερμότητα, άμεσο φως του 
ηλίου, βροχή ή νερό.

Προσέξτε έτσι ώστε να μην συνδέσετε πολλά 
μηχανήματα στην ίδια πρίζα ρεύματος, 
καθώς μπορεί να προκληθεί υπερφόρτιση 
με αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Ηλεκτρικό, Μαγνητικό και Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο («EMF»)

Εισαγάγετε το (παρεχόμενο) καλώδιο ρεύματος 
στην υποδοχή ηλεκτρικής παροχής στο πίσω 
μέρος (προς τα κάτω) της τηλεόρασης και στην 
πρίζα ρεύματος.
Για αποσύνδεση από την πρίζα, αποσυνδέστε 
το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή 
ρεύματος στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και 
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα στον τοίχο.
Ο ζεύκτης του καλωδίου ρεύματος της συσκευής 
της τηλεόρασης χρησιμοποιείται ως συσκευή 
αποσύνδεσης.

Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και 
διαθέτει προς πώληση πολλά προϊόντα που 
απευθύνονται στους καταναλωτές, τα οποία, 
όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, γενικά 
έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης 
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
Μία από τις βασικές επαγγελματικές 
αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων για την υγεία και την 
ασφάλεια όσον αφορά τα προϊόντα μας 
έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις 
ισχύουσες απαιτήσεις και να ικανοποιούν τα 
πρότυπα EMF που ισχύουν τη στιγμή της 
παραγωγής των προϊόντων.

•

•

Η Philips δεσμεύεται να αναπτύσσει, να 
παράγει και να προωθεί προϊόντα που δεν 
προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
Η Philips επιβεβαιώνει ότι αν ο χειρισμός των 
προϊόντων της γίνεται σωστά και σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή 
για χρήση σύμφωνα με τα επιστημονικά 
στοιχεία που είναι διαθέσιμα σήμερα.
Η Philips παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη 
των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας, 
γεγονός που επιτρέπει στη Philips να 
προλαμβάνει τις εξελίξεις στην καθιέρωση 
προτύπων και να τις ενσωματώνει έγκαιρα 
στα προϊόντα της.

•

•

•

X

Κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας ή της 
οθόνης της συσκευής, σκουπίστε απαλά με 
βαμβάκι ή απορροφητικό ύφασμα ή άλλο 
μαλακό υλικό όπως δέρμα σαμουά. Μην 
χρησιμοποιείτε πολύ υγρό ύφασμα από το 
οποίο στάζει νερό. Μην χρησιμοποιείτε ασετόν, 
τολουένιο ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό 
της τηλεόρασης. Ως μέτρο ασφαλείας, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την 
κεντρική ηλεκτρική παροχή.
Ως μέτρο ασφαλείας, μην αγγίζετε κανένα 
τμήμα της τηλεόρασης, το καλώδιο ρεύματος  το 
καλώδιο της κεραίας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

•

•

XX

X

X X
X

X
X

Μην τοποθετείτε γυμνές φλόγες, όπως 
αναμμένα κεριά, κοντά στην τηλεόραση.
Μην τοποθετείτε βάζα γεμάτα με νερό 
πάνω ή κοντά στην τηλεόραση. Αν χυθεί 
νερό στην τηλεόραση μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία. Μη λειτουργήσετε την 
τηλεόραση αν έχει χυθεί νερό στη συσκευή. 
Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο από την 
παροχή ρεύματος και φροντίστε να ελέγξει τη 
συσκευή κάποιος εξειδικευμένος τεχνικός.

•

•
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Προετοιμασία / Γρήγορο Ξεκίνημα

Μην αφαιρέσετε το προστατευτικό φύλλο μέχρι να ολοκληρώσετε τη στερέωση στη βάση/τοίχο 
και τις συνδέσεις. Επιδείξτε προσοχή κατά το χειρισμό.
Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε τη γυαλιστερή 
επιφάνεια της τηλεόρασης.

  Χρήση του τηλεχειριστηρίου

•  Εισαγάγετε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται.
  Φροντίστε οι πόλοι (+) και (-) των μπαταριών
  να είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι
  (το εσωτερικό της θήκης έχει ενδείξεις).

    Zapnutí televizoru

 •  Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, 
πατήστε το κουμπί POWER (Λειτουργίας). 
Ανάβει μία πράσινη ένδειξη και φωτίζεται 
η οθόνη.

 •   Αν η τηλεόραση παραμείνει σε κατάσταση 
αναμονής (κόκκινη ένδειξη), πατήστε το 
κουμπί P – / + στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Μην αφήνετε την τηλεόραση σε 
κατάσταση αναμονής για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα,  Να αποσυνδέετε την τηλεόραση από 
την πρίζα.

 Τοποθέτηση της τηλεοπτικής συσκευής

 
Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε 
κάποια επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια 
είναι επίπεδη και ότι μπορεί να αντέξει το 
βάρος της τηλεόρασης.
Προτού αναρτήσετε την τηλεόρασή σας 
στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί 
να κρατήσει το βάρος της τηλεόρασης. Η 
εγκατάσταση της τηλεόρασης σε τοίχο πρέπει 
να πραγματοποιείται από αρμόδιο τεχνικό. 
Η ακατάλληλη και εσφαλμένη εγκατάσταση 
μπορεί να καταστήσει τη συσκευή επικίνδυνη.
Οι συνδέσεις δεν χρειάζεται να γίνουν πριν 
την ανάρτηση της συσκευής, αλλά τα καλώδια 
πρέπει να τοποθετηθούν στους συνδέσμους 
της τηλεόρασης.
Όπου και αν τοποθετήσετε ή αναρτήσετε 
την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας 
κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα από τις υποδοχές 
αερισμού. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε 
περιορισμένο χώρο.

 Zapojení

 •  Εισαγάγετε το βύσμα της κεραίας μέσα στην 
: υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής.

 •  Εισαγάγετε το φις της κεντρικής ηλεκτρικής 
παροχής σε μία πρίζα τοίχου (220-240V 
50/60Hz).

 •  Για τις άλλες συνδέσεις, ανατρέξτε 
στην ενότητα “Σύνδεση περιφερειακού 
εξοπλισμού” στη σελίδα 16 έως 19.

•

•

•

•

2

3

1

4

15PF5121 

20PF5121 

23PF5321 

1 2 3 4 

Μπορείτε να βρείτε την κατανάλωση 
ρεύματος της συσκευής στην πινακίδα τύπου 
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Προειδοποίηση: Επαληθεύστε ότι η τάση 
παροχής ρεύματος στο σπίτι σας αντιστοιχεί στην 
τάση που είναι τυπωμένη στο αυτοκόλλητο στο 
πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Αν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη πάνω σε 
περιστρεφόμενη βάση ή σε περιστρεφόμενο 
βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν 
τεντώνεται κατά την περιστροφή της τηλεόρασης. 
Το τέντωμα του καλωδίου ρεύματος μπορεί να
χαλαρώσει τις συνδέσεις. Αυτό μπορεί να 
δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει πυρκαγιά.

•



4

Eλ
λη
νι
κα

Πλήκτρα και σύνδεσμοι τηλεόρασης

POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ): για την ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Σημείωση : Η συσκευή παραμένει σε λειτουργία 
ακόμα και όταν ο διακόπτης 
λειτουργίας είναι κλειστός.
PROGRAM (Πρόγραμμα) –/+ : για την επιλογή 
προγραμμάτων.
MENU (ΜΕΝΟΥ) : για την πρόσβαση ή το 
κλείσιμο των μενού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα πλήκτρα Programme (Πρόγραμμα) –/+ για την 
επιλογή ενός στοιχείου του μενού και τα πλήκτρα 
VOLUME (Ένταση) –/+ για την εισαγωγή στο 
επιλεγμένο στοιχείο του μενού και την 
πραγματοποίηση ρυθμίσεων. 
VOLUME (ΈΝΤΑΣΗ) –/+: για τη ρύθμιση του 
επιπέδου ήχου.
Υποδοχή τροφοδοσίας : Εισαγάγετε το φις της 
κεντρικής ηλεκτρικής παροχής σε μία πρίζα τοίχου.
Υποδοχή κεραίας τηλεόρασης : Εισαγάγετε το 
βύσμα της κεραίας μέσα στην υποδοχή για την 
κεραία της τηλεόρασης.

1

2

3

4

5

6

8

Υποδοχή Κεραίας FM : Εισαγάγετε το καλώδιο 
της κεραίας του ραδιοφώνου στην υποδοχή της 
κεραίας FM.
Μόνο για χρήση κατά το σέρβις.
Υποδοχή  ΕXT1 : για σύνδεση με συσκευές 
όπως DVD, VCR, συσκευή εγγραφής, 
αποκωδικοποιητής ή κονσόλα παιχνιδιών.
DVI-I (HD /PC)  : για τη σύνδεση εξοπλισμού 
HD (υψηλής ευκρίνειας) ή υπολογιστή με έξοδο 
DVI/VGA. 
Πλευρικές συνδέσεις (AV/SVHS): για τη σύνδεση 
με συσκευές όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή 
καταγραφής βίντεο. Σας επιτρέπει επίσης να 
συνδέσετε τα ακουστικά σας για την προσωπική 
σας ακουστική ευχαρίστηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 
16 έως 19.

9

7

10

11

2 3 41

5

11

EXT1   DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

6 7 8 9 10

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R
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Αναμονή 
Για τη ρύθμιση της τηλεόρασης σε κατάσταση 
αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την 
τηλεόραση, πατήστε ,  έως  , 
P – / + (Πρόγραμμα – / +) ή πλήκτρο AV  .
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης 
Για την επιλογή της χρονικής περιόδου μέχρι την 
αυτόματη μεταγωγή της συσκευής σε κατάσταση 
αναμονής (ανατρέξτε στη σελίδα 9).
AV 
Για την προβολή τηςΛίστας Πηγών για την επιλογή 
της τηλεόρασης ή του περιφερειακού εξοπλισμού 
που είναι συνδεδεμένος στις υποδοχές EXT1, AV/
SVHS, PC, HD ή FM Ράδιο.
Πλήκτρα Τηλεκειμένου (ανατρέξτε στη σελίδα 11)

Μορφή οθόνης    (ανατρέξτε στη σελίδα 10).

MENΟΥ 
Για είσοδο ή έξοδο στα TV μενού.

Δρομείς      
Τα 4 αυτά πλήκτρα χρησιμοποιούνται για την 
επιλογή και τη ρύθμιση των στοιχείων των μενού.
Ένταση ήχου ( – VOL + )
Για τη ρύθμιση του επιπέδου ήχου. 
Έξυπνη εικόνα / ήχος 
Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε μία σειρά 
προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου 
(ανατρέξτε στη σελίδα 9).
Πληροφορίες οθόνης 
Για την προβολή/απαλοιφή του αριθμού 
προγράμματος, της κατάστασης λειτουργίας 
ήχου και του υπόλοιπου χρόνου του 
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. 

Λειτουργία ήχου 
Χρησιμοποιείται για την αναγκαστική μετατροπή 
των προγραμμάτων Στέρεο και Στέρεο Νicam 
σε Μονοφ. ή, για τα προγράμματα σε δύο 
γλώσσες, για την επιλογή μεταξύ Ήχος å 
ή Ήχος ». Η ένδειξη Mονοφ. εμφανίζεται 
κόκκινη όταν είναι αναγκαστική. 

Λίστα προγραμμάτων 
Για την εμφάνιση / έξοδο από τη λίστα προγραμμάτων. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Î ï για να επιλέξετε 
κάποιο πρόγραμμα και το πλήκτρο Æ για να το 
προβάλλετε.

Πλήκτρο Τηλεκειμένου (ανατρέξτε στη σελίδα 11).

Λειτουργία περιβάλλοντος ήχου 
(surround) 
Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του εφέ 
περιβάλλοντος ήχου. Σε στερεοφωνική λειτουργία, 
δίνεται η εντύπωση ότι τα ηχεία είναι σε μεγάλη 
απόσταση. 
Σίγαση 
Σίγαση ή επαναφορά ήχου.
Επιλογή τηλεοπτικών προγραμμάτων  (P / +) 
Για την επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου 
προγράμματος. Εμφανίζεται ο αριθμός και η 
λειτουργία ήχου για λίγα δευτερόλεπτα.
Για ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα, 
εμφανίζεται ο τίτλος του προγράμματος στο κάτω 
μέρος της οθόνης.

 /  Αριθμητικά πλήκτρα 
Για άμεση πρόσβαση στα προγράμματα. Για 
τους διψήφιους αριθμούς προγράμματος, 
πρέπει να εισαγάγετε το 2ο ψηφίο προτού 
παύσει να εμφανίζεται η παύλα.
Προηγούμενο/Τρέχον πρόγραμμα 
Για εναλλαγή μεταξύ του προγράμματος που 
παρακολουθούσατε τελευταία και του τωρινού 
προγράμματος.

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου
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Γρήγορη εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση για πρώτη 
φορά, εμφανίζεται ένα μενού στην οθόνη. 
Αυτό το μενού σας ζητά να επιλέξετε τη χώρα 
και τη γλώσσα για τα μενού:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν δεν εμφανίζεται το παραπάνω μενού, 
συνεχίστε με την εγκατάσταση των καναλιών 
με τη μέθοδο Αυτομ. Μνήμη  (ανατρέξτε 
στη σελίδα 7). Αν εμφανιστεί το παραπάνω 
μενού, συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï στο 
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη χώρα 
σας και το πλήκτρο Æ για επιβεβαίωση.
Αν δεν εμφανίζεται η χώρα σας στη λίστα, 
επιλέξτε
“. . . “  
Επιλέξτε τη γλώσσα σας χρησιμοποιώντας 
τα πλήκτρα Í  Æ. Η αναζήτηση ξεκινά 
αυτόματα. Αποθηκεύονται όλα τα διαθέσιμα 
τηλεοπτικά προγράμματα. 
Αυτή η λειτουργία διαρκεί μερικά λεπτά. 
Στην οθόνη εμφανίζεται η πρόοδος 

της αναζήτησης και ο αριθμός των 
προγραμμάτων που εντοπίζονται. 
Στο τέλος της αναζήτησης, το μενού 
παύει να εμφανίζεται.
Για να εξέλθετε ή να διακόψετε την 
αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο H. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΧαρακτηριστικόΑΤS (Σύστημα Αυτόματου 
Συντονισμού) 
Εάν ο πομπός ή το καλωδιακό δίκτυο 
αποστείλουν το σήμα αυτόματης ταξινόμησης, 
τα προγράμματα θα αριθμηθούν σωστά. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η εγκατάσταση 
ολοκληρώνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού 
Ταξινόμηση για να αριθμήσετε σωστά 
τα προγράμματα.

Χαρακτηριστικό ΑCI (Αυτόματη Ρύθμιση 
Καναλιών) 
Εάν ανιχνευθεί καλωδιακό σύστημα 
ή τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει ACI, 
εμφανίζεται μία λίστα προγραμμάτων. 
Χωρίς εκπομπή ACI, τα κανάλια αριθμούνται 
σύμφωνα με την επιλογή της γλώσσας και 
της χώρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
μενού Ταξινόμηση για να τα αριθμήσετε εκ νέου. 
Ορισμένοι πομποί ή καλωδιακά δίκτυα 
εκπέμπουν τις δικές τους παραμέτρους 
ταξινόμησης (περιοχή, γλώσσα, κτλ.). Σε 
αυτήν περίπτωση, δηλώστε την επιλογή σας 
μέσω των πλήκτρων Í  Æ.

1

2

3

Ταξινόμηση προγραμμάτων
Πατήστε το πλήκτρο H. Το TV Mενού 
εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ï , επιλέξτε 
το μενού Ρύθμιση και με το πλήκτρο 
Æ μεταβείτε στο μενού Ρύθμιση .

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ï για να 
επιλέξετε το στοιχείοΤαξινόμησηκαι το 
πλήκτρο Æ  
για να εισέλθετε στη λειτουργία ταξινόμησης. 
Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που 
επιθυμείτε να μετακινήσετε μέσω των 
πλήκτρων Î ï και με το πλήκτρο Æ 
μεταβείτε στη λειτουργία ταξινόμησης 
(Ο δρομέας-βέλος τώρα δείχνει προς 
τα αριστερά). 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε τον νέο αριθμό προγράμματος και 
επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Í. (Το βέλος 
δείχνει προς τα δεξιά και  η ταξινόμηση 
ολοκληρώνεται).
Επαναλάβετε τα βήματα       και       για 
κάθε αριθμό προγράμματος που επιθυμείτε 
να αριθμήσετε εκ νέου.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε το 
πλήκτρο Ë.

1

4 5 
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Plug’n’Play

Χώρα

Í  GB   Æ

Γλώσσα

English

TV μενού

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

Ρύθμιση

Γλώσσα  
Χώρα

Αυτόματη 
αποθήκευση 
στη μνήμη

Χειρ. Μνήμη
Ταξινόμηση

Όνομα

Æ •  0  
Æ •  1
Æ •  2

Æ •  3            Æ
Æ •  4
Æ •  5
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Χειροκίνητη αποθήκευση στη μνήμη
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Αυτόματη αποθήκευση στη μνήμη
Πατήστε το πλήκτρο H.
Μέσω του πλήκτρου ï, επιλέξτε το στοιχείο 
Ρύθμιση και με το πλήκτρο Æ μεταβείτε στο 
μενού Ρύθμιση  (Η Γλώσσα είναι τονισμένη).

Πριν συνεχίσετε με την αυτόματη αποθήκευση 
καναλιών, επιλέξτε το επιθυμητό μενού 
*Γλώσσα με τα πλήκτρα Í  Æ. 
Επιλέξτε τη Χώρα με το πλήκτρο ï και 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  Í  Æ για να 
επιλέξετε τη χώρα της επιλογής σας.
Μέσω του πλήκτρου ï, επιλέξτε Αυτομ. 
Μνήμη και με με το πλήκτρο Æ ξεκινήστε 
την αυτόματη αναζήτηση των καναλιών. Θα 
αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά 
προγράμματα. Αυτή η λειτουργία διαρκεί 
μερικά λεπτά. Στην οθόνη, εμφανίζεται η 
πρόοδος της αναζήτησης και ο αριθμός 
των προγραμμάτων που εντοπίζονται. Για 
να εξέλθετε ή να διακόψετε την αναζήτηση, 
πατήστε το πλήκτρο H.

1
2

3

5

4

6

Ρύθμιση

Γλώσσα  
Χώρα

Αυτομ. Μνήμη
Χειρ. Μνήμη
Ταξινόμηση

Όνομα

Í    Ελληνικά   Æ    
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

TV μενού

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση των προγραμμάτων ένα 
προς ένα.
Πατήστε το πλήκτρο H .
Με το πλήκτρο ï , επιλέξτε το στοιχείο Ρύθμιση 
και με το πλήκτρο Æ μεταβείτε στο μενού 
Ρύθμιση.
Μέσω του πλήκτρου ï επιλέξτε Χειρ. Μνήμη 
και με το πλήκτρο Æ μεταβείτε στο μενού 
Χειρ. Μνήμη .
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε τα στοιχεία στο μενού
Χειρ. Μνήμη για ρύθμιση ή ενεργοποίηση.

Σύστημα : Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Í  Æ 
για να επιλέξετε  Ευρώπη (αυτόματος 
εντοπισμός*),
Γαλλίας (Πρότυπο LL’),
Αγγλικό (Πρότυπο I),
Δυτ. Ευρώπης (Πρότυπο BG),   
Ανατ. Ευρωπ. (Πρότυπο DK). ή 
*  Εκτός από το πρότυπο Γαλλίας (Πρότυπο LL’), 
πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο Γαλλίας.

TV μενού

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

 Χειρ. Μνήμη

Σύστημα  
Αναζήτηση

Αριθμ. Προγραμ.
Μικροσυντον.
Αποθήκευση

  Ευρώπη
Æ

Æ

Æ

Æ

Για έξοδο από το μενού, πατήστε το 
πλήκτρο Ë.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν διακόψετε την αναζήτηση 
κατά τη διάρκεια της αυτόματης αποθήκευσης, 
δεν θα αποθηκευτούν όλα τα κανάλια. Για 
να αποθηκευτούν όλα τα κανάλια, πρέπει 
να εκτελέσετε ξανά μία πλήρη αυτόματη 
αποθήκευση στη μνήμη. 

* Επιλογή γλώσσαςe
Εάν έχετε επιλέξει λάθος γλώσσα για οποιονδήποτε 
λόγο και δεν κατανοείτε τη γλώσσα για να χειριστείτε 
τη συσκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία 
έτσι ώστε να επανέλθετε στη γλώσσα που 
προτιμάτε:
–   πατήστε το πλήκτρο Ë για να εξέλθετε από 
το υφιστάμενο μενού.

–   πατήστε το πλήκτρο H για να εισέλθετε στο 
TV μενού.

–   πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ο μέχρι να 
τονιστεί το ΤΕΤΑΡΤΟ στοιχείο του TV μενού.

–  πατήστε το πλήκτρο Ζ για να μεταβείτε στο 
μενού Ρύθμιση  

–  πατήστε τα πλήκτρα Í  Æ  για να επιλέξετε 
τη γλώσσα που προτιμάτε (το μενού θα 
εμφανιστεί τώρα στην επιλεγμένη γλώσσα).
Μπορείτε να συνεχίσετε στην αυτόματη 
ρύθμιση των τηλεοπτικών καναλιών.

Αναζήτηση : 
Πατήστε το πλήκτρο Æ. Ξεκινάει η 
αναζήτηση. Μόλις εντοπιστεί κάποιο 
πρόγραμμα, διακόπτεται η ανίχνευση και 
εμφανίζεται το όνομά του (εάν υπάρχει). 
Προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν 
γνωρίζετε τη συχνότητα του επιθυμητού 
προγράμματος, μπορείτε να την 
καταχωρήσετε απευθείας χρησιμοποιώντας 
τα πλήκτρα  έως  .
Εάν δεν εντοπιστεί εικόνα, ανατρέξτε 
στην ενότητα “Συμβουλές αντιμετώπισης 
προβλημάτων στη σελίδα 20-21.

Αριθμ. Προγρ. : 
Καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό με τα 
πλήκτρα  έως  ή Í  Æ .
Μικροσυντον. : 
Εάν η λήψη δεν είναι ικανοποιητική, 
ρυθμίστε την μέσω των πλήκτρων Í  Æ .

Αποθήκευση : 
Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε 
το πλήκτρο Æ. Τώρα αποθηκεύτηκε το 
πρόγραμμα.

Επαναλάβετε τα βήματα      έως      για να 
αποθηκεύσετε τα προγράμματα ένα προς ένα.

Για έξοδο από το μενού, πατήστε το 
πλήκτρο Ë.

6 9   
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Ονομασία καναλιών
Εάν απαιτείται, έχετε τη δυνατότητα να 
ονομάσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι.

  Πατήστε το πλήκτρο H.

   Με το πλήκτρο ï, επιλέξτε το στοιχείο 
Ρύθμιση και με το πλήκτρο Æ μεταβείτε 
στο μενού Ρύθμιση .

1

3

42

   Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ïγια να 
επιλέξετε το στοιχείο Όνομα και με το 
πλήκτρο Æ μεταβείτε στη λειτουργία 
ονόματος .

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε 
να ονομάσετε και το πλήκτρο Æ για να 
εισέλθετε στη λειτουργία ονομασίας.

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε τους χαρακτήρες (κατά μέγιστο 
5 χαρακτήρες) και χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα Í Æ για να μετακινηθείτε στην 
περιοχή ένδειξης του ονόματος. 

   Πατήστε το πλήκτρο Æ μέχρις ότου 
εμφανιστεί το όνομα στην επάνω δεξιά 
γωνία της οθόνης της τηλεόρασης. Το 

  όνομα αποθηκεύτηκε τώρα.

5

6

Ρυθμίσεις εικόνας και ήχου
Περιγραφή των ρυθμίσεων εικόνας
Φωτεινότητα : μεταβάλλει τη φωτεινότητα της 
εικόνας.
Χρώμα : μεταβάλλει την ένταση των χρωμάτων.
Αντίθεση : μεταβάλλει τη διαφορά μεταξύ 
ανοιχτών και σκούρων τόνων.
Ευκρίνεια : αυξάνει ή μειώνει το επίπεδο της 
ευκρίνειας για τη βελτίωση των λεπτομερειών 
στην εικόνα.
Θερμ. Χρώμ. : μεταβάλλει την  απόδοση των 
χρωμάτων: Ψυχρή (προς το μπλε), Κανονική 
(ισορροπημένη) ή Θερμή (προς το κόκκινο).
Αποθήκευση : για την αποθήκευση των 
αλλαγών και των ρυθμίσεων της εικόνας.

Πατήστε το πλήκτρο H.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε το στοιχείο Εικόνα ή Ήχος.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Í  Æ για να 
εισαχθείτε στο μενού Εικόνα ή Ήχος.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε μία ρύθμιση Εικόνας ή 
Ήχου και τα πλήκτρα Í  Æ για τη ρύθμιση.

Για έξοδο από το μενού, πατήστε το 
πλήκτρο Ë.

1

2

3

4

TV μενού

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

Εικόνα

Φωτεινότητα
Χρώμα

Αντίθεση
Ευκρίνεια

Θερμ. Χρώμ.
Αποθήκευση

    39   

TV μενού

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

Ήχος

• 100 Hz
• 300 Hz
• 1000 Hz
• 3000 Hz
• 8000 Hz
 

Ισοσταθμιστής  Æ  
Ισορροπία  Æ

Ένταση Δέλτα  Æ
Όριο έντασης Æ

Incr. Surround  Æ
Αποθήκευση  Æ

5

TV μενού

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

Ρύθμιση

Γλώσσα  
Χώρα

Αυτομ. Μνήμη
Χειρ. Μνήμη
Ταξινόμηση

Όνομα 8

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Περιγραφή των ρυθμίσεων ήχου
Ισοσταθμιστής : για τη ρύθμιση του ηχητικού 
τόνου (από χαμηλή συχνότητα: 100 Hz έως 
υψηλή : 8000 Hz).
Ισορροπία : ισορροπεί τον ήχο στο αριστερό και 
στο δεξί ηχείο.
Ένταση Δέλτα : χρησιμοποιείται για να 
αντισταθμίσει τις διαφορές της έντασης ήχου 
μεταξύ των προγραμμάτων ή των υποδοχών 
EXT. Σημείωση : Τα προγράμματα 0 έως 40 έχουν 
ατομική ρύθμιση έντασης ήχου και τα προγράμματα 
41 και άνω χρησιμοποιούν την ίδια ρύθμιση. 
Όριο έντασης (Αυτόματος περιορισμός έντασης) 
: χρησιμοποιείται για να περιορίζει τις αιφνίδιες 
αυξήσεις ήχου, ιδιαίτερα κατά την αλλαγή 
προγράμματος ή στα διαφημιστικά διαλείμματα.
Incr. Surround : επιλέξτε μεταξύ
Incredible Surround και Στέρεο κατά τη 
στερεοφωνική μετάδοση και μεταξύ Μονοφ. και 
Διευρυμένου στη μονοφωνική μετάδοση.
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
αυτές τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο f.
Αποθήκευση : χχρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση των ρυθμίσεων ήχου.
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Χρήση των χαρακτηριστικών Αντίθεσης+ 
και Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

  Πατήστε το πλήκτρο H.
   Με το πλήκτρο ï, επιλέξτε το στοιχείο 

Χαρα/ριστικά και με το πλήκτρο Æ 
μεταβείτε στο μενού Χαρακ/ριστικά .

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Î ï για να 
επιλέξετε μία ρύθμιση για τα Χαρακ/ριστικά 
και τα πλήκτρα Í  Æ για να επιλέξετε μία 

  επιλογή ή ρύθμιση.
   Για έξοδο από το μενού , πατήστε το 

πλήκτρο Ë.

Περιγραφή των ρυθμίσεων για τα χαρακτηριστικά
Αντίθεση+ : 
–   βελτιστοποίηση της συνολικής αντίθεσης της 
εικόνας για βελτίωση τηςovορατότητας της εικόνας.

–  ορίστε την επιλογή Ναι για να ενεργοποιήσετε 
το χαρακτηριστικό.

Αν Κοινηθήτε : 
–   επιλέξτε μία *χρονική περίοδο στην οποία 
επιθυμείτε να μεταβαίνει η συσκευή αυτόματα 
σε κατάσταση αναμονής όταν προσεγγίζεται 
η επιλεγμένη χρονική περίοδος. 

 –  ορίστε την επιλογή Όχι για να απενεργοποιήσετε 
το χαρακτηριστικό αυτό.

*χρονική περίοδος
• 15, 30, 45 έως 60 λεπτά. 
• 90 ή 120 λεπτά.
• 180 ή 240 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο τελευταίο λεπτό της ρύθμισης 
του χρόνου Αν Κοιμηθήτε , εμφανίζεται στην οθόνη 
η αντίστροφη μέτρηση. Το χαρακτηριστικό 
Αν Κοιμηθήτε ακυρώνεται, αν πατήσετε 
οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

1

3

4

2

Χρήση των χαρακτηριστικών Έξυπνης εικόνας και ήχου
Το χαρακτηριστικό Έξυπνηεικόνα σας 
προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 5 ρυθμίσεων 
εικόνας και ειδικότερα : Πλούσια, Φυσική, 
Μαλακή, Πολυμέσα και Προσωπικός.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί               
για να μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις έτσι ώστε 
να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Το χαρακτηριστικόΈξυπνος ήχος σας 
προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 4 
ρυθμίσεων ήχου και ειδικότερα : Θεατρικός, 
Μουσική, Ομιλία, και Προσωπικός.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για 
να μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις έτσι ώστε να 
επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Πλούσια ή

Προσωπικός 

Πολυμέσα 

Φυσική 

Μαλακή

Περιγραφή των ρυθμίσεων εικόνας 

Πλούσια  :   Ρυθμίσεις εικόνας για φωτεινότητα 
και ευκρίνεια κατάλληλες για 
φωτεινό περιβάλλον και για 
χρήση σε εκδηλώσεις επίδειξης 
της ποιότητας της τηλεόρασης με 
καλές πηγές. 

Φυσική :   Λειτουργία αναφοράς για 
συνθήκες που επικρατούν σε 
καθιστικά και για μέσα σήματα.  

Μαλακή. :   Προορίζεται για σήματα κακής 
ποιότητας. Κατάλληλο για 
προβολή σε καθιστικά.

Πολυμέσα    :  Κατάλληλο για εφαρμογές με 
γραφικά. 

Προσωπικός :  Οι ρυθμίσεις της εικόνας ορίζονται 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Περιγραφή των ρυθμίσεων ήχου 

Θεατρικός     :  Έμφαση στην αίσθηση δράσης 
(με ενίσχυση των χαμηλών και 
υψηλών συχνοτήτων).

Μουσική       :  Έμφαση στους χαμηλούς 
τόνους (ενίσχυση των χαμηλών 
συχνοτήτων).

Ομιλία        :  Έμφαση στους υψηλούς 
τόνους (ενίσχυση των υψηλών 
συχνοτήτων).

   
Προσωπικός :  Οι ρυθμίσεις ήχου ορίζονται στις 

προτιμήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ρύθμιση Προσωπικός είναι η 
ρύθμιση που ορίζετε μέσω του μενού Εικόνα/
Ήχος στο κύριο μενού. Αυτή είναι η μόνη ρύθμιση 
στις ρυθμίσεις Έξυπνης Εικόνας/ Ήχου που 
μπορεί να τροποποιηθεί. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις 
είναι προκαθορισμένες από το εργοστάσιο.

Θεατρικός ή

  Μουσική

Προσωπικός 

Ομιλία

Ομιλία



10

Eλ
λη
νι
κα

Μορφές οθόνης
Οι εικόνες που λαμβάνετε μπορούν να μεταδοθούν σε μορφή 16:9 (ευρεία οθόνη) ή σε μορφή 4:3 
(συμβατικήοθόνη). Οι εικόνες 4:3 μερικές φορές έχουν μία μαύρη ζώνη στο αριστερό και στο δεξί μέρος 
της οθόνης. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την προβολή της εικόνας στην οθόνη.

4:3
Αυτή η μορφή συνιστάται εάν επιθυμείτε να προβάλλετε την εικόνα 4:3 
χρησιμοποιώντας την πλήρη επιφάνεια της οθόνης.

Διευρ/ση 4:3
Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η μορφή, η εικόνα διευρύνεται κατακόρυφα, 
με αποτέλεσμα να μειώνονται οι οριζόντιες μαύρες ραβδώσεις.
 
Συμπίεση 16:9
Αυτή η μορφή συνιστάται εάν θέλετε να συμπιέσετε τις εικόνες ταινίας 
πλήρους οθόνης σε πανοραμική μορφή. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η 
μορφή, μπορείτε να δείτε μαύρες οριζόντιες ραβδώσεις στο επάνω και 
κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με οθόνη 4:3
Πατήστε το πλήκτρο ë (ή Î ï) για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με οθόνη 16:9
Πατήστε το πλήκτρο ë (ή Í  Æ) για να επιλέξετε τις διαφορετικές λειτουργίες. Αυτή η 
τηλεόραση είναι εξοπλισμένη επίσης με αυτόματη μεταγωγή που επιλέγει την κατάλληλη μορφή 
οθόνης, υπό την προϋπόθεση ότι μεταδίδονται ορισμένα ειδικά σήματα μαζί με τα προγράμματα.

4:3
Η εικόνα αναπαράγεται σε μορφή 4:3 και εμφανίζεται μία μαύρη ζώνη σε μία 
πλευρά της εικόνας.

Μεγέθυνση 14:9
Η εικόνα μεγεθύνεται σε μορφή 14:9, και μία λεπτή μαύρη ζώνη παραμένει 
και στις δύο πλευρές της εικόνας.

Μεγέθυνση 16:9
Η εικόνα μεγεθύνεται σε μορφή 16:9. Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν 
προβάλλονται εικόνες με μαύρες ζώνες στο επάνω και κάτω μέρος 
(πανοραμική μορφή).

Zoom Υπο/τλων
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την προβολή εικόνων 4:3 σε πλήρη 
επιφάνεια οθόνης αφήνοντας ορατούς τους υποτίτλους.

Υπερευρεία
αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την προβολή εικόνων 4:3 στην πλήρη 
επιφάνεια της οθόνης μεγεθύνοντας τις πλευρές τις εικόνας.

Ευρεία οθόνη
Με αυτή τη λειτουργία, οι εικόνες προβάλλονται σε πλήρη οθόνη. 
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Tηλεκείμενο
Tο Τηλεκείμενο είναι ένα σύστημα μετάδοσης πληροφοριών από ορισμένα κανάλια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όπως οι εφημερίδες. Επίσης, προσφέρει υπότιτλους για θεατές με προβλήματα βαρηκοΐας 
ή για θεατές που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μετάδοσης (καλωδιακά δίκτυα, δορυφορικά κανάλια, κτλ.).

Πατήστε μία φορά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε 
την προβολή teletext. Η σύνοψη εμφανίζεται με μία λίστα 
στοιχείων στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. 
Επιλέξτε ένα κανάλι στο οποίο μεταδίδεται τηλεκείμενο. 
Πατήστε για δεύτερη φορά το κουμπί για να προβάλλετε τη 
σελίδα τηλεκειμένου πάνω από το τηλεοπτικό πρόγραμμα. 
Πατήστε το κουμπί για τρίτη φορά για να εξέλθετε από τη 
λειτουργία τηλεκειμένου.

Εισαγάγετε τον αριθμό της επιθυμητής σελίδας μέσω των 
πλήκτρων 0 έως 9 ή των πλήκτρων P –/+. Παράδειγμα: σελίδα 
120, πληκτρολογήστε 120. Ο αριθμός εμφανίζεται στην επάνω 
αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν εντοπιστεί η σελίδα, ο μετρητής 
σταματά την αναζήτηση. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για 
να προβάλλετε μία άλλη σελίδα. Εάν ο μετρητής συνεχίζει την 
αναζήτηση, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα δεν μεταδίδεται. Επιλέξτε 
κάποιον άλλο αριθμό.
Οι έγχρωμες περιοχές εμφανίζονται στο κάτω μέρος της 
οθόνης. Τα τέσσερα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία ή στις αντίστοιχες 
σελίδες. Οι έγχρωμες περιοχές αναβοσβήνουν όταν δεν είναι 
ακόμη διαθέσιμο ένα στοιχείο ή μία σελίδα.
Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφετε στη σελίδα περιεχόμενων 
(συνήθως η σελίδα 100).

Ορισμένες σελίδες περιλαμβάνουν δευτερεύουσες σελίδες που 
εμφανίζονται αυτόματαη μία μετά την άλλη. Αυτό το πλήκτρο 
χρησιμοποιείται για τη διακοπή ή τη συνέχιση της προβολής 
των δευτερευουσών σελίδων. Η ένδειξη  εμφανίζεται επάνω 
αριστερά.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
προβολής διπλών σελίδων τηλεκειμένου. 
Η ενεργή σελίδα εμφανίζεται αριστερά και η παρακάτω 
σελίδα εμφανίζεται δεξιά. Πατήστε ë εάν θέλετε να 
διατηρήσετε μία σελίδα (όπως τη σελίδα περιεχομένων). 
Τότε η ενεργή σελίδα εμφανίζεται δεξιά. Για να επιστρέψετε 
στην κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο ê. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ισχύει μόνο για τις συσκευές 16:9.
Για να προβάλλετεή να αποκρύψετεκρυφές πληροφορίες 
(περιπτώσεις παιχνιδιών).
Αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε το επάνω ή το κάτω τμήμα 
της σελίδας. Εάν το πατήσετε ξανά, η εικόνα επανέρχεται σε 
κανονικό μέγεθος.
Αντί για τις τυπικές έγχρωμες περιοχές που εμφανίζονται στο κάτω 
μέρος της οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε 4 αγαπημένες σελίδες 
στα πρώτα 40 κανάλια, στις οποίες μεταβαίνετε μέσω των έγχρωμων 
πλήκτρων (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε). Μόλις οριστούν, αυτές οι 
αγαπημένες σας σελίδες αποτελούν την προεπιλογή σας κάθε φορά 
που επιλέγετε τη λειτουργία τηλεκειμένου.
 Πατήστε το πλήκτρο H για να μεταβείτε στη λειτουργία 

αγαπημένων σελίδων σας
 λειτουργία σίγασης.Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

  για να εισέλθετε στη σελίδα τηλεκειμένου 
που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αγαπημένη σας σελίδα.

 Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο της επιλογής σας για 3 
δευτερόλεπτα. Η σελίδα αποθηκεύεται τώρα.

 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 με τα άλλα έγχρωμα 
πλήκτρα.

 Για έξοδο από τη λειτουργία αγαπημένων σελίδων, 
πατήστε το πλήκτρο H.

 Για έξοδο από τη λειτουργία τηλεκειμένου, πατήστε δύο 
φορές το πλήκτρο ¤ .  

1

3

4

2

6

5

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση 
Τηλεκειμένουκαι 
υπερκείμενη 
τοποθέτηση
σελίδα τηλεκειμένου 
πάνω από το 
τηλεοπτικό 
πρόγραμμα

1

Επιλογή σελίδας 2

Άμεση πρόσβαση 
στα στοιχεία 

3

Περιεχόμενα4

5 Διακοπή ή 
συνέχιση 
προβολής 
δευτερευουσών 
σελίδων 
Διπλή σελίδα 
τηλεκείμενο

6

7 Κρυφές 
πληροφορίες

Μεγέθυνση σελίδας8

9 Αγαπημένες 
σελίδες

1

8

5
3

7
6

2

4

4

6

9

9

9
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Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνη υπολογιστή

Χρήση των μενού υπολογιστή
 Πατήστε το πλήκτρο H για να προβάλλετε το 
μενού Η/Υ.

 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις και το 
πλήκτρο Í  Æ για να επιλέξετε ή να αλλάξετε 
μία ρύθμιση (οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται 
αυτόματα):

Ρυθμίσεις μενού Η/Υ
•  Εικόνα :
  –  Φωτεινότητα/ Αντίθεση: για ρύθμιση της 

φωτεινότητας και της αντίθεσης.
  –  Οριζόντια / Κάθετα*: για ρύθμιση της 

οριζόντιας και κάθετης τοποθέτησης της 
εικόνας.

  –  Θερμ. Χρωμ. : μεταβάλλει την χρωματική 
απόδοση : Ψυχρή (προς το μπλε), Κανονική 
(ισορροπία) ή Θερμή (προς το κόκκινο).

•   Επιλογή ήχου : για επιλογή του ήχου που 
αναπαράγεται στην τηλεόραση (Tηλεόραση, 
PC ή FM).

•  Χαρακ/ριστικά:
  –  Φάση/Ρολόι* : απαλείφει τις οριζόντιες 

(Φάση) και κάθετες (Ρολόι) γραμμές 
παρεμβολής.

  –  Σχήμα : Για συσκευές ευρείας οθόνης, 
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πλήρους οθόνης 
ή κανονικής μορφής. Για συσκευές 4:3, είναι 
διαθέσιμη μόνο η κανονική μορφή.

  –  Αυτορύθμιση* : Ρυθμίζονται αυτόματα η θέση 
της εικόνας και η Φάση/Ρολόι.

•  Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου: 
για επιστροφή στις ρυθμίσεις του εργοστασίου 
(προεπιλεγμένες ρυθμίσεις).
* Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη 
σύνδεση με υπολογιστή που διαθέτει έξοδο VGA.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•    Όταν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή, ενδέχεται να παρατηρήσετε 

αμυδρές διαγώνιες γραμμές παρεμβολών κατά τη λειτουργία σε περιβάλλον με 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, αλλά η απόδοση αυτού του προϊόντος δεν επηρεάζεται.

•   Για καλύτερη απόδοση, συνιστάται καλώδιο DVI καλής ποιότητας.

Η τηλεόρασή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
οθόνη υπολογιστή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να λειτουργεί η τηλεόραση ως οθόνη 
υπολογιστή, πρέπει να εκτελέσετε το 
παρακάτω βήμα :
Η είσοδος DVI-I της τηλεόρασής σας ΠΡΕΠΕΙ 
να είναι συνδεδεμένημε την έξοδο DVI του 
υπολογιστή. Οι συσκευές με μόνο μία υποδοχή 
σύνδεσης VGA μπορούν να συνδεθούν με 
προσαρμογέα VGA σε DVI. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε 
στη σελίδα 16.
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας 
υπολογιστή

 Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο 
για να εμφανιστεί η Λίστα Πηγών.

 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï για να 
επιλέξετε το στοιχείο PC και το πλήκτρο Æ  
 για να μεταβεί η κατάσταση λειτουργίας της 
τηλεόρασης σε λειτουργία υπολογιστή.

3  Για επιστροφή στη λειτουργία τηλεόρασης, 
πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε 
Tηλεόραση και επιβεβαιώστε με το 
πλήκτρο Æ.

Υποστηριζόμενη μορφή προβολής υπολογιστή

√  Υποστηρίζεται   X  Δεν υποστηρίζεται

 Æ Πηγή

Tηλεόραση
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Ράδιο

 Æ

Πηγή

Tηλεόραση
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Ράδιο

Aναλογική και 20’/51cm 23’/58cm
Ψηφιακή λειτουργία 4:3 16:9
υπολογιστή VGA WXGA
 Ανάλυση   
1 640 x 350 √ X 
2 640 x 480 √ √
3 800 x 600 X √ 
4 832 x 624 X X
5 1024 x 768 X √
6 1280 x 768 X √
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Χρήση της τηλεόρασης στη λειτουργία HD (Υψηλής ευκρίνειας)
Λειτουργία HD
Η λειτουργία HD (υψηλής ευκρίνειας) σας επιτρέπει 
να απολαμβάνετε πιο καθαρές και ευκρινείς 
εικόνες μέσω της εισόδου DVI-I εάν χρησιμοποιείτε 
δέκτη/εξοπλισμό HD που μπορεί να εκπέμπει 
προγράμματα υψηλής ευκρίνειας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να λειτουργεί η τηλεόραση σε λειτουργία 
HD, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα :

  Συνδέστε την έξοδο DVI του δέκτη HD που 
διαθέτετε στην είσοδο DVI-I  της τηλεόρασης 
LCD. Εάν ο δέκτης HD σας έχει μόνο ένα 
σύνδεσμο HDMI, απαιτείται καλώδιο DVI σε 
HDMI. 

  Συνδέστε τις εξόδους Audio (Κόκκινη και 
Λευκή) του δέκτη HD στις εισόδους DVI 
Audio της τηλεόρασης. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε 
στη σελίδα 18.

Επιλογή λειτουργίας HD
 Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο 
για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών.

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï  για να 
επιλέξετε το στοιχείο HD και το πλήκτρο Æ 
για να μεταβεί η κατάσταση λειτουργίας της 
τηλεόρασης σε λειτουργία HD.

      Για να επιστρέψετε σε λειτουργία Τηλεόρασης, 
πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε Tηλεόραση 
και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Æ.

Χρήση του μενού HDs

 Πατήστε το πλήκτρο H για να προβάλλετε το 
μενού HD.

 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις  
και το πλήκτρο Í  Æ για να επιλέξετε 
ή να τροποποιήσετε τη ρύθμιση.

Μενού Ρύθμισης ΗD
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο στοιχείο Ρύθμιση στο μενού HD 
ΔΕΝ υπάρχει η  λειτουργία Ρύθμιση στη 
λειτουργία HD .  
Ρυθμίσεις εικόνας και ήχου HD
Οι λειτουργίες των ρυθμίσεων εικόνας και ήχου 
HD είναι οι ίδιες με τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου 
της τηλεόρασης και λειτουργούν ακριβώς με τον 
ίδιο τρόπο με τις Ρυθμίσεις εικόνας και ήχου 
τηλεόρασης (ανατρέξτε στη σελίδα 8).
Χαρακτηριστικά ΗD 
•   Αν Κοιμηθήτε : Ανατρέξτε στην ενότητα 

“Χρήση του χαρακτηριστικού Χρονοδιακόπτη 
απενεργοποίησης” στη σελίδα 9.

•   Οριζόντια μετατόπιση : για ρύθμιση της 
οριζόντιας θέσης της εικόνας.  

Υποστηριζόμενη μορφή προβολής HD

√ Υποστηρίζεται

X Δεν υποστηρίζεται

 Æ Πηγή

Tηλεόραση
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Ράδιο

Πηγή

Tηλεόραση
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Ράδιο
 Æ

Aναλογική και 20’/51cm 23’/58cm
Ψηφιακή 4:3 16:9
λειτουργία HD  VGA WXGA

 Μορφή σήματος Αναλογικό Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό     

1 SDTV 480i √ X √ X 
   
2 SDTV 576i √ X √ X  

3 EDTV 480p √ √ √ √   

4 EDTV 576p √ √ √ √ 

5 HDTV 720p √ X √ √

6 HDTV 1080i X X √ √
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Χρήση της τηλεόρασης ως ραδιόφωνο FM
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
στη ρύθμιση Εικόνα  στο μενού FM Ράδιο 
ΔΕΝ υπάρχει λειτουργία Εικόνας στο μενού 
FM Ράδιο. 

 
   
   Ρυθμίσεις μενού FM Ράδιο

• Ρύθμιση 
– Γλώσσα : Επιλέξτε την πρωτιμώμενη γλώσσα 
για τα μενού.

* Επιλογή γλώσσαςe
Εάν έχετε επιλέξει λάθος γλώσσα για 
οποιονδήποτε λόγοκαι δεν κατανοείτε τη γλώσσα 
χειρισμού της συσκευής, ανατρέξτε 
στη σελίδα 7 για οδηγίες επαναφοράς στην 
γλώσσα που προτιμάτε.

 
– Αυτομ. Μνήμη : Ρυθμίστε τους σταθμούς του 
ραδιοφώνου FM αυτόματα (πλήρης αναζήτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν διακόψετε την αναζήτηση 
κατά τη διάρκεια της αυτόματης αποθήκευσης 
στη μνήμη, δεν θα αποθηκευτούν όλα τα 
κανάλια. Για να αποθηκευτούν όλα τα κανάλια 
του ραδιοφώνου FM, πρέπει να εκτελέσετε 
ξανά μία πλήρη αναζήτηση αυτόματης 
αποθήκευσης στη μνήμη.

   
– Χειρ. Μνήμη : Ρυθμίστε τους σταθμούς 
του ραδιοφώνου FM χειροκίνητα (αναζήτηση 
σταθμών έναν προς έναν). Επιλέξτε Αριθμ. 
Προγρ. (αριθμός) με το πλήκτρο ï και 
εισαγάγετε τον αριθμό προγράμματοςπου 
προτιμάτε με το πλήκτρο Í  Æ.

   Για να βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η 
ρύθμιση, επιλέξτε Αποθήκευση και πατήστε 
το πλήκτρο Æ. Αποθηκεύεται έτσι το κανάλι 
του ραδιοφώνου FM.

– Tαξινόμηση : Χρησιμοποιήστε ακριβώς τον 
ίδιο τρόπο εργασίας όπως και στη λειτουργία 
ταξινόμησης για την τηλεόραση (ανατρέξτε στη 
σελίδα 6).

– Όνομα : Χρησιμοποιήστε ακριβώς τον 
ίδιο τρόπο εργασίας όπως και στη λειτουργία 
ονόματος για την τηλεόραση (ανατρέξτε στη 
σελίδα 8).

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
στη ρύθμιση Χώρα στο μενού FM Ράδιο. 
Δεν υπάρχει λειτουργία Χώρας στομενού 
Ρύθμισης του FM Ράδιου.

Η τηλεόρασή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ραδιόφωνο FM για να απολαμβάνετε την 
ακρόαση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να λειτουργήσει η τηλεόραση ως 
ραδιόφωνο FM, πρέπει να εκτελέσετε τα 
παρακάτω βήματα :
 

  Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας του 
ραδιοφώνου στην υποδοχή FM Antenna  
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. 

    Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο 
για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών.

“ Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï για 
να επιλέξετε το στοιχείο FM Ράδιο και 
το πλήκτρο Æ για να μεταβάλλετε την 
κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης σε 
λειτουργία FM Ράδιο.

‘ Για επιστροφή σε λειτουργία τηλεόρασης, 
πατήστε το πλήκτρο  , επιλέξτε 
Tηλεόραση και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Æ.

     Χρήση των μενού του FM Ράδιου

   Πατήστε το πλήκτρο H για να προβάλλετε 
το μενού FM Ράδιο.

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï  για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις  
και το πλήκτρο Í  Æ  για να επιλέξετε 
ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.

 Æ Πηγή

Tηλεόραση
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Ράδιο  Æ

Πηγή

Tηλεόραση
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Ράδιο

EXT1   DVI-I
(HD/PC) 

 FM 
ANT

Tηλεόραση

:
75Ω

Ρύθμιση

Γλώσσα  
Χώρα

Αυτομ. Μνήμη
Χειρ. Μνήμη
Ταξινόμηση

Όνομα

Í    Ελληνικά    Æ    
Æ

Æ

Æ 

Æ

Æ

Μενού Ράδιου

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση
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  Χρήση των μενού του FM ράδιου

• Ήχος 
   Οι λειτουργίες των ρυθμίσεων ήχου του FM 
Ράδιου είναι οι ίδιες με τις ρυθμίσεις ήχου 
της τηλεόρασης και λειτουργούν με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο με τις ρυθμίσεις ήχου για την 
τηλεόραση (ανατρέξτε στη σελίδα 8).

  
  

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
στη ρύθμιση Ένταση Δέλτα στο μενού FM 
Ράδιο. Δεν υπάρχει λειτουργία Ένταση 
Δέλτα στο μενού Ήχου του FM Ράδιου.

Χρήση της τηλεόρασης ως ραδιόφωνο FM

Μενού Ράδιου

Εικόνα
Ήχος

Χαρακ/ριστικά
Ρύθμιση

Ήχος

• 100 Hz
• 300 Hz
• 1000 Hz
• 3000 Hz
• 8000 Hz
 

Ισοσταθμιστής  Æ  
Ισορροπία  Æ

Ένταση Δέλτα  Æ
Όριο έντασης Æ

Incr. Surround  Æ
Αποθήκευση  Æ

Χρήση των χαρακτηριστικών ήχου του FM Ράδιου

•  Χαρακ/ριστικά 
–   Προστ. Οθόνης : Ορίστε την επιλογή “Ναι” 

έτσι ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
προστασίας οθόνης. Ορίστε την επιλογή 
“Όχι” για να απενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία.

•   Αν Κοιμηθήτε : Ανατρέξτε στην 
ενότητα “Χρήση του χαρακτηριστικού 
Χρονοδιακόπτης απενεργο ποίησης” 
στη σελίδα 9. 

Το χαρακτηριστικό Έξυπνος ήχος του FM 
ράδιου σας προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 
4 λειτουργιών ήχου και ειδικότερα : Κλασική, 
Τζαzζ, Ποπ και Προσωπικός. 

Εκτός από τη ρύθμιση Προσωπικός , οι άλλες 
τρεις λειτουργίες μουσικής είναι προκαθορισμένες 
από το εργοστάσιο. Ο τρόπος που επιλέγετε 
τις επιθυμητές συχνότητες στο μενού Ήχος 
συνιστούν τη λειτουργία Προσωπικός. Αφού 
επιλέξετε τις επιθυμητές συχνότητες, επιλέξτε 
Αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο Æ για να 
αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Οι λειτουργίες των ρυθμίσεων ήχου του FM 
Ράδιου είναι οι ίδιες με τις ρυθμίσεις ήχου της 
τηλεόρασης και λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο με τις ρυθμίσεις ήχου για την τηλεόραση  
 (ανατρέξτε στη σελίδα 8).
 
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για 
να μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις έτσι ώστε να 
επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Κλασική

Τζαζ

Ποπ

Προσωπικός
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EXT1   DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

1

4

2

EXT1   DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

3

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

Æ

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού
Η τηλεόραση διαθέτει 1 εξωτερική υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής (EXT1) και 
υποδοχές στο πλαϊνό της τμήμα. 
Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών. Χρησιμοποιήστε 
το πλήκτρο Î ï για να επιλέξετε το στοιχείο EXT1, AV/SVHS, PC, HD ή FM Ράδιο σύμφωνα με τον 
εξοπλισμό που έχετε συνδέσει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Æ για να μεταβάλλετε την κατάσταση 
λειτουργίας της τηλεόρασης στην επιθυμητή λειτουργία.

 Σύνδεση της συσκευής εγγραφής (DVD / VCR)

Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας 1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης scart καλής ποιότητας 2 για να 
έχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Εάν η συσκευή εγγραφής σας δεν διαθέτει υποδοχή συνδέσμου scart, 
η μόνη δυνατή σύνδεση είναι μέσω του καλωδίου της κεραίας 3. Θα πρέπει επομένως να συντονίσετε το 
δοκιμαστικό σήμα της συσκευής εγγραφής βίντεο και να του αντιστοιχίσετε τον αριθμό προγράμματος 0 ή 
να αποθηκεύσετε το δοκιμαστικό σήμα σε κάποιο πρόγραμμα μεταξύ 90 και 99 (ανατρέξτε στην ενότητα 
Χειροκίνητη αποθήκευση στη μνήμη (Χειρ.Μνήμη) στη σελίδα 6). Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο της 
συσκευής εγγραφής σας.
     Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï για 

να επιλέξετε το στοιχείο EXT1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Æ για να μεταβείτε στην επιθυμητή πηγή.

Αποκωδικοποιητής με Συσκευή εγγραφής
Συνδέστε ένα καλώδιο σύνδεσης scart 4 στον αποκωδικοποιητή σας προς τη δεύτερη υποδοχή συνδέσμου 
scart της συσκευής εγγραφής σας. Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο της συσκευής εγγραφής σας. Μπορείτε 
επίσης να συνδέσετε απευθείας τον αποκωδικοποιητή στην υποδοχή EXT1 με ένα καλώδιο σύνδεσης scart.
  
    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Για τη σύνδεση του Καναλιού + αποκωδικοποιητή, χρησιμοποιήστε μόνο το scart στην EXT 1.

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

Πλήκτρο 
ΑV
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VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

Æ

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Σύνδεση του υπολογιστή

 Συνδέστε την έξοδο DVI του υπολογιστή σας στην είσοδο DVI-I  της τηλεόρασης LCD. 
Αν ο υπολογιστής σας έχει μόνο υποδοχή VGA, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI σε 
VGA για τη σύνδεση με τον υπολογιστή. 

  Συνδέστε την έξοδο ήχου του υπολογιστή στην είσοδο ήχου DVI της  τηλεόρασης. 

      Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών και το πλήκτρο Î ï για να επιλέξετε 
το στοιχείο PC. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Æ για να μεταβείτε στην επιθυμητή πηγή.

Η/Υ με
υποδοχή DVI

Προσαρμογέας VGΑ 
σε DVI

Η/Υ με
υποδοχή VGA

Σύνδεση DVI (PC) σε DVI-In (Tηλεόραση) 

Σύνδεση VGΑ (Η/Υ) στο DVI-In (Tηλεόραση) 

Πλήκτρο ΑV
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Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού
Σύνδεση του εξοπλισμού υψηλής ευκρίνειας (HD)

 Εάν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό υψηλής ευκρίνειας που παράγει σήματα υψηλής ευκρίνειας, η τηλεόραση 
έχει τη δυνατότητα αποδοχής των σημάτων αυτών εάν πραγματοποιήσετε τις παρακάτω συνδέσεις. 

  Συνδέστε την έξοδο DVI / CVI του εξοπλισμού HD στην είσοδο DVI-I  της τηλεόρασης LCD. Εάν ο 
εξοπλισμός HD που διαθέτετε έχει μόνο μία υποδοχή HDMI, απαιτείται ένα καλώδιο προσαρμογέα 
DVI σε HDMI (ανατρέξτε στα παραπάνω διαγράμματα).   

 Συνδέστε τις εξόδους ήχου (κόκκινη και λευκή έξοδος) του δέκτη HD στην υποδοχή DVI Audio In 
της τηλεόρασης.

      Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών και το πλήκτρο Î ï για να 
  επιλέξετε το στοιχείο HD. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Æ για να μεταβείτε  στην  επιλεγμένη πηγή.

Σύνδεση CVI σε DVI-In

Εξοπλισμός ΗD 

Εξοπλισμός ΗD 

Καλώδιο ΗDMI
σε DVI In

Κόκκινος/Πράσινος/ 
Μπλε Σύνδεσμος

Λευκός 
ή Κόκκινος 
ΣύνδεσμοςΕξοπλισμός ΗD 

Σύνδεση DVI σε DVI-In Σύνδεση ΗDMI σε DVI-In 

Πλήκτρο ΑV

VIDEOVIDEO
   ININ

S-VIDEOS-VIDEO

  DVIDVI
AUDIOAUDIO
   ININ

AUDIOAUDIO
   ININ

RR

LL

VIDEOVIDEO
   ININ

S-VIDEOS-VIDEO

  DVIDVI
AUDIOAUDIO
   ININ

AUDIOAUDIO
   ININ

RR

LL

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1   DVI-I

(HD/PC)
 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

1

VIDEO
  IN

S-VIDEO

DVI
AUDIO
  IN

AUDIO
  IN

R

L

2

Æ

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD
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Συνδέστε τα καλώδια κεραίας 1, 2 και 3 όπως απεικονίζεται (μόνο εάν ο περιφερειακός εξοπλισμός 
σας έχει είσοδο/έξοδο κεραίας τηλεόρασης). Συνδέστε το μηχάνημα με ένα καλώδιο scart 4 στην 
υποδοχή EXT1 για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Αναζητήστε το καλύτερο δοκιμαστικό σήμα του μηχανήματός σας με με τον ίδιο τρόπο που 
ακολουθήσατε για τη συσκευή εγγραφής σας.

Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Î ï για 
να επιλέξετε το στοιχείο EXT1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Æ για να μεταβείτε στην επιλεγμένη πηγή.

 Σύνδεσηάλλου εξοπλισμού (δορυφορικός δέκτης, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών, κτλ.)

Σύνδεση βιντεοκάμερας, συσκευής καταγραφής βίντεο και ακουστικών

Βιντεοκάμερα ή συσκευή καταγραφής βίντεο
  Συνδέστε τη βιντεοκάμερα ή τη συσκευή καταγραφής βίντεο όπως απεικονίζεται.
  Συνδέστε στην υποδοχή VIDEO IN (Κίτρινη) και την υποδοχή AUDIO L (Λευκή) για μονοφωνικό 
εξοπλισμό. Για στερεοφωνικό εξοπλισμό, συνδέστε επίσης την υποδοχή AUDIO R (Κόκκινη). 
Εάν διαθέτετε συσκευή με υποδοχή S-VHS, συνδέστε το καλώδιο S-Video στην είσοδο S-VIDEO 
αντί στην είσοδο VIDEO IN.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η σύνδεση S-VIDEΟ υπερσκελίζει τη σύνδεση VIDEO IN εάν είναι συνδεδεμένες 
και οι δύο ταυτόχρονα. 

      Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλλετε τη Λίστα Πηγών και  χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
Î ï για να επιλέξετε το στοιχείο AV /SHVS. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Æ για να μεταβείτε στην 
επιλεγμένη πηγή.

Ακουστικά
  Εισαγάγετε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών όπως απεικονίζεται.
  Για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης, η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι 
μεταξύ 32 και 600 Ωμ.

   Σημείωση : Ο ήχος από την τηλεόραση σιγεί. Ακούτε μόνο τον ήχο από τα ακουστικά.

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πλήκτρο 
ΑV

    

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

2
3 4

1

Æ

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L
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Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων 
Παρακάτω δίνεται ένας κατάλογος προβληματικών ενδείξεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με 
την τηλεόρασή σας. Πριν καλέσετε για σέρβις, πραγματοποιήστε αυτούς τους απλούς ελέγχους. 

          Ένδειξη Πιθανές αιτίες Τι πρέπει να κάνετε  

Δεν υπάρχει ένδειξη 
στην οθόνη

• Προβληματική τροφοδοσία 
ρεύματος

• Ελέγξτε εάν είναι σωστά 
συνδεδεμένο το καλώδιο 
ρεύματος

•  Προβληματική σύνδεση 
της κεραίας

• Χαμηλή ισχύς μετάδοσης
•  Λανθασμένο σύστημα 
τηλεόρασης

•  Προβληματική κεραία και 
καλώδιοь

• Λάθος επιλογής πηγής

• Λανθασμένο σύστημα 
τηλεόρασης 

• Μηδενικό επίπεδο vέντασης 

• Έχει γίνει σίγαση ήχου

• Έχουν συνδεθεί ακουστικά 

• Παρεμβολή από ηλεκτρικές

• Επιλογή λάθοςγλώσσας 

• Λάθος τοποθέτηση των
• Μπαταρίες χαμηλής ισχύος 

• Χαρακτηριστικό της οθόνης 

• Αποτυχία ελέγχου 
ταυτότητας * HDCP 
(ανατρέξτε στο γλωσσάριο) 

•  Η συσκευή είναι σε 
κατάσταση αναμονής 

•  Δεν έχει ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία της στην 
υποδοχή ηλεκτρικής παροχής και στην τηλεόρασή σας. 
Εάν εξακολουθεί να μην τηλεόρασης δίνεται ρεύμα, 
αποσυνδέστε το φις. Περιμένετε 60 δευτερόλεπτα και 
εισαγάγετε ξανά το φις. Ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.

• Πατήστε το πλήκτρο POWER (Λειτουργίας) στην τηλεόραση. 
•  Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας στο πίσω μέρος της 
τηλεόρασης.

•  Επιχειρήστε να ρυθμίσετε την εικόνα σας χειροκίνητα 
(ανατρέξτε στη σελίδα 7)

•  Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης; (ανατρέξτε στη 
σελίδα 7). 

• Ελέγξτε εάν τα καλώδια scart ή οι υποδοχές της κεραίας  
 είναι σωστά συνδεδεμένα.

•  Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί σωστά η πηγή. Πατήστε το κουμπί   
 για να εισέλθετε στη Λίστα Πηγών και επιλέξτε τη 

σωστή πηγή. 
• Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί το σωστό σύστημα τηλεόρασης  
 (ανατρέξτε στη σελίδα 7)

• Επιχειρήστε να δυναμώσετε την ένταση
•  Ελέγξτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
σίγασης ([). Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία

 σίγασης, πατήστε το πλήκτρο  για να     
 απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.
•  Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο τελείως μπροστά στην 
τηλεόραση.

• Αποσυνδέστε τη σύνδεση των ακουστικών.

•  Επιχειρήστε να απενεργοποιήσετε τυχόν ηλεκτρικές 
συσκευές, για συσκευές παράδειγμα, σεσουάρ, ηλεκτρική 
σκούπα που χρησιμοποιούνται.

 • Πατήστε το πλήκτρο Ë για έξοδο του μενού από την οθόνη. 
Πατήστε κατά λάθος το πλήκτρο H για εισαγωγή στο κύριο 
μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ï για να επιλέξτε το 
τέταρτο στοιχείο στο κύριο μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
Æ για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο μενού και το πλήκτρο 
Í  Æ για να επιλέξετε τη σωστή γλώσσα

• Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά με την  
 ορθή μπαταριών κατεύθυνση
• Επιχειρήστε να αλλάξετε τις μπαταρίες.

•  Αυτή η ένδειξη δεν αποτελεί πρόβλημα. Η οθόνη υγρών 
κρυστάλλων υγρών κρυστάλλων έχει κατασκευαστεί με 
τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας που σας παρέχει 
πολύ ακριβείς λεπτομέρειες εικόνας. Περιστασιακά, ενδέχεται 
να λίγα ανενεργά pixelως σταθερό σημείο κόκκινου, μπλε, 
πράσινου ή μαύρου χρώματος. Έχετε υπόψη σας ότι αυτό 
δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

•  Εμφανίζ.εται ήχος σε περίπτωση αποτυχίας ελέγχου 
ταυτότητας *HDCP του συνδεδεμένου ψηφιακού 
εξοπλισμού   (Συσκευή αναπαραγωγής DVD ή 
λειτουργία HD μετατροπέας). Ελέγξτε το εγχειρίδιο 
χρήσης του ψηφιακού εξοπλισμού που συνδέετε

• Используйте стандартный кабель HDMI - DVI. 

• Πατήστε το πλήκτρο  . 

Κακή ποιότητα λήψης 
(εικόνα με χιόνια και 
θόρυβος

Απουσία εικόνας

Απουσία ήχου σε 
ορισμένα κανάλια
Απουσία ήχου

Παρεμβολή ήχου

Αδυναμία κατανόησης 
της γλώσσας στην 
οθόνη για το χειρισμό 
της συσκευής 

Η τηλεόραση δεν 
ανταποκρίνεται στο 
Τηλεχειριστήριο

Περιστασιακή εμφάνιση 
κόκκινων, μπλε, 
πράσινων καιμαύρων 
κηλίδων εμφανιστούν 
στην οθόνη

Διακεκομμένη ή 
τρεμάμενηεικόνα σε 
λειτουργία HD

Απουσία ήχου ή εικόνας 
αλλά η μπροστινή κόκκινη 
ένδειξη της οθόνης είναι 
αναμμένη
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Γλωσσάριο
DVI (Digital Visual Interface) : Ένα πρότυπο 
ψηφιακής διασύνδεσης που έχει δημιουργηθεί από 
την Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Προβολής (DDWG) 
για τη μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά 
για να είναι κατάλληλο τόσο για τις αναλογικές όσο και 
για τις ψηφιακές οθόνες.
VGA (Video Graphics Array) : ένα κοινό τυπικό 
σύστημα προβολής γραφικών για υπολογιστές.
RGB, σήματα : Πρόκειται για τρία σήματα 
εικόνας, Κόκκινο Πράσινο και Μπλε, που 
δημιουργούν την εικόνα. Η χρήση αυτών των 
σημάτων βελτιώνει τη ποιότητα της εικόνας.
S-VHS, σήματα : Πρόκειται για 2 ανεξάρτητα 
σήματα εικόνας Y/C 
από τα πρότυπα εγγραφής S-VHS και Hi-8. Τα 
σήματα φωτεινότητας Y (ασπρόμαυρο) και τα 
σήματα χρώματος C (έγχρωμο) καταγράφονται 
χωριστά στην ταινία. Με αυτόν τον τρόπο 
παρέχεται καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σχέση 
με το τυπικό βίντεο (VHS και 8 mm) όπου τα 
σήματα Y/C συνδυάζονται σε ένα σήμα εικόνας.
NICAM, ήχος : Διαδικασία με την οποία μπορεί 
να μεταδοθεί ψηφιακός ήχος. 
16:9 : Αναφέρεται στο λόγο μεταξύ του μήκους 
και του ύψους της οθόνης. Οι τηλεοράσεις 
ευρείας οθόνης έχουν λόγο 16/9, ενώ οι 
τηλεοράσεις συμβατικής οθόνης έχουν λόγο 4/3.

HDMI (High-Defi nition Multimedia Interface) : 
Παρέχει μία μη συμπιεσμένη διασύνδεση όλων των 
ψηφιακών ήχων/εικόνων μεταξύ της τηλεόρασης 
και οποιουδήποτε στοιχείου με εξοπλισμό ήχου/
εικόνας HDMI, όπως αποκωδικοποιητής, συσκευή 
αναπαραγωγής DVD και δέκτης A/V. Η διασύνδεση 
HDMI υποστηρίζει ενισχυμένη εικόνα ή εικόνα 
υψηλής ευκρίνειας συν ψηφιακό ήχο δύο καναλιών. 
Σύστημα: Οι τηλεοπτικές εικόνες δεν εκπέμπονται 
με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν 
διαφορετικά πρότυπα: BG, DK, I, και LL’. Η ρύθμιση 
συστήματος (σελ. 6) χρησιμοποιείται για την επιλογή 
αυτών των διαφορετικών προτύπων. Αυτό δεν 
πρέπει να συγχέεται με την χρωματική κωδικοποίηση 
PAL ή SECAM. Η κωδικοποίηση PAL χρησιμοποιείται 
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η 
κωδικοποίηση SECAM στη Γαλλία, στη Ρωσία και 
στις περισσότερες χώρες της Αφρικής. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία χρησιμοποιούν 
ένα διαφορετικό σύστημα που ονομάζεται NTSC. 

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): 
Το ΗDCP κρυπτογραφεί τη μετάδοση ψηφιακών 
περιεχομένων μεταξύ μίας πηγής βίντεο ή 
πομπού όπως ένας υπολογιστής, μία συσκευή 
αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής 
και μίας ψηφιακής οθόνης ή δέκτη, όπως η οθόνη, 
η τηλεόραση ή ο προβολέας.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων 

     
Ένδειξη Πιθανές αιτίες Τι πρέπει να κάνετε  

Δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο μενού 
Ρύθμιση

Δεν λειτουργούν 
οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
υπολογιστή

Το χρώμα του S-Video 
εξασθενε

Μαύρη ράβδωση στο 
επάνω και κάτω μέρος 
της οθόνης σε λειτουργία 
υπολογιστή

•  Σε λειτουργία AV, 
EXTERNAL ή 

• Λάθος συνδέσεις

• Λάθος επιλογής πηγής

• Λάθος ανάλυση οθόνης

• Λάθος ρύθμισ η κάρτας

• Λάθος ανίχνευση

•  Πολύ υψηλός ρυθμός 
ανανέωσης υπολογιστή

•  Πατήστε το πλήκτρο AV και επιλέξτε τη λειτουργία 
τηλεόρασης. Τώρα, είναι δυνατή η πρόσβαση HD στο 
μενού Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου Μενού.

•  Ελέγξτε εάν είναι σωστέςοι συνδέσεις. (ανατρέξτε στην 
ενότητα “Σύνδεση υπολογιστή” στη σελίδα 17).

• Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί σωστά η πηγή.

•  Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί σωστά η πηγή. Πατήστε το 
κουμπί  για να εισέλθετε στη Λίστα Πηγών και 
επιλέξτε

• Ελέγξτε εάν έχετε ρυθμίσεις τις παραμέτρους του
  υπολογιστή σε συμβατή ανάλυση οθόνης (ανατρέξτε στην 
  ενότητα “Σύνδεση υπολογιστή” στη σελίδα 17).

• Ελέγξτε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή

• Ελέγξτε εάν είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο   
 ρεύματος σήματος
• Πατήστε το πλήκτρο P + στο τηλεχειριστήριο για να   
 μεταβείτε στο επόμενο κανάλι και στη συνέχεια πατήστε   
 το πλήκτρο P –  για να μεταβείτε στο προηγούμενο   
 κανάλιn.

• Αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης του υπολογιστή στα 60 Hz. 
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