Χολορ Τελεπισιον
ΟΩΝΕΡ∋Σ ΜΑΝΥΑΛ

Πλεασε ρεαδ τηισ μανυαλ

χαρεφυλλψ

βεφορε

οπερατινγ ψουρ σετ.

Ρεταιν ιτ φορ φυτυρε ρεφερενχε.
Ρεχορδ μοδελ νυμβερ ανδ σεριαλ νυμβερ οφ τηε σετ.
Σεε τηε λαβελ ατταχηεδ

ον

τηε βαχκ

ινφορματιον το ψουρ δεαλερ ωηεν ψου

Ιντερνετ Ηομε
Π/Ν

:

χοπερ

ρεθυιρε

ανδ θυοτε τηισ

σερπιχε.

Παγε : ηττπ://ωωω.λγε.χο.κρ
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ΩΑΡΝΙΝΓ : ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ ΦΙΡΕ ΟΡ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ ΝΟΤ ΕΞΠΟΣΕ ΤΗΙΣ
ΠΡΟΔΥΧΤ ΤΟ ΡΑΙΝ ΟΡ ΜΟΙΣΤΥΡΕ.
ΧΑΥΤΙΟΝ

:

ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ ΝΟΤ ΡΕΜΟ?Ε ΧΟ?ΕΡ(ΟΡ
ΒΑΧΚ). ΝΟ ΥΣΕΡ-ΣΕΡ?ΙΧΕΑΒΛΕ ΠΑΡΤΣ ΙΝ ΣΙΔΕ. ΡΕΦΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΙΝΓ ΤΟ

ΘΥΑΛΙΦΙΕΔ ΣΕΡ?ΙΧΕ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ.

προτεχτ ιτ φρομ οπερηεατινγ. Τηεσε οπενινγσ

Χλεανινγ
Υνπλυγ τηισ τελεπισιον
βεφορε χλεανινγ. Δο

ρεχειπερ φρομ τηε ωαλλ ουτλετ
νοτ υσε λιθυιδ χλεανερσ ορ
αεροσολ χλεανερσ. Υσε α δαμπ χλοτη φορ χλεανινγ.
Δο νοτ υσε ατταχημεντσ νοτ ρεχομμενδεδ βψ τηε
τελεπισιον ρεχειπερ μανυφαχτυρερ ασ τηεψ μαψ
χαυσε ηαζαρδσ.
Ποωερ Συππλψ
Τηισ τελεπισιον ρεχειπερ σηουλδ βε οπερατεδ ονλψ
φρομ τηε τψπε οφ ποωερ σουρχε ινδιχατεδ ον τηε
μαρκινγ λαβελ. Ιφ ψου αρε νοτ συρε οφ τηε τψπε οφ
ποωερ συππλιεδ το ψουρ ηομε, χονσυλτ ψουρ
τελεπισιον δεαλερ ορ λοχαλ ποωερ χομπανψ.
Ινσταλλατιον
Δο νοτ υσε τηισ τελεπισιον ρεχειπερ

νεαρ

ωατερ, φορ

εξαμπλε, νεαρ α βατητυβ, ωασηβοωλ, κιτχηεν σινκ,
ορ λαυνδρψ τυβ, ιν α ωετ βασεμεντ, ορ νεαρ α σωιμμινγ ποολ, ετχ.
Δο νοτ πλαχε τηισ τελεπισιον ρεχειπερ ον αν
υνσταβλε χαρτ, στανδ, ορ ταβλε. Τηε τελεπισιον
ρεχειπερ μαψ φαλλ, χαυσινγ σεριουσ ινφυρψ το α χηιλδ
ορ αν αδυλτ, ανδ σεριουσ δαμαγε το τηε αππλιανχε.
Υσε ονλψ ωιτη α χαρτ ορ στανδ ρεχομμενδεδ βψ τηε
μανυφαχτυρερ, ορ σολδ ωιτη τηε τελεπισιον ρεχειπερ.
Ωαλλ ορ σηελφ μουντινγ σηουλδ φολλοω τηε μανυφαχτυρερ∋σ ινστρυχτιονσ ανδ σηουλδ υσε α μουντινγ
κιτ αππροπεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ.
Σλοτσ ανδ οπενινγσ ιν τηε χαβινετ ανδ τηε βαχκ ορ
βοττομ αρε προπιδεδ φορ πεντιλατιον, ανδ το ινσυρε
ρελιαβλε οπερατιον οφ τηε τελεπισιον ρεχειπερ, ανδ το

Ωριτινγ

αρε

φουνδ

τηε βαχκ οφ τηισ υνιτ. Τηε σεριαλ νυμβερ ισ

υνιθυε

το τηισ υνιτ. Ψου σηουλδ ρεχορδ

ινφορματιον ηερε ανδ ρεταιν τηισ

ρεθυεστεδ
γυιδε ασ α

περμανεντ ρεχορδ οφ ψουρ πυρχηασε. Πλεασε ρεταιν
ψουρ πυρχηασε ρεχειπτ

ασ

ψουρ προοφ οφ πυρχηασε.

μυστ

σηουλδ
νεπερ βε βλοχκεδ βψ πλαχινγ τηε τελεπισιον ρεχειπερ
ον α βεδ, σοφα, ρυγ, ορ οτηερ σιμιλαρ συρφαχε. Τηισ
τελεπισιον ρεχειπερ σηουλδ νοτ βε πλαχεδ ιν α βυιλτιν ινσταλλατιον συχη ασ α βοοκχασε υνλεσσ προπερ
πεντιλατιον ισ προπιδεδ.
Ιτ ισ ρεχομμενδεδ νοτ το οπερατε τηισ υνιτ νεαρ
σπεακερσ ορ βιγ μεταλλιχ φυρνιτυρε ιν ορδερ το κεεπ
τηειρ μαγνετισμ φρομ διστυρβινγ χολορσ πυριτψ
(υνιφορμιτψ) ον τηε σχρεεν.

οπενινγσ

Υσε
Δο νοτ αλλοω ανψτηινγ το ρεστ ον τηε ποωερ χορδ.
Δο νοτ λοχατε τηισ τελεπισιον ρεχειπερ ωηερε τηε
χορδ ωιλλ βε αβυσεδ βψ περσονσ ωαλκινγ ον ιτ.
Δο νοτ οπερλοαδ ωαλλ ουτλετσ ανδ εξτενσιον χορδσ
ασ τηισ χαν ρεσυλτ ιν φιρε ορ ελεχτριχ σηοχκ.
Νεπερ πυση οβφεχτσ οφ ανψ κινδ ιντο τηισ τελεπισιον
ρεχειπερ τηρουγη χαβινετ σλοτσ ασ τηεψ μαψ τουχη
δανγερουσ πολταγε ποιντσ ορ σηορτ ουτ παρτσ τηατ
χουλδ ρεσυλτ ιν α φιρε ορ ελεχτριχ σηοχκ.
Νεπερ σπιλλ λιθυιδ οφ ανψ κινδ ον τηε τελεπισιον
ρεχειπερ.

Σερπιχε
Δο νοτ αττεμπτ το σερπιχε τηισ τελεπισιον

ψουρσελφ
οπενινγ ορ ρεμοπινγ χοπερσ μαψ εξποσε ψου
το δανγερουσ πολταγε ορ οτηερ ηαζαρδσ. Ρεφερ αλλ
σερπιχινγ το θυαλιφιεδ περσοννελ.
ασ

Μοδελ Ανδ Σεριαλ Νυμβερσ

Τηε σεριαλ νυμβερ ανδ μοδελ νυμβερ
ον

νοτ βε βλοχκεδ ορ χοπερεδ. Τηε

Δατε οφ Πυρχηασε
Δεαλερ Πυρχηασεδ φρομ
Δεαλερ Αδδρεσσ
Δεαλερ Πηονε Νο.
Μοδελ Νο.

Σεριαλ Νο.

Χομβινατιον
?ΗΦ/ΥΗΦ Αντεννασ

300 οημ Φλατ Ωιρε
Τ?

ρεαρ

300 οημ
Φλατ Ωιρε
75 οημ
Αντεννα
θαχκ
300 το 75
οημ Αδαπτερ

Χοννεχτινγ
Φορ τηε βεστ

75 οημ

Χοαξιαλ
Χαβλε
300 το 75
οημ Αδαπτερ

75 οημ

ΧΑΤ? Χαβλε

αν

ρεχεπτιον,

Ουτδοορ Αντεννα
ωε

ρεχομμενδ ψου

υσε αν

ουτδοορ αντεννα.

Σεπερελψ ωεατηερεδ αντεννασ ανδ αντεννα χαβλεσ χαν ρεδυχε τηε σιγναλ θυαλιτψ. Βεφορε χοννεχτινγ ιτ,
νεχεσσαριλψ ινσπεχτ τηεμ. Ανψ σερπιχε χεντερ χαν εξπλαιν τηε παριουσ ουτδοορ αντεννασ απαιλαβλε το ψου.
300 Οημ Φλατ Ωιρε

75 Οημ Χοαξιαλ Χαβλε

1. Χοννεχτ τηε 300 οημ φλατ ωιρε το σχρεωσ ον τηε

1. Χοννεχτ τηε 75 οημ χοαξιαλ χαβλε

300 οημ το 75 οημ

διρεχτλψ

τηε 75 οημ αντεννα φαχκ.

αδαπτερ.

2. Πυση τηε ενδ οφ 300 οημ το 75 οημ

αδαπτερ

ιντο 75 οημ αντεννα φαχκ.

Χοννεχτινγ

α

ΧΑΤ? Χαβλε

Ιφ ψου συβσχριβε το

α

ΧΑΤ? σψστεμ,

χηανγε τηε

αντεννα χοννεχτιον ασ δεσχριβεδ βελοω.

2.

1.
300 το 75 οημ
75 οημ
Αντεννα θαχκ

Αδαπτερ

75 οημ ΧΑΤ? Χαβλε

φρομ χαβλε Τ?

1. Ρεμοπε τηε 300 το 75 οημ αδαπτερ ορ τηε χαβλε φρομ τηε σετ ιφ ατταχηεδ.
2. Χοννεχτ τηε ΧΑΤ? χαβλε (75 οημ χοαξιαλ χαβλε) το τηε 75 οημ αντεννα φαχκ.

σουρχε

το

Σουνδ χοντρολ
Α?Λ

(Αυτο ?ολυμε Λεπελερ)

Α?Λ αυτοματιχαλλψ
χηαννελσ.

κεεπσ

ον αν

εθυαλ πολυμε λεπελ

επεν

ιφ ψου

χηανγε
MTS

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ AVL.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ ON ορ OFF.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

MONO

DASP
<AVL

OFF

EQUALIZER

USE+()}{+AND+A

Αδφυστινγ

τηε

εθυαλιζερ
MTS

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ δισπλαψεδ ασ σηοων ριγητ.
2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ EQUALIZER.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το δισπλαψ τηε EQUALIZER αδφυστμεντ

MONO

DASP
AVL

OFF

EQUALIZER

<

μοδε.
4. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ τηε σουνδ βανδ ανδ τηεν πρεσσ τηε
Δ / Ε βυττον το αδφυστ τηε δεσιρεδ λεπελ.

5. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

(Α) βυττον

USE+()}{+AND+A

το εξιτ.
EQUALIZER

0.1

0.4

1

4

1011kHz

USE+()}{+AND+A

Ωοοφερ σουνδ

(οπτιον)

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ WOOFER.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το αδφυστ τηε πολυμε λεπελ οφ ωοοφερ σουνδ.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

MTS

MONO

DASP
AVL

OFF

EQUALIZER
<

WOOFER

30

USE+()}{+AND+A

Σουνδ χοντρολ

Ενφοψινγ

Σεε παγε

ριγητ

τηε Στερεο/ΣΑΠ Βροαδχαστ

ρεχειπε ΜΤΣ στερεο προγραμσ ανδ ανψ ΣΑΠ(Σεχονδαρψ Αυδιο
τηατ αχχομπανιεσ τηε στερεο προγραμ, ασ τηε σψστεμ το βε
τρανσμιττεδ ονε αδδιτιοναλ σουνδ σιγναλ ασ ωελλ ασ τηε οριγιναλ ονε.
ΜΤΣ φυνχτιον δοεσν∋τ οπερατε ιν τηε πιδεο μοδε.
Τ?

χαν

Προγραμ)

Υσινγ

τηε ΜΤΣ Βυττον

1. Πρεσσ τηε ΜΤΣ βυττον το σελεχτ ψουρ δεσιρεδ ΜΤΣ μοδε.
2. Εαχη τιμε ψου πρεσσ τηισ βυττον ορ Φ / Γ βυττον, τηε

MONO,
MTS++++++MONO

STEREO ορ SAP μοδε αππεαρσ ιν τυρν.
3. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

USE+}{+AND+A

Υσινγ

τηε ΜΕΝΥ Βυττον

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ MTS.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ MONO, STEREO ορ SAP.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

<

MTS

MONO

DASP
AVL

OFF

EQUALIZER

Νοτεσ: Τηε Στερεο ορ ΣΑΠ χαν βε βροαδχαστ ονλψ ωηεν τηε Τ?
στατιον τρανσμιτσ ιτσ σιγναλ επεν τηουγη ψου ηαπε σελεχτεδ
STEREO ορ SAP.
Τηε μονο σουνδ ισ αυτοματιχαλλψ βροαδχαστ ιν χασε οφ μονο
βροαδχαστ επεν ωηεν τηε STEREO ορ SAP ηασ βεεν σελεχτεδ.
Σελεχτ MONO ιφ ψου ωαντ το λιστεν το τηε μονο σουνδ ιν τηε
φρινγε αρεα δυρινγ Στερεο/ΣΑΠ βροαδχαστινγ.
∞

USE+()}{+AND+A

∞

∞

Αυτο Σουνδ Χοντρολ
Ψου χαν ενφοψ τηε βεστ σουνδ ωιτηουτ ανψ σπεχιαλ αδφυστμεντ βεχαυσε
τηισ Τ? σετ αυτοματιχαλλψ αδφυστσ τηε σουνδ αππροπριατε το πιεωινγ
προγραμ χηαραχτερ βψ σελφ-ιντελλιγενχε.

Υσινγ

τηε ΔΑΣΠ Βυττον

1. Πρεσσ τηε ΔΑΣΠ βυττον.
2. Πρεσσ τηε ΔΑΣΠ βυττον ρεπεατεδλψ ορ Δ / Ε βυττον το σελεχτ

USER,

NEWS, CINEMA ορ MUSIC.
3. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

(Α) βυττον

DASP+:+USER

το εξιτ.

USE+()+AND+A

Υσινγ

τηε ΜΕΝΥ Βυττον

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ DASP.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το εντερ DASP μοδε ανδ τηεν πρεσσ Δ / Ε
βυττον το σελεχτ USER, NEWS, CINEMA ορ MUSIC.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

MTS

MONO

<DASP
AVL

OFF

EQUALIZER

USE+()}{+AND+A

Τρουβλεσηοοτινγ

χηεχκ λιστ

ΣΨΜΠΤΟΜΣ
Νο ποωερ
Νο

πιχτυρε ορ σουνδ
Ποορ

πιχτυρε βυτ γοοδ σουνδ
Ποορ

ρεχεπτιον
Λινεσ ιν

πιχτυρε

Γηοστσ (μυλτιπλε

ιμαγεσ)

Ρεμοτε χοντρολ δοεσ νοτ ωορκ.

Χαννοτ τυνε δεσιρεδ χηαννελ.

ΧΗΕΧΚ ΤΗΕΣΕ ΤΗΙΝΓΣ
Ισ ποωερ χορδ

πλυγγεδ

ιν?

Ισ τελεπισιον τυρνεδ ον?

Χηεχκ βαττεριεσ ιν ρεμοτε χοντρολ.

Τρψ ανοτηερ χηαννελ (στατιον τρουβλε).
Χηεχκ αντεννα

χοννεχτινγσ.

Χηεχκ φορ λοχαλ ιντερφερενχε.

Αδφυστ τηε αντεννα.
Αδφυστ τηε πιχτυρε χοντρολ.
Προγραμ

χηαννελ

υσινγ ΑΥΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜ.
Χηεχκ μοδε οφ ΧΑΤ?
μοδε.

ορ

Τ? ιν

μενυ

Χοννεχτιον οφ εξτερναλ

εθυιπμεντ

Χοννεχτινγ τηε Σ-?ΗΣ ?ΧΡ
1. Χοννεχτ τηε Σ-?ΗΣ

τηε Σ-?ΙΔΕΟ

ουτπυτ φαχκ οφ τηε ?ΧΡ

φαχκ ον τηε

το

βαχκ οφ Τ?.

2. Πρεσσ τηε Τ?/?ΙΔΕΟ βυττον το σελεχτ VIDEO-1.

Νοτε: Ιφ ψου χοννεχτ τηε αυδιο/πιδεο ουτπυτ φαχκσ
οφ τηε ?ΧΡ το τηε ΙΝ 2(Α/?) φαχκσ ον τηε σιδε
ΟΥΤ

οφ Τ?, σελεχτ VIDEO-2.
3. Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ βυττον ον τηε ?ΧΡ.
Τηε πιδεο

ΙΝ1

?ΙΔΕΟ
(

πλαψβαχκ ισ πισιβλε ον τηε Τ? σχρεεν.

(Λ)

Μ
Ο
Ν

Σ ?ΙΔΕΟ

Ο

(

ΑΥΔΙΟ

(Ρ)

Ρεχορδινγ

οντο ?ΧΡ

ΟΥΤ

ΙΝ1

?ΙΔΕΟ
(

1. Χοννεχτ τηε αυδιο/πιδεο

ρεχορδινγ ?ΧΡ

το

ινπυτ φαχκσ οφ τηε
τηε ΟΥΤ (Α/?) φαχκσ ον τηε

Μ
Ο
Ν
Ο

(Λ)

(

ΑΥΔΙΟ

(Ρ)

βαχκ.
2. Σελεχτ τηε προγραμ νυμβερ ον τηε Τ?.
3. Σετ τηε ρεχορδινγ ?ΧΡ το ρεχορδ.

προγραμ φρομ οτηερ

Ρεχορδινγ

α

χοννεχτεδ

εθυιπμεντ

1. Χοννεχτ τηε

2.

ουτπυτ φαχκσ οφ τηε πλαψβαχκ ?ΧΡ
τοτηεΙΝ1(Α/?)φαχκσοντηεβαχκοφΤ?(ορΙΝ
2φαχκσοντηεσιδεοφΤ?).
Χοννεχτ τηε ινπυτ φαχκσ οφ τηε ρεχορδινγ ?ΧΡ το
τηε ΟΥΤ (Α/?) φαχκσ ον τηε βαχκ οφ Τ?.

3. Πρεσσ τηε Τ?/?ΙΔΕΟ βυττον το σελεχτ VIDEO-1.
Ιφ ψου χοννεχτ ιτ το τηε ΙΝ 2 (Α/?) φαχκσ
σιδε οφ Τ?, ψου σηουλδ σελεχτ VIDEO-2.
4. Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ βυττον ον τηε

ανδ σετ τηε

ρεχορδινγ ?ΧΡ το

ον

τηε

πλαψβαχκ ?ΧΡ

ρεχορδ.

<

Ρεχορδινγ

?ΧΡ

>

ΟΥΤ

ΙΝ1

?ΙΔΕΟ
(

Μ
Ο
Ν
Ο

(Λ)

(

ΑΥΔΙΟ

(Ρ)

<Τ?>
<

Πλαψβαχκ ?ΧΡ

>

Χοννεχτιον οφ εξτερναλ

εθυιπμεντ

Σεε παγε

ριγητ

Ψου χαν χοννεχτ αδδιτιοναλ εθυιπμεντ, συχη ασ ?ΧΡσ, χαμχορδερσ ετχ. το ψουρ σετ.
Ηερε σηοων μαψ βε σομεωηατ διφφερεντ φρομ ψουρ σετ.
Τηεσε αρε αν εξαμπλε δραωινγ οφ τψπιχαλ φαχκ λαψουτ.
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ΟΥΤ

ΕΑΡΠΗΟΝΕ

ΙΝ1

4

Σ-?ΙΔΕΟ

?ΙΔΕΟ
(

ΑΝΤ ΙΝ

Μ
Ο
Ν
Ο

(Λ)

Σ-?ΙΔΕΟ

?ΙΔΕΟ

Σ-?ΙΔΕΟ θΑΧΚ

(

ΑΥΔΙΟ

2

Λ/ΜΟΝ

(σομε μοδελσ)

(Ρ)

ΑΥΔΙΟ
Ρ

ΙΝ2

1. ΙΝ 1 θΑΧΚΣ

Χοννεχτ εξτερναλ εθυιπμεντ ουτπυτσ (?ΧΡ, ΛΑΣΕΡ ΔΙΣΧ, ΧΑΜΧΟΡΔΕΡ) το τηεσε
ινπυτσ. Πρεσσ τηε Τ?/?ΙΔΕΟ βυττον το σελεχτ VIDEO-1.
2. ΙΝ 2 θΑΧΚΣ : Χοννεχτ εξτερναλ εθυιπμεντ ουτπυτσ (?ΧΡ, ΛΑΣΕΡ ΔΙΣΧ, ΧΑΜΧΟΡΔΕΡ) το τηεσε
ινπυτσ. Πρεσσ τηε Τ?/?ΙΔΕΟ βυττον το σελεχτ VIDEO-2.
3. ΟΥΤ θΑΧΚΣ: Χοννεχτ εξτερναλ εθυιπμεντ ινπυτσ (?ΧΡ, Αυδιο αμπλιφιερ) το τηεσε ουτπυτσ φορ ρεχορδινγ
ορ μονιτορινγ τηε σελεχτεδ προγραμ.
4. ΕΑΡΠΗΟΝΕ θΑΧΚ (οπτιον) : Ψου χαν ηεαρ τηε μονο σουνδ φρομ τηε Τ? τηρουγη τηισ φαχκ. Ιν σομε
μοδελσ, τηισ φαχκ ισ λοχατεδ ον τηε φροντ οφ Τ?.
:

Χοννεχτινγ ΑΥΔΙΟ/?ΙΔΕΟ ΙΝ θαχκσ
1. Χοννεχτ τηε αυδιο/πιδεο

ουτπυτ φαχκσ οφ τηε
?ΧΡ το ΙΝ 1 (Α/?) φαχκσ ον τηε βαχκ.
2. Πρεσσ τηε Τ?/?ΙΔΕΟ βυττον το σελεχτ VIDEO-1.
ΟΥΤ

Νοτε: Ιφ ψου χοννεχτ τηε αυδιο/πιδεο ουτπυτ φαχκσ
οφ τηε ?ΧΡ το τηε ΙΝ 2(Α/?) φαχκσ ον τηε
σιδε οφ Τ?, σελεχτ VIDEO-2.

ΙΝ1

?ΙΔΕΟ
(

(Λ)

Μ
Ο
Ν
Ο

(

ΑΥΔΙΟ

3. Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ βυττον

Τηε πιδεο

Νοτε: Ιν

πλαψβαχκ

χασε

ον

τηε ?ΧΡ.

ισ πισιβλε

ον

τηε Τ?

(Ρ)

σχρεεν.

οφ ΜΟΝΟ ?ΧΡ, χοννεχτ τηε ουτπυτ φαχκ οφ ?ΧΡ το τηε ΑΥΔΙΟ Λ/ΜΟΝΟ ΙΝ φαχκ οφ Τ? σο
χαν βε ηεαρδ φρομ βοτη σπεακερσ. Ιφ ψου χοννεχτ ιτ το τηε ΑΥΔΙΟ Ρ ΙΝ φαχκ οφ Τ?

τηατ τηε σουνδ

τηε σουνδ ισ ηεαρδ

ονλψ φρομ ριγητ σπεακερ.

Χλοσεδ

Υσινγ

χαπτιον φυνχτιον

τηε Τεξτ Φυνχτιον

Τεξτ σερπιχεσ

γιπε α ωιδε παριετψ οφ ινφορματιον ον αλλ κινδ οφ συβφεχτσ
(εξ. χαπτιονεδ προγραμ λιστσ, ωεατηερ φορεχαστσ, στοχκ εξχηανγε
τοπιχσ, νεωσ φορ ηεαρινγ-ιμπαιρεδ---) τηρουγη τηε φυλλ Τ? σχρεεν.
Βυτ νοτ αλλ στατιονσ οφφερ τεξτ σερπιχεσ, επεν τηουγη τηεψ μιγητ οφφερ
χαπτιονινγ.
Νοτε: Ιν τηε επεντ ψου ρεχειπε α ποορ σιγναλ, αν εμπτψ βλαχκ βοξ μαψ
αππεαρ ανδ δισαππεαρ, επεν ωηεν τηε τεξτ μοδε ισ σελεχτεδ.
Τηισ ισ νορμαλ φυνχτιον ιν συχη αν επεντ.

Οπερατινγ
Υσινγ

τηε

Χαπτιον

ανδ Τεξτ

τηε ΧΑΠΤΙΟΝ βυττον

1. Πρεσσ τηε ΧΑΠΤΙΟΝ βυττον το δισπλαψ τηε CAPTION μοδε.
2. Πρεσσ τηε Φ / Γ ορ ΧΑΠΤΙΟΝ βυττον το σελεχτ OFF, MODE 1, MODE

CAPTION+

2,TEXT1ορTEXT2.
3. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

Υσινγ

(Α)

OFF

βυττον το εξιτ.
USE+}{+AND+A

τηε ΜΕΝΥ βυττον

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ αππεαρσ ασ σηοων ριγητ.
2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ CAPTION.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ OFF, MODE 1, MODE 2, TEXT 1 ορ
TEXT 2.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

<

LANGUAGE

ENGLISH

CAPTION+

OFF

KEY+LOCK

OFF

AUTO+OFF+

OFF

GAME
AUTODEMO

Νοτε: Τηισ Τ? ισ προγραμμεδ το ρεμεμβερ ωηιχη μοδε ιτ
το, επεν ιφ ψου σωιτχη τηε σετ οφφ (στανδβψ μοδε).

ωασ

λαστ σετ
USE+()}{+AND+A

Χλοσεδ
Χλοσεδ

χαπτιον φυνχτιον

ριγητ

προχεσσ ωηιχη χονπερτσ τηε αυδιο πορτιον οφ α τελεπισιον προγραμ ιντο ωριττεν
ον τηε τελεπισιον σχρεεν ιν α φορμ σιμιλαρ το συβτιτλεσ. Χλοσεδ χαπτιονσ αλλοω
πιεωερσ το ρεαδ τηε διαλογυε ανδ ναρρατιον οφ τελεπισιον προγραμσ.

χαπτιονινγ

ισ

Σεε παγε

α

ωορδσ, ωηιχη τηεν αππεαρ

Υσινγ Χλοσεδ Χαπτιονσ
αρε τηε συβτιτλεσ οφ τηε διαλογυε ανδ ναρρατιον οφ τελεπισιον
προγραμσ. Φορ πρερεχορδεδ προγραμσ, προγραμ διαλογυε χαν βε
αρρανγεδ ιντο χαπτιονσ ιν αδπανχε. Ιτ∋σ ποσσιβλε το χαπτιον α λιπε
προγραμ βψ υσινγ α προχεσσ χαλλεδ ρεαλ-τιμε χαπτιονινγⓒ, ωηιχη
χρεατεσ χαπτιονσ ινσταντλψ. Ρεαλ-τιμε χαπτιονινγ ισ νορμαλλψ δονε βψ
προφεσσιοναλ ρεπορτερσ υσινγ α μαχηινε σηορτηανδ σψστεμ ανδ
χομπυτερ φορ τρανσλατιον ιντο Ενγλιση.
Χαπτιονινγ ισ αν εφφεχτιπε σψστεμ φορ τηε ηεαρινγ-ιμπαιρεδ, ανδ ιτ χαν
αλσο αιδ ιν τεαχηινγ λανγυαγε σκιλλσ.

Χαπτιονσ

ΦΟΛΛΟΩ ΜΕ

∞

Τηε

πιχτυρε ατ λεφτ σηοωσ

α

τψπιχαλ χαπτιον.

Χαπτιον Τιπσ
∞

∞

∞

Νοτ αλλ Τ? βροαδχαστσ ινχλυδε χλοσεδ χαπτιον σιγναλσ.
Σομετιμεσ Τ? στατιονσ βροαδχαστ τωο διφφερεντ χαπτιον σιγναλσ ον τηε σαμε χηαννελ. Βψ σελεχτινγ
ΜΟΔΕ 1 ορ ΜΟΔΕ 2, ψου χαν χηοοσε ωηιχη σιγναλ ψου πιεω. ΜΟΔΕ 1 ισ υσυαλλψ τηε σιγναλ ωιτη τηε
χαπτιονσ, ωηιλε ΜΟΔΕ 2 μιγητ σηοω δεμονστρατιον ορ προγραμμινγ ινφορματιον.
Ψουρ Τ? μιγητ νοτ ρεχειπε χαπτιον σιγναλσ νορμαλλψ ιν τηε φολλοωινγ σιτυατιονσ.
1

Ποορ

ρεχεπτιον χονδιτιονσ αρε ενχουντερεδ
Α

ΙΓΝΙΤΙΟΝ

:

:

Πιχτυρε μαψ φλυττερ, δριφτ, συφφερ φρομ βλαχκ σποτσ ορ ηοριζονταλ
χαυσεδ βψ ιντερφερενχε φρομ αυτομοβιλε ιγνιτιον

στρεακινγ. Υσυαλλψ

σψστεμσ, νεον λαμπσ, ελεχτριχαλ δριλλσ ανδ οτηερ ελεχτριχαλ
αππλιανχεσ.

3

Α

ΓΗΟΣΤΣ
Γηοστσ

εξαμπλε
πιχσ

:

αρε

χαυσεδ ωηεν τηε Τ?

σιγναλ σπλιτσ

ανδ φολλοωσ τωο

πατησ.

Ονε ισ τηε διρεχτ πατη ανδ τηε οτηερ ισ ρεφλεχτεδ οφφ ταλλ βυιλδινγσ, ηιλλσ
ορ οτηερ οβφεχτσ. Χηανγινγ τηε διρεχτιον ορ ποσιτιον οφ τηε αντεννα
μαψ ιμπροπε ρεχεπτιον.
ΑΣΝΟΩ:
Ιφ ψουρ ρεχειπερ ισ λοχατεδ ατ τηε ωεακ, φρινγε αρεα οφ α Τ? σιγναλ,
ψουρ πιχτυρε μαψ βε μαρρεδ βψ σμαλλ δοτσ. Ιτ μαψ βε νεχεσσαρψ το
ινσταλλ α σπεχιαλ αντεννα το ιμπροπε τηε πιχτυρε.

23
45

Αν

ολδ, βαδ

ορ

ιλλεγαλλψ ρεχορδεδ ταπε

ρανδομ

φρομ

Στρονγ,
σιγναλσ
σιγναλ φρομ τηε αντεννα

Τηε

Τηε προγραμ ωασν∋τ

α χαρ ορ

ισ

πλαψεδ.
αιρπλανε ιντερφερε ωιτη τηε Τ? σιγναλ.

ισ ωεακ.

χαπτιονεδ ωηεν

ιτ

ωασ

προδυχεδ, τρανσμιττεδ

ορ

ταπεδ.

Πιχτυρε χοντρολ
Αυτο Πιχτυρε Χοντρολ
Ψου χαν σελεχτ πιχτυρεσ προγραμμεδ ατ φαχτορψ ασ ψου πρεφερ.
1. Πρεσσ τηε ΑΠΧ βυττον το σελεχτ τηε APC ON μοδε.
Εαχη τιμε ψου πρεσσ τηισ βυττον, APC ON ορ OFF μοδε αλτερνατιπελψ
APC

αππεαρσ.
2. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το αδφυστ τηε δεσιρεδ
3. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το μεμοριζε.

πιχτυρε λεπελ.

ON+
+

_

USE+}{+AND+A

Αδφυστινγ

τηε Πιχτυρε

Τηισ ισ τηε φυνχτιον το

μανυαλλψ αδφυστ τηε δεσιρεδ πιχτυρε λεπελσ
(CONTRAST, BRIGHTNESS, COLOR, TINT, SHARPNESS) οφ τηε
σχρεεν ασ ψου λικε. Ιφ τηε πιχτυρε ψου σετ ισ νοτ σατισφαχτορψ, ψου χαν
σελεχτ α φαχτορψ πρεσετ πιχτυρε. Ιν τηε βροαδχαστινγ σψστεμ ΠΑΛ-Μ/Ν,
τηε πιχτυρε ιτεμ TINT ισ νοτ δισπλαψεδ.

<

CONTRAST

100

BRIGHTNESS

50

COLOR

50

TINT

Υσινγ

τηε ΜΕΝΥ βυττον

0

SHARPNESS

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ

πιχτυρε

μενυ

ισ

δισπλαψεδ

ασ

50

σηοων

ριγητ.

USE+()}{+AND+A

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ τηε δεσιρεδ
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το αδφυστ τηε λεπελ.

Τηε λεπελ οφ

δισπλαψεδ πιχτυρε μοδε
(Α) βυττον το εξιτ.

ισ

πιχτυρε

μοδε.

αδφυστεδ.

CONTRAST

100

4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

USE+}{()+AND+A

Αδφυστινγ

τηε Φινε

Τυνινγ

Τηισ φυνχτιον ισ το αδφυστ τηε πιχτυρε το σταβλε χονδιτιον ωηεν ιτ ισ ποορ,
φορ εξαμπλε, α ηοριζονταλ στριπε, τωιστεδ πιχτυρε ορ νο χολορ ιν βροαδ-

χαστινγ.
INPUT

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ δισπλαψεδ ασ σηοων
2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ FINE.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το εντερ τηε FINE μοδε.
4. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το τυνε τηε δεσιρεδ πιχτυρε χονδιτιον.

5. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

Νοτεσ

:

∞

∞

(Α)

ριγητ.

βυττον το μεμοριζε.

Το ρελεασε τηε μεμοριζεδ φινε τυνινγ, προγραμ αγαιν τηε
φινε-τυνεδ χηαννελ βψ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ορ ΜΑΝΥΑΛ
ΠΡΟΓΡΑΜ.
Ιφ τηε φινελψ τυνεδ χηαννελ ισ μεμοριζεδ, τηε χολορ οφ τηε
χηαννελ νυμβερ χηανγεσ το ψελλοω.

TV+10

AUTO+PROGRAM
MANUAL+PROGRAM
FAVORITE+CHANNEL
<

FINE

USE+()}{+AND+A

FINE+++0

USE+}{+AND+A

Βασιχ Τ?
Μεμοριζινγ
Υσινγ

οπερατιον

τηε Χηαννελσ

βψ

ΜΑΝΥΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜ

τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ βυττον

Ψου χαν χονπενιεντλψ περφορμ ΜΑΝΥΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜ υσινγ τηε
ΜΕΜΟΡΨ / ΕΡΑΣΕ βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
1. Πρεσσ τηε Δ / Ε ορ ΝΥΜΒΕΡ βυττονσ το σελεχτ τηε χηαννελ νυμβερ
ψου ωαντ το μεμοριζε ορ ερασε.
2. Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ βυττον.
Τηε ον-σχρεεν δισπλαψ αππεαρσ ασ σηοων ριγητ.
3. Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ βυττον το σελεχτ MEMORY ορ ERASE.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

Υσινγ

TV+10+MEMORY

USE+}{+AND+A

τηε ΜΕΝΥ βυττον

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ
2.

3.
4.

5.
6.

δισπλαψεδ ασ σηοων ριγητ
ανδ τηεν πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ MANUAL PROGRAM.
Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το δισπλαψ τηε MANUAL PROGRAM μοδε.
Πρεσσ τηε Δ / Ε ορ ΝΥΜΒΕΡ βυττονσ το σελεχτ τηε χηαννελ νυμβερ
ψου ωαντ το μεμοριζε ορ ερασε.
Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ MEMORY ορ ERASE.
Ρεπεατ προχεσσ 3 το 4 το μεμοριζε ορ ερασε ανοτηερ χηαννελσ.
Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

INPUT

TV+10

AUTO+PROGRAM
<

MANUAL+PROGRAM
FAVORITE+CHANNEL
FINE

USE+()}{+AND+A

MANUAL+PROGRAM
TV+10+MEMORY

Σελεχτινγ

τηε Χηαννελ

USE+}{()+AND+A

Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το χονπενιεντλψ σελεχτ τηε υππερ ορ λοωερ
χηαννελ τηεν τηε χηαννελ βεινγ πιεωεδ, ορ ΝΥΜΒΕΡ βυττονσ το
διρεχτλψ σελεχτ τηε δεσιρεδ χηαννελ.

Αδφυστινγ

τηε ?ολυμε

Πρεσσ τηε Γ βυττον το ινχρεασε τηε πολυμε λεπελ
δεχρεασε τηε πολυμε λεπελ.

ορ

Φ βυττον το

Το μυτε τηε σουνδ, πρεσσ τηε ΜΥΤΕ βυττον.
Τηε ωορδ MUTE ισ δισπλαψεδ (Ιτ∋σ νοτ δισπλαψεδ ιν τηε Χαπτιον μοδε).
Ιτ∋σ χονπενιεντ ωηεν γεττινγ πηονε χαλλσ.
Το ρεστορε τηε μυτεδ σουνδ, πρεσσ τηε ΜΥΤΕ βυττον αγαιν ορ Φ / Γ
βυττον.

VOLUME

MUTE

+20

Βασιχ Τ?

οπερατιον

Σεε παγε

ριγητ

Μεμοριζινγ Χηαννελσ
Τηισ ισ τηε φυνχτιον το μεμοριζε αλλ τηε αχτιπε χηαννελσ ιν ψουρ αρεα βεφορε ψου χαν υσε τηε Τ?.
Τηερε αρε τωο ωαψσ οφ μεμοριζινγ χηαννελσ. Ψου χαν υσε ειτηερ.
Ονε ισ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ανδ τηε οτηερ ισ ΜΑΝΥΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜ.
Ιν ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ τηε Τ? ωιλλ μεμοριζε τηε χηαννελσ αυτοματιχαλλψ ιν ασχενδινγ ορδερ. Ιφ τηερε
αδδιτιοναλ χηαννελσ ψου ωαντ το αδδ ορ δελετε, ψου χαν μανυαλλψ αδδ ορ δελετε τηοσε χηαννελσ.
ΑΥΤΟ ανδ ΜΑΝΥΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜ δον∋τ οπερατε ιν τηε πιδεο μοδε. Φιρστ σελεχτ τηε Τ? ορ ΧΑΤ? μοδε.

Μεμοριζινγ

τηε Χηαννελσ

βψ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ

ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ σεαρχηεσ ανδ μεμοριζεσ αλλ τηε αχτιπε χηαννελσ ιν
ψουρ αρεα τηεν ψου χαν σελεχτ τηε δεσιρεδ χηαννελ ωιτη τηε Δ / Ε
βυττονσ.

Υσινγ

τηε ΑΥΤΟΠΡΟΓ. βυττον

Ψου χαν χονπενιεντλψ περφορμ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ υσινγ τηε
ΑΥΤΟΠΡΟΓ. βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
1. Πρεσσ τηε ΑΥΤΟΠΡΟΓ. βυττον.
2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ TURBO AUTO PROGRAM ορ
NORMAL AUTO PROGRAM.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ ορ ΑΥΤΟΠΡΟΓ. βυττον.
Τηε ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ σταρτσ νοω.

AUTO+PROGRAM

<

TURBO++AUTO+PROGRAM
NORMAL+AUTO+PROGRAM

USE+()}{+AND+A

Ιφ ψου ωαντ το στοπ αυτο προγραμμινγ, πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον.
Ονλψ τηε χηαννελσ σεαρχηεδ υπ το τηατ τιμε αρε μεμοριζεδ.

TURBO AUTO PROGRAM ισ μυχη φαστερ τηαν NORMAL AUTO
PROGRAM.
Νοτεσ : Ιφ τηε προγραμμεδ σιγναλ ηασ ποορ θυαλιτψ, μεμοριζε αγαιν
ιν τηε NORMAL AUTO PROGRAM.
Το μεμοριζε τηε ΧΑΤ? χηαννελσ βψ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ,
σελεχτ τηε CATV μοδε (ρεφερ το Σελεχτινγ τηε ινπυτ
σιγναλⓒ) ανδ ρεπεατ αβοπε προχεσσ 1-3.
∞

AUTO+PROGRAM
TV+15

∞

Υσινγ

STOP+A

τηε ΜΕΝΥ βυττον

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ δισπλαψεδ ασ σηοων ριγητ.
2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ AUTO PROGRAM
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το δισπλαψ τηε AUTO PROGRAM μοδε.
4. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ TURBO AUTO PROGRAM ορ
.

NORMAL AUTO PROGRAM.
5. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον. Τηε ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ σταρτσ
Νοτε

:

INPUT

TV+10

<AUTO+PROGRAM
MANUAL+PROGRAM
FAVORITE+CHANNEL

νοω.

Ιν πιδεο μοδε, τηε AUTO PROGRAM ανδ MANUAL
PROGRAM αρε νοτ δισπλαψεδ.

FINE

USE+()}{+AND+A

αρε

Βασιχ Τ?

οπερατιον

Σεε παγε

Βεφορε οπερατινγ ψουρ Τ?, μακε συρε τηε φολλοωινγ ινστρυχτιονσ ηαπε βεεν
Ψουρ Τ? ηασ βεεν χοννεχτεδ το αν αντεννα ορ α χαβλε σψστεμ.
Ψουρ Τ? ηασ βεεν πλυγγεδ ιν α ποωερ ουτλετ.

ριγητ

χομπλετεδ.

∞

∞

Τυρνινγ ον/οφφ τηε Τ?
ΧΑΣΕ 1

(ΕΞΧΕΠΤ ΙΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΓΥΑΨ ΑΝΔ ΥΡΥΓΥΑΨ)

Το τυρν ον τηε Τ?, πρεσσ ανψ βυττον ον τηε σετ
Α χηαννελ νυμβερ ωιλλ βε δισπλαψεδ ον τηε
δισπλαψ ωιλλ δισαππεαρ αφτερ α φεω σεχονδσ.

ορ

ρεμοτε χοντρολ.

σχρεεν.

Τηε

ον-σχρεεν

Το τυρν τηε Τ? οφφ, πρεσσ τηε ΠΟΩΕΡ βυττον.

ΧΑΣΕ 2

(ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ,

ΠΑΡΑΓΥΑΨ ΑΝΔ

ΥΡΥΓΥΑΨ)

1. Πρεσσ τηε ΟΝ/ΟΦΦ βυττον ον τηε φροντ οφ Τ?.

Τηε σετ σωιτχηεσ το στανδβψ μοδε ανδ τηε στανδβψ ινδιχατορ λιγητσ
υπ ιν ρεδ.
2. Το σωιτχη τηε Τ? ον φρομ στανδβψ μοδε, πρεσσ ανψ βυττον εξχεπτ
ΟΝ/ΟΦΦ βυττον ον τηε σετ.
Α χηαννελ νυμβερ ωιλλ βε δισπλαψεδ ον τηε σχρεεν. Τηε ον-σχρεεν
δισπλαψ ωιλλ δισαππεαρ αφτερ α φεω σεχονδσ.
Πρεσσ τηε ΠΟΩΕΡ βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ. Ιτ ρεπερτσ το
μοδε.
Το σωιτχη τηε Τ? οφφ, πρεσσ τηε ΟΝ/ΟΦΦ βυττον ον τηε σετ.

Σελεχτινγ

τηε

ον-σχρεεν

στανδβψ

λανγυαγε

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ LANGUAGE.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ τηε δεσιρεδ λανγυαγε.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.
Φρομ τηισ ποιντ ον, τηε ον-σχρεεν δισπλαψ ωιλλ βε πρεσεντεδ ιν τηε

<

LANGUAGE

ENGLISH

CAPTION+

OFF

KEY+LOCK

OFF

AUTO+OFF+

OFF

GAME

λανγυαγε οφ ψουρ χηοιχε.

AUTODEMO

USE+()}{+AND+A

Σελεχτινγ

τηε

ινπυτ σιγναλ

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ INPUT.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ τηε δεσιρεδ

CATV.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

ασ

σηοων

ινπυτ σιγναλ

ριγητ.

; TV ορ

<

INPUT

TV+10

AUTO+PROGRAM

(Α) βυττον το εξιτ.

MANUAL+PROGRAM
FAVORITE+CHANNEL
FINE

USE+()}{+AND+A

Δεσχριπτιον

οφ χοντρολσ
1.

1

ΠΟΩΕΡ
Τ?/?ΙΔΕΟ

5

2. ΣΤΑΝΔ ΒΨ ΙΝΔΙΧΑΤΟΡ
Ιλλυμινατεσ ρεδ ωηεν τηε Τ? ισ ιν στανδβψ μοδε.
Ρεφερ το ∀Τυρνινγ ον/οφφ τηε Τ?∀.

6

3. ΡΕΜΟΤΕ ΧΟΝΤΡΟΛ ΣΕΝΣΟΡ

7

4. Τ?/?ΙΔΕΟ ΒΥΤΤΟΝ
Το σελεχτ Τ? ορ ?ΙΔΕΟ μοδε.

4
ΧΑΠΤΙΟΝ

123

ΠΟΩΕΡ ΒΥΤΤΟΝ
Ρεφερ το ∀Τυρνινγ ον/οφφ τηε Τ?∀.

ΕΨΕ

456

8

ΣΛΕΕΠ

789

0

ΧΗ

ΜΤΣ

?ΟΛ

9

?ΟΛ
ΕΝΤΕΡ

ΑΠΧ

10

ΧΗ
ΔΑΣΠ

ΦΧΡ

ΜΕΝΥ

5. ΧΑΠΤΙΟΝ ΒΥΤΤΟΝ (σομε μοδελσ)
Το σελεχτ τηε ΧΑΠΤΙΟΝ μοδε.
Ρεφερ το ∀Χλοσεδ χαπτιον φυνχτιον∀.

ΜΥΤΕ

11

6. ΕΨΕ ΒΥΤΤΟΝ (σομε μοδελσ)
Το σωιτχη ον ορ οφφ εψε πιχτυρε.
Ρεφερ το ∀Ενφοψινγ τηε Εψε Φυνχτιον∀.

12

7. ΣΛΕΕΠ ΒΥΤΤΟΝ
Το σετ τηε δεσιρεδ

σλεεπ τιμε.

ΑΥΤΟΠΡΟΓ.ΜΕΜΟΡΨ
/ΕΡΑΣΕ
ΠΟΩΕΡ

8. ΝΥΜΒΕΡ ΒΥΤΤΟΝΣ
Το σελεχτ τηε δεσιρεδ χηαννελ

ΡΕΩ

ΠΛΑΨ

ΦΦ

Π/ΣΤΙΛΛ

ΣΤΟΠ

ΡΕΧ

9. ΜΤΣ ΒΥΤΤΟΝ
Το λιστεν το τηε ΜΤΣ σουνδ

:

διρεχτλψ.

MONO, STEREO ορ SAP.

10. ΑΠΧ (Αυτο Πιχτυρε Χοντρολ) ΒΥΤΤΟΝ
Το αδφυστ τηε φαχτορψ πρεσετ πιχτυρεσ χορρεσπονδινγ το τηε
αρουνδ λιγητινγ χονδιτιον.
11. ΔΑΣΠ ΒΥΤΤΟΝ
Το σελεχτ τηε σουνδ αππροπριατε το ψουρ πιεωινγ προγραμ
χηαραχτερ ; USER, NEWS, CINEMA ορ MUSIC.
12. ΦΧΡ

(Φαποριτε Χηαννελ Ρεπιεω) ΒΥΤΤΟΝ
Το σελεχτ τηε φαποριτε χηαννελ.
Ρεφερ το ∀Φαποριτε χηαννελ μεμορψ∀.

ΦΡΟΝΤ ΠΑΝΕΛ
Τηισ ισ

α

σιμπλιφιεδ ρεπρεσεντατιον οφ τηε φροντ πανελ.

ΣΤΑΝΔ ΒΨ

ΟΝ/ΟΦΦ
Τ?/?ΙΔΕΟ ΜΕΝΥ

1

415

?ΟΛ

ΧΗ

13

2

3

19

?αριουσ φυνχτιον
Γαμε
Ψου

χαν

(οπτιον)
ενφοψ τηε Τ? γαμε ωιτη

τηισ σετ.

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ GAME.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το εντερ GAME μοδε.
4. Μοπε γυν το λεφτ ανδ ριγητ ωιτη Φ / Γ βυττον, αδφυστ διρεχτ οφ γυν ωιτη
τηε Δ / Ε βυττον, ανδ σηοοτ α γυν ωιτη ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον ωηεν

πλαψινγ τηε γαμε.
Τηε γαμε σχορε ωιλλ αυτοματιχαλλψ βε
5. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον το εξιτ.

Ενφοψινγ

τηε

Εψε

Φυνχτιον

Τηε σετ ωιλλ αυτοματιχαλλψ αδφυστ τηε
χονδιτιονσ ωιτη τηε δισπλαψ EYE ON.

<

LANGUAGE

ENGLISH

CAPTION+

OFF

KEY+LOCK

OFF

AUTO+OFF+

ON

GAME
AUTODEMO

δισπλαψεδ.
USE+()}{+AND+A

(οπτιον)

πιχτυρε αχχορδινγ το τηε συρρουνδινγ

EYE++OFF

1. Πρεσσ τηε ΕΨΕ βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
Ιφ τηε Εψε φυνχτιον ισ οφφ, τηε EYE OFF αππεαρσ.
2. Πρεσσ τηε ΕΨΕ βυττον

αγαιν το σωιτχη τηε Εψε φυνχτιον ον.
Τηε δισπλαψ SETTING EYE αππεαρσ ανδ τηε πιχτυρε ισ αδφυστεδ.
Αφτερ τηε λεπελ οφ Εψε πιχτυρε ισ αυτοματιχαλλψ προγραμμεδ, τηε EYE
ON αππεαρσ ιν α φεω σεχονδσ.

Νοτε: Ιφ ψου πρεσσ τηε ΑΠΧ βυττον ωηεν τηε εψε φυνχτιον ισ ον,
PICTURE OF EYE αππεαρσ ον τηε σχρεεν ωιτη τηε ΑΠΧ μοδε.
Ωηεν τυνινγ αυτο πιχτυρε, τηε δισπλαψ δισαππεαρσ.

SETTING+EYE

CONTRAST

100

BRIGHTNESS

50

COLOR

50

SHARPNESS

60

EYE+++[[[[[[[[

?αριουσ φυνχτιον
Αυτο Δεμονστρατιον
Αυτο δεμονστρατιον αλλοωσ ψου το ρεπιεω αλλ τηε
τηε Τ? σετ.
1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

μενυσ

δισπλαψεδ

προγραμμεδ

ασ

σηοων

ιν

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ AUTODEMO.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον, ανδ τηε δεμονστρατιον σταρτσ.

Ωηεν τηε δεμονστρατιον ρεαχηεσ τηε λαστ
φρομ τηε βεγιννινγ.

δισπλαψ,

ιτ σταρτσ

αγαιν

Σεττινγ

τηε

OFF

KEY+LOCK

OFF

AUTO+OFF+

ON

AUTODEMO

USE+()}{+AND+A

Σλεεπ Τιμε

Ψου δον∋τ ηαπε το ρεμεμβερ το σωιτχη τηε Τ? το στανδβψ μοδε βεφορε
ψου γο το σλεεπ. Τηε σλεεπ τιμερ αυτοματιχαλλψ τυρνσ τηε Τ? οφφ αφτερ
τηε πρεσετ τιμε ελαπσεσ.
Πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον το σελεχτ τηε δεσιρεδ σλεεπ τιμε.
Εαχη τιμε ψου πρεσσ τηισ βυττον, τηε σλεεπ τιμε ισ δισπλαψεδ ονε βψ
ονε ον τηε τοπ ριγητ-ηανδ χορνερ οφ τηε σχρεεν ασ σηοων βελοω. Τηε
τιμερ βεγινσ το χουντ δοων φρομ τηε νυμβερ οφ μινυτεσ σελεχτεδ.

---1020306090120180240

Νοτεσ: Αφτερ α φεω σεχονδσ, τηε δεσιρεδ σλεεπ τιμε ωιλλ δισαππεαρ ανδ
βε οπερατεδ αυτοματιχαλλψ.
Το πιεω τηε ρεμαινινγ σλεεπ τιμε, πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον
ονχε ανδ τηε ρεμαινινγ σλεεπ τιμε ωιλλ βε δισπλαψεδ.
Το χανχελ τηε σλεεπ τιμε, σελεχτ τηε SLEEP
μοδε βψ υσινγ
τηε ΣΛΕΕΠ βυττον.
∞

∞

∞

ENGLISH

CAPTION+

GAME
<

Το στοπ αυτο δεμονστρατιον, πρεσσ ανψ βυττον.

LANGUAGE

---

SLEEP+_

_

_

?αριουσ φυνχτιον
Φαποριτε Χηαννελ

Μεμορψ

Φαποριτε χηαννελ μεμορψ ισ α χονπενιεντ φεατυρε τηατ λετσ ψου θυιχκλψ
υπ το φιπε χηαννελσ οφ ψουρ χηοιχε ωιτηουτ ηαπινγ το ωαιτ φορ τηε
Τ? το σχαν τηρουγη αλλ τηε ιν-βετωεεν χηαννελσ.
σχαν

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ FAVORITE CHANNEL μοδε.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το εντερ τηε FAVORITE CHANNEL μοδε.
4. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το το μεμοριζε α φαποριτε χηαννελ.
5. Πρεσσ τηε Γ βυττον ανδ τηεν Δ / Ε βυττον το σελεχτ τηε ινπυτ σιγναλ ;
TV ορ CATV.

INPUT

MANUAL+PROGRAM
<

σχρεεν ονε

FAVORITE+CHANNEL
FINE

6. Πρεσσ τηε Γ βυττον το σελεχτ χηαννελ ποσιτιον ανδ τηεν Δ / Ε βυττον
το σελεχτ τηε δεσιρεδ χηαννελ νυμβερ.
7. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον.
8. Ρεπεατ στεπσ 4 το 7.
9. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

Το σελεχτ τηε φαποριτε χηαννελ, ρεπεατεδλψ πρεσσ τηε ΦΧΡ (Φαποριτε
Χηαννελ Ρεπιεω) βυττον. Φιπε χηαννελσ προγραμμεδ αππεαρ ον τηε

TV+10

AUTO+PROGRAM

USE+()}{+AND+A

FAVORITE+CHANNEL

<TV++
TV++

βψ ονε.

03

10

TV++

15

TV++

24

CATV++105

USE+()}{+AND+A

Αυτο Οφφ
Ιφ τηερε ισ

νο

αυτοματιχαλλψ

ινπυτ σιγναλ, τηε

Τ? ισ σωιτχηεδ το

στανδβψ

μοδε

ιν 10 μινυτεσ.

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ AUTO OFF.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ ON ορ OFF.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.
<

LANGUAGE

ENGLISH

CAPTION+

OFF

KEY+LOCK

OFF

AUTO+OFF+

ON

GAME
AUTODEMO

Κεψ

Λοχκ
USE+()}{+AND+A

Τηε Τ? χαν βε σετ σο τηατ τηε ρεμοτε χοντρολ ισ νεεδεδ το χοντρολ ιτ.
Τηισ φεατυρε χαν βε υσεδ το πρεπεντ υναυτηοριζεδ πιεωινγ.
1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ

δισπλαψεδ

ασ

σηοων

ριγητ.

2. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ KEY LOCK.
3. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ το σελεχτ ON.
4. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

Ωιτη τηε κεψ λοχκ ον, τηε δισπλαψ KEY LOCK αππεαρσ ον τηε σχρεεν ιφ
ανψ βυττον ον τηε φροντ πανελ ισ πρεσσεδ ωηιλε πιεωινγ τηε Τ?. Τηισ
φυνχτιον ωον∋τ ωορκ ανψμορε αφτερ πλυγγινγ-ιν τηε Τ? αγαιν (Εξχεπτ ιν
Αργεντινα, Παραγυαψ ανδ Υρυγυαψ).

<

LANGUAGE

ENGLISH

CAPTION+

OFF

KEY+LOCK

OFF

AUTO+OFF+

ON

GAME
AUTODEMO

USE+()}{+AND+A

?αριουσ φυνχτιον

Σεττινγ
Βεφορε

τηε Χλοχκ

σεττινγ

τηε ον/οφφ τιμερ, φιρστ ψου σηουλδ σετ τηε χυρρεντ τιμε.

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ δισπλαψεδ ασ σηοων ριγητ
ανδ τηεν πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ CLOCK.
2. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το δισπλαψ τηε CLOCK μοδε.
3. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το αδφυστ τηε ηουρ.
4. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ τηε μινυτε ποσιτιον ανδ τηεν πρεσσ
τηε Δ / Ε βυττον το αδφυστ τηε μινυτε.
5. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ (Α) βυττον το εξιτ.

<

CLOCK

__:__AM

OFF_TIMER
__:__AM+++HOLD
ON_TIMER
__:__AM

3++HOLD

USE+()}{3AND+A

Σεττινγ

τηε ΟΦΦ ΤΙΜΕΡ

Τηισ ισ τηε φυνχτιον το
α πρεσετ τιμε.

αυτοματιχαλλψ

σωιτχη τηε Τ? το

στανδβψ

μοδε ατ

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ δισπλαψεδ ασ σηοων ριγητ
ανδ τηεν πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ OFF-TIMER.
2. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το εντερ τηε OFF-TIMER μοδε.
3. Πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το αδφυστ τηε ηουρ.
4. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ τηε μινυτε ποσιτιον ανδ τηεν πρεσσ
τηε Δ / Ε βυττον το αδφυστ τηε μινυτε.

CLOCK
<

ON_TIMER
__:__AM

HOLD/RUN ισ υσεδ το δεαχτιπατε

αχτιπατε πρεσετ ον/οφφ τιμεσ.
Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ HOLD ορ RUN ποσιτιον ανδ τηεν
πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ HOLD ορ RUN.

5. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

(Α) βυττον

3++HOLD

ορ

USE+()}{+++AND+A

το εξιτ.

Νοτε: Ιφ τηε σαμε τιμε ισ σετ φορ τηε
τιμε οπερατεσ.

Σεττινγ

10:00AM

OFF_TIMER
__:__AM+++HOLD

ον

τιμε ανδ οφφ τιμε,

ονλψ τηε

οφφ

τηε ΟΝ ΤΙΜΕΡ

Τηισ ισ τηε φυνχτιον το
χηαννελ.

αυτοματιχαλλψ τυρν τηε Τ? ον

ατ α

πρεσετ τιμε ανδ
CLOCK

1. Πρεσσ τηε ΜΕΝΥ βυττον υντιλ τηε μενυ ισ δισπλαψεδ ασ σηοων ριγητ
ανδ τηεν πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ ON-TIMER.
2. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το εντερ τηε ON-TIMER μοδε.
3. Ρεπεατ ΟΦΦ ΤΙΜΕΡ προχεσσ 3 το 4.
4. Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ τηε χηαννελ ποσιτιον ανδ τηεν
πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το αδφυστ τηε δεσιρεδ χηαννελ.

10:00AM

OFF_TIMER
__:__AM+++HOLD
<

ON_TIMER
__:__AM

3++HOLD

USE+()}{+++AND+A

HOLD/RUN ισ υσεδ το δεαχτιπατε

ορ αχτιπατε πρεσετ ον/οφφ τιμεσ.
Πρεσσ τηε Φ / Γ βυττον το σελεχτ HOLD ορ RUN ποσιτιον ανδ τηεν
πρεσσ τηε Δ / Ε βυττον το σελεχτ HOLD ορ RUN.

5. Πρεσσ τηε ΕΝΤΕΡ

Νοτε

:

(Α) βυττον

το εξιτ.

Ιφ ψου δον∏τ πρεσσ ανψ βυττον ωιτηιν 2 ηουρσ αφτερ
Τ? σετ βψ ΟΝ ΤΙΜΕΡ φυνχτιον, τηε σετ ωιλλ βε
σωιτχηεδ βαχκ το στανδβψ μοδε.

10:00AM
ON_TIMER

τυρνινγ ον τηε
αυτοματιχαλλψ

12:00AM

3++HOLD

USE+}{()+++AND+A

Δεσχριπτιον

οφ χοντρολσ
13. ΧΗΑΝΝΕΛ ΥΠ/ΔΟΩΝ (Δ / Ε) ΒΥΤΤΟΝΣ
Το σελεχτ τηε δεσιρεδ χηαννελ.
Το σελεχτ τηε δεσιρεδ μενυ ιτεμ ωηεν
δισπλαψεδ ον τηε σχρεεν.
∞

ΠΟΩΕΡ
Τ?/?ΙΔΕΟ

∞

ΧΑΠΤΙΟΝ

μενυ

ισ

123

?ΟΛΥΜΕ ΥΠ/ΔΟΩΝ (Γ / Φ) ΒΥΤΤΟΝΣ
Το ινχρεασε ορ δεχρεασε πολυμε λεπελ.
Το εντερ ορ αδφυστ τηε σελεχτεδ μενυ ωηεν
δισπλαψεδ ον τηε σχρεεν.

ΕΨΕ

456

∞

ΣΛΕΕΠ

∞

789

0

ΧΗ

ΜΤΣ

?ΟΛ

?ΟΛ
ΕΝΤΕΡ

∞

ΧΗ
ΦΧΡ

ΜΕΝΥ

∞

ΜΥΤΕ

∞

14

15

(Α) ΒΥΤΤΟΝ
Το εξιτ φρομ τηε δισπλαψεδ μενυ.
Το μεμοριζε τηε αδφυστεδ μενυ.
Το ρεχαλλ τηε χυρρεντ Τ? μοδε (βψ ρεμοτε χοντρολ

ΕΝΤΕΡ

13

ΑΠΧ

ΔΑΣΠ

14. ΜΥΤΕ ΒΥΤΤΟΝ
Το μυτε τηε σουνδ.

Αγαιν το

17
ΡΕΩ

ΠΛΑΨ

ΦΦ

Π/ΣΤΙΛΛ

ΣΤΟΠ

ΡΕΧ

Το δισπλαψ

ον-σχρεεν μενυσ ονε

βψ ονε.

16
18

16. ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ ΒΥΤΤΟΝ
Το μεμοριζε ορ ερασε τηε δεσιρεδ χηαννελ.
17. ΑΥΤΟΠΡΟΓ. ΒΥΤΤΟΝ
Το μεμοριζε χηαννελσ βψ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ.

18. ?ΧΡ ΒΥΤΤΟΝΣ
Το χοντρολ ΛΓ πιδεο χασσεττε ρεχορδερ.
19. ΕΨΕ ΣΕΝΣΟΡ

Φιττινγ

(σομε μοδελσ)

Βαττεριεσ ιν τηε Ρεμοτε Χοντρολ Υνιτ

1

Τηε ρεμοτε χοντρολ ισ ποωερεδ βψ βαττεριεσ. Τηισ ρεθυιρεσ ΑΑ τψπε βαττεριεσ
φορ οπερατιον. Το ενσυρε χονσιστεντ οπερατιον, χηανγε τηε βαττεριεσ αβουτ
ονχε α

ψεαρ.

1. Ρεμοπε τηε

βαττερψ χομπαρτμεντ

χοπερ

βψ σλιδινγ

ιτ ιν τηε αρροωηεαδ

2

διρεχτιον.
2. Ινσερτ νεω βαττεριεσ ασ ινδιχατεδ

βψ τηε πολαριτψ μαρκινγσ (+

τηε χομπαρτμεντ.
3.

Ρεπλαχε τηε βαττερψ χομπαρτμεντ χοπερ.

ανδ

ονλψ).

ρεστορε τηε μυτεδ σουνδ.

15. ΜΕΝΥ ΒΥΤΤΟΝ
ΑΥΤΟΠΡΟΓ. ΜΕΜΟΡΨ
/ΕΡΑΣΕ

ΠΟΩΕΡ

μενυ

-) ινσιδε
3

ισ

