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Χονσερπε ελ μανυαλ παρα φυτυρασ χονσυλτασ.
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σερπιχιο.

Ιντερνετ Ηομε
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ΠΑΡΑ ΡΕΔΥΧΙΡ ΕΛ ΡΙΕΣΓΟ ΔΕ ΧΗΟΘΥΕ

ΕΛΕΧΤΡΙΧΟ, ΝΟ

ΡΕΤΙΡΕ ΛΑ

ΧΥΒΙΕΡΤΑ ΠΟΣΤΕΡΙΟΡ. ΝΟ ΡΕΕΜΠΛΑΧΕ ΠΑΡΤΕΣ ΔΕΝΤΡΟ ΔΕΛ Τ?.

ΡΕΦΙΕΡΑΣΕ ΑΛ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΔΕ ΣΕΡ?ΙΧΙΟ ΧΑΠΑΧΙΤΑΔΟ.
Εστασ ρανυρασ νο δεβεν σερ βλοθυεαδασ ο
χυβιερτασ. Λασ ρανυρασ νυνχα δεβεν σερ
βλοθυεαδασ χολοχανδο λα υνιδαδ εν υνα χαμα,
σοφα, αλφομβρα ο συπερφιχιε σιμιλαρ. Εστα υνιδαδ νο
δεβε χολοχαρσε εν υν μυεβλε χερραδο χομο υνα
βιβλιοτεχα αλ μενοσ θυε ελ μισμο τενγα λα
πεντιλαχι ν απροπιαδα.
Σε ρεχομιενδα θυε νο σε οπερε εστα υνιδαδ
χερχα δε βοχινασ ο μυεβλεσ μεταλιχοσ γρανδεσ
παρα επιταρ θυε ελ μαγνετισμο δε εστοσ ινφλυψα
σοβρε λα πυρεζα (υνιφορμιδαδ) δε λοσ χολορεσ εν λα

Λιμπιεζα
Δεσχονεχτε ελ χορδ ν δε αλιμενταχι ν δελ
τομαχορριεντε αντεσ δε λιμπιαρ ελ τελεπισορ. Νο
υτιλιχε λιμπιαδορεσ λ θυιδοσ ο αεροσολεσ. Υτιλιχε υν
πα ο απενασ η μεδο παρα λιμπιαρλο.
Νο υτιλιχε αχχεσοριοσ θυε νο ηαψαν σιδο
ρεχομενδαδοσ πορ ελ φαβριχαντε δελ τελεπισορ ψα
θυε πυεδεν ρεσυλταρ πελιγροσοσ.
Φυεντε δε Αλιμενταχι ν
Εστα υνιδαδ εστ δισε αδα παρα οπεραρ σ λο χον λα
αλιμενταχι ν ο χορριεντε ινδιχαδα. Σι υστεδ νο εστ
σεγυρο δελ πολταφε θυε ηαψ εν συ ηογαρ, χονσυλτε α
συ διστριβυιδορ ο λα χομπα α δε ελεχτριχιδαδ.

Ινσταλαχι ν
Νο υτιλιχε εστα υνιδαδ

χερχα

πανταλλα.
Υσο
Νο περμιτα θυε ναδα εστ ενχιμα δελ χορδ ν δε
αλιμενταχι ν. Νο χολοθυε ελ τελεπισορ δονδε ελ
χορδ ν δε αλιμενταχι ν πυεδα σερ πισαδο.
Νο σοβρεχαργυε λοσ τομαχορριεντεσ ψ χορδονεσ δε
αλιμενταχι ν, ψα θυε πυεδεν χαυσαρ υν ινχενδιο ο
υνα δεσχαργα ελ χτριχα. Νυνχα μετα οβφετοσ δε
νινγυνα χλασε εν ελ τελεπισορ α τραπ σ δε λασ
ρανυρασ ψα θυε πυεδεν τοχαρ πυντοσ δε πολταφεσ
πελιγροσοσ λοσ χυαλεσ πυεδεν χαυσαρ υν ινχενδιο,
υν χορτο χιρχυιτο ο υνα δεσχαργα ελ χτριχα.
Νυνχα δερραμε λ θυιδοσ δε νινγυνα χλασε ενχιμα
δελ τελεπισορ.

δελ αγυα, τινα δε

βα ο, λαπαμανοσ, φρεγαδορ, τινα δε λαπαρ,

εν υν

σ τανο η μεδο ο χερχα δε υνα πισχινα, ετχ.
Νο χολοθυε λα υνιδαδ σοβρε υνα μεσα ροδαντε
αυνθυε νο εστ φιφα. Λα υνιδαδ πυεδε χαερσε,
χαυσανδο σεριοσ δα οσ α νι οσ ο αδυλτοσ ψ α λα
μισμα υνιδαδ.
Χολοθυε λα υνιδαδ εν υν μυεβλε ρεχομενδαδο
πορ ελ φαβριχαντε ο πενδιδο χον ελ ρεχεπτορ δε
τελεπισι ν. Σιγα λασ ινστρυχχιονεσ δελ φαβριχαντε
παρα αθυελλοσ τελεπισορεσ θυε σε χολοχαν εν λα
παρεδ ο εν λοσ αναθυελεσ ψ υτιλιχε ελ σοπορτε
απροβαδο πορ ελ φαβριχαντε.
Λασ ρανυρασ εν λα παρτε συπεριορ, δε ατρ σ ψ δε
αβαφο δελ τελεπισορ σον παρα λα πεντιλαχι ν ψ παρα
ασεγυραρ υν φυνχιοναμιεντο σεγυρο δελ μισμο ψ
παρα επιταρ θυε σε σοβρεχαλιεντε.

Σερπιχιο
Νο ιντεντε δαρλε σερπιχιο υστεδ μισμο αλ τελεπισορ
ψα θυε αλ αβριρ λα χυβιερτα δε στε υστεδ σε

εξπονδρ α α πολταφε πελιγροσο ο α χυαλθυιερ οτρο
πελιγρο. Ρεφι ρασε σιεμπρε θυε σεα νεχεσαριο αλ
τ χνιχο δε σερπιχιο χαλιφιχαδο.

Εσχριβα λοσ Ν μεροσ δε Μοδελο ψ Σεριε
Φεχηα δε

Λοσ ν μεροσ δε μοδελο ψ σεριε σε ενχυεντραν εν λα
παρτε δε ατρ σ δε λα υνιδαδ. Ελ ν μερο δε σεριε εσ
λα ινφομαχι ν

Διρεχχι ν

σολιχιταδα ψ ρετενερ εστα γυ α χομο υν ρεγιστρο
περμανεντε δε συ χομπρα. Φαπορ γυαρδαρ συ ρεχιβο

Τελ φονο

νιχο

χομο

εν

εστα υνιδαδ. Δεβε

πρυεβα

δε

συ

ρεγιστραρ

Χομπρα

Διστριβυιδορ

Νο. δε Μοδελο
Νο. δε Σεριε

χομπρα.

2

ΔΕΣΧΡΙΠΧΙΟΝ ΔΕ ΛΟΣ ΧΟΝΤΡΟΛΕΣ .........................................................................4

～

6

ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ ΒΑΣΙΧΟ ΔΕΛ ΤΕΛΕ?ΙΣΟΡ ................................................................7
Ενχενδιδο /

Απαγαδο

Σελεχχι ν δελ Ιδιομα

δελ Τ? .........................................................................................7
εν

λα

πανταλλα

...............................................................................7

Σελεχχι ν δε λα σε αλ δε εντραδα ..................................................................................7
Μεμοριζαχι ν δε Χαναλεσ .............................................................................................8
Μεμοριζανδο λοσ χαναλεσ πορ μεδιο δε λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ ..................8
Μεμοριζαχι ν δε λοσ Χαναλεσ πορ μεδιο δε λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΜΑΝΥΑΛ .....................9
Σελεχχι ν δε Χαναλεσ ....................................................................................................9

Αφυστε

δελ πολυμεν ........................................................................................................9

ΦΥΝΧΙΟΝΕΣ ?ΑΡΙΑΣ ........................................................................................................10

Φιφαχι ν δε λα Ηορα .......................................................................................................10
Φιφαχι ν δελ τεμποριζαδορ δε απαγαδο ........................................................................10
Φιφαχι ν δελ τεμποριζαδορ δε ενχενδιδο ......................................................................10
Φιφαχι ν δελ τεμποριζαδορ παρα δορμιρ .........................................................................11
Απαγαδο αυτομ τιχο ....................................................................................................11
Βλοθυεο δε τεχλαδο ......................................................................................................11
Αφυστε δε Σιντον α Φινα ...............................................................................................12
θΥΕΓΟ ........................................................................................................................12
Μεμοριζαχι ν δε λοσ χαναλεσ φαποριτοσ ........................................................................13
Δεμοστραχι ν Αυτομ τιχα ...........................................................................................13

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΛΑ ΙΜΑΓΕΝ ...............................................................................................14
Δισφρυτανδο δε λα Φυνχι ν ΟθΟ
Χοντρολ αυτομ τιχο δε λα

Αφυστε

δε λα

Ιμαγεν

(οπχιοναλ) ..................................................................14
Ιμαγεν .................................................................................14

.....................................................................................................14

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕΛ ΣΟΝΙΔΟ

(οπχιοναλ)

................................................................................15

Δισφρυτε δε λα τρανσμισι ν ΕΣΤΕΡΕΟ / ΣΑΠ
Α?Λ

(Νιπελ

Αυτοματιχο δε

ΣΥΡΡΟΥΝΔ

Αφυστανδο
Αφυστανδο
Αφυστανδο

(οπχιοναλ) ...............................................15
?ολυμεν) (οπχιοναλ) ..........................................................15

(οπχιοναλ) ...............................................................................................15
(οπχιοναλ) ................................................................................16
ΑΓΥΔΟΣ (οπχιοναλ) ...............................................................................16
ΒΑΛΑΝΧΕ (οπχιοναλ) ..............................................................................16

ελ ΓΡΑ?ΕΣ
ελ
ελ

ΦΥΝΧΙΟΝ ΔΕ ΣΥΒΤΙΤΥΛΑθΕ ............................................................................................17
Υσο δε Συβτ τυλαφε .......................................................................................................17
Οπεραχι ν δελ Συβτ τυλαφε ............................................................................................18

ΧΟΝΕΞΙΟΝΕΣ ΔΕ ΛΑ ΑΝΤΕΝΑ .........................................................................................19

ΧΟΝΕΞΙ ΝΕ

ΔΕ ΕΘΥΙΠΟΣ ΕΞΤΕΡΝΟΣ

(οπχιοναλ)

................................................20

～

21

ΠΡΟΒΛΕΜΑΣ ΧΟΝ ΛΑ Τ? ................................................................................................22

3

ΔΕΣΧΡΙΠΧΙΟΝ ΔΕ ΛΟΣ ΧΟΝΤΡΟΛΕΣ
Εστα

εσ υνα

πρεσενταχι ν σιμπλιφιχαδα δελ πανελ φρονταλ.
Τ?/

ΟΝ/ΟΦΦ

?ΙΔΕΟ

ΣΤΑΝΔ ΒΨ

181920

3

Τ?/?ΙΔΕΟ ΜΕΝΥ

1

2

3

4

5

6

ΜΕΝΥ

?ΟΛ

4

ΧΗ

7

ΧΗ

ΣΤΑΝΔ ΒΨ

ΟΝ/ΟΦΦ

?ΟΛ

1

8

7

9
Τ?/ ?ΙΔΕΟ

ΑΠΧ

2

3
4

18

ΜΕΝΥ

ΜΥΤΕ

5
6

ΧΗ

7

?ΟΛ

ENTER

8

19

7

20

2. ΒΟΤΟΝ ΑΠΧ (Χοντρολ Αυτομ τιχο δε Λα Ιμαγεν)
Παρα αφυσταρ λα ιμαγεν εσταβλεχιδα πορ λα φ βριχα.

0
ΠΟΩΕΡ

34

1. ΒΟΤΟΝΕΣ ΝΥΜΕΡΑΔΟΣ
Παρα σελεχχιοναρ διρεχταμεντε ελ χαναλ δεσεαδο.

?ΟΛ

3. ΒΟΤΟΝ Τ?/?ΙΔΕΟ (Αλγυνοσ μοδελοσ)
Παρα σελεχχιοναρ ελ μοδο Τ? ο ?ΙΔΕΟ.
4. ΒΟΤΟΝ ΜΕΝΥ
Παρα εξηιβιρ εν λα

πανταλλα λοσ

Μενυεσ

υνο

πορ

υνο.

5. ΒΟΤΟΝ ΕΝΧΕΝΔΙΔΟ (ΠΟΩΕΡ)
Ρεφιερασε αλ ∀Ενχενδιδο / Απαγαδο δελ Τ?∀.
6. ΒΟΤΟΝ ΜΥΤΕ
Παρα παυσαρ ελ σονιδο.
Πρεσιονε νυεπαμεντε παρα ρεεσταβλεχερ ελ σονιδο.

ΧΗ

9

7. ΒΟΤΟΝΕΣ ΧΗ (Δ / Ε)
Παρα σελεχχιοναρ ελ χαναλ δεσεαδο.
Παρα σελεχχιοναρ ελ ιτεμ δελ μεν δεσεαδο χυανδο ελ
μεν εστ εξηιβιδο εν λα πανταλλα.
∞

ΕΨΕ

MTS

CAPTION

SLEEP

∞

10
13

AUTOPROG.

MEMORY
/ERASE

FCR

ΒΟΤΟΝΕΣ ?ΟΛΥΜΕΝ (Φ / Γ)
Παρα ινχρεμενταρ ο δισμινυιρ ελ νιπελ δελ πολυμεν.
Παρα εντραρ ο αφυσταρ ελ μεν σελεχχιοναδο χυανδο ελ
μεν εστ εξηιβιδο εν λα πανταλλα.
Παρα αφυσταρ εστε βοτ ν εν ελ πανελ φρονταλ, πρεσιονε ελ
βοτ ν ΜΕΝΥ εν ελ πανελ φρονταλ σιμυλτανεαμεντε.

∞

14
12

16
17

∞

∞

(Αλγυνοσ μοδελοσ)
8. ΒΟΤΟΝ ΕΝΤΕΡ (Α)
Παρα σαλιρ δελ Μεν εξηιβιδο.
Παρα μεμοριζαρ ελ Μεν αφυσταδο.
Παρα πολπερ αλ μοδο δε Τ?.(Σολαμεντε πορ χοντρολ
∞

∞

∞

9. ΒΟΤΟΝ ΕΨΕ (Αλγυνοσ μοδελοσ)
Παρα αχτιπαρ ο δεσαχτιπαρ λα φυνχι ν δε
10.ΒΟΤΟΝ ΜΤΣ (Αλγυνοσ μοδελοσ)
Παρα εσχυχηαρ σονιδο ΜΤΣ.

4

ρεμοτο)

Οφο Μ γιχο.

Τ?/?ΙΔΕΟ

?ΟΛ

ΜΕΝΥ

34

ΧΗ

7

ΟΝ/ΟΦΦ
ΣΤΑΝΔ ΒΨ

1

1

2

3

4

5

6

7

8

ΑΠΧ

2

0

3

ΜΕΝΥ

ΠΟΩΕΡ

54

ΜΥΤΕ

6
7

ΧΗ

?ΟΛ

ENTER

8

11
12
13
14

15
16
17

9
Τ?/ ?ΙΔΕΟ

?ΟΛ

ΧΗ

CAPTION

AUTOPROG.

20

19

11.ΒΟΤΟΝ
(Αλγυνοσ μοδελοσ)
Νο φυνχιονα.
12.ΒΟΤΟΝ ΧΑΠΤΙΟΝ (Αλγυνοσ μοδελοσ)
Παρα σελεχχιοναρ ελ μοδο δε Συβτ τυλοσ.
Ρεφιερα α λα ∀Φυνχι ν δε Συβτ τυλαφε∀.
13.ΒΟΤΟΝ ΑΥΤΟ ΠΡΓ.
Παρα μεμοριζαρ λοσ χαναλεσ πορ μεδιο δε λα αυτοπρογραμαχι ν.
14.ΒΟΤΟΝ ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ
Παρα μεμοριζαρ ο βορραρ ελ χαναλ δεσεαδο.
15.ΒΟΤΟΝ ΡΕ?ΙΕΩ (Αλγυνοσ μοδελοσ)
Παρα ρετορναρ αλ χαναλ αντεριορ.

REVIEW

MEMORY
/ERASE

18

SLEEP

FCR

16.ΒΟΤΟΝ ΦΧΡ (Ρεπισι ν δε Χαναλ Φαποριτο)
Παρα σελεχχιοναρ συσ χαναλεσ φαποριτοσ.
Ρεφιερασε α ∀Μεμορια δε χαναλεσ φαποριτοσ∀.
17.ΒΟΤΟΝ ΣΛΕΕΠ
Παρα φιφαρ ελ τιεμπο δε

απαγαδο,

σι δεσεα δορμιρ.

18.ΒΟΤΟΝ ΟΝ/ΟΦΦ
Ρεφιερασε αλ ∀Ενχενδιδο / Απαγαδο δελ Τ?∀.
19. ΙΝΔΙΧΑΔΟΡ ΜΟΔΟ ΔΕ ΕΣΠΕΡΑ (ΣΤΑΝΔ ΒΨ ο
)
Σε ιλυμινα εν χολορ ροφο χυανδο ελ τελεπισορ εστα εν μοδο
δε εσπερα. Ρεφιερασε αλ ∀Ενχενδιδο / Απαγαδο δελ Τ?∀.
20.ΣΕΝΣΟΡ ΔΕΛ ΧΟΝΤΡΟΛ ΡΕΜΟΤΟ
Νοτα

:

Νο
εν

5

χολοθυε νινγ ν οβφεχτ πεσαδο (χονχλυ δο
ΡΠ-21ΦΑ30/31 λα σεριε μοδελα.

4

Κγ)

ΔΕΣΧΡΙΠΧΙΟΝ ΔΕ ΛΟΣ ΧΟΝΤΡΟΛΕΣ

Χολοχαχι ν δε λασ βατερ ασ

α

λα υνιδαδ δε χοντρολ

1

ρεμοτο
Ελ χοντρολ ρεμοτο φυνχιονα χον βατερ ασ. Ρεθυιερε δε
βατερ ασ ΑΑ παρα συ οπεραχι ν. Παρα ασεγυραρ υν φυνχιοναμιεντο χορρεχτο, ρεεμπλαχε λασ βατερ ασ πορ λο μενοσ υνα
πεζ αλ α ο.
Πρεχαυχι ν : Λασ βατερ ασ ινσταλαδασ ινχορρεχταμεντε πυεδεν γοτεαρ ψ δα αρ ελ χοντρολ ρεμοτο. Νο
μεζχλε βατερ ασ νυεπασ χον λασ πιεφασ ο
βατερ ασ δε διφερεντεσ τιποσ.
1. Δεσλιζε λα χυβιερτα δελ χοντρολ ρεμοτο εν διρεχχι ν δε λα

φλεχηα.
2. Ινσερτε δοσ βατερ ασ νυεπασ χομο λο ινδιχαν λασ μαρχασ

δε λα
3.

πολαριδαδ (+ ψ -) θυε σε ενχυαντραν δεντρο
χομπαρτιμιεντο.
Χολοθυε νυεπαμεντε λα χυβιερτα δελ χοντρολ ρεμοτο.

6

δελ

2

3

ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ ΒΑΣΙΧΟ ΔΕΛ ΤΕΛΕ?ΙΣΟΡ
Αντεσ δε πονερ α φυνχιοναρ συ τελεπισορ, ασεγ ρεσε θυε λασ σιγυιεντεσ ινστρυχχιονεσ
Συ Τ? ηα σιδο χονεχταδο α υν σιστεμα δε αντενα ο χαβλε.

σε

ηαν

χυμπλιδο.

∞

∞

Συ Τ? ηα σιδο χονεχταδο

α υν

τομαχορριεντε.

Ενχενδιδο / Απαγαδο δελ Τ?
Χασο 1

(Εξχεπτο εν Αργεντινα, Παραγυαψ ψ Υρυγυαψ)

Παρα ενχενδερ

συ

Τ?, πρεσιονε χυαλθυιερ βοτ ν

ελ Τ?

εν

ο

ελ χοντρολ

ρεμοτο.
Ελ ν μερο δελ χαναλ σε εξηιβιρ εν λα

πανταλλα. Λα εξηιβιχι ν
πανταλλα δεσαπαρεχερ δεσπ εσ δε αλγυνοσ σεγυνδοσ.

Παρα απαγαρ ελ Τ?,

λα

εν

ελ βοτ ν ΠΟΩΕΡ.

πρεσιονε

Χασο 2

(Σολαμεντε εν
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΠΟΩΕΡ εν ελ Τ?.

Αργεντινα, Παραγυαψ ψ Υρυγυαψ)

Ελ Τ? χαμβια αλ μοδο δε εσπερα
ενχιενδε εν ροφο.

(Στανδ βψ)

ψ ελ ινδιχαδορ δελ μοδο

σε

2. Παρα ενχενδερ ελ Τ? δεσδε ελ μοδο δε εσπερα,

βοτ ν, εξχεπτο ΠΟΩΕΡ

εν

Ελ ν μερο δελ χαναλ

εξηιβιρ

σε

δε

πανταλλα δεσαπαρεχερ λυεγο

εν λα πανταλλα. Λα
αλγυνοσ σεγυνδοσ.

Πρεσιονε ελ βοτ ν ΠΟΩΕΡ

εν

δε εσπερα.
Παρα απαγαρ ελ Τ?

ελ βοτ ν ΠΟΩΕΡ

πρεσιονε

πρεσιονε χυαλθυιερ

ελ Τελεπισορ.
εξηιβιχι ν

εν

λα

ελ χοντρολ ρεμοτο, εστο ρετορνα αλ μοδο

Σελεχχι ν δελ Ιδιομα

εν

λα

εν

ελ Τελεπισορ.

πανταλλα

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε ελ μεν απαρεζχα χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.

<

IDIOMA

2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ IDIOMA.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ ελ ιδιομα δεσεαδο.

SUBTITULO+

4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

JUEGO

Δε

αθυ

εν

παρα σαλιρ.
αδελαντε λα εξηιβιχιον εν λα

(Α)

ESPA?OL
INACTIVO

BLOQUEADO

OFF

AUTO+OFF+

OFF

AUTODEMO

πανταλλα απαρεχερ

εν

ελ

USE+()}{++Y+A

ιδιομα σελεχχιοναδο.

Σελεχχι ν δε λα σε αλ δε εντραδα
<

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε ελ μεν απαρεζχα χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ ENTRADA.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ λα σε αλ δε εντραδα

TV, VIDEO (VIDEO 1)
-

ο

4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

VIDEO 2.

(Α)

-

παρα σαλιρ.
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ENTRADA

TV+10

PROGRAM.+AUTO
PROGRAM.+MANUAL
CANAL+FAVORITO
SINTONIA+FINA

USE+()}{+++Y+A

ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ ΒΑΣΙΧΟ ΔΕΛ ΤΕΛΕ?ΙΣΟΡ
Μεμοριζαχι ν δε Χαναλεσ
λα φυνχι ν παρα μεμοριζαρ τοδοσ λοσ χαναλεσ αχτιποσ εν συ ρεα αντεσ δε υτιλιζαρ ελ Τ?.
μεμοριζαρ λοσ χαναλεσ. Υστεδ πυεδε υτιλιζαρ χυαλθυιερα.
Υνα εσ λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ ψ λα οτρα εσ λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΜΑΝΥΑΛ.
Εν λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ ελ τελεπισορ μεμοριζαρ λοσ χαναλεσ εν ορδεν ασχενδεντε. Σι
ηαψ χαναλεσ αδιχιοναλεσ θυε θυιερα α αδιρ ο βορραρ, πυεδε αγρεγαρλοσ ο βορραρλοσ μανυαλμεντε.
Λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ ψ ΜΑΝΥΑΛ, νο φυνχιονα εν ελ μοδο δε ?ιδεο ,Δε μανερα θυε εν
μοδο δε πιδεο λα PROGRAMACION AUTOMATICA ψ λα PROGRAMACION MANUAL νο
σε εξηιβεν.
Εστα

εσ

Ηαψ δοσ μανερασ δε

Μεμοριζανδο λοσ χαναλεσ πορ μεδιο δε λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ
Λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ βυσχα ψ μεμοριζα τοδοσ λοσ
εν συ ρεα ψ υστεδ πυεδε εντονχεσ σελεχχιοναρ λοσ

χαναλεσ αχτιποσ

χαναλεσ πορ μεδιο δε λοσ βοτονεσ ΧΗ Δ / Ε.

Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΑΥΤΟ ΠΡΓ.
Υστεδ πυεδε χονπενιεντεμεντε ρεεαλιζαρ υνα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΑΥΤΟ ΠΡΓ. εν ελ χοντρολ ρεμοτο.
PROGRAM.+AUTO

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΑΥΤΟ ΠΡΓ..
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ PROGRAM. AUTO

RAPIDA

ο

<

PROGRAM. AUTO NORMAL.

3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ

ο

PROGRAM.+AUTO+RAPIDA
PROGRAM.+AUTO+NORMAL

ΑΥΤΟ ΠΡΓ..

Λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ

εμπιεζα

ινμεδιαταμεντε.

USE+()}{++Y++A

Σι θυιερε δετενερ λα προγραμαχι ν αυτομ τιχα, πρεσιονε ελ βοτ ν
ΕΝΤΕΡ (Α).
Υνιχαμεντε λοσ χαναλεσ εξπλοραδοσ ηαστα ελ μομεντο σεραν
μεμοριζαδοσ.

.Λα PROGRAM. AUTO RAPIDA εσ μ σ ρ πιδα θυε λα PROGRAM.
AUTO NORMAL.
Νοτασ : ∞Σι λα σε αλ προγραμαδα εσ δε βαφα χαλιδαδ, μεμοριζε
νυεπαμεντε εν λα προγραμαχι ν νορμαλ.
∞Ελ ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ σαλπα τοδοσ λοσ
χαναλεσ αδμισιβλεσ σιν ιμπορταρ λα ρεχεπχι ν δε λα σε αλ (ΡΦ,

PROGRAM.+AUTO
TV+15

PARAR+A

χαβλε).
Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΜΕΝΥ
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε ελ μεν απαρεζχα χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ PROGRAM. AUTO.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα εξηιβιρ ελ μοδο δε PROGRAM.

AUTO.

TV+10

PROGRAM.+AUTO
PROGRAM.+MANUAL

4. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ PROGRAM. AUTO

RAPIDA

ENTRADA
<

ο

CANAL+FAVORITO
SINTONIA+FINA

PROGRAM. AUTO NORMAL.

5. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ. Λα

Προγραμαχι ν εμπεζαρ .
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USE+()}{++Y+A

Μεμοριζαχι ν δε λοσ Χαναλεσ πορ μεδιο δε λα
ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ ΜΑΝΥΑΛ
Υτιλιζαχι ν δελ βοτ ν ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ

MEMORIA+TV+10

Υστεδ πυεδε ρεαλιζαρ χονπενιεντεμεντε λα ΠΡΟΓΡΑΜΑΧΙΟΝ
ΜΑΝΥΑΛ υτιλιζανδο ελ βοτ ν δε ΜΕΜΟΡΨ / ΕΡΑΣΕ εν ελ χοντρολ
ρεμοτο.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε ο ελ βοτ ν Ενυμεραδο παρα σελεχχιοναρ ελ

USE+}{++Y+A

χαναλ δεσεαδο.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ.

Λα εξχιβιχι ν

εν

λα

πανταλλα απαρεχερ

χομο σε

μυεστρα α λα

δερεχηα.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΜΟΡΨ/ΕΡΑΣΕ παρα σελεχχιοναρ MEMORIA
ο

BORRAR
ENTRADA

4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.

TV+10

PROGRAM.+AUTO
<

PROGRAM.+MANUAL
CANAL+FAVORITO

Υτιλιζαχι ν δελ βοτ ν ΜΕΝΥ

SINTONIA+FINA

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ εν ελ χοντρολ ρεμοτο ο εν ελ

πανελ

δελαντερο ηαστα θυε ελ μεν απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα
δερεχηα ψ λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ /Ε παρα σελεχχιοναρ

USE+()}{++Y+A

PROGRAM. MANUAL.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα εντραρ ελ μοδο δε PROGRAM.

MANUAL.

PROGRAM.+MANUAL

3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ ελ χαναλ δεσεαδο.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ MEMORIA ο BORRAR.
5.

λοσ πασοσ 3 ψ 4 αρριβα μενχιοναδοσ παρα μεμοριζαρ οτροσ
χαναλεσ.

Ρεπιτα

6. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

MEMORIA+TV+10

USE+}{()++Y+A

(Α) παρα σαλιρ.

Σελεχχι ν δε Χαναλεσ
Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ χονπενιεντεμεντε ελ
χαναλ δε αρριβα ο δε αβαφο εν πεζ δελ χαναλ θυε σε εστ πιενδο ο
πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΥΜΕΡΑΔΟ διρεχταμεντε παρα σελεχχιοναρ ελ
χαναλ δεσεαδο.

Αφυστε δελ

πολυμεν

Πρεσιονε ελ βοτ ν Γ παρα αυμενταρ ελ νιπελ δελ πολυμεν
βοτ ν Φ παρα δισμινυιρ ελ νιπελ δελ πολυμεν.

ο

Παρα παυσαρ αλ σονιδο, πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΥΤΕ.
Λα παραβρα MUTE απαρεχε εν λα πανταλλα (Νο σε πισυαλιζα

πρεσιονε

ελ
VOLUMEN

εν

ελ μοδο

SUBTITULO).
Ρεσυλτα χονπενιεντε χυανδο ελ τελ φονο συενα.
Παρα ρεσταβλεχερ ελ σονιδο, Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΥΤΕ

ο

9

?ΟΛ Φ / Γ

.

MUTE

20

ΦΥΝΧΙΟΝΕΣ ?ΑΡΙΑΣ

Φιφαχι ν δε

λα Ηορα

Αντεσ δε φιφαρ ελ ενχενδιδο ψ
θυε φιφαρ λα ηορα αχτυαλ.

απαγαδο

δελ

τεμποριζαδορ, πριμερο

τιενε

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα
δερεχηα ψ λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ RELOJ.

<

(Α)

__:__AM

__:__AM+++DESAC
TIMER+ON
__:__AM

4. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ λα ποσιχι ν δε μινυτοσ ψ
λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα αφυσταρ λοσ μινυτοσ.

5. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

RELOJ
TIMER+OFF

2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα μοστραρ ελ μοδο RELOJ.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα αφυσταρ λα ηορα.

TV3++++DESAC.
USE+()}{++Y+A

παρα σαλιρ.

Φιφαχι ν δελ τεμποριζαδορ δε απαγαδο
Προγραμα συ τελεπισορ παρα χαμβιαρ αλ μοδο
λυεγο δε τρανσχυρριδο ελ τιεμπο προγραμαδο.

Στανδ

βψ

ο

απαγαρσε

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα
δερεχηα ψ λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ TIMER

OFF.

2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα εντραρ αλ μοδο δε TIMER OFF.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα αφυσταρ λα ηορα.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ λα ποσιχι ν δε μινυτοσ ψ
λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα αφυσταρ λοσ μινυτοσ.

RELOJ
<

10:30AM

TIMER+OFF
__:__AM+++DESAC.
TIMER+ON
__:__AM
TV3++++DESAC.

ACTIV./DESAC. εσ υτιλιζαδο παρα αχτιπαρ ο δεσαχτιπαρ λοσ τιεμποσ
δε απαγαδο/ενχενδιδο.
Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ λα ποσιχι ν DESAC. ο
ACTIV. ψ λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ DESAC.
ο ACTIV..

USE+()}{++Y+A

5. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

Νοτα

:

(Α) παρα σαλιρ.
Σι σε αφυστα λα ηορα δε ενχενδιο
σολαμεντε φυνχιοναρ ελ απαγαδο.

ιγυαλ

α

λα δε

απαγαδο,

Φιφαχι ν δελ τεμποριζαδορ δε ενχενδιδο
Εστα φυνχι ν αυτομ τιχαμεντε ενχιενδε ελ τελεπισορ

α υνα

ηορα

πρεφιφαδα.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα
δερεχηα ψ λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ TIMER

ON.

2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα εντραρ αλ μοδο TIMER ON.
3. Ρεπιτα ελ προχεδιμιεντο 3 ψ 4 δελ TIMER OFF.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ λα ποσιχι ν δελ χαναλ ψ
λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ ελ χαναλ.

ACTIV./DESAC. εσ υτιλιζαδο παρα αχτιπαρ ο δεσαχτιπαρ λοσ τιεμποσ
δε απαγαδο/ενχενδιδο.
Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ λα ποσιχι ν DESAC. ο
ACTIV. ψ λυεγο πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ DESAC.
ο ACTIV..
5. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

Νοτα

:

(Α) παρα σαλιρ.
Προγραμα συ τελεπισορ παρα ενχενδερσε α λα ηορα πρεφιφαδα.
Λυεγο δε δοσ ηορασ δε περμανεχερ ενχενδιδο σιν λα αχτιπαχι ν
δε νινυγ ν βοτ ν ελ πασαρ αλ μοδο δε Στανδ βψ ο σεα
απαγαρ αυτομ τιχαμεντε.
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RELOJ

10:30AM

TIMER+OFF
11:30PM+++ACTIV.
<

TIMER+ON
__:__AM
TV3++++DESAC.
USE+()}{++Y+A

Φιφαχι ν δελ τεμποριζαδορ παρα δορμιρ
Χον εστασ φυνχιονεσ υστεδ νο τενδρ θυε πρεοχυπαρσε πορ απαγαρ συ
τελεπισορ αντεσ δε θυεδαρσε δορμιδο. Λα φυνχι ν ΣΛΕΕΠ ΤΙΜΕΡ
αυτομ τιχαμεντε απαγαρ ελ τελεπισορ, δεσπυ σ δε θυε ηαψα
τρανσχυρριδο ελ ιντερπαλο δε τιεμπο πρεφιφαδο.
Πρεσιονε ελ βοτ ν δε ΣΛΕΕΠ παρα σελεχχιοναρ λα ηορα δε δορμιρ. Χαδα
πεζ θυε πρεσιονε εστε βοτ ν λα ηορα δε δορμιρ απαρεχε υνα πορ υνα
εν λα παρτε συπεριορ δερεχηα δε λα εσθυινα δε συ πανταλλα χομο σε
μυεστρα

SLEEP+___

αβαφο.

--- 10 20 30 60 90 120 180 240
Νοτασ

:

∞

∞

∞

Δεσπυ σ 3 σεγυνδοσ, ελ τιεμπο δε δορμιρ σελεχχιοναδο
δεσαπαρεχερ ψ φυνχιοναρ αυτομ τιχαμεντε.
Παρα περ ελ τιεμπο δε δορμιρ θυε θυεδα, πρεσιονε υνα πεζ
ελ βοτ ν δε ΣΛΕΕΠ ψ ελ τιεμπο θυε θυεδα απαρεχερ εν λα
πανταλλα.
Παρα βορραρ λα ηορα δε δορμιρ, πρεσιονε ελ βοτ ν ΣΛΕΕΠ
χοντινυαμεντε ηαστα θυε SLEEP

---

σε

εξηιβα.

Απαγαδο αυτομ τιχο
Λυεγο δε 10 μινυτοσ δε νο ρεχιβιρ σε αλ ελ τελεπισορ χαμβιαρ αλ μοδο
δε Στανδ βψ ο σε απαγαρ αυτομ τιχαμεντε.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

IDIOMA

δερεχηα.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ AUTO OFF.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ ON ο OFF.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

Βλοθυεο

<

INACTIVO

BLOQUEADO

OFF

AUTO+OFF+

OFF

JUEGO
AUTODEMO

(Α) παρα σαλιρ.

USE+()}{+++Y+A

δε τεχλαδο

Ελ τελεπισορ πυεδε σερ προγραμαδο παρα θυε σολο πυεδα σερ οπεραδο
πορ ελ χοντρολ ρεμοτο. Εστα χαρατεριστιχα πυεδε σερ υτιλιζαδα παρα επιταρ
θυε περσοναλ νο αυτοριζαδοσ λο υτιλιζεν.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε ελ μεν απαρεζχα χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.
2. Πρεσιονε ελ βοτ νΔ / Ε παρα σελεχχιοναρ BLOQUEADO.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ ON ο OFF.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

(Α) παρα σαλιρ.

Χον λα φυνχι ν δε βλοθυεο αχτιπαδο, απαρεχερ BLOQUEADO εν λα
πανταλλα, σι χυαλθυιερ βοτ ν δελ πανελ φρονταλ δελ Τ? εσ πρεσιοναδο
αυνθυε εστε πιενδο ελ Τ?.
Εστα φυνχι ν νο οπερα νυεπαμεντε δεσπυεσ δε χονεχταρ ελ Τ?
νυεπαμεντε

ESPA?OL

SUBTITULO+

(Εξχεπτο εν Αργεντινα, Παραγυαψ ψ Υρυγυαψ).
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IDIOMA

ESPA?OL

SUBTITULO++ INACTIVO
<

BLOQUEADO

OFF

AUTO+OFF+

OFF

JUEGO
AUTODEMO
USE+()}{++Y+A

ΦΥΝΧΙΟΝΕΣ ?ΑΡΙΑΣ

Αφυστε δε Σιντον α

Φινα

Εστα φυνχι ν εσ παρα αφυσταρ λα ιμαγεν α λα χονδιχι ν εσταβλε χυανδο
λα ιμαγεν εσ ποβρε, πορ εφεμπλο, λασ ραψασ ηοριζονταλεσ, ιμαγεν
διστορσιοναδα ο σιν χολορ δυραντε λα τρανσμισι ν.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα ελ μεν χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.

ENTRADA

PROGRAM.+MANUAL
CANAL+FAVORITO
<

ιμαγεν

α

SINTONIA+FINA

USE+()}{++Y+A

2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ SINTONIA FINA.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα εντραρ ελ μοδο δε σιντον α φινα.
4. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα σιντονιζαρ λα

TV+10

PROGRAM.+AUTO

λα χονδιχι ν

δεσεαδα.
5. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

Νοτασ

:

∞

Παρα λιβεραρ ελ

(Α) παρα μεμοριζαρ.

αφυστε

SINTONIA+FINA+++0

δε σιντον α φινα μεμοριζαδο, προγραμε

νυεπαμεντε ελ χαναλ μεδιαντε λα PROGRAM. AUTO ο
∞

PROGRAM. MANUAL.
σε μεμοριζα ελ αφυστε δε σιντον α φινα, ελ χολορ δελ

Χυανδο
νυμερο

δελ χαναλ χαμβια

α

USE+}{++Y+A

αμαριλλο.

θΥΕΓΟ
Υστεδ

πυεδε

δισφρυταρ δε

υν

πιδεο

φυεγο

εν συ

Τ?.

Υτιλιζαχι ν δελ βοτ ν ΓΑΜΕ

IDIOMA

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα ελ μενυ χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ JUEGO.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα εντραρ αλ μοδο θΥΕΓΟ.
4. Μυεπα ελ χα ον α λα δερεχηα ψ λα

αφυστε

λα διρεχχι ν

χον

<

INACTIVO

BLOQUEADO

OFF

AUTO+OFF+

OFF

JUEGO
AUTODEMO

ιζθυιερδα χον ελ βοτ ν
δισπαρε χον ελ

ελ βοτ ν Δ / Ε, ψ

ESPA?OL

SUBTITULO+

Φ / Γ,
βοτ ν

USE+()}{++Y+A

ΕΝΤΕΡ
Ελ

(Α).
πυνταφε δελ φυεγο σε

μοστραρ αυτομ τιχαμεντε.

5. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ παρα σαλιρ.

Αφυστε δελ

πολυμεν ελ

φυεγο

Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΥΤΕ παρα

αφυσταρ ελ

νιπελ δε πολυμεν ελ

φυεγο.
0000

12

Μεμοριζαχι ν δε λοσ χαναλεσ φαποριτοσ
Λα μεμοριζαχι ν δε λοσ χαναλεσ φαποριτοσ εσ υνα χαραχτερ στιχα
χονπενιεντε θυε λε περμιτε εξπλοραρ ρ πιδαμεντε μ σ δε 5 χαναλεσ
δε συ ελεχχι ν σιν θυε τενγα θυε εσπεραρ θυε ελ Τ? εξπλορε λοσ θυε
εστ ν εν μεδιο.

ENTRADA

TV+10

PROGRAM.+AUTO
PROGRAM.+MANUAL

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα ελ μεν απαρεζχα χομο σε μυεστρα
α

<

CANAL+FAVORITO
SINTONIA+FINA

λα δερεχηα.

2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ ελ μοδο CANAL

USE+()}{++Y+A

FAVORITO.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα εντραρ αλ μοδο δε χαναλεσ
φαποριτοσ.
4. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα μεμοριζαρ λοσ χαναλεσ φαποριτοσ.
5. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ ελ ν μερο δελ χαναλ

CANAL+FAVORITO
<TV++
TV++

δεσεαδο.
λοσ πασοσ δελ 4 αλ 5.
7. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.
6.

Ρεπιτα

03
10

TV++

15

TV++

24

CATV++105

USE+()}{++Y+A

Παρα σελεχχιοναρ ελ χαναλ φαποριτο, πρεσιονε ρεπετιδαμεντε ελ βοτ ν δε
ΦΧΡ (Ρεπισι ν δε Χαναλ Φαποριτο) Λοσ χινχο χαναλεσ προγραμαδοσ
απαρεχεν εν λα πανταλλα υνο πορ υνο.

Δεμοστραχι ν Αυτομ τιχα
Λα δεμοστραχι ν αυτομ τιχα λε
ελ τελεπισορ.

περμιτε

ρεπισαρ τοδοσ λοσ

μενυσ

προγραμαδοσ εν

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

IDIOMA

δερεχηα.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ AUTO DEMO.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γπαρα δαρ ινιχιο α λα δεμοστραχι ν αυτομ τιχα.

Χυανδο λα δεμοστραχι ν

λλεγα

χομιενζα νυεπαμεντε δεσδε ελ
Παρα δετενερ λα δεμοστραχι ν

α

λα λτιμα εξηιβιχι ν, λα μισμα

πρινχιπιο.

πρεσιονε χυαλθυιερ

βοτ ν.
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ESPA?OL

SUBTITULO

INACTIVO

BLOQUEADO

OFF

AUTO+OFF+

OFF

JUEGO+
<

AUTODEMO
USE+()}{++Y+A

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΛΑ ΙΜΑΓΕΝ
Δισφρυτανδο δε λα Φυνχι ν ΟθΟ

(οπχιοναλ)

Ελ τελεπισορ αφυσταρ αυτομ τιχαμεντε λα ιμαγεν δε αχυερδο
χονδιχιονεσ δε ιλυμιναχι ν χιρχυνδαντε χυανδο εστ OJO ON.

α

λασ

OJO+OFF

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΨΕ εν ελ χοντρολ ρεμοτο.

απαρεχερ OJO OFF
ιζθυιερδο.

Σι λα φυνχι ν εστα δεσαχτιπαδα
σε

μυεστρα εν ελ εξτρεμο

απαρεχε

χομο

2. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΨΕ νυεπαμεντε παρα αχτιπαρ λα φυνχι ν δε ΕΨΕ.

AJUSTANDO+OJO

πανταλλα AJUSTANDO OJO απαρεχερ ψ λα ιμαγεν σερ
αφυσταδα. Λυεγο θυε λοσ νιπελεσ δε λα ιμαγεν σεαν αυτομ τιχαμεντε προγραμαδασ, απαρεχερ OJO ON πορ υνοσ ποχοσ
σεγυνδοσ.
Λα

Νοτα

:

CONTRASTE

100

BRILLO

50

COLOR

50

NITIDEZ

60

OJO++++[[[[[[[[[[[[

Σι υστεδ πρεσιονα ελ βοτ ν ΑΠΧ χυανδο λα φυνχι ν ΕΨΕ εστ
αχτιπαδα απαρεχερ IMAGEN DE OJO εν λα πανταλλα χον ελ
μοδο ΑΠΧ. Χυανδο σιντονιζα λα ιμαγεν αυτομ τιχα λα

λεψενδα δεσαπαρεχε.

Χοντρολ αυτομ τιχο δε λα

Ιμαγεν

APC

ON+
+

_

Πυεδε σελεχχιοναρ λα

ιμαγεν προγραμαδα δε φ βριχα χομο πρεφιερα.

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΑΠΧ παρα σελεχχιοναρ ελ μοδο APC ON.
Χαδα πεζ θυε πρεσιονε εστε βοτ ν, APC ON
OFF απαρεχερ

USE+}{++Y+A

αλτερναδαμεντε.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα αφυσταρ ελ νιπελ δε
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα μεμοριζαρ.

Αφυστε δε

λα

ιμαγεν

δεσεαδο.

Ιμαγεν

CONTRASTE

Εστα εσ λα φυνχι ν παρα αφυσταρ μανυαλμεντε λα ιμαγεν α λοσ νιπελεσ
δεσεαδοσ (CONTRASTE, BRILLO, COLOR, TINTE, NITIDEZ) δε
λα πανταλλα χομο υστεδ θυιερα. Σι λα ιμαγεν θυε σελεχχιοναρ νο εσ
σατισφαχτορια, υστεδ πυεδε σελεχχιοναρ ελ πρεαφυστε δε φ βριχα. Εν ελ
σιστεμα δε τρανσμισι ν ΠΑΛ Μ/Ν ελ αφυστε παρα TINTE νο απαρεχερ .

100

USE+}{()++Y+A

Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΜΕΝΥ.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε λα
χομο σε μυεστρα α λα δερεχηα.

ιμαγεν

μεν απαρεζχα

2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ ελ μοδο δε

δεσεαδο.

ιμαγεν

<

CONTRASTE

50

COLOR

50

TINTE
NITIDEZ

3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ.
USE+()}{++Y+A

4. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα αφυσταρ ελ νιπελ.
Ελ νιπελ δε λα ιμαγεν μοστραδα εσ αφυσταδο.

5. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

(Α) παρα σαλιρ.
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100

BRILLO

0
60

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕΛ ΣΟΝΙΔΟ

(οπχιοναλ)

Δισφρυτε δε λα τρανσμισι ν ΕΣΤΕΡΕΟ / ΣΑΠ

(οπχιοναλ)
Εν λοσ μοδελοσ ΕΣΤΕΡΕΟ,

Τ? πυεδε ρεχιβιρ προγραμασ ΜΤΣ
λα προγραμαχι ν, χομο σιστεμασ θυε
τρανσμιτιραν υνα σε αλ δε αυδιο αδιχιοναλ ταν βυενα χομο λα οριγιναλ.
Λα φυνχι ν ΜΤΣ νο οπερα εν ελ μοδο δε ?ιδεο.
εστερεο ψ ΣΑΠ θυε

συ

αχομπα εν

Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΜΤΣ
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΤΣ παρα σελεχχιοναρ ελ μοδο MTS δεσεαδο.
Χαδα

πεζ

θυε

πρεσιονε

εστε βοτ ν ο Φ / Γ,

MONO,ESTEREO,

MTS

ο

SAP απαρεχεραν.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

MONO

USE+}{++Y+A

(Α) παρα σαλιρ.

Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΜΕΝΥ.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ MTS.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ MONO, ESTEREO ο

<

SAP.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

Νοτεσ

:

∞

Εστ ρεο

ο

ΣΑΠ

(Α) παρα σαλιρ.

πυεδεν

σερ

τρανσμιτιδασ σολαμεντε χυανδο

λα εσταχιον δε Τ? τρανσμιτα εστα σε αλ αυνθυε υστεδ
ο SAP.

MTS

MONO

AVL

OFF

SURROUND

OFF

GRAVES

50

AGUDOS++

50

BALANCE+

0

USE+()}{++Y+A

ηαψα

σελεχχιοναδο ESTEREO
∞

Ελ σονιδο

μονο εσ

τρανσμισι ν

τρανσμιτιδο αυτομ τιχαμεντε

μονο αυν

χυανδο ESTEREO

ο

εν χασο

SAP

δε

ηαψα

σιδο

μονο

δυρ-

σελεχχιοναδο.
∞

Σελεχχιονε MONO σι δεσεα εσχυχηαρ ελ σονιδο
αντε υνα τρανσμισιον εστ ρεο / ΣΑΠ.

Α?Λ

(Νιπελ

Αυτοματιχο δε

Ελ Α?Λ Αυτομ τιχαμεντε μαντιενε
χαμβιε δε χαναλ.

υν

?ολυμεν) (οπχιοναλ)
νιπελ δε πολυμεν αυνθυε υστεδ
<

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ AVL.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ ON ο OFF.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.

ΣΥΡΡΟΥΝΔ

MTS

MONO

AVL

OFF

SURROUND

OFF

GRAVES

50

AGUDOS+

50

BALANCE

0

USE+()}{++Y+A

(οπχιοναλ)

Εστε μοδο εσ απροπιαδο παρα προγραμασ δε μ σιχα ο σηοωσ. Ελ
εφεχτο εσ ελ δε υν σονιδο ενπολπεντε χομο ελ δε υνα σαλα δε
χονχιερτο.
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ SURROUND.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ ON ο OFF.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.
15

<

MTS

MONO

AVL

OFF

SURROUND

OFF

GRAVES

50

AGUDOS+

50

BALANCE+

0

USE+()}{++Y+A

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕΛ ΣΟΝΙΔΟ

(οπχιοναλ)

Αφυστανδο ελ ΓΡΑ?ΕΣ (οπχιοναλ)
Εστα χαραχτεριστιχα ινχρεμεντα

ο

ατεν α λοσ σονιδοσ γραπεσ.

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ GRAVES.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα αφυσταρ ελ νιπελ.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.

<

MTS

MONO

AVL

OFF

SURROUND

OFF

GRAVES

50

AGUDOS+

50

BALANCE+

0

USE+()}{++Y+A

Αφυστανδο ελ ΑΓΥΔΟΣ (οπχιοναλ)
Εστα χαραχτεριστιχα ινχρεμεντα

ο

ατεν α λοσ σονιδοσ

αγυδοσ.

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ AGUDOS.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα αφυσταρ ελ νιπελ.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.

Αφυστανδο ελ

ΒΑΛΑΝΧΕ

MTS

MONO

AVL

OFF

SURROUND

OFF

GRAVES
<

50

AGUDOS+

50

BALANCE+

0

USE+()}{++Y+A

(οπχιοναλ)

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε απαρεζχα χομο σε μυεστρα α λα

δερεχηα.
2. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ BALANCE.
3. Πρεσιονε λοσ βοτονεσ Φ / Γ παρα αφυσταρ βαλανχε ελ νιπελ.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.
<

MTS

MONO

AVL

OFF

SURROUND

OFF

GRAVES

50

AGUDOS+

50

BALANCE++

0

USE+()}{++Y+A
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ΦΥΝΧΙΟΝ ΔΕ ΣΥΒΤΙΤΥΛΑθΕ
Ελ

συβτ τυλαφε

προχεσο θυε χονπιερτε λα πορχι ν δε αυδιο δε υν προγραμα δε τελεπισι ν εν παλαβρασ
εν λα πανταλλα δελ τελεπισορ εν υνα φορμα σιμιλαρ α λοσ συβτ τυλοσ. Ελ
αλ τελεπιδεντε λεερ ελ δι λογο ψ ναρραχι ν δε λοσ προγραμασ δε τελεπισι ν.

εσ υν

εσχριτασ, λασ χυαλεσ απαρεχεν

συβτ τυλαφε περμιτε

Υσο δε

Συβτ τυλαφε
Λασ λεψενδασ σον λοσ συβτ τυλοσ δελ δι λογο ψ ναρραχι ν δε λοσ
προγραμασ δε τελεπισι ν. Παρα προγραμασ πρεγραβαδοσ, ελ δι λογο δελ
προγραμα πυεδε πρεπαραρσε αντιχιπαδαμεντε χον συβτ τυλοσ. Εσ
ποσιβλε συβτιτυλαρ υν προγραμα εν πιπο υσανδο υν προχεσο λλαμαδο
∀συβτ τυλαφε δε τιεμπο ρεαλ∀, ελ χυαλ χρεα συβτ τυλαφεσ ινσταντ νεαμεντε.
Ελ συβτ τυλαφε δε τιεμπο ρεαλ εσ νορμαλμεντε εφεχτυαδο πορ ρεπορτεροσ
προφεσιοναλεσ θυε υσαν υν σιστεμα δε ταθυιγραφ α α μ θυινα ψ υνα
χομπυταδορα παρα τραδυχιρ αλ ινγλ σ.
Ελ συβτ τυλαφε εσ υν σιστεμα εφεχτιπο παρα περσονασ χον ινχαπαχιδαδ
αυδιτιπα, ψ ταμβι ν πυεδε αψυδαρ εν λα ενσε ανζα δε ιδιομασ.
Λα ιμαγεν α λα δερεχηα μυεστρα υν συβτ τυλαφε τ πιχο.

ΦΟΛΛΟΩ ΜΕ

∞

Χονσεφοσ παρα ελ Συβτ τυλαφε
Νο τοδασ λασ τρανσμισιονεσ δε Τ?

∞

Αλγυνασ

∞

πεχεσ

ινχλυψεν

μισμο χαναλ. Σελεχχιονανδο ΜΟΔΟ 1
λα σε αλ υσυαλ

δεμοστραχι ν
1

συβτ τυλαφε.
συβτ τυλαφε

διφερεντεσ

εν

ελ

ΜΟΔΟ 2, πυεδε σελεχχιοναρ χυ λ σε αλ πισυαλιζαρ. ΜΟΔΟ 1
μιεντρασ θυε ΜΟΔΟ 2 πυεδε μοστραρ λα ινφορμαχι ν δε

ο

χον λοσ συβτ τυλαφεσ,
προγραμαχι ν.
Ελ τελεπισορ πυεδε νο ρεχιβιρ σε αλεσ δε συβτ τυλαφε εν
Σε ενφρενταν χονδιχιονεσ δε ρεχεπχι ν δεφιχιεντε:

εσ

∞

σε αλεσ δε

λασ εσταχιονεσ δε Τελεπισι ν τρανσμιτεν δοσ σε αλεσ δε

ο

Α

λασ σιτυαχιονεσ

σιγυιεντεσ:

ΙΓΝΙΧΙΟΝ:
Λα ιμαγεν πυεδε πιβραρ, δεσπιαρσε, λλεναρσε δε μανχηασ νεγρασ ο
ραψασ ηοριζονταλεσ. Υσυαλμεντε χαυσαδασ πορ ιντερφερενχια δε
σιστεμασ δε ιγνιχι ν δε αυτομ πιλεσ, λ μπαρασ δε νε ν, ταλαδροσ
ελ χτριχοσ ψ οτροσ απαρατοσ ελ χτριχοσ.

Α

ΦΑΝΤΑΣΜΑΣ:
Λοσ φαντασμασ

σον

χαυσαδοσ χυανδο λα σε αλ δελ Τελεπισορ

σε

σιγυε δοσ τραψεχτοριασ. Υνα εσ λα τραψεχτορια διρεχτα ψ λα
οτρα εσ ρεφλεφαδα δεσδε εδιφιχιοσ αλτοσ, μοντα ασ υ οτροσ οβφετοσ.
Πυεδε μεφοραρ λα ρεχεπχι ν χαμβιανδο λα διρεχχι ν ο ποσιχι ν δε λα
σεπαρα ψ

αντενα.
Α

ΝΙΕ?Ε:

ΙΣι

ρεχεπτορ σε λοχαλιζα εν υνα ζονα μαργιναλ εν δονδε λα σε αλ
δ βιλ, συ ιμαγεν πυεδε σερ εστροπεαδα πορ λα απαριχι ν δε
πυντοσ πεθυε οσ. Σερ νεχεσαριο ινσταλαρ υνα αντενα εσπεχιαλ παρα
συ

εσ

μεφοραρ
2 Σε

ρεπροδυχε

υνα

χιντα δε

γραβαχι ν πιεφα,

3 Λασ σε αλεσ φυερτεσ, αλεατοριασ δεσδε
4

Λα σε αλ δε λα αντενα

5 Ελ προγραμα

νο σε

εσ

λα

ιμαγεν.

εν

μαλ εσταδο

υν χαρρο ο

ο

χοπια πιρατα.

απι ν ιντερφιερεν

χον

λα σε αλ δε Τ?.

δ βιλ.

συβτ τυλο χυανδο φυε

προδυχιδο,
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τρανσμιτιδο

ο

γραβαδο.

ΦΥΝΧΙΟΝ ΔΕ ΣΥΒΤΙΤΥΛΑθΕ

Υσο δε Φυνχι ν δε Τεξτο
Λοσ σερπιχιοσ δε Τεξτο προπορχιοναν υνα εξτενσα παριεδαδ δε
ινφορμαχι ν σοβρε τοδα χλασε δε τεμασ (πορ εφεμπλο, λιστασ δε
προγραμασ συβτ τυλαδοσ, προν στιχο δε τιεμπο, τ πιχοσ δελ μερχαδο δε
παλορεσ, νοτιχιασ παρα περσονασ χον ινχαπαχιδαδ αυδιτιπα ...) α τραπ σ
δε λα πανταλλα δε Τελεπισι ν.
Περο νο τοδασ λασ εσταχιονεσ οφρεχεν σερπιχιοσ δε τεξτο, αυνθυε
πυδιεραν οφρεχερ συβτ τυλαφε.
Νοτα

:

Εν λα επεντυαλιδαδ δε ρεχιβιρ υνα σε αλ δ βιλ, υν χυαδρο νεγρο
σιν ιμαγεν πυεδε απαρεχερ ψ δεσαπαρεχερ εν λα πανταλλα, α ν
χυανδο λα μοδαλιδαδ δε τεξτο σε σελεχχιονε. Εστα εσ υνα
φυνχι ν νορμαλ εν εστε χασο.

Οπεραχι ν

δελ

Συβτ τυλαφε

Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΧΑΠΤΙΟΝ
1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΧΑΠΤΙΟΝ παρα εξηιβιρ εν

πανταλλα

ελ μεν δελ

μοδο SUBTITULO.

SUBTITULO+INACTIVO

2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ ο ΧΑΠΤΙΟΝ παρα σελεχχιοναρ

MODO 1, MODO 2, TEXTO 1
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ

(Α)

ο

INACTIVO,

TEXTO 2.

USE+}{++Y+A

παρα σαλιρ.

Υτιλιζανδο ελ βοτ ν ΜΕΝΥ
IDIOMA

1. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΜΕΝΥ ηαστα θυε ελ μεν απαρεζχα χομο σε
μυεστρα α λα δερεχηα.
2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Δ / Ε παρα σελεχχιοναρ SUBTITULO.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν Φ / Γ παρα σελεχχιοναρ INACTIVO, MODO

:

Ελ τελεπισορ εστ

μοδαλιδαδ θυε
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INACTIVO

BLOQUEADO

OFF

AUTO+OFF+

OFF

AUTODEMO

1,

προγραμαδο παρα ρεχορδαρ χυ λ φυε λα λτιμα
φιφ , α ν χυανδο ηαψα απαγαδο ελ Τελεπισορ.

σε

ESPA?OL

SUBTITULO+

JUEGO+

MODO 2, TEXTO 1 ο TEXTO 2.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΕΝΤΕΡ (Α) παρα σαλιρ.
Νοτα

<

USE+()}{++Y+A

Χομβιναχι ν δε
Αντενασ ?ΗΦ/ΥΗΦ

Χαβλε δε
αντενα δε
300 οημ

(πλανο)

Παρτε ποστεριορ δελ
Τ?

Χαβλε δε αντενα δε
300 οημ(πλανο)

75 οημ
Αντεννα
θαχκ

Αδαπταδορ δε

Χαβλε
Χοαξιαλ
δε 75 οημ

Αδαπταδορ δε

Χαβλε δε ΧΑΤ?
75 οημ

αντενα

δε300α75οημ

αντενα

δε300α75οημ

Αντενα Εξτερνα

μεφορ ρεχεπχι ν, ρεχομενδαμοσ θυε υτιλιχε υνα αντενα εξτερνα. Ελ μαλ τιεμπο ψ λοσ χαβλεσ δε
πυεδεν ρεδυχιρ λα χαλιδαδ δε λα σε αλ. Αντεσ δε χονεχταρ ελ απαρατο δε τελεπισι ν, ρεπισε λα αντενα
ψ χαβλεσ. Εν χυαλθυιερ χεντρο δε σερπιχιο λε πυεδεν εξπλιχαρ σοβρε λοσ διπερσοσ τιποσ δε αντενασ
εξτεριορεσ δισπονιβλεσ.
Παρα

αντενα

Χαβλε Πλανο δε 300 Οημ

Χαβλε Χοαξιαλ δε 75 Οημ

1. Χονεχτε ελ χαβλε

1.

2.

πλανο δε 300 οημ α λοσ
τορνιλλοσ εν ελ αδαπταδορ δε 300 α 75 οημ.
Ινσερτε ελ αδαπταδορ δε 300 α 75 οημ εν ελ

Χονεχτε ελ

χαβλε χοαξιαλ

δε 75 οημ

διρεχταμεντε αλ χονεχτορ δε λα αντενα δε 75
οημ.

χονεχτορ δε λα αντενα δε 75 οημ.

Τελεχαβλε

(ΧΑΤ?)

Σι σε συσχριβε αλ σιστεμα δε τελεχαβλε
χοντινυαχι ν.

(ΧΑΤ?),

χαμβιε λα χονεξι ν δε λα αντενα ταλ

1.

2.

χομο σε

δεσχριβε

Χαβλε δε ΧΑΤ? 75 οημ

Αδαπταδορ δε
αντενα δε 300

Τερμιναλ δε αντενα
δε 75 οημ

1. Θυιτε ελ

αδαπταδορ δε

300

Αλ Διστριβυιδορ δελ ΧΑΤ?

α75οημ

α

75 οημ

2. Χονεχτε ελ χαβλε δε τελεχαβλε ΧΑΤ?

ο

ελ χαβλε δε αντενα δε 75 οημ δελ απαρατο.
χοαξιαλ δε 75 οημ) αλ χονεχτορ δε λα αντενα δε 75 οημ.

(χαβλε
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α

ΧΟΝΕΞΙ Ν ΔΕ ΕΘΥΙΠΟΣ ΕΞΤΕΡΝΟΣ (οπχιοναλ)
Υστεδ πυεδε χονεχταρ εθυιποσ αδιχιοναλεσ, χομο υνα ?ΗΣ, ?ιδεογραβαδορα,ετχ.
Αθυ σε μυεστρα αλγυνασ φορμασ δε χομο πυεδε χονεχταρσε.
Εστε εσ υν εφεμπλο δελ διβυφο δε λα δισποσιχι ν δε λοσ χονεχτορεσ.
<

?ΙΔΕΟ(Λ/ΜΝ)ΑΥΡ

ΜΟΔΕΛΟ ΕΣΤΕΡΕΟ

>

<

α συ

Τ?.

ΜΟΔΕΛΟ ΜΟΝΟΦΟΝΙΧΟ

4

2

>

?ΙΔΕΟ

4

ΙΝ
?ΙΔΕΟ

(Λ/ΜΟΝΟ) ΑΥΔΙΟ(Ρ)

?ΙΔΕΟ

ΙΝ2

ΑΥΔΙΟ

ΑΥΔΙΟ

ΙΝ

4
ΙΝ

ΙΝ2

3

ΟΥΤ

(Ρ)-ΑΥΔΙΟ-(Λ)

1

ΑΥΔΙΟ

?ΙΔΕΟ

1

?ΙΔΕΟ

ΙΝ
ΜΟΝΟ

1. ΙΝ 1ο ΙΝ θΑΧΚΣ
2. ΙΝ 2 θΑΧΚ

3. ΟΥΤ θΑΧΚ

:

Χονεχτε λασ σαλιδασ δελ εθυιπο (?ΧΡ, Λασερ Δισχ, ?ιδεοχ μαρα) α εστασ εντραδασ.
Πρεσιονε ελ βοτ ν Τ?/?ΙΔΕΟ παρα σελεχχιοναρ VIDEO-1 ο VIDEO.

Χονεχτε λασ σαλιδασ δελ

:

εθυιπο (?ΧΡ,

Λασερ Δισχ,

?ιδεοχ μαρα)

Πρεσιονε ελ βοτ ν Τ?/?ΙΔΕΟ παρα σελεχχιοναρ VIDEO-2.
Χονεχτε α λασ εντραδασ δελ εθυιπο (?ΧΡ, Λασερ Δισχ,

:

μονιτορεαρ
4. §/Αυδ φονο

α

εστασ εντραδασ.

?ιδεοχ μαρα)

παρα

γαρβαρ

ο

υν

(Οπχιοναλ)

:

προγραμα.
Εν αλγυνοσ μοδελοσ εστε εστα λοχαλιζαδο

εν

λα παρτε φρονταλ

ο

λατεραλ δελ Τ?.

Χονεχτανδο λασ εντραδασ
ΑΥΔΙΟ/?ΙΔΕΟ
1. Χονεχτε λασ σαλιδασ δε ΑΥΔΙΟ/?ΙΔΕΟ δελ ?ΧΡ
α

λα εντραδα

(Α/?)

ΙΝ

ΟΥΤ

ΑΥΔΙΟ

(Ρ)-ΑΥΔΙΟ-(Λ)

ΙΝ 1.

?ΙΔΕΟ

?ΙΔΕΟ

ΙΝ

Σι υστεδ χονεχτα ελ θΑΧΚ δε αυδιο σολαμεντε,
νο ποδρ εσχυχηαρ ελ σονιδο δελ τελεπισορ.

ΜΟ

2. Πρεσιονε ελ βοτ ν Τ?/?ΙΔΕΟ παρα σελεχχιοναρ

VIDEO-1.
Νοτα : Εν αλγυνοσ μοδελοσ εστ ρεο χονεχτα λασ
σαλιδασ δελ ?ΧΡ α λασ εντραδα (Α/?) ΙΝ 2,
(Α/?) σελεχχιονε VIDEO-2.
3. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΠΛΑΨ δελ ?ΧΡ.
Εν πιδεο σερ πισιβλε

Νοτα

:

Εν

χασο

δε

υνα

εν

λα

πιδεο

πανταλλα.

γραβαδορα ΜΟΝΟ,

χονεχτε λα σαλιδα δελ ?ΧΡ α λα εντραδα ΑΥΔΙΟ Λ/ΜΟΝΟ

ΙΝ δελ Τ?. Ασι θυε ελ σονιδο ποδρ σερ εσχυχηαδο πορ αμβασ βοχινασ. Σι υστεδ λο χονεχτα
εντραδα ΑΥΔΙΟ Ρ ΙΝ δελ Τ?, ελ σονιδο σε εσχυχηαρα εν λα βοχινα δερεχηα.
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α

λα

Νοτα

:

Εν

αλγυνοσ

μοδελοσ μονο, χυανδο

εν λοσ χονεχτορεσ δε εντραδα εν ελ πανελ δελαντερο ψ ελ πανελ
εθυιποσ εξτερνοσ αλ μισμο τιεμπο, λοσ χονεχτορεσ δε εντραδα εν ελ πανελ
πριοριδαδ σοβρε αθυελλοσ δελ πανελ τρασερο δελ τελεπισορ.

τρασερο σε χονεχταν

δελαντερο τιενεν

Γραβανδο εν υν ?ΧΡ
(Αλγυνοσ μεδελοσ)
1. Χονεχτε λασ εντραδασ δε αυδιο/πιδεο δελ ?ΧΡ
α

λασ σαλιδασ

(Α/?)

δε

συ

Τ?.
ΟΥΤ

2. Σελεχχιονε ελ χαναλ εν τυ τελεπισορ.

3.

Φιφε

ελ ?ΧΡ παρα

(Ρ)-ΑΥΔΙΟ-(Λ)

γραβαρ.

?ΙΔΕΟ

ΙΝ

ΜΟΝΟ

Γραβανδο

υν

προγραμα δε οτρο

εθυιπο (Αλγυνοσ μεδελοσ)
1. Χονεχτε λασ σαλιδα δελ ?ΧΡ

ρεπροδυχτορ

εν

λα

εντραδαΙΝ1 ΙΝ2δεσυΤ?.
2. Χονεχτε λασ εντραδασ δελ ?ΧΡ δε

λασ σαλιδα

(Α/?)

γραβαδο

<Γραβαδορα ?ΧΡ>

α

δελ Τ?.

3. Πρεσιονε Τ?/?ΙΔΕΟ παρα σελεχχιοναρ VIDEO1. Σι χονεχτα α λα εντραδα ΙΝ 2, VIDEO-2.
4. Πρεσιονε ελ βοτ ν ΠΛΑΨ εν ελ ?ΧΡ

ψ

φιφε ελ

?ΧΡ παρα

ρεπροδυχτορ

γραβαρ.

ΟΥΤ

<Τ?>

(Ρ)-ΑΥΔΙΟ-(Λ)
ΙΝ

ΜΟ

<Ρεβοβιναδορ ?ΧΡ >
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?ΙΔΕΟ

ΠΡΟΒΛΕΜΑΣ ΧΟΝ ΛΑ Τ?

ΣΙΝΤΟΜΑ
Νο ενχιενδε
Νο

ηαψ ιμαγεν

ο νο

Σονιδο βιεν,

ηαψ σονιδο

ιμαγεν ποβρε

Ρεχεπχι ν ποβρε
Λ νεασ

εν

λα

ιμαγεν

Φαντασμασ(Ιμαγενεσ μ λτιπλεσ)
Νο φυνχιονα ελ Χοντρολ Ρεμοτο
Νο

πυεδε σιντονιζαρ ελ

χαναλ δεσεαδο

?ΕΡΙΦΙΘΥΕ ΕΣΤΟΣ ΠΑΣΟΣ Ψ ΤΡΑΤΕ
ΔΕ ΗΑΧΕΡ ΕΛ ΑθΥΣΤΕ
θυε ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν
εστ ενχηυφαδο

Ασεγ ρεσε
Ασεγ ρεσε
?εριφιθυε

θυε ελ τελεπισορ εστ ενχενδιδο

λασ βατερ ασ δελ Χοντρολ Ρεμοτο

Ιντεντε οτρα εσταχι ν

(Προβλεμασ δε τρανσμισι ν)
?εριφιθυε λα χονεξι ν δε λα αντενα
Πυεδε

σερ

ιντερφερενχια ελ νιπελ λοχαλ

Αφυστε

λα αντενα

Αφυστε

ελ χοντρολ δε

ιμαγεν

Μεμοριζε λοσ χαναλεσ πορ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΥΤΟ
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