
Ελληνικά

Α.Εισαγωγή κωδικού
1) Αρχικά βρείτε τον 
  3ψηφιο κωδικό από τη
  λίστα .
  Ανοίξτε την τηλεορασή σας .
----------------------------------------------------
2)Πατήστε το πλήκτρο
  “SET” μαζί με το
  πλήκτρο ¨POWER” 
  μέχρι η φωτεινή ένδειξη να ανάψει 
 , έπειτα ελευθερώστε
 τα πλήκτρα και το πολυτηλεχειριστήριο
 είναι σε κατάσταση προγραμματισμου .
----------------------------------------------------
3) Είσάγετε το πρώτο 3ψήφιο κωδικό .
 Κατά την διάρκεια εισαγωγής του 
 κωδικού η φωτεινή ένδειξη θα αναβο-
 σβήνει και όταν εισάγετε και τους 3
 κωδικους τότε θα σβήσει  .
 Εαν οι κωδικοί που αντιστοιχούν στην 
 μάρκα σας είναι περισσότεροι απο 1
 τότε δοκιμάστε τους ένα προς ένα .

----------------------------------------------------
4) Δοκιμάστε ένα προς ένα τα πλήκτρα στη
 τηλεορασή σας εαν λειτουργούν σωστά .
 Εαν όχι ξαναπροσπαθήστε με τον επόμενο
 κωδικό .
----------------------------------------------------
Β.Χειροκίνητη αναζήτηση
1) Ανοίξτε τη 
   τηλεορασή σας .

-----------------------------------------         -----

  

 

 

2)Πατήστε το πλήκτρο
  “SET” μαζί με το
  πλήκτρο ¨POWER” 
  μέχρι η φωτεινή ένδειξη να ανάψει 
 , έπειτα ελευθερώστε
 τα πλήκτρα και το πολυτηλεχειριστήριο
 είναι σε κατάσταση προγραμματισμου .
-------------------------------------------------
3) Πατήστε το VOLUME+ διακεκομμένα
μέχρι να
 εμφανιστέι  η ένδειξη 
της έντασης  ήχου και 
μετά το πλήκτρο “SET”  .
----------------------------------------------------
4) Σε περίπτωση που δεν έχετε βρει το
 κατάλληλο κωδικό , ξαναπροσπαθήστε 
 με τα βήματα 2 και 3.

--------------------------------------------------
Γ. Αυτόματη αναζήτηση

1)Ανοίξτε τη
   τηλεορασή σας .

---------------------------------------------------
2) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “SET” 
 μέχρι να εμφανιστεί στη 
 τηλεορασή σας η ένδειξη της έντασης .

 Oταν δείτε την ένδειξη  της έντασης 
 απελευθερώστε το  πλήκτρο SET .
--------------------------------------------------
3)Δοκιμάστε ένα προς ένα τα πλήκτρα στη
 τηλεορασή σας εαν λειτουργούν
 σωστά .
 Εαν όχι ξαναπροσπαθήστε 
 τα βήματα 2 & 3 .

----------------------------------------------------
Δ. Αναζήτηση με μάρκα

1)Ανοίξτε τη
   τηλεορασή σας  

-------------------------------------------------
2) Αφού έχετε βρει το αντίστοιχο 
 πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο με τη μάρκα
 της τηλεορασή σας
 πατήστε το .

Μόλις εφανιστεί στη τηλεορασή σας 
η ένδειξη της έντασης απελευθερώστε το 
πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου .

  
*********************************** 


