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Ασφάλεια και αναφορά
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεόραση LED*
  Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό 
LED.

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρί-
διο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

www.lg.com
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Άδειες χρήσης
Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν, 
ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις άδειες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com.

Πληροφορίες σημείωσης 
για το λογισμικό ανοικτού 
κώδικα
Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης 
GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://
opensource.lge.com.
Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι 
αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και 
οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.
Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM 
έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το 
κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) 
κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση 
opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών 
(3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Προετοιμασία
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
 y Οι ενδείξεις OSD (On Screen Display) στην οθόνη της τηλεόρασής 
σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που 
εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

 y Τα διαθέσιμα μενού και οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, 
ανάλογα με την πηγή εισόδου ή το μοντέλο προϊόντος που 
χρησιμοποιείτε.

 y Στο μέλλον, ενδέχεται να προστεθούν νέες λειτουργίες σε αυτή 
την τηλεόραση.

 y Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής, για 
να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Η τηλεόραση πρέπει να 
απενεργοποιείται, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 y Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να 
ελαττωθεί σημαντικά, αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας 
της οθόνης, με αποτέλεσμα να μειώσετε και τα συνολικά έξοδα 
λειτουργίας.

 y Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να 
διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

 y Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του 
εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε 
περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

 y Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων 
HDMI και των συσκευών USB πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο 
από 10 χιλ και πλάτος μικρότερο από 18 χιλ. Χρησιμοποιήστε μια 
επέκταση καλωδίου που υποστηρίζει USB 2.0, εάν το καλώδιο 
USB ή το USB memory stick δεν ταιριάζει στη θύρα USB της 
τηλεόρασής σας.

A

B

A

B

 

*A <=  10 χιλ
*B <=  18 χιλ

 y Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο 
HDMI. Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η 
οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει 
σφάλμα σύνδεσης.

 y Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
 - Καλώδιο High-Speed HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας
 - Καλώδιο High-Speed HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας με Ethernet

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 y Για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής των 
προϊόντων, μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.

 y Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη 
εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

 y Ορισμένα μοντέλα έχουν στην οθόνη μια λεπτή μεμβράνη που δεν 
πρέπει να αφαιρεθεί.

www.lg.com
http://opensource.lge.com
http://opensource.lge.com
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Ανύψωση και μετακίνηση 
της τηλεόρασης
Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, διαβάστε 
τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης γρατσουνιών 
ή βλάβης στην τηλεόραση και για την ασφαλή μεταφορά της, 
ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους συσκευής.

 y Συνιστάται η μεταφορά της τηλεόρασης στην αρχική της 
συσκευασία.

 y Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.

 y Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη πρέπει να είναι 
στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς για να μην 
προκληθεί ζημιά.

 y Κρατήστε σταθερά το επάνω και το κάτω μέρος του πλαισίου 
της τηλεόρασης. Μην κρατάτε το διαφανές τμήμα, το ηχείο ή το 
πλέγμα του ηχείου.

 y Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές δονήσεις κατά τη 
μεταφορά της τηλεόρασης.

 y Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατήστε τη σε κατακόρυφη 
θέση, μην τη γυρνάτε ποτέ στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά 
ή δεξιά.

 y Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πλαίσιο του σκελετού καθώς 
ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 y Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά 
στην οθόνη.

 y Κατά το χειρισμό της τηλεόρασης, προσέξτε μην προκαλέσετε 
βλάβη στο κουμπί joystick που προεξέχει.

Εγκατάσταση της 
τηλεόρασης

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 y Για να προσαρμόσετε τη βάση στην τηλεόραση, τοποθετήστε την 
τηλεόραση σε ένα τραπέζι με μαλακή επένδυση ή σε κάποια άλλη 
επίπεδη επιφάνεια με μαλακή επένδυση, με την οθόνη προς τα 
κάτω για να την προστατέψετε από τυχόν γρατσουνιές.

 y Μην μεταφέρετε την τηλεόραση ανάποδα, κρατώντας το σώμα 
της βάσης (ή τη βάση στήριξης), καθώς μπορεί να πέσει από τη 
βάση και να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

 y Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος, μην εφαρμόζετε ξένες 
ουσίες (έλαια, λιπαντικά, κ.λπ.) στα εξαρτήματα βιδών. (Εάν το 
κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Ανασηκώστε το μάνταλο στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης και 
αποσυνδέστε τη βάση στήριξης από την τηλεόραση. 
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Χρήση του κουμπιού 
joystick
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης 
πατώντας το κουμπί.

Βασικές λειτουργίες  

Ενεργοποίηση (Πατήστε)
Απενεργοποίηση (Πατήστε παρατεταμένα)1

Έλεγχος έντασης

Έλεγχος προγραμμάτων

1 Όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται θα κλείσουν, και κάθε 
εγγραφή σε εξέλιξη θα διακοπεί. 

Ρύθμιση του μενού
Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί joystick 
μία φορά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία μενού πατώντας 
το κουμπί.

Απενεργοποίηση συσκευής. 
Διαγραφή των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη και 
επιστροφή στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
Αλλαγή της πηγής εισόδου.

Δίνει πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 y Αν προηγουμένως έχετε πατήσει το κουμπί joystick, δεν θα 
μπορέσετε να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου και τα 
αποθηκευμένα προγράμματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 y Αν προηγουμένως έχετε πατήσει το κουμπί joystick, δεν θα 
μπορέσετε να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου και τα 
αποθηκευμένα προγράμματα. 

Επιτραπέζια τοποθέτηση
 y Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 Σηκώστε και τοποθετήστε τηντηλεόραση σε όρθια θέση επάνω 
σε ένα τραπέζι.  
•	 Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 100 χιλ. από τον τοίχο για 

επαρκή εξαερισμό.

100 χιλ.

100 χιλ.

100 χιλ.

100 χιλ.

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό (AC-DC) και το καλώδιο τροφοδοσίας 
σε μια πρίζα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 y Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά ή επάνω σε πηγές 
θερμότητας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή άλλη 
βλάβη.

 y Πριν συνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας της τηλεόρασης στην 
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την τηλεόραση στο 
τροφοδοτικό AC/DC.

Χρήση του συστήματος ασφαλείας 
Kensington
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

 y Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
Η υποδοχή του συστήματος ασφαλείας Kensington βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο που παρέχεται με το σύστημα ασφαλείας Kensington ή 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.kensington.com. Συνδέστε 
το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington στην τηλεόραση 
και σε ένα τραπέζι.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 y Το σύστημα ασφαλείας Kensington είναι προαιρετικό. Μπορείτε 
να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα από τα περισσότερα 
καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών.

http://www.kensington.com
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Επιτοίχια τοποθέτηση
Για σωστό εξαερισμό, αφήστε ελεύθερο χώρο 100 χιλ. γύρω από 
κάθε πλευρά και από τον τοίχο. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εγκατάσταση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας 
και ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης και ρύθμισης που συνοδεύει 
τη βάση επιτοίχιας στήριξης με δυνατότητα κλίσης.

100 χιλ.

100 χιλ.

100 χιλ. 100 χιλ.

Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε τοίχο, 
προσαρμόστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικά 
εξαρτήματα) στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη βάση 
επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικά εξαρτήματα), τοποθετήστε την 
προσεκτικά ώστε να μην πέσει.

1 Αν χρησιμοποιήσετε μακρύτερη βίδα από την κανονική, 
ενδέχεται να προκαλέσετε εσωτερική βλάβη στην τηλεόραση.

2 Μην χρησιμοποιήσετε ακατάλληλη βίδα, καθώς ενδέχεται να 
καταστραφεί η συσκευή και να πέσει από τη θέση στήριξης. 
Στην παραπάνω περίπτωση, η LG Electronics δεν φέρει καμία 
ευθύνη.

Προαιρετικά εξαρτήματα (Επιτοίχιαβάση 
στήριξης)

Μοντέλο 24MT49S  28MT49S
Τοποθέτηση στον τοίχο 
(A x B) (χιλ)

A

B

75 x 75 100 x 100

Κανονική βίδα M4 x L10
Αριθμός βιδών 4
Επιτοίχια βάση στήριξης 
(προαιρετική) RW120

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 y Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και έπειτα μετα-
κινήστε ή εγκαταστήστε την τηλεόραση. Διαφορετικά, υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

 y Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση στην οροφή ή σε επικλινή 
τοίχο, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό. 

 y Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη επιτοίχια βάση στήριξης της LG και 
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο 
προσωπικό.

 y Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά 
στην τηλεόραση και να ακυρωθεί η εγγύηση.

 y Χρησιμοποιήστε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που πληρούν 
το πρότυπο VESA. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς 
που οφείλονται σε κακή χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων 
εξαρτημάτων.

 y Το μήκος της βίδας από την εξωτερική επιφάνεια του πίσω 
καλύμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8 χιλ.

Επιτοίχια βάση στήριξης

Πίσω κάλυμμα Κανονική βίδα
: M4 x L10

Επιτοίχια βάση στήριξης
Πίσω κάλυμμα

μέγ.8 χιλ

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 y Χρησιμοποιήστε τις βίδες που αναφέρονται στις προδιαγραφές 
βιδών του προτύπου VESA.

 y Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και τα απαραίτητα εξαρτήματα.

 y Η επιτοίχια βάση στήριξης είναι προαιρετική. Μπορείτε να 
αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.

 y Το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την 
επιτοίχια βάση στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με 
το κατάλληλο μήκος.

 y Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες της 
επιτοίχιας βάσης στήριξης.
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Συνδέσεις (ειδοποιήσεις)
Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε διάφορες 
εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση και αλλάξτε λειτουργίες 
εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση 
εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με 
κάθε συσκευή. Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν: 
Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν δέκτες HD, 
συσκευές αναπαραγωγής DVD, VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές 
αποθήκευσης USB, υπολογιστές, παιχνιδομηχανές και άλλες 
εξωτερικές συσκευές.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 y Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα 
με το μοντέλο.

 y Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση, 
ανεξάρτητα από τη σειρά της θύρας της τηλεόρασης.

 y Για να εγγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μια συσκευή 
εγγραφής DVD ή VCR, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο 
εισόδου τηλεοπτικού σήματος στη συσκευή εγγραφής DVD ή VCR. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή.

 y Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού 
εξοπλισμού.

 y Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην τηλεόραση, 
χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με την 
παιχνιδομηχανή.

 y Στη λειτουργία PC, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος λόγω της 
ανάλυσης, του κάθετου πλέγματος, της αντίθεσης ή της 
φωτεινότητας. Εάν υπάρχει θόρυβος, αλλάξτε την ανάλυση στη 
λειτουργία PC ή το ρυθμό ανανέωσης ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα 
και την αντίθεση στο μενού ΕΙΚΌΝΑ, μέχρι να είναι καθαρή η 
εικόνα.

 y Σε λειτουργία PC, ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης ενδεχομένως να 
μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με την κάρτα γραφικών.

Σύνδεση Κεραίας
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας στον τοίχο με ένα 
καλώδιο RF (75 Ω).

 y Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος για τη χρήση 
περισσότερων από 2 τηλεοράσεων.

 y Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή, εγκαταστήστε έναν 
ενισχυτή σήματος για τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας.

 y Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση της 
κεραίας, δοκιμάστε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κεραίας 
στη σωστή κατεύθυνση.

 y Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.
 y Υποστηριζόμενος ήχος DTV: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus, HE-AAC

Σύνδεση δορυφορικής κεραίας
(Μόνο σε δορυφορικά μοντέλα)
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική κεραία, μέσω μιας 
δορυφορικής υποδοχής με δορυφορικό καλώδιο (75 Ω).

Σύνδεση μονάδας CI
Παρακολουθήστε κρυπτογραφημένες (συνδρομητικές) υπηρεσίες 
στη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης.

 y Ελέγξτε αν η μονάδα CI έχει τοποθετηθεί στην εσοχή κάρτας 
PCMCIA με τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση και στην υποδοχή 
κάρτας PCMCIA.

 y Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει εικόνα και ήχο κατά τη σύνδεση 
CI+ CAM, επικοινωνήστε με τον πάροχο επίγειων/καλωδιακών/
δορυφορικών υπηρεσιών.

Σύνδεση υπολογιστή
Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας στην είσοδο HDMI, ρυθμίστε την 
Ετικέτα εισόδου της εισόδου HDMI σε PC.

 (Πηγές εισόδου) (τηλεχειριστήριο)  Όλες οι είσοδοι  
ΕΙΚΌΝΙΔΙΌ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   PC

Άλλες συνδέσεις
Συνδέστε την τηλεόρασή σας με εξωτερικές συσκευές. Για την κα-
λύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου, συνδέστε την εξωτερική 
συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI. Δεν παρέχεται 
ξεχωριστό καλώδιο.

 y Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI:
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Ανάλογα με το μοντέλο)
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Τηλεχειριστήριο

(Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, 
ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του 
τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και 
χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της 
μπαταρίας, αντικαταστήστε τις μπαταρίες (1,5 V AAA) αντιστοιχώ-
ντας τα άκρα  και  με την ετικέτα στο εσωτερικό της θήκης και 
κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, 
εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 y Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.

 y Το τηλεχειριστήριο δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα 
πωλήσεων στην αγορά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς τον 
αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.

* Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα 
για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

 (Κουμπί λειτουργίας)  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 
τηλεόραση.

   Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, 
τηλεόρασης, DTV.

 (Πηγές εισόδου)  Αλλαγή της πηγής εισόδου.
 (Γρήγορες ρυθμίσεις)  Πρόσβαση στην επιλογή γρήγορων 

ρυθμίσεων.
  Εάν μεγεθύνετε την επιλεγμένη περιοχή, μπορείτε να 

την προβάλετε σε πλήρη οθόνη.
 (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)  Πραγματοποιήστε αναζήτηση για περιεχόμενο, 

όπως τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και άλλα βίντεο, ή 
αναζήτηση στο web πληκτρολογώντας τους όρους αναζήτησης στο 
πλαίσιο αναζήτησης.

  Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε στην ψηφιακή 
λειτουργία.
Αριθμητικά πλήκτρα  Πληκτρολόγηση αριθμών. 
Αλφαβητικά κουμπιά  Πληκτρολόγηση γραμμάτων.

  Πρόσβαση στη λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων. 
 (Κενό διάστημα)  Αφήνει ένα κενό διάστημα στο πληκτρολό-

γιο της οθόνης.
  Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος.

  Σας επιστρέφει στο προηγούμενο πρόγραμμα που 
παρακολουθούσατε.

*  Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή ή την Live TV 
με τα αριθμητικά κουμπιά που αντιστοιχούν στις λειτουργίες.

    Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου. 
   Προβολή των πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος 

και της οθόνης.
 (ΣΙΓΑΣΗ)  Σίγαση όλων των ήχων.

    Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.
    Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη.
,  Κουμπιά υπηρεσιών μετάδοσης  Συνδέεται στην υπηρεσία 

Μετάδοσης βίντεο.
 (ΑΡΧΙΚΌ ΜΕΝΌΥ)  Πρόσβαση στο αρχικό μενού.

- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  εμφανίζεται το προηγού-
μενο ιστορικό.

  Προβάλλει τη λίστα των Κανάλια και των Προτεινόμενα.
  Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

  Διαγράφει όλα τα μηνύματα από την οθόνη και επιστρέφει στη 
λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης.
Κουμπιά teletext (  )  Αυτά τα κουμπιά 
χρησιμοποιούνται για το teletext.

*  Προσφέρει περιεχόμενο που έχει σχέση με το 
πρόγραμμα που παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη στιγμή.
Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)  Κύλιση 
στα μενού ή τις επιλογές.

   Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των 
καταχωρήσεων.

  Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.
   Εκκίνηση εγγραφής και προβολή του μενού εγγραφής.

(μόνο το μοντέλο Time MachineReady )
  Επιστροφή στη λειτουργία LIVE TV (ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ).

Κουμπιά ελέγχου ( )  Ελέγχει περιεχόμενα 
πολυμέσων.

, , ,   Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε 
ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού. 

1 2 1
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Συντήρηση
Καθαρισμός της τηλεόρασης
Καθαρίζετε τακτικά την τηλεόραση για τη διατήρηση της βέλτιστης 
απόδοσης και την επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

 y Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση και έχετε 
αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα καλώδια.

 y Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την 
πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από κεραυνούς ή 
αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης.

Οθόνη, πλαίσιο, έπιπλο και βάση
Για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους ρύπους, σκουπίστε την 
επιφάνεια με ένα στεγνό, καθαρό και μαλακό πανί.
Για να απομακρύνετε την έντονη βρωμιά, σκουπίστε την επιφάνεια 
με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε βρέξει ελαφρώς με καθαρό νερό 
ή ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, σκουπίστε αμέσως την 
επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.

 y Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά 
στην οθόνη.

 y Μην πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την επιφάνεια της οθόνης με 
τα νύχια σας ή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να 
προκληθούν γρατσουνιές και παραμορφώσεις της εικόνας.

 y Μη χρησιμοποιείτε χημικά, γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά 
στο προϊόν.

 y Μην ψεκάζετε υγρά στην επιφάνεια της συσκευής. Αν εισέλθει 
νερό στο εσωτερικό της τηλεόρασης, ενδέχεται να προκληθεί 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.

Καλώδιο τροφοδοσίας
Απομακρύνετε τακτικά τη συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά από το 
καλώδιο τροφοδοσίας.

Καταπολέμηση του φαινομένου “μόνιμης 
αποτύπωσης εικόνων” στην οθόνη της 
τηλεόρασής σας

 y Αν μια στατική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής 
σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτυπώνεται και προκαλεί 
μόνιμη παραμόρφωση στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται 
“διατήρηση ίχνους εικόνας” (burn-in) και δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

 y Αν η αναλογία εικόνας της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε 4:3 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα 
κάποια εικόνα στην πανοραμική περιοχή της οθόνης.

 y Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων στην οθόνη της 
τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα (2 ή περισσότερες ώρες 
για τηλεοράσεις LCD), προκειμένου να μην αποτυπωθούν μόνιμα 
στην οθόνη.

Αντιμετώπιση 
προβλήματος
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το 
τηλεχειριστήριο.

 y Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και 
προσπαθήστε ξανά.

 y Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του 
τηλεχειριστηρίου.

 y Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και αν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά (  με ,  με ).

Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν ακούγεται ήχος.
 y Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
 y Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην 
πρίζα.

 y Συνδέστε άλλα προϊόντα, για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η 
πρίζα.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται ξαφνικά.
 y Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η 
τροφοδοσία.

 y Ελέγξτε εάν τα στοιχεία Χρονοπρογραμματισμός αδράνειας 
/ Απενεργοποίηση χρονόμετρου είναι ενεργοποιημένα στις 
ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτες.

 y Ελέγξτε εάν η Αυτόματη απενεργοποίηση είναι 
ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις Γενικά  Λειτουργία Eco. 
(Ανάλογα με το μοντέλο)

 y Αν δεν υπάρχει σήμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, η 
τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά 
αδράνειας.

Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή (HDMI), προβάλλεται η 
ένδειξη “Δεν υπάρχει σήμα” ή “Μη έγκυρη μορφή”. 

 y Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης με χρήση του 
τηλεχειριστηρίου.

 y Επανασύνδεση του καλωδίου HDMI.
 y Επανεκκίνηση του υπολογιστή με την τηλεόραση ενεργοποιημένη.
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Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

Μοντέλο

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (χιλ.) Βάρος (kg) Κατανάλωση 
ενέργειας

(Προεπιλεγμένη 
κατάσταση)

Ενεργειακές 
απαιτήσειςΜε τη βάση Χωρίς τη βάση Με τη βάση Χωρίς τη βάση

24MT49S 556 x 392,7 x 143,4 556 x 345,2 x 54,7 3,5 3,2 25 W 19 V  2,0 A
28MT49S 641,5 x 444,0 x 178,8 641,5 x 396,3 x 59,5 5,0 4,5 28 W 19 V  2,0 A

Προδιαγραφές Ασύρματης Μονάδας
 y Καθώς τα κανάλια ζώνης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ή να προσαρμόσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το 
προϊόν έχει διαμορφωθεί για τον πίνακα τοπικών συχνοτήτων.

 y Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της 
συσκευής και του σώματος.

0197

0197
Προδιαγραφές μονάδας ασύρματου LAN (LGSWFAC71)

Ασύρματου LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Εύρος συχνοτήτων Ισχύς εξόδου (μέγ.)

2.400 έως 2.483,5 MHz
5.150 έως 5.725 MHz

5.725 έως 5.850 MHz (Για χώρες εκτός E.Ε.)

13 dBm
16,5 dBm
10 dBm

* Το “IEEE802.11ac” δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.



Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

ΕΛ
Λ

Η
Ν

ΙΚ
Α

11

Τροφοδοτικό AC/DC

Κατασκευαστής: Lien Chang
Μοντέλο: LCAP16B-E, LCAP21C

Κατασκευαστής: Honor
Μοντέλο: ADS-45FSN-19 19040GPG,

ADS-45SN-19-3 19040G
Είσοδος: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz

Έξοδος: DC 19 V  2,1 A 

Μέγεθος μονάδας CI (Π x Υ x Β) 100,0 χιλ. x 55,0 χιλ. x 5,0 χιλ.

Συνθήκες 
περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 40 °C
Υγρασία λειτουργίας Λιγότερο από 80 %

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 °C έως 60 °C
Υγρασία αποθήκευσης Λιγότερο από 85 %

(ανάλογα με τη χώρα)

Ψηφιακή τηλεόραση Αναλογική τηλεόραση

Σύστημα τηλεόρασης

DVB-T
DVB-T2
DVB-C

DVB-S/S2

PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L

Κάλυψη καναλιού
(Ζώνη)

DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2

46 ~ 862 MHz
950 ~ 2.150 MHz 46 ~ 890 MHz

VHF III: 174 ~ 230 MHz
UHF IV: 470 ~ 606 MHz
UHF V: 606 ~ 862 MHz

Ζώνη S II: 230 ~ 300 MHz
Ζώνη S III: 300 ~ 470 MHz

Μέγιστος αριθμός 
προγραμμάτων που 

μπορούν να αποθηκευτούν
6.000 2.000

Σύνθετη αντίσταση 
εξωτερικής κεραίας 75 Ω
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η 
τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο. Μπορείτε να αποφύγετε πολλούς τραυματισμούς, κυρίως 
παιδιών, με τα εξής απλά μέτρα πρόληψης:

 y Χρησιμοποιείτε έπιπλα ή βάσεις που προτείνει ο κατασκευαστής 
της τηλεόρασης.

 y Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που στηρίζουν με ασφάλεια την 
τηλεόραση.

 y Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν εξέχει από την άκρη του 
επίπλου στήριξης.

 y Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια 
ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την 
τηλεόραση με κατάλληλο τρόπο.

 y Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά 
που μπορεί να παρεμβάλλονται μεταξύ της τηλεόρασης και του 
επίπλου στήριξης.

 y Ενημερώστε τα παιδιά ότι είναι επικίνδυνο να σκαρφαλώνουν στο 
έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Εάν αποθηκεύσετε ή αλλάξετε τη θέση της υπάρχουσας τηλεόρασής 
σας, ισχύουν τα παραπάνω.

Σύμβολα

Υποδεικνύει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

Υποδεικνύει το συνεχές ρεύμα (DC).

Υποδεικνύει τον εξοπλισμό κατηγορίας ΙΙ.

Υποδεικνύει την κατάσταση αναμονής.

Υποδεικνύει την "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" (λειτουργία).

Υποδεικνύει επικίνδυνη τάση.



ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον 
αριθμό σειράς της τηλεόρασης.
Αν χρειαστείτε κάποια εργασία 
συντήρησης, ανατρέξτε στην ετικέτα 
που βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα και 
αναφέρετε τις σχετικές πληροφορίες στον 
αντιπρόσωπο.
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