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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη
φορά το προϊόν.
Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική
χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Για την ασφάλεια σας παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας αλλά και
τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν.
2. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές µέρος είναι πιθανόν να τις χρειαστείτε
µελλοντικά.
3. Να εφαρµόζετε και να υπακούτε σε όλες τις προειδοποιήσεις που επισηµαίνονται ή
αναφέρονται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας.
4. Να εφαρµόζετε και να υπακούτε σε όλες τις οδηγίες που επισηµαίνονται ή
αναφέρονται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας.
5. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά στο νερό. Προειδοποίηση: Για να µειώσετε
τη πιθανότητα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε
υγρασία.
6. Πάντα να καθαρίζετε την οθόνη µε ένα µαλακό στεγνό πανί. Αν η συσκευή χρειάζεται
επιπλέον καθαρισµό ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισµός της οθόνης» των οδηγιών
χρήσης.
7. Οι σχισµές και οι τρύπες που βλέπετε γύρω από το σασί της συσκευής είναι
απαραίτητες για την αποτελεσµατική απαγωγή της θερµότητας από το εσωτερικό της.
Για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και για να το προστατέψετε από
πιθανή υπερθέρµανση αυτές οι τρύπες ή σχισµές δεν πρέπει να φράσσονται ή να
καλύπτονται.
8. Αποφύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε σηµείο που εκτίθεται σε άµεση ηλιακή
ακτινοβολία ή σε σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (σόµπες, καλοριφέρ
κλπ).
9. Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε την οθόνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα
αποσυνδέστε το τροφοδοτικό της από τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.
10. Οποιαδήποτε συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται µόνο από κατάλληλα
εξειδικευµένο προσωπικό. Επισκευή της συσκευής απαιτείται όταν έχει φθαρεί ή
καταστραφεί. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: Aν το καλώδιο τροφοδοσίας ή
το τροφοδοτικό έχουν καταστραφεί, αν οποιοδήποτε υγρό (ή σταγόνες από αυτό) πέσει
στο εσωτερικό της, αν η συσκευή εκτεθεί σε υγρασία ή βροχή, αν δεν λειτουργεί
φυσιολογικά ή αν σας πέσει στο δάπεδο.
11. Αυτό το προϊόν προορίζεται µόνο για ψυχαγωγική χρήση. ∆εν είναι κατάλληλο για
ειδικές χρήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Για νεότερες εκδόσεις των οδηγιών χρήσης ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www. tele.gr
& www.mytele.gr
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά µε το προϊόν επικοινωνήστε µε την TELEIMPEX
AE στο τηλ: 210 5584180

LCD-M 7

2

Καθαρισµός της οθόνης
• Πριν καθαρίσετε την οθόνη βεβαιωθείτε πως έχετε σβήσει τη τηλεόραση.
• Ποτέ µην ψεκάζετε ή στάζετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη ή
στο πλαστικό περίβληµα της.
Για να καθαρίσετε την οθόνη:
1.
Σκουπίστε την οθόνη µε ένα καθαρό, µαλακό χωρίς χνούδι πανί. Έτσι θα
αφαιρέσετε τη σκόνη και άλλα σωµατίδια από την επιφάνεια της οθόνης.
2.
Αν η επιφάνεια της οθόνης δεν καθαρίσει µε το απλό σκούπισµα µε πανί,
στάξτε λίγες σταγόνες υγρό καθαρισµού για οθόνες που δεν έχει στα συστατικά
του αλκοόλ ή αµµωνία σε ένα καθαρό, µαλακό χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό
καθαρίστε µε πολύ απαλές κινήσεις την οθόνη.
Για να καθαρίσετε το πλαστικό περίβληµα της συσκευής:
1.
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό στεγνό πανί.
2.
Αν το πλαστικό περίβληµα της τηλεόρασης δεν καθαρίσει µε το απλό
σκούπισµα µε πανί, στάξτε λίγες σταγόνες, υγρό καθαρισµού που δεν έχει στα
συστατικά του αλκοόλ ή αµµωνία και δεν έχει στη σύνθεση του υλικά που µπορεί να
χαράξουν το πλαστικό (υλικά γυαλίσµατος για µεταλλικές επιφάνειες), σε ένα
καθαρό, µαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό το πανί σκουπίστε το περίβληµα της
συσκευής.
Άρνηση ευθύνης
Η κατασκευάστρια δεν συνιστά τη χρήση οποιουδήποτε καθαριστικού, για οθόνες ή
περιβλήµατα, που έχει στα συστατικά του αλκοόλη ή αµµωνία. Μερικά χηµικά
καθαριστικά είναι γνωστό πως καταστρέφουν την οθόνη ή το πλαστικό περίβληµα
της συσκευής. Η κατασκευάστρια δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που µπορεί να
προέλθουν από τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών ή από την λανθασµένη χρήση
της συσκευής.
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Περιγραφή χειριστηρίων και εξαρτηµάτων

1. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης ή θέσης σε κατάσταση αναµονής
2. ∆ιακόπτης επιλογής λειτουργίας TV/AV
3. Επιλογή επόµενου καναλιού ή επιλογή επόµενης λειτουργίας
4. Επιλογή προηγούµενου καναλιού ή επιλογή προηγούµενης λειτουργίας
5. Ρύθµιση ηχητικής έντασης (αύξηση)
6. Ρύθµιση ηχητικής έντασης (µείωση)
7. Κουµπί ενεργοποίησης λειτουργικού µενού
8. Αισθητήρας υπερύθρων (τηλεχειριστηρίου)
9. Ακροδέκτης τάσης τροφοδοσίας (12V/DC)
10. Ακροδέκτης σύνδεσης ακουστικών
11. Ακροδέκτης σύνδεσης σήµατος AV
12. Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας
13. Αναδιπλούµενη ενσωµατωµένη κεραία
14. Πολλαπλός ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικών συσκευών
Χρωµατικός κώδικας πολλαπλού ακροδέκτη σύνδεσης
Κίτρινο χρώµα: είσοδος σήµατος Video 1
Κόκκινο χρώµα: είσοδος σήµατος Video 2
Λευκό χρώµα: Είσοδος σήµατος ήχου
Μαύρο χρώµα: Είσοδος τροφοδοσίας 12V/DC το + είναι στο κέντρο του ακροδέκτη
Επιλογή πηγής τροφοδοσίας
Η τηλεόραση µπορεί να τροφοδοτηθεί είτε µέσω του αντάπτορα τροφοδοσίας που
την συνοδεύει (230V AC σε 12V DC) είτε από µπαταρία αυτοκινήτου 12V DC.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή σύνδεση της πολικότητας.
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Βασικές λειτουργίες
Τηλεχειριστήριο
Σηµειώσεις:
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων
της τηλεόρασης-οθόνης
Αποφύγετε να πιέσετε µε υπερβολική δύναµη, να
χτυπήσετε ή να αποσυναρµολογήσετε το τηλεχειριστήριο.
Αποφύγετε να πιέζετε ένα κουµπί συνεχόµενα και
γρήγορα. Το διάστηµα µεταξύ δύο πιέσεων ενός
κουµπιού δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 2
δευτερόλεπτα.
Λειτουργίες κουµπιών τηλεχειριστηρίου
MUTE (Σίγαση): Προσωρινή παύση ηχητικού σήµατος
Αριθµητικά κουµπιά (0-9) και κουµπιά άµεσης επιλογής καναλιού (-/--):
CH+: Πιέζοντας αυτό το κουµπί µεταβαίνετε στο επόµενο κανάλι
CH-: Πιέζοντας αυτό το κουµπί µεταβαίνετε στο προηγούµενο κανάλι
VOL+: Πιέζοντας αυτό το κουµπί αυξάνετε την ηχητική ένταση
VOL-: Πιέζοντας αυτό το κουµπί µειώνετε την ηχητική ένταση
AV/TV: Πιέζοντας αυτό το κουµπί επιλέγετε την λειτουργία τηλεόρασης ή οθόνης
CALL (Ένδειξη): Πιέζοντας αυτό το κουµπί εµφανίζεται ο αριθµός του καναλιού που
βλέπετε.
∆ιακόπτης POWER: Πιέζοντας αυτό το διακόπτη ενεργοποιείτε-απενεργοποιείτε την
συσκευή
MENU: Πιέζοντας αυτό το κουµπί εµφανίζονται οι βασικές επιλογές του µενού της
συσκευής ( PICTURE, SOUND, FUNCTION, SYSTEM, PRESET, TIME
SYS: Πιέζοντας αυτό το κουµπί επιλέγετε τον τρόπο απεικόνισης
CLOCK: Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιείτε την λειτουργία χρονοδιακόπτη
(σβήσιµο της οθόνης σε διάστηµα από 10 έως 240 λεπτών)
VIDEO MODE: Επιλέγετε την λειτουργία ZOOM
MIRROR: Επιλέγετε την κατοπτρική απεικόνιση της οθόνης
Αρχικές ενέργειες
Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας (12V/DC) στον ακροδέκτη τροφοδοσίας της
συσκευής.
Συνδέστε την εξωτερική πηγή σήµατος εικόνας και ήχου (αν το επιθυµείτε).
Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής (TV/AV).
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυµείτε (µέσω των κουµπιών επιλογής καναλιού).
Ρυθµίστε την ηχητική ένταση στο ηχητικό επίπεδο.
Πιέζοντας το κουµπί ΜENU εµφανίζονται οι ακόλουθες λειτουργικές επιλογές:
PICTURE (Ρυθµίσεις εικόνας): Πιέστε το κουµπί MENU για να επιλέξετε PICTURE
(χρησιµοποιήστε VOL+ και στη συνέχεια πιέστε το CH+/CH- για να επιλέξετε µια από
τις παραµέτρους ρυθµίσεων εικόνας (CONTRAST, BRIGHTNESS, SATURATION,
HUE, SHARPNESS)
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SOUND (Ρυθµίσεις ήχου): Πιέστε το κουµπί MENU για να επιλέξετε SOUND και
χρησιµοποιήστε τα VOL + / VOL- για να αυξήσετε ή να µειώσετε αντίστοιχα την
ηχητική ένταση.

TV CHANNEL (Τηλεοπτικό κανάλι): Πιέστε το κουµπί MENU για να επιλέξετε TV
CHANNEL στη συνέχεια πιέστε το CH+/CH- για να επιλέξετε µια από τις
παραµέτρους ρυθµίσεων: AUTO, MANUAL, FTNE, TUNE, BAND, SOUND, SYS,
SKIP και πιέστε VOL+ / VOL- για να ρυθµίσετε την τιµή της παραµέτρου που
επιλέξατε.

Παραδείγµατα ρυθµίσεων
Αυτόµατος συντονισµός: Πιέστε το CH- ή το CH+ για να επιλέξετε AUTO. Πιέστε
µια φορά το VOL+ ή VOL – για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτόµατου συντονισµού.
Μετά την ολοκλήρωση της αυτόµατης διαδικασίας συντονισµού τα κανάλια που
έχουν βρεθεί θα αποθηκευτούν σε θέσεις µνήµης της συσκευής.
Χειροκίνητος συντονισµός: Πιέστε το CH- ή το CH+ για να επιλέξετε MANUAL.
Πιέστε το VOL+ για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών µε αύξουσα σειρά ή πιέστε
το VOL – για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών µε φθίνουσα σειρά.
Λεπτοµερής συντονισµός: Πιέστε το CH- ή το CH+ για να επιλέξετε FINE TUNE και
στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τα VOL+ ή VOL – για να επιτύχετε την καλύτερη
δυνατή ποιότητα εικόνας.
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Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού: Χρησιµοποιήστε τα CH- / CH+ για να επιλέξετε
BAND και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τα VOL+ ή VOL – για να επιλέξετε την
µπάντα.
Επιλογή λόγου πλευρών: Χρησιµοποιήστε τα CH- / CH+ για να επιλέξετε 16:9 ή
4:3.
Περιστροφή εικόνας: Χρησιµοποιήστε τα CH- / CH+ για να επιλέξετε TURN και
στην συνέχεια χρησιµοποιήστε τα VOL+/VOL- για να επιλέξετε τον τρόπο
περιστροφής της εικόνας (SYS1,SYS2,SYS3 ή SYS4)
Σηµείωση: αν η στάθµη του σήµατος των καναλιών στην περιοχή σας είναι χαµηλή
η ποιότητα της εικόνας θα είναι προβληµατική ή ο δέκτης δεν θα λαµβάνει καθόλου
τηλεοπτικά κανάλια.
Σύντοµος οδηγός επίλυσης προβληµάτων
Πριν απευθυνθείτε στo τµήµα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας που εισάγει την
συσκευή συµβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα επίλυσης πιθανών προβληµάτων:
Πρόβληµα
∆εν ακούγεται ήχος και εικόνα

∆εν εµφανίζεται εικόνα
∆εν ακούγεται ήχος

Λήψη εικόνας µε παράσιτα

Μαύρη εικόνα

Κυµατιστή ή ασταθής εικόνα
Εικόνα µε είδωλο

Εικόνα µε χιόνια
Η εικόνα είναι ασπρόµαυρη

Πιθανή επίλυση προβλήµατος
Η πηγή τροφοδοσίας δεν είναι
συνδεδεµένη ή οι µπαταρίες είναι
εξαντληµένες.
Επαναλάβετε την διαδικασία
συντονισµού τηλεοπτικών καναλιών.
Ελέγξετε πως το ρυθµιστικό έντασης
είναι σε µέση θέση. Αν έχετε συνδέσει
ακουστικά δεν θα ακούγεται ήχος από το
ενσωµατωµένο µεγάφωνο.
Ρυθµίσετε την κεραία λήψης. Αν έχετε
συνδέσει εξωτερική κεραία ελέγξετε την
εγκατάσταση της.
Ελέγξετε τα ρυθµιστικά CONTRAST &
BRIGHTNESS της συσκευής.
Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι
πολύ χαµηλή.
Η κεραία δεν είναι καλά ρυθµισµένη ή το
τηλεοπτικό σήµα είναι πολύ ασθενές.
Η κεραία στοχεύει προς λάθος
κατεύθυνση. ∆ηµιουργούνται δυνατές
ανακλάσεις του τηλεοπτικού σήµατος σε
γειτονικά κτίρια.
Παρεµβολή από κυκλώµατα ανάφλεξης
κινητήρων ή λάµπες φθορισµού
Λανθασµένη θέση του ρυθµιστικού
έντασης χρώµατος (SATURATION).
Χαµηλή στάθµη του τηλεοπτικού
σήµατος

Σηµαντική σηµείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της συσκευής
µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την έκδοση του µοντέλου ή µπορεί να µεταβληθούν
χωρίς καµία άλλη προειδοποίηση.
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