GR Οδηγό γρήγορης έναρξης
1

Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας
(π.χ. τηλεόραση).

2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο επιλογής συσκευής
(π.χ.
) για 5 δευτερόλεπτα
μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία
LED ρύθμισης.

3

Αναζητήστε τον τετραψήφιο
κωδικό για τη μάρκα σας στην ενότητα
‘Κατάλογος με τις μάρκες’ σε αυτό τον
Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Μάρκα..........τετραψήφιος Μάρκα..........τετραψήφιος
κωδικός
κωδικός

5 sec.
5 SEC.

Ε ισαγάγετε τον κωδικό,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
πλήκτρα.

5-60 SEC.

4

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
. Αφήστε το αμέσως μόλις η
συσκευή απενεργοποιηθεί.
• Αυτό το βήμα συνήθως
διαρκεί από 5 έως 60
δευτερόλεπτα.

5

Ε νεργοποιήστε τη συσκευή σας.
Δοκιμάστε τα πλήκτρα που
χρειάζεστε για το χειρισμό της.

Κατάλογος με τις μάρκες

5-60 sec.

Akai.....................................0074
Basic Line.........................0325
Blue Sky............................0395
BT Vision..........................3742
Carrefour.........................0492
CyberHome...................0672
Daewoo...........................0692
Digiturk.............................0783
Echostar............................0866
Emerson...........................0917
Firstline..............................1008
Foxtel.................................1029
France Telecom............1033
Haier..................................1175
Hisense.............................1249
Hitachi...............................1251
Humax..............................1298
JVC......................................1464
Kabel Deutschland.....1468
Kathrein............................1486
LG........................................1628
Loewe...............................1660

Magnum...........................1709
Medion..............................1787
Mivar..................................1857
Numericable..................3949
Pace....................................2134
Panasonic.........................2153
Philips.................................2195
Premiere..........................3666
Proline...............................2274
Saivod................................2439
Samsung...........................2448
Sanyo.................................2462
Sharp..................................2550
Sky.......................................2610
Skymaster........................2621
Sony....................................2679
TCL.....................................2856
TechniSat..........................2873
Telefonica.........................2913
TNT....................................4184
Toshiba..............................3021
Vestel.................................3148

Ε άν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί
σωστά, πατήστε παρατεταμένα αυτό το
πλήκτρο. Αφήστε το αμέσως μόλις
λειτουργήσει.

6

 ατήστε το ¹λήκτρο ε¹ιλογής
Π
συσκευής δύο φορές για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

2x
Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής συσκευής, για να επιλέξετε
τη συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε:
,
,
ή
.
Σημαντικές
Σε περίπτωση που κάνατε λάθος:
• Πατήστε το πλήκτρο επιλογής συσκευής δύο φορές, για έξοδο από
τη λειτουργία ρύθμισης. Η κόκκινη λυχνία ρύθμισης σβήνει.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Γ ια μάρκες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο, ανατρέξτε
στον κατάλογο με τις μάρκες στο πίσω μέρος του εγχειριδίου
χρήσης.
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