
��������	�
�����	
�������	��������
�
���������	
�����
���	�������	���� !"#!$%&���� !"�!$%&���'!���(!$)&���'#!���*!$)&����(!��#!$)�











Σίγαση

της λίστας καναλιών

: Αναπαραγωγή/Παύση

Teletext

Πλήκτρα εκμάθησης.
Το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή έχει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
Σε κάθε πλήκτρο μπορούν να αντιγραφούν κάποιες από τις λειτουργίες 
του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

1. Τοποθετείστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αντικριστά με το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή.
Τα 2 τηλεχειριστήρια να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, σε απόσταση περίπου 3 εκατοστά.
2. Πατήστε το πλήκτρο SETUP του τηλεχειριστηρίου του LEGENT παρατεταμένα μέχρι να ανάψει έντονα το 
κόκκινο led. Αφήνοντάς το, το κόκκινο led θα μείνει σταθερά αναμμένο.
3. Πατήστε το πλήκτρο POWER από το τηλεχειριστήριο του LEGENT και το κόκκινο led θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα  πατήστε το πλήκτρο POWER του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Το κόκκινο led 
θα αναβοσβήσει 2 φορές για επιβεβαίωση και στη συνέχεια θα μείνει σταθερά αναμμένο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 & 4 για τα υπόλοιπα πλήκτρα. Τέλος, πατήστε 1 φορά το πλήκτρο SETUP 
για αποθήκευση των κωδικών στο τηλεχειριστήριο.















































     Records the TV programme to the connected 
           storage device.

TIMER: Call directly Timer menu to view or set timers

Mutes audio output of the receiver.

Learning Function Buttons
The remote control of the receiver has 4 learning function buttons.
In every button can be copy the function of some buttons of the
TV’s remote control.

1. Place the TV remote control facing the receiver's remote control  
approximately 3 cm.  
2. Press the SETUP key until intense light the led. Leaving the led will stay lit steadily. 
3. Press the POWER button on the receiver's remote control and the led will blink.  
4. Press the POWER button on the TV remote control within 3 sec and the led  
will flash 2 times for confirmation and then will stay lit steadily.  
5. Repeat steps 3 & 4 for the other buttons.  
Press the SETUP button to save the codes in the remote control.  




































