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Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet

Κατ' αρχάς, θα πρέπει να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω ασύρματης
(Wi-Fi) ή ενσύρματης σύνδεσης. Θα χρειαστείτε σύνδεση στο Internet: για λεπτομέρειες,
συμβουλευτείτε την υπηρεσία παροχής Internet. Παραλείψτε αυτό το βήμα, εάν η
τηλεόρασή σας είναι ήδη συνδεδεμένη στο Internet.

Οδηγός ρύθμισης
Android TV™

Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης στο Internet και τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως τη διεύθυνση MAC, επιλέξτε
[Βοήθεια] στο κάτω μέρος του μενού Home και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Προβολή κατάστασης δικτύου].

Ασύρματη σύνδεση στο Internet (μέσω Wi-Fi)
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Συνδέοντας την τηλεόραση στο Internet, μπορείτε να
κατεβάζετε εφαρμογές και παιχνίδια και να
απολαμβάνετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες βίντεο, όπως
γίνεται και από τα smartphone και τα tablet. Αυτός ο
οδηγός επεξηγεί τη διαδικασία ρύθμισης της
τηλεόρασης, προκειμένου να χρησιμοποιεί αυτές τις
δυνατότητες.
Δεν θα χρειαστείτε αυτόν τον οδηγό, εάν θέλετε να
χρησιμοποιείτε την τηλεόραση μόνο για να
παρακολουθείτε συνηθισμένα τηλεοπτικά
προγράμματα.

Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο, για να εμφανιστεί το μενού Home.
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Επιλέξτε τα σωστά βήματα ρύθμισης για τον ασύρματο δρομολογητή σας:

Υποστηρίζει ο δρομολογητής σας τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup);




Ναι

Όχι ή δεν γνωρίζω

Χρήση του κουμπιού WPS για
σύνδεση

Σύνδεση στο Internet με χρήση καλωδίου LAN (δικτύου)
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Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στη θύρα LAN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.

Χειροκίνητη επιλογή του SSID
 Επιλέξτε το SSID του δρομολογητή σας
στην οθόνη.
Το SSID είναι το αναγνωριστικό όνομα
του ασύρματου δρομολογητή. Το SSID
και ο κωδικός πρόσβασης (κλειδί
ασφαλείας) ενδέχεται να αναγράφονται
σε μια ετικέτα που είναι κολλημένη στο
δρομολογητή σας. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών του δρομολογητή.

 Επιλέξτε [Σύνδεση μέσω WPS] στην
οθόνη.
 Πιέστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή
σας.

Η τηλεόραση θα συνδεθεί αυτόματα στο Internet μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Εάν η τηλεόρασή σας δεν συνδεθεί στο Internet αυτόματα
Η τηλεόραση μπορεί να μην συνδεθεί στο Internet αυτόματα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας.
Επιλέξτε [Ρυθμίσεις δικτύου] στο κάτω μέρος του μενού Home, για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το δίκτυό σας.

( Όλες οι εικόνες και οι απεικονίσεις οθόνης
εμφανίζονται στην αγγλική έκδοση.)

* Δεν παρέχεται τηλεχειριστήριο Touchpad με όλα τα μοντέλα.
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(Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.)

Λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών

Στο μενού Home, μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε
[Ρυθμίσεις δικτύου] — [Wi-Fi].

 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης
για το δρομολογητή.
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Σύνδεση στο λογαριασμό Google™ από την τηλεόραση

Παραλείψτε αυτό το βήμα, αν συνδεθήκατε στο λογαριασμό Google μέσω της τηλεόρασης
κατά την αρχική ρύθμιση.
Ένας λογαριασμός Google σάς παρέχει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες της Google.
Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα λογαριασμό Google χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή smartphone, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό για να συνδεθείτε.

Σύνδεση στο λογαριασμό Google από την τηλεόραση
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Επιλέξτε [Google Play Store] στην
ενότητα [Εφαρμογές] στο μενού Home.

Η οθόνη σύνδεσης στο λογαριασμό Google εμφανίζεται
επίσης όταν συνδέεστε στο Internet κατά την αρχική
ρύθμιση ή όταν ανοίγετε ορισμένες εφαρμογές.

Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές και παιχνίδια από το Google Play store στην
τηλεόραση, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα smartphone και τα tablet.
Μπορείτε να κατεβάσετε μόνο εφαρμογές και παιχνίδια που είναι συμβατά με τηλεοράσεις. Μπορεί να διαφέρουν από τις
εφαρμογές και τα παιχνίδια που διατίθενται για smartphone/tablet.
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Για να αποσυνδεθείτε

Δημιουργία ενός λογαριασμού Google

Πληροφορίες για τις εφαρμογές επί
πληρωμή
Στο Google Play store υπάρχουν δωρεάν εφαρμογές,
αλλά και εφαρμογές επί πληρωμή. Για να αγοράσετε
μια εφαρμογή επί πληρωμή, θα πρέπει να έχετε έναν
κωδικό προπληρωμένης δωροκάρτας Google Play ή τα
στοιχεία μιας πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να
αγοράσετε μια δωροκάρτα Google Play από διάφορα
καταστήματα λιανικής πώλησης.

Επισκεφτείτε αυτήν την τοποθεσία web χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή ένα
smartphone:
http://accounts.google.com/signup

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή
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 Επιλέξτε [Google Play Store] στην ενότητα
[Εφαρμογές] του μενού Home.
 Επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε
και, στη συνέχεια, απεγκαταστήστε την εφαρμογή.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης,
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να συνδεθείτε.
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Επιλέξτε [Google Play Store] στην
ενότητα [Εφαρμογές] του μενού Home.

Επιλέξτε [Προσωπικό] στις [Ρυθμίσεις] του μενού Home
και, στη συνέχεια, διαγράψτε το λογαριασμό σας από
την τηλεόραση.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός λογαριασμού Google με χρήση της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιήστε υπολογιστή ή smartphone για το σκοπό αυτό.
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Λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών από το
Google Play™ Store

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google κατά την αρχική ρύθμιση της
τηλεόρασής σας.
 Συνδέστε την τηλεόραση στο Internet κατά την αρχική ρύθμιση της τηλεόρασης.
 Στην οθόνη [Σύνδεση στο Google] που εμφανίζεται κατά την αρχική ρύθμιση της τηλεόρασης, επιλέξτε [Χρήση
τηλεφώνου ή φορητού υπολογιστή].
 Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone, για να επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία web και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
g.co/AndroidTV

Επιλέξτε μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι
που θέλετε να κατεβάσετε και, στη
συνέχεια, εγκαταστήστε την εφαρμογή.
Θα ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής.
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Χρήση της υπηρεσίας Internet της Sony

Εάν συνδεθείτε στο Internet και εισέλθετε στην υπηρεσία Internet της Sony, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες, όπως την ηλεκτρονική υπηρεσία παροχής βίντεο και
την ηλεκτρονική υπηρεσία παροχής μουσικής.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό SEN.
Αυτές οι υπηρεσίες προβλέπεται να γίνουν διαθέσιμες μετά από μια ενημέρωση λογισμικού
που θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2015.

Δημιουργία ενός
λογαριασμού SEN

Σύνδεση στην τηλεόραση
με το λογαριασμό SEN

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός
λογαριασμού SEN με χρήση της
τηλεόρασης. Για να δημιουργήσετε το
λογαριασμό σας, χρησιμοποιήστε
υπολογιστή ή smartphone.
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Επισκεφτείτε αυτήν την τοποθεσία web
χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή
ένα smartphone:
https://account.
sonyentertainmentnetwork.com

Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης,
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να συνδεθείτε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη,
για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
SEN.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η εφαρμογή θα
εγκατασταθεί αυτόματα. Το εικονίδιό της
θα εμφανιστεί στο μενού Home, από όπου
θα μπορείτε να την ανοίξετε.

Αφού συνδεθείτε και πιέσετε το κουμπί
HOME στο τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης, θα εμφανιστούν
προτάσεις για εσάς στο μενού Home.

Επιλέξτε το εικονίδιο της υπηρεσίας
Internet της Sony στο μενού Home.

Η οθόνη σύνδεσης στο λογαριασμό SEN εμφανίζεται
επίσης όταν συνδέεστε στο Internet κατά την αρχική
ρύθμιση. Μπορείτε να συνδεθείτε και από αυτήν την
οθόνη.

• Οι επωνυμίες Google, Google Play, Android TV και άλλες αποτελούν εμπορικά
σήματα της Google Inc.
• Ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες,
ανάλογα με την περιοχή/χώρα.
• Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Το αναγνωριστικό σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι σήμα πιστοποίησης της
Wi-Fi Alliance.
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