Apple TV Remote
Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια Touch του Apple TV Remote για να διαμορφώσετε το Apple TV σας.

Σαρώστε αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω για να επισημάνετε στοιχεία κατά τη διαμόρφωση. Όταν πιέζετε
την επιφάνεια Touch, ακούγεται ένας ήχος «κλικ» και επιλέγεται το επισημασμένο στοιχείο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τα κουμπιά του Apple TV Remote,
ανατρέξτε στην ενότητα Πλοήγηση στο Apple TV.
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Πλοήγηση στο Apple TV
Η οθόνη Αφετηρίας στο Apple TV σάς παρέχει εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές και σε ρυθμίσεις.
Παράλληλα, όταν επισημάνετε μια εφαρμογή που βρίσκεται στην πάνω γραμμή, ενδέχεται να βλέπετε
συντομεύσεις εφαρμογής στην πάνω πλευρά της οθόνης Αφετηρίας. Για να αλλάξετε την όψη της οθόνης
Αφετηρίας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της οθόνης Αφετηρίας.

Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια Touch και τα κουμπιά στο Apple TV Remote για να πλοηγηθείτε στο Apple
TV.

Πλοήγηση στο Apple TV: Σαρώστε αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω στην επιφάνεια Touch. Η επισημασμένη
εφαρμογή επεκτείνεται ελαφρά.

Επιλογή στοιχείου: Σαρώστε για να επισημάνετε το στοιχείο και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch.
Πρόσβαση σε θεματικά μενού: Πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch. Εάν επισημάνατε ένα
στοιχείο που διαθέτει περισσότερες επιλογές, εμφανίζονται σε ένα αναδυόμενο μενού.
Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης: Εάν εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου,
σαρώστε κατά μήκος των χαρακτήρων για να επισημάνετε έναν και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για
να τον επιλέξετε. Για να αλλάξετε πληκτρολόγια, σαρώστε προς τα κάτω και επιλέξτε κεφαλαία
γράμματα, πεζά γράμματα ή ειδικά σύμβολα. Για να εισαγάγετε έναν εναλλακτικό χαρακτήρα (όπως ένα
γράμμα με τόνο), επισημάνετε τον χαρακτήρα και μετά πιέστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch για να
επιλέξετε μια επιλογή.
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη: Πατήστε το κουμπί

.

Επιστροφή στην οθόνη Αφετηρίας: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας
Προβολή ανοιχτών εφαρμογών: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας
Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

.
δύο φορές. Δείτε την ενότητα

Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αφετηρίας
και μετά επιλέξτε «Ύπνος». Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου ή
αφύπνισή του.
Ανοίξτε την Αναζήτηση. Πατήστε το κουμπί αναζήτησης για να εκκινήσετε την εφαρμογή «Αναζήτηση»
και να βρείτε περιεχόμενο που θέλετε να παρακολουθήσετε.
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Προσαρμογή της οθόνης Αφετηρίας
Η πάνω γραμμή της οθόνης Αφετηρίας είναι ένα υπέροχο σημείο για τις αγαπημένες σας εφαρμογές.
Όταν επισημάνετε μια εφαρμογή στην πάνω γραμμή, λαμβάνετε συντομεύσεις μέσω των οποίων μπορείτε
να μεταβείτε σε περιεχόμενο χωρίς να ανοίγετε πρώτα την εφαρμογή.
Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες εφαρμογές θα εμφανίζονται στην πάνω γραμμή και να τις τακτοποιείτε
με τη σειρά που προτιμάτε ή να διαγράψετε εφαρμογές που εμφανίζονται στην οθόνη Αφετηρίας.
Αναδιάταξη εφαρμογών: Χρησιμοποιώντας την επιφάνεια Touch στο Apple TV Remote, επισημάνετε μια
εφαρμογή και μετά πατήστε παρατεταμένα έως ότου η επιλογή ξεκινήσει να τρεμοπαίζει. Σαρώστε για να
μετακινήσετε την εφαρμογή σε μια νέα τοποθεσία και μετά πιέστε ξανά την επιφάνεια Touch για να
αποθηκεύσετε τη νέα διευθέτηση.
Επιλογή των εφαρμογών της πάνω γραμμής: Μετακινήστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές στην πάνω
γραμμή της οθόνης Αφετηρίας. Ίσως λάβετε επιπρόσθετες επιλογές και συντομεύσεις όταν τις
επισημάνετε.
Διαγραφή εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια Touch για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε
να διαγράψετε και μετά πατήστε παρατεταμένα έως ότου η επιλογή ξεκινήσει να τρεμοπαίζει. Πατήστε το
πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
για περισσότερες επιλογές και μετά επιλέξτε «Διαγραφή».
Η διαγραφή μιας εφαρμογής διαγράφει επίσης τα δεδομένα της. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκ νέου
λήψη οποιασδήποτε εφαρμογής που έχετε αγοράσει από το App Store, χωρίς χρέωση, αλλά τα δεδομένα
ενδέχεται να μην επανέλθουν.
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Σύνδεση του Apple TV Remote με το Apple TV
Το Apple TV Remote παρέχεται αυτόματα ζευγοποιημένο με το Apple TV σας. Εάν αποσυνδεθεί ή εάν
αγοράσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο, πρέπει να το ζευγοποιήσετε χειροκίνητα με το Apple TV.
Μπορείτε να ζευγοποιήσετε το Apple TV Remote με ένα μόνο Apple TV τη φορά. Όταν ζευγοποιήσετε
ένα τηλεχειριστήριο, πραγματοποιείται αυτόματη κατάργηση ζευγοποίησης οποιουδήποτε
τηλεχειριστηρίου που είχε ζευγοποιηθεί κατά το παρελθόν.
Ζευγοποίηση του Apple TV Remote με το Apple TV: Ενεργοποιήστε το Apple TV και κρατήστε το Apple
TV Remote σε απόσταση 8 έως 10 εκατοστών από αυτό και σε τέτοια θέση ώστε να είναι στραμμένο προς
την πρόσοψη του Apple TV. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
και το κουμπί Πάνω
για 2 δευτερόλεπτα. Όταν το Apple TV Remote ζευγοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην
οθόνη.
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Φόρτιση του Apple TV Remote
Το Apple TV Remote διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Υπό φυσιολογική χρήση, πρέπει να το
φορτίζετε λίγες μόλις φορές ανά έτος. Μια ειδοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης όταν
εξαντλείται η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Remote
και συσκευές» > Bluetooth για να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας. Μπορείτε να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε το Apple TV Remote ενώ φορτίζεται.

Φόρτιση του Apple TV Remote: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Lightning στη θύρα Lightning στο
κάτω μέρος του Apple TV Remote. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε
τροφοδοτικό USB της Apple (πωλείται ξεχωριστά).
Για την πλήρη φόρτιση του Apple TV Remote απαιτούνται περίπου εννέα ώρες.
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Χρήση του Apple TV Remote για παιχνίδια
Το Apple TV Remote περιλαμβάνει επιταχυνσίμετρο και γυροσκόπιο που καθιστούν διασκεδαστική τη
συμμετοχή σε μια ποικιλία παιχνιδιών. Ανάλογα με το παιχνίδι, μπορείτε να το κρατάτε κάθετα ή
οριζόντια. Μερικά παιχνίδια αποκρίνονται σε κινήσεις που κάνετε στον αέρα με το τηλεχειριστήριο.
Χρήση του Remote Loop: Συνδέστε το Remote Loop (πωλείται ξεχωριστά) και κρατήστε σταθερά το
Apple TV Remote για την αποτροπή τραυματισμού ή ακούσιας πρόκλησης ζημιάς στο Apple TV Remote
σας ή άλλη ιδιοκτησία.
Κάποιες εφαρμογές θα λειτουργούν επίσης με χειριστήρια παιχνιδιού Bluetooth τρίτων ή με άλλα
αξεσουάρ. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση συσκευών Bluetooth στο Apple TV.
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Έλεγχος ευαισθησίας της επιφάνειας Touch
Μπορείτε να εξατομικεύσετε την επιφάνεια Touch του Apple TV Remote ώστε να ταιριάζει με το δικό σας,
συγκεκριμένο στιλ χειρισμού.
Αλλαγή ανίχνευσης επιφάνειας Touch: Στις «Ρυθμίσεις»
> «Ανίχνευση επιφάνειας Touch».

, μεταβείτε στα «Χειριστήρια και συσκευές»

Ρυθμίστε την ανίχνευση σε «Γρήγορη» προκειμένου οι μικρότερες κινήσεις του αντίχειρα να μετακινούνται
πιο μακριά στην οθόνη του Apple TV. Ρυθμίστε την ανίχνευση σε «Αργή» προκειμένου να απαιτούνται
μεγαλύτερες κινήσεις για μετακίνηση σε μικρότερη απόσταση.
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Ροή περιεχομένου μέσω AirPlay
Χρησιμοποιήστε το AirPlay για προβολή της οθόνης του Mac ή της συσκευής iOS σας απευθείας στο
Apple TV και κοινή χρήση της με άλλα άτομα στον χώρο.
Για κοινή χρήση της οθόνης σας με αυτόν τον τρόπο, τόσο το Apple TV όσο και η συσκευή κοινής χρήσης
ίσως να πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ομότιμη κοινή χρήση, ανατρέξτε στην Υποστήριξη Apple.
Προβολή συσκευής iOS στο Apple TV: Στη συσκευή iOS, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος
της οθόνης για να αποκαλυφθεί το Κέντρο ελέγχου. Αγγίξτε το AirPlay
και μετά επιλέξτε Apple TV στη
λίστα των συσκευών AirPlay.
Προβολή Mac στο Apple TV: Στο Mac', κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay
Επιλέξτε το όνομα του Apple TV που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

στη γραμμή μενού Mac.

Αντί για την προβολή της οθόνης του Mac σας, μπορείτε να στέλνετε μόνο τον ήχο από το Mac στο
Apple TV και να χρησιμοποιείτε τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη AV σας.
Ακρόαση ήχου από Mac στο Apple TV: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Option, κάντε κλικ στο
εικονίδιο ήχου στη γραμμή μενού του Mac. Επιλέξτε Apple TV στη λίστα συσκευών εξόδου.
Μετονομασία Apple TV: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στο Apple TV σας ώστε να μπορείτε να το
εντοπίζετε εύκολα σε λίστες συσκευών AirPlay. Στις «Ρυθμίσεις»
στο Apple TV, μεταβείτε στο AirPlay
> «Όνομα Apple TV».
Περιορισμός πρόσβασης στο Apple TV: Κατά τη χρήση του Apple TV ως συσκευή AirPlay, μπορείτε να
ζητάτε από τους χρήστες να εισαγάγουν έναν κωδικό ή ένα συνθηματικό όταν προσπαθούν να συνδεθούν.
Στις «Ρυθμίσεις»
, μεταβείτε στο AirPlay και ενεργοποιήστε την «Επαλήθευση συσκευής». Στη
συνέχεια, μεταβείτε στο AirPlay > «Ασφάλεια» και επιλέξτε «Κωδικός» ή «Συνθηματικό». Εάν επιλέξετε
«Κωδικός», ζητείται από τους χρήστες AirPlay να εισαγάγουν όταν η συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί.
Εάν επιλέξετε «Συνθηματικό», σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό.
Επιδιόρθωση περικομμένης εικόνας AirPlay: Εάν η οθόνη AirPlay εμφανίζεται περικομμένη στο Apple
TV, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υποσάρωση για εμφάνιση ολόκληρης της εικόνας. Στις «Ρυθμίσεις»
,
μεταβείτε στο AirPlay > «Υποσάρωση οθόνης AirPlay». Εάν βλέπετε μαύρες γραμμές γύρω από την
εικόνα, απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.
Χρήση iTunes στο «σύννεφο»: Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από συσκευή AirPlay, μπορείτε να
δώσετε εντολή στο Apple TV για ροή του περιεχομένου από έναν διακομιστή του iTunes παρά από το
τοπικό δίκτυο της συνδεδεμένης συσκευής AirPlay. Στις «Ρυθμίσεις»
, μεταβείτε στο AirPlay >
«Αναπαραγωγή αγορών από το iCloud».
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Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου ή αφύπνισή
του
Το Apple TV έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιείτε και μεταβαίνει αυτόματα
σε κατάσταση ύπνου μετά από καθορισμένη περίοδο αδράνειας.
Αφύπνιση του Apple TV από κατάσταση ύπνου: Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο Apple TV Remote.
Μια μικρή φωτεινή ένδειξη ανάβει στην μπροστινή πλευρά του Apple TV. Το Apple TV αφυπνίζεται και
εμφανίζει ό,τι εμφανίζονταν τελευταία.
Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου: Όταν τελειώσετε, μπορείτε απλώς να
απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή τον δέκτη σας. Το Apple TV μεταβαίνει σε κατάσταση ύπνου μετά
από περίοδο αδράνειας.
Καθορισμός της καθυστέρησης πριν από τη μετάβαση σε κατάσταση ύπνου: Για να καθορίσετε τον
χρόνο αναμονής του Apple TV προτού μεταβεί σε κατάσταση ύπνου, στις «Ρυθμίσεις»
, μεταβείτε στα
«Γενικά» > «Ύπνος μετά από».
Επιβολή μετάβασης του Apple TV σε κατάσταση ύπνου άμεσα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί Αφετηρίας
και μετά επιλέξτε «Ύπνος».
Εναλλακτικά, στις «Ρυθμίσεις»

, μεταβείτε στα «Γενικά» και επιλέξτε «Ύπνος τώρα».
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Αναζήτηση κατά κείμενο
Το Apple TV περιλαμβάνει μια εφαρμογή «Αναζήτηση»
που σας επιτρέπει να βρίσκετε ταινίες,
τηλεοπτικές εκπομπές, ηθοποιούς και εφαρμογές στο App Store
.
Αναζήτηση με χρήση του πληκτρολογίου: Επισημάνετε την εφαρμογή «Αναζήτηση»
στην οθόνη
Αφετηρίας και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch. Πληκτρολογήστε το ερώτημά σας χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο οθόνης.
Αναζήτηση με χρήση του τηλεχειριστηρίου: Πατήστε το κουμπί αναζήτησης
εφαρμογή «Αναζήτηση».
Η εφαρμογή «Αναζήτηση»
αναζήτησής σας.

για να εκκινήσετε την

επιστρέφει ένα εύρος περιεχομένου που σχετίζεται με τους όρους της

Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές εφαρμογές,
συμπεριλαμβανομένου του iTunes και εφαρμογές τρίτων όπως το Netflix και το HBO NOW.
Σημείωση: Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να βασίζονται
στην περιοχή.
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Έλεγχος του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας μέσω
του Apple TV Remote
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Apple TV Remote για να ενεργοποιείτε και να
απενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας, να αλλάζετε την είσοδο στο Apple TV σας, ακόμη και να ελέγχετε
την ένταση ήχου.
Χρήση του Apple TV Remote για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας: Στις
«Ρυθμίσεις»
, μεταβείτε στα «Remote και συσκευές» > «Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το Remote».
Χρήση του Apple TV Remote για έλεγχο της έντασης ήχου της τηλεόρασης ή του δέκτη σας: Στις
«Ρυθμίσεις»
, μεταβείτε στην ενότητα «Remote και συσκευές» > «Έλεγχος έντασης ήχου».
Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μη λειτουργούν σε όλες τις συσκευές. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην Υποστήριξη για το Apple TV.
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Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
Απόρριψη και ανακύκλωση Η μπαταρία ιόντων λιθίου του Apple TV Remote μπορεί να αφαιρεθεί μόνο
από τεχνικό της Apple ή εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις. Απορρίψτε το παρόν προϊόν και/ή την
μπαταρία του ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς
νόμους και οδηγίες. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση και την ανακύκλωση της μπαταρίας,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/batteries. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
ανακύκλωσης της Apple, τα σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ουσίες με περιορισμό στη χρήση
και άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/environment.
Τουρκία
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Δήλωση Ταϊβάν για την μπαταρία

Ευρωπαϊκή Ένωση—Πληροφορίες για την απόρριψη

Το παραπάνω σύμβολο σημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς, το προϊόν
σας και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το
προϊόν φτάσει το τέλος ζωής του, δώστε το σε ένα σημείο συλλογής που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες
αρχές. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας και/ή της μπαταρίας του τη στιγμή της
απόρριψής τους θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι η ανακύκλωσή
τους γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux
lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures
ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les
autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise
au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à
protéger la santé humaine et l’environnement.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass
dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur
Entsorgung bei einer oﬃziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die
Rohstoﬀreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der
Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e
alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti
domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità
locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello

smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto
della salute umana e dell’ambiente.

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto
elettronico simile presso il punto vendita senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi
mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori
informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling.
Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess
batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När
produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.
Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att
spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.
Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes
ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da
Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos.
Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices
ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de
recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite
www.apple.com/la/environment.
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Δήλωση συμμόρφωσης ENERGY STAR®

Ως εταίρος στο πρόγραμμα ENERGY STAR, η Apple έχει διασφαλίσει ότι το παρόν προϊόν πληροί τις
οδηγίες ENERGY STAR για ενεργειακή απόδοση. Το πρόγραμμα ENERGY STAR είναι μια εταιρική σχέση
μεταξύ κατασκευαστών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προϊόντων εξοικονομεί χρήματα και διευκολύνει στην εξοικονόμηση
πολύτιμων πόρων.
Από προεπιλογή, η διαχείριση ενέργειας είναι ενεργοποιημένη και θέτει το Apple TV σε κατάσταση ύπνου
μετά από 1 ώρα αδράνειας. Για άμεση μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας
στο τηλεχειριστήριο. Για να αφυπνίσετε το Apple TV, πατήστε το
κουμπί Αφετηρίας
στο τηλεχειριστήριο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ύπνου στις «Ρυθμίσεις»
,
μεταβείτε στα «Γενικά» >«Ύπνος μετά από».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENERGY STAR, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.energystar.gov.
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Η Apple και το περιβάλλον
Στην Apple, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ευθύνη μας να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις
των δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.apple.com/environment.
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