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Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις 
οδηγίες και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για ασφαλή χειρισµό που περιγράφονται σε 
αυτήν. 
 
1) Διαβάστε καλά τις οδηγίες, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και λάβετε υπόψη όλες 
τις προειδοποιήσεις, και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες κάπου ασφαλές. 
2) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω 
στη συσκευή αντικείµενα γεµάτα µε υγρά όπως βάζα. 
3) Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύµατος όταν δεν χρησιµοποιείτε τη µονάδα, 
τραβήξτε το φις από την πρίζα εάν κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν 
χρησιµοποιείται για µεγάλες χρονικές περιόδους.  
4) Μην µπλοκάρετε τα ανοίγµατα εξαερισµού, τοποθετήστε σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
5) Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερµότητας καµινάδες ή άλλες συσκευές 
(συµπεριλαµβανοµένων των ενισχυτών)που παράγουν θερµότητα. 
6) Μην παραβιάζετε τον σύστηµα ασφαλείας του πολωµένου βύσµατος τοποθέτηση 
µε σωστή φορά.  
7) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας να πιέζεται ιδιαίτερα στα βύσµατα και το 
σηµείο από το οποίο εξέρχεται από τη συσκευή. 
8) Χρησιµοποιείτε µόνο προσαρτήµατα / εξαρτήµατα που καθορίζονται από τον 
κατασκευαστή. 
9) Ανατρέξτε για εργασίες συντήρησης σε εξειδικευµένο προσωπικό σέρβις. 
Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί ζηµιά, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας 
ρεύµατος ή το βύσµα έχουν καταστραφεί, έχει χυθεί υγρό ή έχουν εισέλθει 
αντικείµενα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί 
κανονικά ή έχει πέσει. 
10) Ο αερισµός δεν πρέπει να παρεµποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγµατα εξαερισµού 
µε αντικείµενα: όπως εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κλπ. 
11) Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυµνής φλόγας, όπως 
αναµµένα κεριά. 
12) Πρέπει να εφίσταται η προσοχή στις περιβαλλοντικές ανάγκες για την απόρριψη 
της µπαταρίας. 
13) Η χρήση συσκευών σε κανονικές θερµοκρασίες. 
   !ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, 
µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. 
   !ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική 
θερµότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόµοιο. 
 
 
 
 
 

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
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 Το σύµβολο υποδηλώνει επικίνδυνες τάσεις συνιστούν κίνδυνο    
ηλεκτρικού σοκ µέσα σε αυτή τη µονάδα. 

 
Το σύµβολο υποδηλώνει ότι υπάρχουν σηµαντικές λειτουργίες συντήρησης 
στις οδηγίες και στη βιβλιογραφία που συνοδεύει αυτή τη µονάδα. 

 
. 

 
 Αυτό το σύµβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό περιλαµβάνει διπλή µόνωση 
 µεταξύ της επικίνδυνης τάσης δικτύου και των µερών διεπαφής µε τον χρήστη. Κατά τη   
συντήρηση χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά 

  
CAUTION： 
Όταν η συσκευή βρεθεί σε ηλεκτροστατική κατάσταση, µπορεί να 
δυσλειτουργεί και να χρειαστεί επαναφορά από το χρήστη． 
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1. Πρόσοψη και πίσω όψη 

 
 
1. POWER BUTTON: Ενεργοποίηση της συσκευής 
2. CH+: Επόμενο κανάλι 
3. CH-: Προηγούμενο κανάλι 
4. REMOTE CONTROL SENSOR: Λαμβάνει το σήμα από το τηλεχειριστήριο  
5. USB: Εισαγωγή USB συσκευής αποθήκεθσης 
 

 
1. RF IN: Είσοδος σήματος 
2. RF OUT: Έξοδος σήματος  
3. TV SCART: Είσοδος	TV SCART  
4. AC IN: Παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 
5. HDMI: Ψηφιακή είσοδος HDMI 
6. COAX: Οπτική ψηφιακή είσοδος ήχου  
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2. Τηλεχειριστήριο  
STANDBY: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής  

MULTIMEDIA: Μενού πολυμέσων 

PVR LIST: Προβολή εγγεγραμμένων προγραμμάτων  

MUTE: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου 

EPG: (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) EPG   

INFO: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον πρόγραμμα 

TTX: Προβολή Teletext περιεχόμενα, για έξοδο πατήστε από το TTX  

πατήστε το EXIT κουμπί. 

AUDIO: Επιλέξτε μια γλώσσα ήχου ή λειτουργία ήχου. 

PVR: Καταγράψτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. 

SUBTITLE: Επιλέξτε Γλώσσα υποτίτλων. 

MENU: Πατήστε αυτό το κουμπί για να εκτελέσετε το μενού  

Ρυθμίσεων στην οθόνη. 

CH+/CH-: Επιλογή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι. 

VOL+/VOL-: Αύξηση / Μείωση ήχου 

OK: Επιλέξτε το επισημασμένο στοιχείο / Λίστα καναλιών προβολής. 

FAVORITE: Εμφάνιση ή επεξεργασία της λίστας αγαπημένων προγραμμάτων 

TV / RADIO: Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου 

0-9 (αριθμητικά πλήκτρα): Επιλέξτε ένα κανάλι ή μια ρύθμιση 

RECALL: Επιστροφή στο τελευταίο επιλεγμένο μενού. 

GOTO: Ορίστε το χρόνο αναπαραγωγής των μέσων εκτύπωσης 

REV: Αναζήτηση προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 

πολυμέσων 

FWD: Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής  

πολυμέσων. 

PREV: Επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι κατά την αναπαραγωγή 

NEXT: Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι κατά την αναπαραγωγή 

PLAY: Ξεκινά η αναπαραγωγή πολυμέσων 

PAUSE: Παύση αναπαραγωγής πολυμέσων / συνέχιση της  

αναπαραγωγής πολυμέσων 

STOP: Σταματήστε την αναπαραγωγή πολυμέσων 

REPEAT: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης 

Κουμπιά χρώματος: Χρησιμοποιήστε διάφορες λειτουργίες στην οθόνη  

EXIT: Έξοδος από το τρέχον Μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο 

μενού 
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3. Εγκατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 
 
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε τις μπαταρίες 

μεγέθους 2xAAA 

μέσα στο χώρο των μπαταριών. 

Το διάγραμμα στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών δείχνει τον σωστό τρόπο εγκατάστασης 

των μπαταριών. 

 
 
 
 

 
 
 
Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο 
Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε το προς το μπροστινό μέρος του 

Ψηφιακού Δέκτη. 

Το τηλεχειριστήριο έχει μια εμβέλεια έως και 7 μέτρων από το δέκτη σας και σε γωνία έως 60 

μοίρες. 

 

 

 
Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει αν η διαδροµή του είναι αποκλεισµένη. 
Το ηλιακό φως ή το πολύ έντονο φως µειώνουν την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου. 
 

 

Zisis Lyropoulos


Zisis Lyropoulos
www.axsat.gr



 

 7 

Σύνδεση δέκτη με τηλεόραση 
HDMI: Αν η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με σύνδεση HDMI, συνδέστε τον δέκτη με το 

καλώδιο HDMI στην τηλεόραση. Η χρήση του συνδέσμου HDMI θα επιτρέψει την επίτευξη της 

υψηλότερης ποιότητας μετάδοσης βίντεο / ήχου σε ψηφιακή μορφή. Το ηχητικό σήμα μπορεί 

επίσης να μεταδοθεί στη μορφή Dolby Digital. 

 

SCART (Τηλεόραση): Εάν η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη μόνο με υποδοχή αναλογικού 

σήματος SCART, συνδέστε τον δέκτη με το καλώδιο SCART στην τηλεόραση. Η χρήση της 

υποδοχής αναλογικού σήματος SCART δεν θα επιτρέψει την επίτευξη της ποιότητας του 

μεταδιδόμενου σήματος, όπως συμβαίνει με τη χρήση ψηφιακού καλωδίου HDMI. 

 

COAXAL: Η ομοαξονική έξοδος ήχου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του ενισχυτή ήχου. 
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Αφού όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι 

ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην κύρια παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 

να ενεργοποιήσετε τον δέκτη. Εάν χρησιμοποιείτε το δέκτη για πρώτη φορά ή τον επιστρέψετε 

στην εργοστασιακή κατάσταση, το κύριο μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας. 

 

 
 
 
(1) Επιλέξτε [Language OSD] και πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε μια 

γλώσσα 

(2) Επιλέξτε [Χώρα] και πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα 

διαμονής σας 

(3) Επιλέξτε [Channel Search] και πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή OK για να 

ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση καναλιών 

(4) Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός καναλιών, είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε 

τηλεόραση 

 
 
 

 

 

 

 

 

Εγκατάσταση πρώτη φορά 
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(1) Διαχείριση Προγραμμάτων Ρυθμίσεων 
Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Προγραμματισμός]. Το μενού παρέχει επιλογές 

ρύθμισης, των ρυθμίσεων διαχείρισης προγραμμάτων. Διαλέξετε μια επιλογή και πατήστε OK 

ή ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το 

μενού. 

 

 
 

(α) Επεξεργασία προγράμματος 

Για να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις του προγράμματος (κλειδώματος, παράβλεψης, 

αγαπημένα, μετακίνησης ή διαγραφής), θα χρειαστεί να μπείτε στο μενού επεξεργασίας 

προγράμματος. Αυτό το Μενού απαιτεί πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης. Εισαγάγετε τον 

προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "000000". Εάν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το 

ξεχάσετε, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης "888888". 

 

Βασική χρήση 

 

First Time Installation 
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Ρύθµιση αγαπηµένων προγραµµάτων. 
Στο µενού του δέκτη µπορείτε να δηµιουργήσετε µια λίστα επιλεγµένων προγραµµάτων που θα 
διευκολύνουν τη χρήση της τηλεόρασης. 
 
Ρύθµιση των αγαπηµένων σας προγραµµάτων τηλεόρασης και ραδιοφώνου: 
1. Επιλέξτε το σωστό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο FAV. 
Το σύµβολο καρδιάς θα εµφανιστεί δίπλα στο επιλεγµένο κανάλι και το κανάλι θα αποθηκευτεί ως 
FAVORITES. 
2. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα επόµενα κανάλια. Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να ορίσετε 
όλα τα αγαπηµένα σας κανάλια. 
3. Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται και εξέρχεστε χρησιµοποιώντας το κουµπί EXIT. 
Διαγραφή καναλιού από τη λίστα αγαπηµένων καναλιών. 
Επιλέξτε το αγαπηµένο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο FAV στο τηλεχειριστήριο - το πρόγραµµα θα 
διαγραφεί από τη λίστα αγαπηµένων καναλιών. 
Δείτε τα αγαπηµένα σας κανάλια. 
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα σε κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο FAV 
για να ανοίξετε τη λίστα αποθηκευµένων αγαπηµένων καναλιών. 
2. Για να περιηγηθείτε στη λίστα αγαπηµένων καναλιών, πιέστε το πλήκτρο UP / DOWN. 
3. Πατώντας το πλήκτρο OK επιλέγετε το αγαπηµένο κανάλι. 
Διαγραφή τηλεοπτικού καναλιού ή ραδιοφωνικού σταθµού. 
1. Επιλέξτε το κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το ΜΠΛΕ κουµπί. Θα εµφανιστεί η προειδοποίηση 
ακύρωσης καναλιού. Για να διαγράψετε το κανάλι, πατήστε το κουµπί OK. 
2. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να διαγράψετε περισσότερα κανάλια. 
Παράβλεψη του τηλεοπτικού καναλιού και του ραδιοφωνικού προγράµµατος στη λίστα. 
1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να µεταβείτε και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουµπί. Ένα σύµβολο 
παράκαµψης θα εµφανιστεί δίπλα στο κανάλι και το κανάλι θα παραλειφθεί από τη λίστα. 
2. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να αναστείλετε τα επόµενα κανάλια. 
3. Αφού πατήσετε το κουµπί EXIT, ακολουθεί η αποθήκευση των ρυθµίσεων και η έξοδος από το 
µενού. 
Διαγραφή της λειτουργίας παράκαµψης καναλιού. 
Επιλέγουµε το κανάλι για το οποίο θέλουµε να διαγράψουµε το παράθυρο και πατάµε το ΠΡΑΣΙΝΟ 
κουµπί. Το σύµβολο παράλειψης που εµφανίζεται δίπλα στο κανάλι θα εξαφανιστεί και το κανάλι θα 
εµφανιστεί στη λίστα σας πλέον κανονικά. 
Μετακίνηση τηλεοπτικών καναλιών ή ραδιοφωνικών σταθµών 
1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να µετακινήσετε και πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουµπί. Ένα σύµβολο 
αντιστάθµισης θα εµφανιστεί δίπλα στο κανάλι. 
2. Πατήστε το κουµπί UP / DOWN και µετακινήστε το κανάλι. 
3. Πατήστε το κουµπί OK για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση του καναλιού στη λίστα. 
4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να µετακινήσετε περισσότερα κανάλια. 
5. Αφού πατήσετε το κουµπί EXIT, ακολουθεί η αποθήκευση των ρυθµίσεων και η έξοδος από το 
µενού. 
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Κλείδωμα ενός τηλεοπτικού καναλιού ή ραδιοφωνικού σταθμού 

1. Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να κλειδώσετε και πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί. Ένα 

σύμβολο λουκέτου θα εμφανιστεί δίπλα στο κανάλι και η εμφάνισή του θα κλειδωθεί. 

2. Για να κλειδώσετε περισσότερα κανάλια, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. 

3. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και εξέρχεστε χρησιμοποιώντας το κουμπί EXIT. 

4. Για να ακυρώσετε το κλείδωμα ενός κλειδωμένου καναλιού, πατήστε ξανά το ΚΙΤΡΙΝΟ 

κουμπί. Το κανάλι θα ξεκλειδωθεί. 

5. Για να προβάλετε τα κλειδωμένα κανάλια, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό 

PIN ("000000" από προεπιλογή). Εάν έχετε ξεχάσει το PIN σας, εισάγετε τον κύριο κωδικό 

"888888". 

 

EPG (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) 
Ο EPG είναι ένας τηλεοπτικός οδηγός επί οθόνης ο οποίος προβάλλει τα προγράμματα των 

καναλιών για μέχρι και επτά ημέρες για κάθε συντονισμένο κανάλι. Πατήστε το κουμπί EPG 

στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στον οδηγό. 

 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο UP / DOWN για να επιλέξετε το προτιμώμενο 

πρόγραμμα. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες πληροφοριών, χρησιμοποιήστε το 

ΜΠΛΕ κουμπί για μία σελίδα επάνω και το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί για μία σελίδα κάτω. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το EPG ενός άλλου προγράμματος πιέζοντας το πλήκτρο 

Αριστερό / ΔεξιάT. Για να δείτε τις λεπτομέρειες της περιγραφής κάθε προγράμματος, πατήστε 

το πλήκτρο INFO. Για να προγραμματίσετε την εγγραφή του προγράμματος, πατήστε το 

κουμπί OK. 

 

Ταξινόμηση των καναλιών σας από τις ακόλουθες επιλογές: 
[LCN] - Ταξινόμηση των καναλιών σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον λογικό αριθμό καναλιού. 

[Provider] - τα προγράμματα θα προβάλλονται σε σειρά με το όνομα του παροχέα. 

[Name] - Ταξινόµηση των καναλιών µε αλφαβητική σειρά 
[ONID] - Ταξινόµηση των καναλιών σύµφωνα µε τις λειτουργίες ONID 
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LCN (Λογικός αριθμός καναλιού) 
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το LCN. Με το απενεργοποιημένο LCN, τα κανάλια 

μπορούν να ταξινομηθούν χειροκίνητα. 

 

(2) Ρύθμιση βίντεο 

Πατήστε το κουμπί MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα]. Το μενού παρέχει επιλογές 

προσαρμογής των ρυθμίσεων βίντεο. Πατήστε το πλήκτρο UP / DOWN για να επιλέξετε μια 

επιλογή και πιέστε το πλήκτρο Δεξί / Αριστερό για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε το 

κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού. 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το λόγο αναλογίας, την ανάλυση, σάρωση και την έξοδο βίντεο 

σε αυτό το μενού.                              

 

 
(α) Αναλογία οθόνης 
 Σε αυτό το µενού, µπορείτε να ρυθµίσετε την κατάλληλη αναλογία της εικόνας 
ανάλογα µε τη συσκευή προβολής. 
β) Ανάλυση 
Σε αυτό το µενού µπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση εικόνας. 
(γ) Σάρωση 
Εάν η εικόνα δεν εµφανίζεται σωστά, οι ρυθµίσεις της µπορούν να αλλάξουν σε αυτό 
το µενού. Οι ρυθµίσεις εικόνας εξαρτώνται από τη συνδεδεµένη συσκευή οθόνης. 
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(3) Εύρεση καναλιού 
Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιού].  

Το μενού παρέχει επιλογές αναζήτησης καναλιού. Διαλέξτε μια επιλογή και πατήστε το κουμπί 

ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο 

από το μενού. 

 

 
 
 
Αυτόματη αναζήτηση 

Αναζήτηση και εγκατάσταση όλων των καναλιών αυτόματα. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά όλες 

τις προκαθορισμένες συχνότητες. 

1. Επιλέξτε [Auto Search] και πιέστε το πλήκτρο OK ή RIGHT για να ξεκινήσετε την αναζήτηση 

καναλιών. 

2.Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πατήστε το κουμπί EXIT. 

Σημείωση: Όλα τα προηγούμενα αποθηκευμένα κανάλια θα διαγραφούν. 
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Χειροκίνητη αναζήτηση 

Εγκαταστήστε νέα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο. Αυτή η επιλογή προσθέτει νέα κανάλια 

χωρίς αλλαγή της τρέχουσας λίστας καναλιών. 

1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK ή RIGHT. 

Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης καναλιού. 

 
 

2. Πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα καναλιού. 

3. Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 

Αν βρεθεί κανάλι, θα αποθηκευτεί και θα προστεθεί στη λίστα καναλιών. Εάν δεν βρεθούν 

κανάλια, αυτόματα εξέρχεστε από το μενού. 

 

Χώρα 

Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας. 

 

Ισχύς κεραίας 

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της κεραίας εάν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική παθητική 

κεραία. 

Για να έχετε μια ωραία και σταθερή λήψη τηλεοπτικού σήματος, ρυθμίστε το "Antenna Power" 

αν χρησιμοποιείτε παθητική κεραία, αλλιώς, απενεργοποιήστε το "Antenna Power" όταν 

χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. 

 

 

(4) Ρύθμιση ώρας 
Αυτό το Μενού παρέχει επιλογές για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ώρας. 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την χρονική μετατόπιση, την περιοχή, τη ζώνη ώρας και την 

αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

.          
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(5) Επιλογή 

Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Επιλογή]. Το μενού παρέχει επιλογές ρύθμισης της γλώσσας OSD, της 

γλώσσας υποτίτλων, της γλώσσας ήχου και του ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε μια επιλογή και πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙΑ / 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού 

 

(α) γλώσσα OSD - ορίστε τη γλώσσα του μενού 

(β) Γλώσσα υποτίτλων - ορίστε τη γλώσσα των υπότιτλων. 

(γ) Γλώσσα ήχου - Ρυθμίζει την προτιμώμενη γλώσσα ήχου. Εάν αυτή η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη τότε η πρώτη 

γλώσσα από το μενού θα εφαρμοστεί αυτόματα. 

(δ) Ψηφιακός ήχος - ρύθμιση τύπου ψηφιακού ήχου. 

 

(6) Ρύθμιση συστήματος 

Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [System]. 

Το μενού παρέχει επιλογές αλλαγής των ρυθμίσεων του συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το γονικό έλεγχο, 

τον κωδικό πρόσβασης, την επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές και την αναβάθμιση λογισμικού σε αυτό το 

μενού. 

(α) παρεμπόδιση των γονέων 

Εισάγουμε την ηλικία του παιδιού για το σκοπό του γονικού ελέγχου. 

(β) Ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης. Αλλάξτε τον κωδικό PIN για αποκλεισμένα προγράμματα. Εισάγετε τον παλιό 

κωδικό πρόσβασης ή τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στο εργοστάσιο "000000", στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πατήστε EXIT για έξοδο από το μενού. 

Εάν έχετε ξεχάσει τον νέο κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τον κύριο κωδικό "888888" για να ξεκλειδώσετε τον 

δέκτη. 

(γ) αποκατάσταση των εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις 

θα διαγραφούν). 

(δ) Πληροφορίες Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τον αποκωδικοποιητή. 
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(7) USB 
Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [USB]. Το μενού παρέχει επιλογές αναπαραγωγής 

αρχείων μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο. Το μενού προσφέρει επίσης επιλογές 

προσαρμογής των ρυθμίσεων πολυμέσων. 

 
 
Πολυμέσα 

 Όταν συνδεθεί μια συσκευή USB, θα μπορείτε να αναπαράξετε αρχεία πολυμέσων.  

Σημείωση: Αν δεν συνδεθεί καμία συσκευή USB, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα 

"Δεν βρέθηκε συσκευή USB" 

 Μετά την αναγνώριση της συσκευής USB, εάν θέλετε να αναπαράξετε ένα μουσικό αρχείο, 

επιλέξτε "Μουσική" και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής στη συσκευή USB και, στη συνέχεια, 

πατήστε OK. Πραγματοποιήστε τα ίδια βήματα για την αναπαραγωγή αρχείων φωτογραφιών, 

βίντεο ή PVR. 
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Ρύθμιση φωτογραφιών: 
-Προβολή χρόνου: Πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να αλλάξετε το διάστημα 

προβολής διαφανειών από 1-8 δευτερόλεπτα. 

-Προσαρμογή προβολής: Προσαρμόστε το εφέ προβολής διαφανειών σε λειτουργία 0-59 

δευτερολέπτων ή τυχαία. 

-Αναλογία απεικόνισης: 

[Keep]: Εμφανίζει την εικόνα στην αρχική της όψη. 

[Απόρριψη]: Εμφάνιση της εικόνας σε πλήρη οθόνη. 

 

Ρύθμιση ταινίας 

- Αναλογία απεικόνισης: 

[Keep]: Αναπαράγετε την ταινία στην αρχική του όψη. 

[Απόρριψη]: Αναπαραγωγή ταινίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης. 

 

Ρύθμιση υποτίτλων 

- Υπότιτλος: 

[Μικρή]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε μικρή λειτουργία. 

[Normal]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε κανονική λειτουργία. 

[Big]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε μεγάλη λειτουργία. 

- Ιστορικό υποτίτλων: 
[Λευκό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε λευκό φόντο. 

[Διαφανής]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε διαφανές φόντο. 

[Γκρι]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε γκρίζο φόντο. 

[Κίτρινο πράσινο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε κίτρινο πράσινο φόντο. 

- Υπότιτλος Χρώμα γραμματοσειράς: 
[Κόκκινο]: Εμφάνιση υποτίτλων με κόκκινη γραμματοσειρά. 

[Μπλε]: Εμφανίζει υπότιτλους σε μπλε γραμματοσειρά. 

[Πράσινο]: Εμφανίζεται υπότιτλος σε πράσινη γραμματοσειρά. 

 

USB PVR Ρύθμιση: 
Στη ρύθμιση παραμέτρων PVR, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή 

USB και επίσης παρέχει επιλογές για τη μορφοποίηση της συσκευής USB. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία μορφοποίησης διαγράφει όλα τα αρχεία σε συσκευή USB!. 
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ΕΓΓΡΑΦΗ 

Ξεκινήστε την εγγραφή 

 Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το δέκτη επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή, στη 

συνέχεια πατήστε το πλήκτρο PVR στο τηλεχειριστήριο και στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η 

ένδειξη «Enter Record Waiting ...», ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση εγγραφής, ενώ στο 

αριστερό πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο καταγραφής και ο χρόνος εγγραφής 

 
Έξοδος από τη λειτουργία εγγραφής 

Πατήστε το πλήκτρο STOP στο τηλεχειριστήριο, το σύστημα θα υπενθυμίσει στον χρήστη 

"Θέλετε να σταματήσετε αυτό;"  Πατήστε "OK", ο δέκτης θα βγει από τη λειτουργία εγγραφής. 

Το εικονίδιο επανασύνδεσης και ο χρόνος εγγραφής θα εξαφανιστούν στην οθόνη. Ο δέκτης 

θα επιστρέψει στη λειτουργία εγγραφής και θα παραμείνει η εγγραφή αν ο χρήστης πιέσει 

"EXIT". 
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PVR 
Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του δέκτη είναι η δυνατότητα εγγραφής ενός 

τηλεοπτικού ζωντανού προγράμματος με προγραμματισμό. Υπάρχουν δύο τρόποι εγγραφής: 

1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο δέκτη και πατήστε το πλήκτρο PVR. 

2. Ρυθμίστε την εγγραφή με EPG στο μενού ή προγραμματίστε την εγγραφή χρησιμοποιώντας 

το χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

 

 
 
Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε το χρονοδιακόπτη. 

Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε μια νέα εντολή στο 

χρονόμετρο. 

Αλλάζουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες (αρχή, τέλος). 

Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε EXIT για έξοδο από το 

χρονοδιακόπτη. 

Διαγραφή αποθηκευμένων προγραμμάτων 

Λειτουργία: Προβολή ή αποθήκευση μιας παρουσίασης 

Πατώντας το ΜΠΛΕ πλήκτρο θα εμφανιστεί ένα πρόγραμμα ώρας με προγραμματισμένες 

λειτουργίες. 

Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε τη λειτουργία που θέλετε να 

διαγράψετε και πατήστε ξανά το ΜΠΛΕ για να την διαγράψετε. 

 

Τα καταχωρημένα προγράμματα μπορούν να διαγραφούν απευθείας στον δέκτη. Για να το 

κάνετε αυτό, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί.  

Οι εγγραφές αποθηκεύονται σε ένα αρχείο τύπου *.PVR, το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί 

απευθείας στον δέκτη και στον υπολογιστή με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού player 

video. 

Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται με αυτό το δέκτη δεν έχουν μορφή κατάλληλη για άμεση 

αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας συσκευή αναπαραγωγής DVD. 

Προκειμένου να γίνει εγγραφή σε HDTV υψηλής ευκρίνειας, η έκδοση και η ταχύτητα της 

συσκευής αποθήκευσης USB πρέπει να είναι USB 2.0 ή καλύτερη, διαφορετικά ο δέκτης δεν 

θα καταγράψει σωστά τα προγράμματα και θα περιέχει σφάλματα. 

Προειδοποίηση. 
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνουμε καμία 

ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων. 

Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα δεδομένων στη μονάδα USB, ο χρόνος ανάγνωσής της θα είναι μεγαλύτερος. 
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Timeshift 
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με τον δέκτη και πατήστε το κουμπί παύσης στο 

τηλεχειριστήριο ελέγχου, ο δέκτης θα εισαγάγει τη χρονική μετατόπιση και την παύση.  

Όταν πιέζετε το κουμπί PLAY, ελέγχου, μια μπάρα που δείχνει την πρόοδο της 

αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Μπορείτε να κάνετε παύση, έλεγχο ή προώθηση του προγράμματος ακριβώς όπως την 

αναπαραγωγή ενός βίντεο. 

 

 Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη μπάρα και τον χρόνο εγγραφής από την οθόνη, αλλά να 

παραμείνει η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης (Timeshift), πατήστε το κουμπί EXIT στο 

τηλεχειριστήριο. Η μπάρα θα εμφανιστεί ξανά όταν πατήσετε το κουμπί Πληροφορίες στο 

τηλεχειριστήριο. 

Αν θέλετε να τερματίσετε τη χρονική μετατόπιση, πατήστε το κουμπί Stop στο τηλεχειριστήριο. 

 

 
Σημείωση! 
Το timeshift είναι διαθέσιµο µόνο µε μια συσκευή αποθήκευσης USB και με χωρητικότητα άνω 

των 4GB. 
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Επίλυση προβλημάτων  
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Τύπος            Υποσύστημα                     Στοιχεία 

 Tuner           Input Frequency               177.5-226.5MHz 
474-858MHz  

                                                
 
                  RF Input level                -78~-20dBm 
                 IF Bandwidth                     7/8MHz 
                 Modulation                    DVB-T,DVB-T2 
 Video           Decoder Format              MPEG 4 AVC/H. 264HP@L4 
                                              MPEG 2 MP@ML. HL 
                 Output Format                HDMI, SCART 
 Audio           Decoder Format              AAC,AC3,EAC3 
                  Digital audio                Coaxial, SCART 
  
 

Power           Voltage                     220-240~ 50/60Hz  

             Stanby power consumption  <0.5W 

        Power                           <6W 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
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