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Οδηγίες ασφαλείας 
 
1. Πάντα να διαβάζετε τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά. 
2. Κρατείστε σε ασφαλές σημείο αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 
3. Κρατάτε το δέκτη μακριά από σημεία με υγρασία. 
4. Ακουμπήστε τον δέκτη σε μια ασφαλή, σταθερή επιφάνεια πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία 
ρύθμισης του. 
5. Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον δέκτη σε μια ασταθή επιφάνεια. 
6. Αν συμβεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις αποσυνδέστε αμέσως τον δέκτη 
από το ηλεκτρικό δίκτυο και  δώστε τον για έλεγχο σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό: 
• Η συσκευή έχει εκτεθεί σε υγρασία. 
• Η συσκευή έπεσε και έχει σημάδια φθοράς. 
• Η συσκευή έχει εμφανή σπασίματα στο σασί της. 
• Η συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά ή δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης. 
7. Για να προλάβετε την πιθανότητα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας παρακαλούμε: 
• Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής. 
• Ποτέ μην φράζετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο 
πάνω και γύρω από την συσκευή ώστε να είναι δυνατός ο εξαερισμός της. 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα κλειστό ράφι που δεν αερίζεται ή κοντά σε μια 
συσκευή που ακτινοβολεί θερμότητα. 
• Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. 
 
∆ήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 
Κανένα σημείο ή απόσπασμα αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανέναν 
τρόπο ή μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Όλα τα εμπορικά 
σήματα, οι μάρκες και τα λογότυπα είναι καταχωρημένα και κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα 
των εταιριών στις οποίες ανήκουν. 
 
Αποποίηση ευθύνης 
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο 
κατασκευαστής και οι διανομείς του προϊόντος δεν φέρουν καμία  ευθύνη σχετικά με την 
ακρίβεια των αναγραφόμενων στις οδηγίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για 
οποιαδήποτε απώλεια περιουσίας ή εμπορική ζημία συμπεριλαμβανομένων –όχι 
περιοριστικά- άμεσων, έμμεσων ή άλλου τύπου ζημιών. 
 
 
 

Αυτό το σύμβολο δείχνει πως αυτό το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ των 
σημείων με υψηλή τάση και των σημείων με τα οποία έρχεται σε επαφή ο 
χρήστης. Σε περίπτωση επισκευής της συσκευής αυτή πρέπει να γίνεται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό να χρησιμοποιούνται τα ανταλλακτικά που 

υποδεικνύονται από το εργοστάσιο κατασκευής. 
 

Το σήμα που απεικονίζεται δεξιά είναι σύμφωνο με την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC 
(WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive.  
To σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των 
απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το σύστημα περισυλλογής και 
επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύμφωνα με το νόμο. 

 
 
 

To σύμβολο με το κεραυνό, μέσα στο ισοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί για την 
ύπαρξη μη μονωμένων σημείων με υψηλή τάση μέσα στο περίβλημα της 
συσκευής. Αυτά τα σημεία μπορεί να έχουν τάση ικανή να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία. 
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Σχετικά με τον δέκτη 
Αυτός ο δέκτης DVB-T λαμβάνει ελεύθερα (μη συνδρομητικά) ψηφιακά κανάλια. 
Ο δέκτης λειτουργεί στις μπάντες των UHF & VHF και η λήψη του είναι απαλλαγμένη από 
θορύβους και παράσιτα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ήχο και εικόνα. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του δέκτη είναι: 
 
• Πλήρως συμβατός με το στάνταρ DVB-T 
• Αποδιαμόρφωση COFDM 
• Αποκωδικοποίηση MPEG-2 & MPEG-4 H.264 
• Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i 
• Υποστηριζόμενο εύρος ζώνης 6/7/8MHz 
• Επιλογή λόγου πλευρών και τρόπου απεικόνισης (4:3, 16:9) 4:3 Pan & Scan ή Letter Box  
• Έξοδος S/PDIF AC3 (μέσω ακροδέκτη οπτικής ίνας) 
• Εύκολο στη χρήση μενού ρυθμίσεων που εμφανίζεται στην οθόνη (OSD) 
• Αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών 
• Λειτουργία γονεϊκού ελέγχου 
• Λειτουργία χρονοδιακόπτη 
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) σε βάθος έως και 7 ημερών 
• Υποστηρίζει λειτουργίες Τηλεκειμένου και υποτίτλων 
• Οθόνη ενδείξεων με 4 χαρακτήρες για απεικόνιση του αριθμού προγράμματος ή της ώρας 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης έως 1000 καναλιών 
• Αποκωδικοποίηση σήματος βίντεο : MPEG-2 MP@HL/ML, MPEG-4/H.264 MP@level 3.1 
• Αποκωδικοποίηση σήματος ήχου: MPEG-1/2/2.5 Layer I&II&III, AC-3 (Dolby Digital), AAC 
• Βρόγχος σύνδεσης κεραίας λήψης (με έξοδο για σύνδεση και άλλης συσκευής με δέκτη) 
• Τηλεχειριστήριο με πλήρη έλεγχο των λειτουργιών 
• Θύρα USB 2.0 μέσω της οποίας υποστηρίζεται και αναβάθμιση λογισμικού 
• Μέσω της θύρας USB υποστηρίζονται λειτουργία PVR, αναπαραγωγή αρχείων ΜΡ3 
καθώς και αρχείων εικόνας JPG. 
 
Περιεχόμενα της συσκευασίας 
 
Πριν την εγκατάσταση του δέκτη παρακαλούμε ελέγξετε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Η 
συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: 
∆έκτη DVB-T x 1 τεμ 
Τηλεχειριστήριο x 1 τεμ 
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο x 2τεμ. 
Οδηγίες χρήσης x 1 τεμ 
Αντάπτορας τροφοδοσίας x 1 τεμ 
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Περιγραφή πρόσοψης και πίσω όψης της συσκευής 
 
Πρόσοψη  
 

 
 
1. Κουμπί POWER (STANDBY) :  Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιείτε (ΟΝ) και να 
απενεργοποιείτε την συσκευή. 
2. MENU: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του μενού της συσκευής. Πιέζοντας το 
άλλη μια φορά εξέρχεστε από την λειτουργία μενού ή μεταβαίνετε στην προηγούμενη σελίδα 
του μενού. 
3. OK: Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μιαw επιλογής σας από το μενού λειτουργιών. 
4. VOL-/+: Χρησιμοποιούνται για την αύξηση ή μείωση της ηχητικής έντασης 
5. CH-/+ : Χρησιμοποιούνται για την αλλαγή καναλιών με αύξουσα (+) ή φθίνουσα σειρά (-) 
6. Οθόνη ενδείξεων: Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του καναλιού που λαμβάνεται ή την 
ένδειξη της ώρας. 
7. Θύρα USB: Η θύρα σύνδεσης USB 2.0 βρίσκεται πίσω από το ανακλινόμενο κάλυμμα. 
 
Πίσω όψη 
 

 
 
1. ANT IN: Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέεται το καλώδιο της κεραίας λήψης. 
2. LOOP OUT: Σε αυτό τον ακροδέκτη περνά το σήμα RF από την είσοδο της κεραίας λήψης 
προκειμένου να συνδέσετε στο σύστημα και την αντίστοιχη είσοδο κεραίας της τηλεόρασης ή 
μιας άλλης συσκευής με τηλεοπτικό δέκτη. 
3. Έξοδος βίντεο τύπου συνιστωσών. Συνδέεται με αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης και 
υποστηρίζει αναλύσεις 1080i, 720p, 576p, 576i. 
4. Έξοδος Video Output：Αυτή είναι μια έξοδος σύνθετου εικονοσήματος που συνδέεται με 
την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης σας (Composite/CVS). 
5,6 . Έξοδοι ήχου L/R: Αυτές τις εξόδους τις συνδέεται με μια αντίστοιχη είσοδο ήχου στη 
τηλεόραση σας ή σε ένα ενισχυτή ήχου. 
7. Ακροδέκτης TV SCART: Συνδέεται με τον αντίστοιχο ακροδέκτη της τηλεόρασης σας.  
8. Ψηφιακή έξοδος εικόνας HDMI: Συνδέεται με αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης σας και 
υποστηρίζει αναλύσεις 1080i, 720p, 576p, 576i. 
9.Οπτική ψηφιακή έξοδος (τύπου TOS/Link) ηχητικού σήματος. 
10. Ακροδέκτης σύνδεσης τροφοδοτικού (αντάπτορα τροφοδοσίας): DC 12V/ 1.5A. 
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Το τηλεχειριστήριο 
 
Λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου 
 
1. STANDBY: Ενεργοποίηση – θέση σε αναμονή 
της λειτουργίας του δέκτη 
2. Αριθμητικά κουμπιά: Για την επιλογή ενός 
καναλιού με άμεση πληκτρολόγηση του αριθμού 
του. 
3. REC: Έναρξη της λειτουργίας εγγραφής του 
προγράμματος 
4. REW: Σάρωση προς την αρχή του αρχείου ενός 
εγγεγραμμένου προγράμματος ή λειτουργία 
ολίσθησης χρόνου (σε όσους δέκτες έχουν 
αντίστοιχη δυνατότητα). 
5. OK: Κουμπί επιβεβαίωσης μιας επιλογής που 
έχετε κάνει στο μενού ή εισαγωγή στη λίστα 
καναλιών σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 
6.◄ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού 
/ μείωση της ηχητικής έντασης. 
7. MENU: Ενεργοποίηση του μενού της συσκευής. 
8. INFO: Εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με 
το πρόγραμμα που λαμβάνεται την τρέχουσα 
στιγμή. 
9. EPG: Εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με 
το πρόγραμμα εκπομπής του σταθμού. 
10. FORMAT: Αλλαγή της ανάλυσης απεικόνισης 
σε 480i, 576i, 576p,720p, 1080i (σε όσα μοντέλα 
δεκτών υποστηρίζουν αντίστοιχη λειτουργία) 
11. FAV: Εμφάνιση της λίστας με τα αγαπημένα 
σας κανάλια 
12. SUBT: Επιλογή υποτίτλων για το λαμβανόμενη 
εκπομπή (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται 
από τον σταθμό που λαμβάνεται) 
13. TXΤ: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των 
λειτουργιών τηλεκειμένου (η λειτουργία πρέπει να 
υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται). 
14. RECALL: Εναλλαγή μεταξύ του καναλιού που 
βλέπατε προηγουμένως και του καναλιού που 
λαμβάνεται την παρούσα στιγμή. 
15. PAUSE: Πάγωμα της εικόνας που λαμβάνεται 
την τρέχουσα στιγμή. 
16. AUDIO: Εναλλαγή της ηχητικής μπάντας του προγράμματος που λαμβάνεται (η 

ταθμό που λαμβάνεται) 

ικών καναλιών. 

ορα στις επιλογές  του μενού και επιλογή ενός καναλιού σε κανονική 

ορα στις επιλογές  του μενού και επιλογή ενός καναλιού σε κανονική 

γράμματος ή λειτουργία 
νατότητα). 

5. MUTE: Σίγαση / ενεργοποίηση της ηχητικής εξόδου. 

λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σ
17. ASPECT: Εναλλαγή του λόγου πλευρών. 
18. TV/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ ραδιοφωνικών και τηλεοπτ
19. EXIT: Έξοδος από την προηγούμενη σελίδα του μενού. 
20. ▼ : Κίνηση του κέρσ
κατάσταση λειτουργίας. 
21. ► : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού / αύξηση της ηχητικής έντασης. 
22. ▲ : Κίνηση του κέρσ
κατάσταση λειτουργίας. 
23. FF: Σάρωση προς το τέλος του αρχείου ενός εγγεγραμμένου προ
ολίσθησης χρόνου (σε όσους δέκτες έχουν αντίστοιχη δυ
24. STOP: Σταμάτημα της εγγραφής – αναπαραγωγής. 
2
 
 
 
 

HDVB 1080i 6



Το τηλεχειριστήριο 

 

εται στο διάγραμμα (και στην ακόλουθη εικόνα) που υπάρχει στο 
σωτερικό της υποδοχής 

 

 
Εγκατάσταση των μπαταριών 
 
Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών και τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου
ΑΑΑ. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με την 
πολικότητα που απεικονίζ
ε

 

Ανοίξτε το καπάκι Βάλτε τις μπαταρίες Κλείστε το καπάκι 

 
Χρήση του τηλεχειριστηρίου 

 

ου και του δέκτη, υπερύθρων στην πρόσοψη της συσκευής, 
εν πρέπει να ξεπερνά τις 60ο. 

κυκλώσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να 

να και ποτέ μην αναμιγνύεται παλαιές και 

κειμένου να αποφύγετε την καταστροφή 

ετε κάποιο υγρό να στάξει ή να πέσει πάνω στην επιφάνεια του 
λεχειριστηρίου. 

ήριο 
ίναι πολύ κοντά στον δέκτη πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. 

 

ου και του δέκτη υπερύθρων στην πρόσοψη της συσκευής 
να ξεπερνά τις 60ο. 

ς ή το πολύ έντονο τεχνητό φώς μειώνουν δραστικά την 
μβέλεια του τηλεχειριστηρίου. 

 
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο να το στρέφετε προς τον δέκτη. Η μέγιστη απόσταση
από την οποία μπορείτε να ελέγχετε τον δέκτη από το τηλεχειριστήριο είναι 7 μέτρα ενώ η 
γωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρί
δ
 
Προσοχή 
1. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από σημεία που μπορεί να τις πιάσουν παιδιά. 
2. Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε, να βραχυ
θερμάνετε ή να πετάξετε τις μπαταρίες σε φωτιά. 
3. Πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες ταυτόχρο
νέες μπαταρίες ή μπαταριές διαφορετικών τύπων. 
4. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο προ
του από πιθανή διαρροή υγρών από τις μπαταρίες. 
5. Ποτέ μην πετάτε, χτυπάτε ή πατάτε πάνω στο τηλεχειριστήριο. 
6. Ποτέ μην αφήν
τη
 
Αν ο δέκτης δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο ακόμα και όταν το τηλεχειριστ
ε
 
Χρήση του τηλεχειριστηρίου 
 
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο να το στρέφετε προς τον δέκτη. Η μέγιστη απόσταση
από την οποία μπορείτε να ελέγχετε τον δέκτη από το τηλεχειριστήριο είναι 7 μέτρα ενώ η 
γωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρί
δεν πρέπει 
 
Σημείωση: Το έντονο ηλιακό φω
ε
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Σύνδεση με τηλεόραση 

ίτε 

 και της τηλεόρασης πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. 

ύστημα 

 

 συνδέσεις τύπου SCART και composite δεν υποστηρίζουν σήματα 

υ του 
χου προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να απολαύσετε σήμα υψηλής ευκρίνειας. 

 

 
Πώς να έχετε καλή λήψη 
Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε την κεραία που ήδη έχετε. Αν όμως η κεραία σας δεν 
είναι σε καλή κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερα να την αλλάξετε για να εξασφαλίσετε την 
λήψη ψηφιακών προγραμμάτων χωρίς προβλήματα. 
Αν στην περιοχή σας η λήψη αναλογικών σταθμών είναι πολύ αδύνατη μπορεί να χρειαστε
την συμβουλή ενός ειδικού εγκαταστάτη κεραιών. 
Το καλώδιο μεταξύ της κεραίας
 
Σύνδεση με την τηλεόραση 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συνδέσετε το δέκτη με την τηλεόραση σας και στο σ
υψηλής πιστότητας που τυχόν διαθέτετε. Για να βλέπετε σήμα σε υψηλή ανάλυση η 
τηλεόραση σας πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση τουλάχιστον 720p ή 1080i. Επίσης η
σύνδεση μεταξύ δέκτη και τηλεόρασης πρέπει να γίνει με ακροδέκτη τύπου HDMI ή 
component ΥPbPr. Οι
υψηλής ανάλυσης. 
 
1 Συνδέστε τον δέκτη μέσω του ακροδέκτη HDMI/YPbPr και της στερεοφωνικής εξόδο
ή

 
 
Σημειώσεις: 
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την έξοδο HDMI προκειμένου να έχετε την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα εικόνας. Μέσω της εξόδους HDMI μπορείτε να βλέπετε σταθμούς με σήμα 
υψηλής ευκρίνειας ενώ ο δέκτης - με ειδικό κύκλωμα - ανεβάζει και την ανάλυση των σταθμών
συμβατικής ανάλυσης, όταν τροφοδοτεί το σήμα τους διαμέσου της εξόδου HDMI. 

 

έσω της ψηφιακής HDMI εξόδου μπορεί να μεταφέρεται και τα ψηφιακό σήμα ήχου. Μ
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2 Συνδέστε τον δέκτη με την τηλεόραση διαμέσου του ακροδέκτη SCART για να έχετε εύκολα 
και γρήγορα μια σύνδεση ήχου & εικόνας για σήματα κανονικής ανάλυσης. 
 

 
 
Σημείωση: 
ρίστε το είδος της εξόδου σε SCART ή CVBS( για σύνδεση composite) πιέζοντας το κουμπί 
UTPUT 

Ο
O
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Σύνδεση με έναν ενισχυτή ήχου 
 

 
 
 
Σημειώσεις: 
• Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ενισχυτή σας προκειμένου να 
συνδέσετε την κατάλληλη είσοδο του με τις εξόδους (ψηφιακή ή αναλογική) ήχου του δέ
• Χρησιμοποιώντας την 

κτη. 
ομοαξονική ψηφιακή έξοδο μπορείτε να ακούτε προγράμματα 

 Η ηχητική μπάντα προγραμμάτων με ήχο 5.1 μετατρέπεται από τον δέκτη σε απλή 
ικάναλη έξοδο αν παίρνετε το ηχητικό σήμα από την αναλογική στερεοφωνική έξοδο. 

κωδικοποιημένα σε Dolby 5.1, διαμέσου του αποκωδικοποιητή Dolby AC-3 που τυχόν 
διαθέτει ο ενισχυτής σας. 
•
δ
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Σύνδεση με συσκευή εγγραφής  
 

 

2
11

 
Σημειώσεις: 
Μέσω της σύνδεσης 1 μπορείτε να γράφετε διαφορετικό κανάλι από αυτό που βλέπετε. 
έσω της σύνδεσης 2 γράφετε το κανάλι που βλέπετε την τρέχουσα στιγμή. Μ
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Αρχική εγκατάσταση 

Αν χρησιμοποιείτε το δέκτη για 
ρώτη φορά, επιλέγοντας την είσοδο που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης στην τηλεόραση, θα 

εμφανιστεί  το μενού αρχικής εγκατάστασης του δέκτη. 
 

 
 
Όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις μεταξύ δέκτη και τηλεόρασης ενεργοποιήστε την 
τηλεόραση σας και συνδέστε το τροφοδοτικό του δέκτη. 
π

 
 
1. [Γλώσσα μενού] (OSD Language): χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να επιλέξετ
την γλώσσα απεικόνισης των με

ε 

να 

.Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός των καναλιών μπορείτε να αρχίσετε να 
βλέπετε τα αγαπημένα σας προγράμματα. 
 

νού που επιθυμείτε. 
2. [Χώρα] (Country): χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να επιλέξετε τη χώρα που 
είναι εγκατεστημένος ο δέκτης. 
3. [Aναζήτηση καναλιών] (Channel Search): χρησιμοποιήστε το κουμπί  ► ή το ΟΚ για 
αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση καναλιών. 
4
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(1) Ρυθμίσεις ∆ιαχείρισης προγράμματος 
Για να μπείτε στο μενού της συσκευής πιέστε το κουμπί 
MENU και επιλέξτε Πρόγραμμα (Program). 
Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και  ► πλοηγηθείτε 
στο μενού. Το μενού ρυθμίσεων σας δίνει επιλογές για 
να ρυθμίσετε τις λειτουργίες διαχείρισης προγραμμάτων. 
πιλέξτε την παράμετρο που επιθυμείτε και πιέστε το 

ξετε 

τος (Program Edit) 
ια να τροποποιήσετε τη λίστα με τα τηλεοπτικά κανάλια σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (να 

άψετε ή να τα μετακινήσετε στη λίστα) πρέπει να 
α 

δικός είναι 000000. Ο κύριως ή γενικός (Μaster) κωδικός 

καθορίσετε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα: 
πιλέξτε το κανάλι-πρόγραμμα που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί FAV στο 

) θα εμφανιστεί δίπλα στο κανάλι που επιλέξατε. 
πόλοιπα κα

ίτε από ί 

ιαγραφή αγαπημένων καναλιών 

ιαγράψετε. Πιέστε το 
από 

ιού που βρίσκεται στη λίστα με τα 

ιέστε το κουμπί FAV για να εμφανιστεί η λίστα με τα 
γαπημένα σας κανάλια. 
ρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε το 
ανάλι που θέλετε. 
ιέστε το κουμπί ΟΚ για να δείτε το κανάλι που επιλέξατε. 

Ε
κουμπί ΟΚ (για αποδοχή) ή το κουμπί ► για να αλλά
την παράμετρο. Πιέζοντας το κουμπί ΕΧΙΤ εξέρχεστε 
από το μενού.  
 
 
(α) Αλλαγή λίστα προγράμμα
Γ
κλειδώσετε κάποια κανάλια, να τα διαγρ
επιλέξετε Μενου Τροπ/σης Προγράμματος. Για να μπείτε σε αυτό το μενού απαιτείται έν
κωδικός. Ο εργοστασιακός κω
ξεκλειδώματος είναι ο 888888 
 
Καθορισμός αγαπημένων καναλιών 
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια ώστε να έχετε πιο 
εύκολα πρόσβαση σε αυτά. 
Για να 
Ε
τηλεχειριστήριο. Ένα σύμβολο (καρδιά
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε και τα υ
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής και να βγε
ΕΧΙΤ. 
 

νάλια που επιθυμείτε.  
 το μενού πιέστε το κουμπ

∆
Επιλέξτε το κανάλι που έχετε βάλει στη λίστα με τα 
αγαπημένα σας και θέλετε να το δ
κουμπί FAV στο τηλεχειριστήριο για να το διαγράψετε 
τη λίστα. 
 
Θέαση ενός καναλ
αγαπημένα σας προγράμματα 
Π
α
Χ
κ
Π
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Βασικές λειτουργίες 
 
∆ιαγραφή ενός καναλιού (τηλεοπτικού ή ραδιοφώνου) 

θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το μπλε κουμπί. Ένα 
λι. 

ι που επιθυμείτε. 

 και πιέστε το πράσινο 
ουμπί. Το σύμβολο υπερπήδησης θα εμφανιστεί δίπλα σε αυτό το κανάλι. 

ια να σώσετε τις αλλαγές που κάνατε πιέστε το κουμπί ΕΧΙΤ. 

δείται:  

ιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πιέστε το κόκκινο κουμπί. 
 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να μετακινήσετε το κανάλι. 

ιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

 

ίτε. 
υμπί ΕΧΙΤ. 

. Πιέστε το κίτρινο κουμπί για να «ξεκλειδώσετε» ένα κλειδωμένο κανάλι. 

. Για να δείτε ένα κλειδωμένο κανάλια απαιτείται είτε ο εργοστασιακός κωδικός (000000) ή 
οί έχουν καθοριστεί από το 

 

μπιά ▲ και ▼. Αν υπάρχουν 
ερισσότερες από μια σελίδες προγράμματος, πιέστε το 
πλε κουμπί για να κινηθείτε σε προηγούμενες σελίδες 
αι το κίτρινο κουμπί για να μεταβείτε σε επόμενες 
ελίδες προγράμματος. 

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που 
προειδοποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε ΟΚ για να διαγράψετε το κανά
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να διαγράψετε το επόμενο κανάλ
 
Υπερπήδηση ενός καναλιού 
• Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να υπερπηδήσετε από τη λίστα
κ
• Επαναλάβετε την προηγούμενη ενέργεια για όλα τα κανάλια που θέλετε να 
υπερπηδούνται από τη λίστα. 
Γ
 
Για να επαναφέρετε σε κανονική επιλογή ένα κανάλι που έχετε επιλέξει να υπερπη
Επιλέξτε εκ νέου το κανάλι και πιέστε το πράσινο κουμπί. 
 
Μετακίνηση ενός τηλεοπτικού (ή ραδιοφωνικού) καναλιού. 
• Επ
•
• Πιέστε το κουμπί ΟΚ για να επ
• Επαναλάβετε την προηγούμενη ενέργεια για όλα τα κανάλια που θέλετε να τους αλλάξετε 
θέση. 
 
Κλείδωμα ενός προγράμματος 
Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια προγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η θέαση τους μόνο από
αυτούς που γνωρίζουν τον κωδικό. 
 
Για να κλειδώσετε ένα πρόγραμμα 
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα-κανάλι που επιθυμείτε και πιέστε το κίτρινο κουμπί. ∆ίπλα στον 
κανάλια θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κλειδώματος. 
2. Επαναλάβετε την διαδικασία για να κλειδώσετε τα υπόλοιπα κανάλια που επιθυμε
3. Για να σώσετε τις αλλαγές που κάνατε πιέστε το κο
4
5
ο κύριως κωδικός ξεκλειδώματος (888888). Αυτή οι κωδικ
εργοστάσιο και μπορεί να αλλάξουν από τον χρήστη. 
 
 
(b) Οδηγός προγράμματος (EPG) 
O οδηγός προγράμματος σας δείχνει τις εκπομπές που 
είναι προγραμματισμένες σε κάθε κανάλι που 
λαμβάνεται. Πιέστε το κουμπί EPG στο τηλεχειριστήριο
για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες οδηγού 
προγράμματος. Επιλέξετε το κανάλι για το οποίο θέλετε 
να εμφανιστεί το ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
χρησιμοποιώντας τα κου
π
μ
κ
σ
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(c) Κατηγοριοποίηση 
Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τα κανάλια που λαμβάνετε με ένα από τους ακόλουθους 

ση με αύξοντα αριθμό καναλιού 
 καναλιού]: Κατηγοριοποίηση με αλφαβητική σειρά ονόματος 

 περιεχομένου]: Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τις πληροφορίες 
εριεχομένου ONID. 

ίτε - 

ε τα 
ουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και 

 για 

 το μενού. 

νισης (Aspect Ratio) 

νας. Οι συνιστώμενες αναλύσεις είναι 480p για 
ωδικοποίηση NTSC και 576p για κωδικοποίηση PAL. 

nnel Search) 
ρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και  ►. Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να 
υθμίσετε/επιλέξετε τον τρόπο και τις λειτουργίες συντονισμού του δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα 
ουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα 
ουμπιά ◄  και  ► για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. 

 

τρόπους: 
[LCN]: Κατηγοριοποίη
[Όνομα
[Με αριθμό καναλιού]: Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την συχνότητα εκπομπής 
[Mε πληροφορίες
π
 
(d) Λογικός αριθμός καναλιού (LCN) Ενεργοποιε
πληροφορία. 
 
(2) Ρυθμίσεις εικόνας (Picture) 
Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε 
ΕΙΚΟΝΑ (Picture) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και  
►. Μέσα από το μενού της Εικόνας μπορείτε να 
ρυθμίσετε τις παραμέτρους εικόνας. Χρησιμοποιήστ

απενεργοποιείτε αυτή τη 

κ
στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ►
να αλλάξετε τη τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. 
Πιέστε το κουμπί ΕΧΙΤ για να βγείτε από
 
(a) Λόγος πλευρών απεικό
Μπορείτε να επιλέξετε το λόγο απεικόνισης πλευρών. Οι 
επιλογές που έχετε είναι 16:9 ή 4:3. 
 
(b) Ανάλυση (Resolution) 
Μπορείτε να αλλάξετε τη ανάλυση της εικό
κ
 
(c) Σύστημα μετάδοσης (TV Format) 
Για την Ελλάδα πρέπει να επιλέξετε PAL. 
 
(3) Αναζήτηση καναλιών 
Πιέστε το κουμπί ΜΕNU και στη συνέχεια επιλέξτε Αναζήτηση καναλιών (Cha
χ
ρ
κ
κ
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Βασικές λειτουργίες 
 
(a) Αυτόματη αναζήτηση (Auto Search) 
Μέσω αυτής της επιλογής ενεργοποιείται η αυτόματη αναζήτηση των διαθέσιμων, στην 

κανάλια που υπήρχαν στη μνήμη από προηγούμενη 

 να ξεκινήσει 
 διαδικασία αυτόματης αναζήτησης. 

αναζήτησης πιέστε το κουμπί ΕΧΙΤ. Οποιαδήποτε κανάλια 
 θα αποθηκευτούν στη μνήμη της συσκευής. 

περιοχή σας, καναλιών. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση τα κανάλια που θα βρεθούν θα 
καταχωρηθούν στη μνήμη του δέκτη (
αναζήτηση θα διαγραφούν). 
Επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση (Auto Search) και πιέστε το κουμπί ΟΚ ή το ► για
η
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
έχουν βρεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή
 

 
 

 κανάλια που είδη έχουν καταχωρηθεί στη μνήμη του 

και πιέστε το κουμπί ΟΚ ή το ►. H οθόνη 

ν κάποιο κανάλι βρεθεί κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αυτό θα προστεθεί στη λίστα των 
Αν δεν βρεθεί κανένα κανάλι μετά την ολοκλήρωση της 
θει αυτόματα από το μενού αναζήτησης. 

 
Χειροκίνητη αναζήτηση (Manual Search) 
 
Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να αναζητήσετε κάποια κανάλια που εκπέμπουν στη 
περιοχή σας χωρίς να διαγραφούν τα
δέκτη. 
Επιλέξτε Χειροκίνητη αναζήτηση (Manual Search) 
με τη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να επιλέξετε τη συχνότητα λήψης. 
Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσει η αναζήτηση. 
Α
ήδη υπαρχόντων καναλιών. 
διαδικασίας η συσκευή θα εξέλ
 

 
 
 
(c) Χώρα (Country) 
Επιλέξτε τη χώρα που εγκαθιστάτε τον δέκτη 
 
(d) Tροφοδοσία κεραίας 
πιλέξτε ΟΝ αν έχετε συνδέσει μια ενεργή κεραία που θα τροφοδοτείται από την είσοδο 
εραίας του δέκτη. Για την Ελλάδα αυτή η ρύθμιση συνίσταται να είναι σε θέση OFF. 
Ε
κ
 
 
 
 
 
 

HDVB 1080i 16



Βασικές λειτουργίες 
 
(4) Ρύθμιση ώρας (Time Setting) 
Πιέστε το κουμπί ΜΕNU και στη συνέχεια επιλέξτε 
Ρύθμιση ώρας (Time Setting) χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά ◄  και  ►. Μέσα από αυτό το μενο
να ρυθμίσετε την απεικόνιση ώρας και το ρολόι του 
δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να 
επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχ

ύ μπορείτε 

εια 
ρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να αλλάξετε 

υ που επιλέξατε. Πιέστε το 

πιλέξτε την Αυτόματη (Auto) ή χειροκίνητη (Manual) 
τροπής (απόκλιση από την ώρα 

ς ο 

έξτε 
  

 συνέχεια χρησιμοποιήστε τα 
ουμπιά ◄  και  ► για να αλλάξετε τη τιμή της 

 ΕΧΙΤ για 

) Γλώσσα μενού (OSD) Language 
νίζεται το 

πότιτλων (Subtitle Language) 
πιλέξτε την γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι ενός προγράμματος (για 

τηρίζεται από το κανάλι που εκπέμπει το 

ρογράμματος (Audio Language) 
πιλέξτε τη γλώσσα με την οποία θα ακούγεται το πρόγραμμα που λαμβάνει ο δέκτης (για να 

ι να υποστηρίζεται από το κανάλι που εκπέμπει το 

) Ψηφιακός ήχος (Digital Audio) 
πιλέξτε το είδος του σήματος που θα παρέχεται στην ψηφιακή έξοδο ήχου του δέκτη. 

χ
την τιμή της παραμέτρο
κουμπί ΕΧΙΤ για να βγείτε από μενού. 
 
(a) Εκτροπή χρόνου 
Ε
ρύθμιση της χρονικής εκ
Γκρίνουιτς/GMT) στη χώρα που είναι εγκατεστημένο
 
(5) Επιλογές / Option 
Πιέστε το κουμπί ΜΕNU και στη συνέχεια επιλ
Επιλογές (Option) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και
►. Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε 
γενικές παραμέτρους λειτουργίας του δέκτη. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε 
μια παράμετρο και στη

δέκτης. 

κ
παραμέτρου που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί
να βγείτε από μενού. 
 
(a
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφα
μενού της συσκευής. 
 
(b) Γλώσσα υ
E
να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υποσ
πρόγραμμα). 
 
(c) Γλώσσα π
Ε
λειτουργεί αυτή η υπηρεσία θα πρέπε
πρόγραμμα). 
 
(d
Ε
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Βασικές λειτουργίες 
 
 
(6) Ρυθμίσεις συστήματος 
Πιέστε το κουμπί ΜΕNU και στη συνέχεια επιλέξτε 
Ρυθμίσεις συστήματος (System Setting) 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και  ►. Μέσα 
από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε γενι
παραμέτρους του συστήματος λειτουργίας του
δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼.για 
να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια 

κές 
 

ρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να 
ατε. 

Εισάγετε τον παλιό κωδικό του συστήματος (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 
00000). Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον νέο κωδικό. Πιέστε ΟΚ για να 

ν λειτουργιών που έχει καθορισθεί από το 

ς 
α επιλέξτε Εργοστασιακές Ρυθμίσεις 

δεν έχετε
 

. Προσοχή με την ενεργοποίηση αυτής της 

 κυρίως κωδικός ξεκλειδώματος όλων των 
ό το εργοστάσιο 

)  Πληροφορίες  (Information) 

e) 
ν ενεργοποιήσετε αυτή την παράμετρο (ΟΝ) ο δέκτης θα αναζητά την ύπαρξη πιθανών 

ό κάποιο κανάλι σε συγκεκριμένη ώρα που καθορίζεται 

) Χρόνος έναρξης (Start Time) 
αθορίζετε τη ώρα κατά την οποία θα γίνει η διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού. 

 

χ
αλλάξετε τη τιμή της παραμέτρου που επιλέξ
Πιέστε το κουμπί ΕΧΙΤ για να βγείτε από μενού. 
 
(a) Καθορισμός κωδικού (Set password) 
Μέσα από αυτή τη παράμετρο μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό κλειδώματος ενός   
προγράμματος. 
0
επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Όταν επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε 
από το μενού. 
 
Ο κυρίως (γενικός) κωδικός ξεκλειδώματος όλων τω
εργοστάσιο είναι ο 888888. 
 
(b) Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Factory Default)  
Μέσω αυτής της παραμέτρου επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του δέκτη στις εργοστασιακέ
τους τιμές. Πιέστε το κουμπί ΜΕNU και στη συνέχει
(Factory Default) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και
Εισάγετε τον κωδικό που έχετε καθορίσει (αν 
καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι ο 000000) και
πιέστε ΟΚ

  ►. 
 αλλάξει κωδικό αυτός που έχει 

επιλογής θα σβηστούν όλα τα κανάλια και οι 
ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του 
δέκτη. 
Ο
λειτουργιών που έχει καθορισθεί απ
είναι ο 888888. 
 
(c
Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 
της συσκευής και του λογισμικού που χρησιμοποιεί. 
 
(d) Αναβάθμιση λογισμικού (Software updat
Α
αναβαθμίσεων που παρέχονται απ
στη παράμετρο Χρόνος έναρξης (Start Time). 
 
(e
Κ
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(7) USB 
 
Πιέστε το κουμπί ΜΕNU και στη συνέχεια επιλέξτε USB χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄  και  
►. Μέσα από αυτό το μενού έχετε επιλογές σχετικές με την αναπαραγωγή και εγγραφή 
αρχείων εικόνας, πολυμέσων και ήχου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετ
μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να αλλάξε
τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. Τα αρχεία που υποστηρίζει η συσκευή είναι A

ε 
τε τη 

VI, MP3, 
WMA, JPEG και BMP. Ο δέκτης υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB που είναι 
διαμορφωμένες (φορμα) σαν FAT 32. Προσοχή δεν υποστηρίζεται φορμά NTFS. 

 
 
 
(a) Πολυμέσα (Multimedia) 
Όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή αποθήκευσης USB στην αντίστοιχη θύρα του δέκτη στο 
μενού της συσκευής εμφανίζονται οι επιλογές Μουσική (Music), Φωτογραφίες(Photo) ή 

ν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτική συσκευή USB στη θύρα του δέκτη ένα προειδοποιητικό 
μήνυμα θα εμφανίζεται στην οθόνη. 
 

Ταινίες(Movie). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄  και  ► για να επιλέξετε και πιέστε το κουμπί 
ΟΚ. 
Α

 
(b) ∆ιαμόρφωση φωτογραφιών 

 
 προβολής. 

όγος πλευρών: έχετε δύο επιλογές διατήρηση του αρχικού λόγου πλευρών και Παράβλεψη 
λεται σε πλήρη οθόνη)  

ρηση] (Retain): Αναπαραγωγή ταινίας με τον αυθεντικό λόγο πλευρών 
ς εικόνας σε πλήρη οθόνη 

νονικό] (Normal): Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε κανονικό μέγεθος 
ανίζονται σε μεγάλο μέγεθος 

Χρόνος Slide: Ρυθμίζεται το χρόνο εμφάνισης κάθε φωτογραφίας (από 1 έως 8 
δευτερόλεπτα) 
Τρόπος Slide: Επιλέγετε τον τρόπο προβολής κατά τη διάρκεια ενός slide show. Μπορείτε να
επιλέξετε μια τιμή από 0 έως 59 ή τον τυχαίο τρόπο
Λ
(η φωτογραφία θα προβάλ
 
(c) ∆ιαμόρφωση ταινίας 
- Λόγος πλευρών (Aspect Ratio): 
[∆ιατή
[Παράβλεψη] (Discard): Αναπαραγωγή τη
 
-Μέγεθος υποτίτλων (Subtitle Specific) 
[Μικρό] (Small): Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε μικρό μέγεθος 
[Κα
[Μεγάλο] (Large): Οι υπότιτλοι εμφ
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- Φόντο υπότιτλων (Subtitle BG) 
[Λευκό] (White): Οι υπότιτλο εμφανίζονται σε λευκό φόντο 

ι] (Grey): Εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε γκρι φόντο 
 Εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε κίτρινο πράσινο φόντο 

Οι χαρακτήρες υποτίτλων θα εμφανίζονται με μπλε χρώμα 
ινο] (green): Οι χαρακτήρες υποτίτλων θα εμφανίζονται με πράσινο χρώμα. 

ς 
τα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB 

αι δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, μπορεί να συμβεί με τη 

α που έχουν μεγάλο όγκο δεδομένων ή που έχουν μεγάλη χωρητικότητα 
 αναγνώριση των δεδομένων μπορεί να αργεί σημαντικά ή αν μην αναγνωρίζεται καθόλου το 

ίναι πιθανόν μερικά αρχεία να μην μπορούν να αναγνωριστούν ή αναπαραχθούν ακόμα και 
ν είναι αποθηκευμενένα σε συμβατό τύπο αρχείου. 

[∆ιαφανές] (Transparent): Εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε διαφανές φόντο 
[Γκρ
[Κίτρινο-πράσινο] (Yellow – green):
 
Χρώμα υπότιτλων (Subtitle Color) 
[Κόκκινο] (red): Οι χαρακτήρες των υποτίτλων θα εμφανίζονται κόκκινοι 
[Μπλε] (blue): 
[Πράσ
Note: 
 
Σημειώσεις: 
Aν και έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια συμβατότητας, ο κατασκευαστής και οι διανομείς τη
συσκευής δεν μπορεί να εγγυηθούν την συμβατότη
κ
σύνδεση μιας συσκευής USB στη θύρα του δέκτη. 
 
Σε αποθηκευτικά μέσ
η
αποθηκευτικό μέσο. 
 
Ε
α
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Επίλυση πιθανών προβλημάτων 
 
Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη λειτουργία του δέκτη ή στην εγκατάσταση του ανατρέξετε 

θο πίνακα. 

ημα Συνιστώμενη ενέργεια 

στον ακόλου
 
Πρόβλ Πιθανή αιτία 
∆εν ανάβει η οθόνη ενδείξεων του 
δέκτη  

∆εν έχει συνδεθεί το 
καλώδιο ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο 

Έχει καεί η ασφάλεια 
τροφοδοσίας 

Ελέγξετε την ασφάλεια 

∆εν βρίσκεται σήμα  

χει 

 το καλώδιο της 
κεραίας. Συνδέστε την 

Η κεραία δεν έχει συνδεθεί
Η κεραία είναι 
κατεστραμμένη ή δεν έ
εγκατασταθεί σωστά. 

Ελέγξετε

κεραία. 

∆εν υπάρχει ψηφιακό 
 στην 

Συμβουλευτείτε τον 
τηλεοπτικό σήμα
περιοχή. 

πωλητή του δέκτη. 

∆εν υπάρχει εικόνα ή ήχος ∆εν εκπέμπεται 
πρόγραμμα από το κανάλι 

λο Επιλέξτε ένα άλ
κανάλια 

Εμφανίζονται «ψηφίδες» στην οθόνη κής 
ν 

 την 

κεραίας 
ή η εικόνα παγώνει 

∆εν υπάρχει επαρ
στάθμη σήματος στη
είσοδο του δέκτη 

Ελέγξετε
εγκατάσταση της 

Οι πληροφορίες του καναλιού δεν 
εμφανίζονται κανονικά ή υπάρχει 
μήνυμα συνδρομητικού καναλιού 

Το κανάλι εκπέμπει 
ωδικοποιημένα 

Επιλέξτε άλλο κανάλι 
κ

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό καναλιού  στε τον 

ασης 

Χρησιμοποιή
κωδικό γενικής 
πρόσβ

Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στις 
εντολές του τηλεχειρισμού 

στε τον Ο δέκτης είναι σβηστός Ενεργοποιή
δέκτη 

Το τηλεχειριστήριο δεν 
ος τον 

 
είναι στραμμένο πρ
δέκτη 

Στρέψτε το
τηλεχειριστήριο προς 
τον δέκτη 

Οι μπαταρίες του 
τηλεχειριστηρίου δεν 
έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

Τοποθετήστε σωστά τις 
μπαταρίες 

Οι μπαταρίες έχουν 
εκφορτιστεί 

Τοποθετήστε καινούριες 
μπαταρίες 

Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ Αφαιρέστε το εμπόδιο 
πρόσοψης δέκτη και 
τηλεχειριστηρίου 

Αν τοποθετήσετε τον δέκτη σε
πρίζα της τηλεοπτι

 άλλη 
κής εγκατάστασης 

υ σπιτιού δεν λαμβάνονται 

Ελέγξετε την εγκατάσταση 
της κεντρικής κεραίας. εγκατάσταση της 

κεντρικής κεραίας 

Ελέγξετε την 

το
ψηφιακοί σταθμοί 
 
Αν ο παραπάνω πίνακας δεν σας βοήθησε να επιλύσετε το λειτουργικό πρόβλημα του δέκτη 
πικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα του δέκτη  

ροσοχή σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το δέκτη ή να 

ια νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και την επίλυση πιθανών 
ροβλημάτων επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο http://www.mytele.gr

ε
στο τηλέφωνο 210 5584 180. 
 
Π
ανοίξετε το καπάκι του!!! 
 
Γ
π  & το http://www.tele.gr  
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8M Hz 

69-2, θηλυκός ακροδέκτης 
κτης 

ύρος ζώνης IF: 6/7/8MHz 
, 64QAM 

el 4 
0i 

όγος πλευρών: 4:3 ή 16:9 
PbPr, CVBS 

 Digital), WMA 
ναλογική έξοδος: Stereo L/R 

 έξοδος: Οπτική TOSLink 

ποστηριζόμενη χωρητικότητα: 160GB 
αρχείων: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI 

ατανάλωση συσκευής σε λειτουργία: 15W 
σκευής σε αναμονή: < 1W 

 
 x Β x Υ) 260 mm x 180 mm x 43 mm 

 
* Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
1. ∆έκτης αποδιαμορφωτής 
Συχνότητα λήψης: VHF-High 174~230 Mhz, UHF 474~85
Στάθμη σήματος RF: -81 ~ -20 dB 
Είσοδος RF:  75 Ohms IEC1
RF έξοδος βρόγχου: IEC169-2, αρσενικός ακροδέ
Ε
∆ιαμόρφωση: QPSK, 16QAM
 
2. Αποκωδικοποίηση Video 
MPEG-2 MP@HL/ML 
MPEG4 AVC H.264 MP@lev
Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 576p, 720p, 108
Λ
Τύποι εξόδων: HDMI (v1.3c), Y
 
3. Αποκωδικοποίηση ήχου 
MPEG-1Layer I&II&III, AC-3 (Dolby
Α
Ψηφιακή
 
4. USB 
Υ
Υποστηριζόμενα φορμά 
 
5. Τάση τροφοδοσίας 
Τάση τροφοδοσίας: DC 12V/1.5A 
Κ
Κατανάλωση συ
 
6. ∆ιαστάσεις
(Π
Βάρος: 1.6Kg 


