
ΦΟΡΗΤΟ DVD ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

                                                                          DVT98607

ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ LED 9"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ AV

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ USB & SD/MMC

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ DVB-T2 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
       ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ 

       ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ 

       ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗ-

       ΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟ-

       ΤΗΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

       ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

       Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN

Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο 

έχει ως στόχο να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία μη μονω-

μένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος. Η τάση αυτή 

μπορεί να είναι αρκετή για να να προκαλέσει ηλεκτροπληξίας.

 Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να 

προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών 

λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη 

συσκευή.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Σύμβολο προϊόντος με τεχνολογία λέιζερ: βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μο-

νάδας (σε ορισμένες περιπτώσεις, στην κάτω πλευρά), και υποδεικνύει ότι αυτή 

η συσκευή είναι ένα προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 που χρησιμοποιεί μόνο ασθε-

νούς ισχύος και καθόλου επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ εκτός της μονάδας. 

Τοποθέτηση:
Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD τοποθετείται σύμφω-

να με τις οδηγίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1) Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. 

2) Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια. 

3) Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται. (Απο-

    συνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιή-

    σετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.) 

4) Μην ανοίγετε το κάλυμμα ούτε να αγγίζετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα στο ε-

    σωτερικό της μονάδας. Αυτό επιτρέπεται μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς. 

5) Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε αντικείμενα που εκπέ-

     μπoυν θερμότητα για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στη μονάδα. 

6) Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με νερό και υγρασία. 

7)Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν καλύπτονται για να αποφευχθεί τυχόν υπερ-

    θέρμανση και δυσλειτουργία. 

8) Καθαρίστε την οθόνη και την εξωτερική επιφάνεια μόνο με μαλακό στεγνό πανί και 

    όχι με οποιουδήποτε είδους διαλυτικά, οινόπνευμα ή σπρέι. 

9) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα νερού, ούτε θα πρέπει 

     να τοποθετούνται επάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.

Καθαρισμός της συσκευής:
1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού την καθαρίσετε. 

2) Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

3) Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγ-

    μένο πανί.

Μην ανοίγετε:
    Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το κάλυμμα (ή το πίσω 

    μέρος). Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό. 

    Απευθυνθείτε για σέρβις στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα.

Φροντίδα των δίσκων:
1) Μην τοποθετείτε τους δίσκους κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως το άμεσο ηλιακό 

    φως ή σε περιοχές με υψηλή υγρασία. 

2) Να τοποθετείτε τους δίσκους τον ένα πάνω στον άλλο, με τον ίδιο τρόπο. 

3) Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου, κρατήστε το δίσκο από τις άκρες. 

4) Μη χρησιμοποιείτε κολλητική ταινία πάνω στην επιφάνεια του δίσκου. 

5) Σκουπίζετε το δίσκο από μέσα προς τα έξω με ένα μαλακό πανί. 

6) Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, καθαριστικά που δεν είναι κατάλληλα για δίσκους ή αντι-

    στατικά σπρέι για να καθαρίσετε το δίσκο, για να μην προκληθεί ζημιά στο δίσκο.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ.
Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει τη συσκευή περιέχει μια στρογγυλή μπαταρία-κουμπί. 
Οι μπαταρίες-κουμπιά είναι επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης, επειδή μπορεί να προ-
καλέσουν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσουν σε θάνατο. Αν 
νομίζετε ότι κάποιο άτομο έχει καταπιεί τις μπαταρίες ή ότι βρίσκονται εντός οποιουδήποτε 
μέρος του σώματός του, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 
Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν έχει κλείσει σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλε-
χειριστήριο και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ-Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί/αντικατασταθεί σωστά. 
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες λιθίου 1 x Cr2025 με αυτό το τηλεχειριστήριο. 
Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα άτομα. Κρατή-
στε τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες προσέχοντας να έχουν τη σωστή 
πολικότητα(+ και -). 
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου, όπως προβλέπεται. 
Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Ποτέ μην προσπαθήσετε να διαλύσετε τις μπαταρίες. 
Μ η βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. 
Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες ή άδειες μπαταρίες από το προϊόν. 
Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. 
Η  απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα, σύμ-
φωνα με την τοπική αρχή διαχείρισης και ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων. 
ΜΗ ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Τηλεχειριστήριο:

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο τραβήξτε την προ-
στατευτική προεξοχή από τη θήκη της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε 
ότι o διακόπτης OFF/ON στο πλάι της κύριας μονάδας είναι στη 
θέση ON. Κατευθύνετε τον πομπό υπερύθρων του τηλεχειριστη-
ρίου προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της κύριας μονάδας και 
επιλέξτε το κουμπί λειτουργίας που θέλετε. Στρέψτε το τηλεχειρι-
στήριο σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα από τον αισθη-

Οτήρα τηλεχειρισμού και σε γωνία όχι μεγαλύτερη των 30 .  
Για να αντικαταστήστε την μπαταρία: 
1. Τραβήξτε το συρόμενο πορτάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος 1. Σύρετε έξω τη 
    θήκη της μπαταρίας και αφαιρέστε την άδεια μπαταρία. 
2.  Τοποθετήστε μια μπαταρία λιθίου 1 X Cr2025 σύμφωνα με το διάγραμμα, προσέχοντας να έ-
    χει τη σωστή πολικότητα( +/-) 3. Επανατοποθετήστε τη θήκη της μπαταρίας στη θέση της. 
4. Μην εκθέτετε την μπαταρία ή την τοποθετημένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. φω-
    τιά, ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε καλοριφέρ κ.λπ.). 



1.Υπότιτλοι/Αντιγραφή 
2.Αναμονή 
3.Αριθμητικά πλήκτρα 
4.10+ 
5.Μενού DVD 
6.Πλήκτρο κατεύθυνσης 
7.Πλήκτρο ΟΚ 
8.Διακοπή/ΕΞΟΔΟΣ
9.Γρήγορη επαναφορά 
10.Γρήγορη προώθηση 
11.Επανάληψη A-B/ΤΗΛ /ΡΑΔ 
12.Σίγαση 
13.Κουμπί ήχου
14.Πηγή σήματος

15.Αναζήτηση 

16.Κουμπί ρυθμίσεων

17.Επανάληψη 

18.Εμφάνιση πληροφοριών 

19.Πρόγραμμα 

20.Γωνία κλίσης κειμένου 

21.Μεγέθυνση 

22.Αργή κίνηση 

23.Ηλεκτρ. οδηγός προγρ. (EPG) 

24.ΕΓΓΡ./ΑΝΑΠ./ΠΑΥΣΗ 

25.Επόμενο

26.Προηγούμενο

27.Αύξηση έντασης ήχου

28.Μείωση έντασης ήχου 



 DVDMENU

SOURCE

SUB/COPY

MUTE

VOL+/-

AUDIO

INFO/DISPLAY

ZOOM

SEARCH

TEXT/ANGLE

ENTER

TV/RADIO

EXIT/STOP

Λειτουργίες κουμπιών:
    Σημείωση: Ορισμένα κουμπιά υπάρχουν μόνο στο τηλεχειριστήριο και όχι επάνω στη 
                        συσκευή DVD.

Πατήστε το μία φορά για τη λειτουργία υποτίτλων και πατήστε το δύο φορές 
για τη λειτουργία αντιγραφής.

Πατήστε αυτό το κουμπί για είσοδο στο μενού λειτουργιών και επιλέξτε μία 
από τις λειτουργίες DVD ,DVB-T2, AV και MEDIA.

Πατήστε το για είσοδο ή έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.

Χρησιμοποιήστε τα για την επιλογή ενός στοιχείου από το μενού ή για την ει-
σαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης.

Εκτελέστε τη λειτουργία ή επικυρώστε τη ρύθμιση.

Επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός τίτλου, κεφαλαίου ή τραγουδιού.

Επαναλάβετε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός δίσκου ή επιλέξτε μια λειτουρ-
γία τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.

Πατήστε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο ή τραγούδι.

Πατήστε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο ή τραγούδι.

Ξεκινήστε ή διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Πατήστε αυτό το κουμπί για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά. Οι ταχύτητες 
γρήγορης προώθησης και επαναφοράς είναι 2X 4X,8X, 16X και 32X. 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έναν τίτλο, κεφάλαιο, τραγούδι, 
χρόνο τίτλου, χρόνο κεφαλαίου ή χρόνο τραγουδιού.

Λειτουργία σίγασης/Χωρίς ήχο.

Πατήστε [VOL+] για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, Πατήστε [VOL-] για να 
μειώσετε την ένταση του ήχου. 

Επιλέξτε γλώσσα ήχου για το DVD.

Επιστρέψτε στο κύριο μενού του δίσκου.

Εμφανίζει πληροφορίες για το δίσκο. 

Μεγεθύνει την εικόνα 2x,3x,4x, 1/2, 1/3,/1/4 φορές από το αρχικό μέγεθος. 

Επιλέξτε τίτλο, κεφάλαιο, τραγούδι, χρόνο τίτλου, χρόνο κεφαλαίου ή χρόνο 
τραγουδιού. 

Εμφανίζει τις διαθέσιμες γωνίες προβολής για δίσκους με δυνατότητα προ-
βολής από πολλές γωνίες.



  1. Πηγή σήματος 
  2. Ήχος 
  3. Κουμπί μενού 
  4. Κουμπί ρυθμίσεων
  5. Κουμπί αναπαρ./παύσης
  6. Κουμπί κατεύθυνσης και ΟΚ 
  7. Κουμπί διακοπής λειτουργίας 
  8. Σίγαση 
  9. Κουμπί έντασης ήχου (+) 
10.Κουμπί έντασης ήχου (-) 

11. Υποδοχή USB (DVD)
12. Αναγνώστης καρτών SD/MMC 
13. Υποδοχή ακουστικών 
14. Υποδοχή εξόδου AV 
15. Υποδοχή εισόδου AV 
16. Διακόπτης λειτουργίας
17. Είσοδος συνεχούς ρεύματος 

Ενδείξεις:

     Εικόνα φορητής συσκευής DVD:



18. Είσοδος κεραίας

19. Υποδοχή USB
(Λειτουργία τηλεόρασης)

Σύνδεση στο ρεύμα και τοποθέτηση:
    A. Σύνδεση στο ρεύμα σε κλειστό χώρο
     Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή ρεύματος (AC) στην υποδοχή 

     εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) στο πλάι της κύριας μονάδας και, στη 

     συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα ρεύματος 100-240V AC..

1. Στην υποδοχή "DC IN" 
    της μονάδας

2.Στην πρίζα

Μετασχηματιστής ρεύματος



Σημείωση: Ο μετασχηματιστής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία προο-
ρίζεται για χρήση μόνο με αυτήν τη μονάδα. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλ-
λες συσκευές. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν σκοπεύετε 
να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Β. Ενσωματωμένη μπαταρία
Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή ρεύματος AC σε DC στην υποδο-
χή εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) στο πλάι της μονάδας και, στη συνέχεια, 
συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα ρεύματος 100-240V AC. Όταν η μπαταρία 
φορτίζει, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μόλις φορτιστεί 
πλήρως η μπαταρία, η φωτεινή ένδειξη LED θα γίνει πράσινη.

Γ. Χρήση και συντήρηση των μπαταριών 
1. Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 40 °C 
2. Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 
3. Όταν δημιουργείται θερμότητα στη διάρκεια της αναπαραγωγής, αυτό εί-
    ναι φυσιολογικό. Αποφύγετε την υπερβολικά μεγάλη σε διάρκεια χρήση. 
4. Αποφύγετε την πρόσκρουση σε άλλα αντικείμενα και την τοποθέτηση σε 
    πάρα πολύ υγρό ή θερμό περιβάλλον.

Δ. Έξοδος σήματος AV
Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου βύσματος του καλωδίου AV στην 
έξοδο AV OUT του DVD, και συνδέστε το άλλο άκρο στις υποδοχές εισόδου 
AV της τηλεόρασης ή της οθόνης σας μέσω ενός προαιρετικού καλωδίου 
τύπου RCA. 

E. Σύνδεση με ακουστικά 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενσύρματα ακουστικά με το DVD ή την οθόνη. 
Απλά συνδέστε το βύσμα ακουστικών στο δεξιό μέρος του DVD ή της οθόνης.

ΣΤ. Είσοδος AV
Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου βύσματος του καλωδίου AV στη μο-

νάδα AV OUT του DVD, και συνδέστε το άλλο άκρο στις υποδοχές εισόδου 

AV της συσκευής εξόδου μέσω ενός προαιρετικού καλωδίου RCA. Πατήστε 

το κουμπί "MODE" για να μεταβείτε σε λειτουργία εισόδου AV.



Αναπαραγωγή:
Α.Τοποθέτηση και αναπαραγωγή ενός δίσκου:
1. Αφού συνδέσετε τη συσκευή DVD στο ρεύμα, θέστε τον διακόπτη λειτουρ-
    γίας (On/Off) στη θέση "Οn". 
2. Τοποθετήστε με προσοχή ένα δίσκο μέσα στην υποδοχή δίσκου. 
    - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει κουμπώσει καλά στη θέση του. 
    - Ο δίσκος πρέπει να τοποθετηθεί στο συρτάρι με την ετικέτα προς τα πάνω. 
3. Κλείστε το κάλυμμα του DVD μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η μονάδα 
    θα φορτώσει το δίσκο και θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή. 
4. Διακοπή αναπαραγωγής. 
    Πατήστε το κουμπί STOP(■) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. 
5. Αναπαραγωγή/παύση. 
    Πατήστε το κουμπί Play/Pause (    ) του τηλεχειριστηρίου στη διάρκεια της 
    αναπαραγωγής. 
   - Η οθόνη σταματά να λειτουργεί και δεν ακούγεται ήχος. 
   - Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί Play/Pause (   ) άλλη μια φορά. 
6. Γρήγορη προώθηση/Γρήγορη επαναφορά 
    Πατήστε το κουμπί Γρήγορης προώθησης ή Γρήγορης επαναφοράς για να 
    μεταβείτε στο σημείο που θέλετε με ταχύτητα που ρυθμίζεται σύμφωνα με 
    τις επιλογές 2X, 4X, 8X, 16X, 32X. 
7. Μενού 
    Ένα DVD χωρίζεται σε δύο ενότητες που ονομάζονται τίτλοι και κεφάλαια. 
    Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD, εμφανίζεται ένα βασικό μενού του δί-
    σκου στην οθόνη του DVD player ή στην οθόνη σας. Τα περιεχόμενα του 
    μενού διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο. Πατήστε MENU κατά τη διάρκεια της 
    αναπαραγωγής για να εμφανιστεί το μενού. 

B.  Ενδείξεις οθόνης:
1. Χρόνος αναπαραγωγής και υπολειπόμενος χρόνος 
α. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο "DISPLAY" για 
    να εμφανιστεί ο τρέχων αριθμός τίτλου, ο συνολικός αριθμός των τίτλων, 
    ο τρέχων αριθμός κεφαλαίου, ο συνολικός αριθμός των κεφαλαίων, καθώς 
    και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την αναπαραγωγή του τίτλου. Η επι-
    κεφαλίδα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα, αν δεν πα-
    τηθεί το κουμπί DISPLAY.

β.  Πατήστε το πλήκτρο "DISPLAY" επανειλημμένα για να επιλέξετε τα παρα-
    κάτω στοιχεία με διαδοχική σειρά: 
    Χρόνος τίτλου που πέρασε: Το κομμάτι του τίτλου που έχει παιχτεί. 
    Υπολειπόμενος χρόνος τίτλου: Το κομμάτι του τίτλου που απομένει. 
    Χρόνος κεφαλαίου που πέρασε: Το κομμάτι του κεφαλαίου που έχει παι-
    χτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
    Υπολειπόμενος χρόνος κεφαλαίου: Ο χρόνος του κεφαλαίου που απομένει. 
    Απενεργοποίηση ενδείξεων οθόνης: Οι χρονικές ενδείξεις του DVD σταμα-
    τούν να εμφανίζονται.



2. ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το πλήκτρο "ANGLE" για να 
εμφανιστούν οι διαθέσιμες γωνίες για δίσκους που περιέχουν πολλαπλές 
γωνίες. Εμφανίζονται ο τρέχων αριθμός γωνίας και ο συνολικός αριθμός των 
γωνιών. Πατήστε το "ANGLE" για να επιλέξετε μια άλλη οπτική γωνία και, 
στη συνέχεια, πατήστε ξανά για να βγείτε και να επιστρέψετε στην κανονική 
γωνία θέασης. Η ένδειξη γωνίας θα εξαφανιστεί αυτόματα εάν το πλήκτρο 
"ANGLE" δεν πατηθεί ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. 
Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται σε όλους τους δίσκους.

Tίτλος που πέρασε Tίτλος που απομένει Κεφ. που πέρασε
Απενεργοποίηση οθόνης

3. ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου πιέστε το πλήκτρο "SUB" 
για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων που επιθυμείτε. Εμφανίζονται η τρέ-
χουσα γλώσσα υποτίτλων και ο συνολικός αριθμός των γλωσσών υποτίτλων. 
Εάν υπάρχουν πολλές γλώσσες, πατήστε "SUB" ξανά για να επιλέξετε μια 
άλλη γλώσσα υποτίτλων. Για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους (OFF), 
πατήστε το κουμπί "SUB" μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Subtitle Off". Η έν-
δειξη υποτίτλων θα εξαφανιστεί αυτόματα εάν το πλήκτρο "ANGLE" δεν πα-
τηθεί ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. 
Σημείωση: Ορισμένοι δίσκοι DVD επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτή τη λει-
τουργία μόνο μέσω του μενού DVD. 

4. ΗΧΟΣ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου πιέστε το πλήκτρο "AUDIO" 

για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που επιθυμείτε. Εμφανίζονται η τρέχουσα

γλώσσα καναλιού και ο συνολικός αριθμός των καναλιών ήχου. Πατήστε το 

πλήκτρο "AUDIO" ξανά για να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα ήχου. Η ένδειξη 

ήχου θα εξαφανιστεί αυτόματα εάν το πλήκτρο "AUDIO" δεν πατηθεί μέσα 

σε 3 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση οθόνης Κεφ. που απομένει



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο "ZOOM" για να με-
γεθύνετε την εικόνα κατά 2X, 3X ή 4Χ με τον τρέχοντα λόγο μεγέθυνσης.

6. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ A-B
α. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε "Α-Β" στο σημείο A στο οποίο επιθυμείτε 
    να ξεκινάει η επανάληψη. 
β. Πατήστε ξανά "A-Β" για να ορίσετε το σημείο που θέλετε να σταματάει η 
    επανάληψη. Η συσκευή θα παίζει συνέχεια το τμήμα μεταξύ σημείου A και
    σημείου B. 
γ. Πατήστε "A-Β" για τρίτη φορά για να ακυρώσετε την επανάληψη "A-Β" και 
    να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Σημείο αρχής επανάλ. Α-Β       Σημείο τέλους επανάλ. Α-Β            Ακύρωση επανάλ. Α-Β

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1/ΟΛΩΝ
α. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο "REPEAT" συ-
νεχώς για να δείτε διαδοχικά τα βήματα της λειτουργίας επανάληψης.. 

Κεφάλαιο: Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου. 
Τίτλος: Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου. 
Όλα: Επανάληψη όλων των κεφαλαίων και τίτλων. 
Απενεργοποίηση: Συνέχεια της κανονικής αναπαραγωγής. 

Για παράδειγμα, η ένδειξη επανάληψης κεφαλαίου "Chapter" φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

Κεφάλαιο           Τίτλος

Επανάληψη κεφαλαίου

5. ΖΟΥΜ

Απενεργ.        Όλα



Γ. Αναπαραγωγή δίσκου MP3/MPEG-4:
Όταν τοποθετηθεί ένας δίσκος MP3/MPEG-4 στη μονάδα, εμφανίζεται αυτό-
ματα η οθόνη μενού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη μενού για να 
επιλέξετε τους φακέλους και τα τραγούδια που θέλετε, διαφορετικά, το σύ-
στημα παίζει τα τραγούδια με τη σειρά εγγραφής τους στο δίσκο. 
1. Πατήστε το κουμπί ▲ή ▼ για να επιλέξετε ένα φάκελο από τη λίστα φακέ-
    λων. 
2. Πατήστε "OK" για να επιλέξετε το φάκελο με την επισήμανση. Θα εμφανι-
    στούν τα τραγούδια που είναι διαθέσιμα στο φάκελο. 
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα τραγούδι από τη 
    λίστα. Πατήστε "OK" για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή 
    του επιλεγμένου τραγουδιού. 
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί     για να μετακινηθείτε στο επόμενο τραγούδι. 
    Πατήστε το κουμπί      για να μετακινηθείτε στην αρχή του προηγούμε-
    νου τραγουδιού. 
5. Πατήστε το κουμπί ▲για να επιλέξετε τον τρέχοντα φάκελο και πατήστε 
    "OK" για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιστρέψετε στη λίστα 
    φακέλων. 

Δ. Αναπαραγωγή περιεχομένου MPEG-4:
1. Η κωδικοποίηση MPEG-4 έχει τη δυνατότητα διατήρησης αρχείων βίντεο
    και ήχου υψηλής ποιότητας σε μια εξαιρετικά συμπιεσμένη μορφή αρχείου.
    Τύποι αρχείων όπως τα αρχεία AVI είναι συνήθως σε θέση να διατηρούν
    περισσότερα δεδομένα σε μικρότερα αρχεία:

2. Σύγκριση MPEG-1, MPEG-2 και MPEG-4:

Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιήθηκε το αρχείο, εν-
δέχεται να υπάρχει ζήτημα συμβατότητας με ορισμένους τύπους AVI ή αρ-
χεία τύπου MP4. 

Αρχείο 1,5 ώρας             Μορφή MPEG 12            Μορφή MPEG-4

DVD (MPEG-2)              Περίπου 1,5-2 GB           Περίπου 600-800 ΜΒ

VCD (MPEG-1)              Περίπου 800 MB-1 GB   Περίπου 200-300 ΜΒ

Ταχύτητα (kb/s)

Ποιότητα βίντεο          Καλή               Πολύ καλή            Εξαιρετική

Απαίτηση υλικού        Μικρή              Μεσαία                 Μεγάλη

E. Αναπαραγωγή από USB και κάρτα SD/MMC:
1. Συνδέστε τη συσκευή USB. Πατήστε το κουμπί [Source] στο τηλεχειρι-
    στήριο για να εμφανιστεί το μενού επιλογής λειτουργίας (MODE). Έπει-
    τα πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε το μέσο αναπαραγωγής και, 
    τέλος, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 



Ρυθμίσεις συστήματος:
    Α. Μενού ενδείξεων οθόνης:
    1) Πατήστε το κουμπί "SETUP" για να εμφανιστεί η κύρια οθόνη του μενού 
        ρύθμισης. Στην οθόνη εμφανίζεται η Σελίδα γενικών ρυθμίσεων. Ταυτό-
        χρονα, επισημαίνεται η επιλογή "Γενικά". Πατήστε το κουμπί  , για να επι-
        λέξετε άλλα στοιχεία ρύθμισης. Πατήστε ξανά το κουμπί "SETUP" για να 
        βγείτε από το μενού ρυθμίσεων και να επιστρέψετε στη συνέχεια της τε-
        λευταίας λειτουργίας αναπαραγωγής. 
    2) Όταν επισημαίνεται η επιλογή "Γενικά", πατήστε το κουμπί "OK" και θα ε-
        πισημανθεί η επιλογή "Οθόνη τηλεόρασης"). 
    3)  Πατήστε το κουμπί ▲ή ▼ για να επιλέξετε τα άλλα μενού στη σελίδα γενι-
       κών ρυθμίσεων. 
    4)  Πατήστε το κουμπί   για είσοδο στο υπομενού. 
    5)  Πατήστε το κουμπί▲ή ▼ το κουμπί για να επιλέξετε το υπομενού και πα-
        τήστε "OK" για επιβεβαίωση της επιλογής σας. 
    6) Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για τα υπόλοιπα μενού. 
    Σημείωση: Πατήστε το κουμπί ◄ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

 

Β. Σελίδα ρυθμίσεων: 
1. Σελίδα γενικών ρυθμίσεων 
1.1 Λειτουργία οθόνης 
α. Normal/PS: Όταν η συσκευή δίνει σήμα σε μια κανονική οθόνη. Στην οθό-
    νη εμφανίζονται εικόνες ευρείας οθόνης. Όμως, ορισμένα μέρη περικό-
    πτονται αυτόματα. 
β. Normal/LB: Όταν η συσκευή δίνει σήμα σε ένα κανονικό μόνιτορ, στην 
    οθόνη εμφανίζεται μια κανονική εικόνα με μια μαύρη λωρίδα τόσο στην 
    κορυφή όσο και στο κάτω μέρος της οθόνης. 
γ. Wide: Όταν η συσκευή δίνει σήμα σε μια ευρεία οθόνη, εμφανίζεται μια 
    ευρεία εικόνα σε πλήρη οθόνη. 

1.2 Γωνία θέασης 
Ενεργοποίηση: Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο γωνίας θέασης. {Εάν υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής γωνίας θέασης). 
Απενεργοποίηση: Η οθόνη δεν θα εμφανίζει το εικονίδιο γωνίας θέασης. 
Σημείωση: Οι δυνατότητες αυτές δεν περιλαμβάνονται σε όλους τους δί-
σκους. Οι λειτουργίες αυτές εξαρτώνται από το δίσκο. 

1.3 Γλώσσα οπτικών ενδείξεων 
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πολλές διαφορετικές γλώσσες, όπως η 
γλώσσα ρύθμισης των οπτικών ενδείξεων.
 
1.4 Προφύλαξη οθόνης 
Ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης. 
Σημείωση: Η συσκευή αναπαραγωγής DVD θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
προφύλαξης οθόνης μετά από περίπου πέντε λεπτά εάν στην οθόνη παρα-
μείνει η ίδια εικόνα. 
Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
 
1.5 Απομνημόνευση τελευταίας θέσης 
Ενεργοποίηση: Η μονάδα θα επιστρέψει στην πιο πρόσφατη θέση στο δίσκο. 
Απενεργοποίηση: Η μονάδα δεν θα επιστρέψει στην πιο πρόσφατη θέση.



2. Ρύθμιση ήχου 
2.1 Ρύθμιση καναλιού ήχου
       ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ κανάλι: Αναμιγνύει ένα σήμα ήχου 5.1 καναλιών σε 
       2 κανάλια ήχου και, στη συνέχεια, το στέλνει στα αριστερά και τα δεξιά 
       ηχεία. 
       Stereo: Στέλνει στερεοφωνικό σήμα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία.
 

3. Ρύθμιση Dolby 
3.1 DUAL MONO 
      Stereo: Το αριστερό/δεξιό κανάλι ήχου θα αναπαράγονται από τα δεξιά/
      αριστερά ηχεία. 
      Αριστερό κανάλι: Αναπαραγωγή μόνο από το αριστερό κανάλι ήχου. 
      Δεξιό κανάλι: Αναπαραγωγή μόνο από το δεξιό κανάλι ήχου. 
      Μείξη καναλιών: Το αριστερό και το δεξιό κανάλι αναμιγνύονται σε ένα 
      κανάλι. 

3.2 Συμπίεση δυναμικού εύρους 
      Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να φέρετε στο ίδιο επίπεδα όλα 
      τα κανάλια ήχου ώστε να εξασφαλίσετε ομαλά επίπεδα ήχου. 

4. Ρυθμίσεις βίντεο 
       Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε τις ενδείξεις οθόνης: 
       Ευκρίνεια: Επιλέξτε μία από τις επιλογές ευκρίνειας:Υψηλή, Μεσαία ή 
       Χαμηλή). 
       Φωτεινότητα και Αντίθεση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί     ή       για να 
       επιλέξετε δυνατότητα και πατήστε "OK" για να επιβεβαιώσετε. 

5.  Σελίδα προτιμήσεων Αυτή η ρύθμιση γίνεται χωρίς τοποθετημένο 
    δίσκο στη συσκευή) 
5.1 Ήχος, Υπότιτλοι και Γλώσσα: 
       Στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες ρυθ-
       μίσεις ήχου, υπότιτλων και μενού γλώσσας. 

5.2 Γονικός έλεγχος: 
       Επιλέξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου που επιθυμείτε για το δίσκο, χρη-
       σιμοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος ή πολλαπλά επίπεδα προστα-
       σίας. Αυτά κυμαίνονται από το επίπεδο (1, ασφαλές για παιδιά) έως το 
       υψηλότερο επίπεδο (8, μόνο για ενηλίκους). Η ρύθμιση δίνει τη δυνατό-
       τητα ελέγχου της ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. 
       Σημείωση: Η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν ο δίσκος πε-
       ριέχει τη δυνατότητα κλειδώματος γονικού ελέγχου.

5.3 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης: 
       Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε εκ νέου έναν κωδικό. 
       Σημείωση: Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του κωδικού θα πρέπει να εισά-
       γετε το σωστό κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 136900.

5.4 Προεπιλογή: 
       Επιλέξτε "Προεπιλογή" στη σελίδα προτιμήσεων για να επαναφέρετε 
       τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή.

6.  Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων 
       Πατήστε "SETUP" για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.   



Λειτουργία τηλεόρασης DVB-T2
     

     1. Έναρξη λειτουργίας τηλεόρασης
      Συνδέστε την κεραία DVB-T2 TV στην υποδοχή σήματος DVB-T2 TV. 
      Πατήστε το κουμπί "SOURCE" για να μεταβείτε στην επιλογή TV.
    

      2. Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης DVB-T2 

1. Κουμπί λειτουργίας 
2. Κουμπί ρυθμίσεων:Είσοδος/έξοδος από το μενού της λειτουργίας DVB-T2. 
3. Αριθμητικά πλήκτρα 
4. Κουμπί "Επάνω": Επιλογή καναλιού με αύξουσα σειρά. Μετακίνηση του δρομέα 
    προς τα πάνω στη λειτουργία μενού. 
5.  Κουμπί OK 
6.  Κουμπί "Κάτω": Επιλογή καναλιού με φθίνουσα σειρά. Μετακίνηση του δρομέα 
    προς τα κάτω στη λειτουργία μενού. 
7.  Κουμπί σίγασης
8.  Κουμπί διακοπής/εξόδου: Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία. 
9. Κουμπί αύξησης έντασης ήχου
10. Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
11. Κουμπί REC/PLAY/PAUSE

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία DVB-T2 δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κινούμενα 
                  οχήματα.
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3. Λειτουργίες κουμπιών

3.1 Κύριο μενού
Σε λειτουργία TV, πατήστε το κουμπί        στο τη-
λεχειριστήριο ή αγγίξτε το στην οθόνη. Με τον 
τρόπο αυτό ανοίγετε το κύριο μενού. 
- Μενού αναζήτησης: είσοδος στο μενού αναζή-
  τησης 
- Μενού εικόνας: είσοδος στο μενού εικόνας 
- Μενού συστήματος: είσοδος στο μενού συστή-
  ματος 
- Πατήστε     ή     για να κάνετε την επιλογή που 
   θέλετε, έπειτα, πατήστε       για επιβεβαίωση 
   και, τέλος, πατήστε        για έξοδο από την τρέ-
   χουσα επιλογή.

3.2 Μενού αναζήτησης 
Επιλέξτε "Μενού αναζήτησης)" για είσοδο στο 
μενού αναζήτησης. 
- Χώρα: επιλέξτε τη χώρα όπου χρησιμοποιείται 
  η συσκευή. 
- Αυτόματη αναζήτηση: ξεκινήστε αναζήτηση 
  πλήρους ζώνης 
- Χειροκίνητη αναζήτηση: είσοδος στο μενού 
   χειροκίνητης αναζήτησης. 
   Ισχύς κεραίας): ανοίξτε/κλείστε την ισχύ της 
   κεραίας 
Αγγίξτε στο τηλεχειριστήριο: 
Πατήστε        ή        για να επιλέξετε τη δυνατό-
τητα που θέλετε. 
Πατήστε        για επιβεβαίωση.  
Πατήστε     ή    για να επιλέξετε ή να αλλάξετε 
μια επιλογή. 

3.3 Αυτόματη αναζήτηση 
Επιλέξτε "Αυτόματη αναζήτηση" για να ξεκινή-
σει η αναζήτηση σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων. 
Περιμένετε μέχρι να τελειώσει η αναζήτηση. 
Εάν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση, πατή-
στε το κουμπί       .
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζονται η τρέχουσα 
συχνότητα και η πρόοδος της αναζήτησης. 
Στη διάρκεια της αναζήτησης, κάθε πρόγραμμα 
που λαμβάνεται εμφανίζεται στην οθόνη.

    (Εικόνα 1)        (Εικόνα 1)    

    (Εικόνα 3)    
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3.4 Χειροκίνητη αναζήτηση
Επιλέξτε "Χειροκίνητη αναζήτηση" και πατή-
στε το κουμπί        στο τηλεχειριστήριο ή αγ-
γίξτε το στην οθόνη για είσοδο στο μενού χει-
ροκίνητης αναζήτησης. 

Πατήστε     ή    και επιλέξτε τη συχνότητα 
στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση. 
Πατήστε       , επιβεβαιώστε και ξεκινήστε την 
αναζήτηση. 
Πατήστε       ,επιστρέψτε στο προηγούμενο 
μενού ή αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη. 
Όταν αλλάζετε συχνότητα, η μπάρα "Ισχύς" 
εμφανίζει την ισχύ του σήματος.

3.5 Αναζήτηση καναλιών
Στη διάρκεια της αναζήτησης, κάθε πρόγραμ-
μα που λαμβάνεται εμφανίζεται στην οθόνη. 
Πατήστε        για να διακόψετε την αναζήτηση 
σε περίπτωση που δεν θέλετε να συνεχίσετε.  

    (Εικόνα 4)    

    (Εικόνα 5)    

    (Εικόνα 6)    
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3.6 Ρυθμίσεις εικόνας 
Στο μενού "Picture" (Εικόνα), έχετε 4 επιλογές: 
(1) Λόγος εικόνας
(2) Ανάλυση
(3) Φορμά εικόνας 
(4) Έξοδος βίντεο 
Πατήστε       ή        για να επιλέξετε τη δυνατό-
τητα που θέλετε. 
Πατήστε      ή      για να αλλάξετε παραμέτρους. 
Η δυνατότητα λόγου εικόνας διαθέτει τους λό-
γους εικόνας 16:9 και 4:3. 
Η ανάλυση περιέχει τις επιλογές 480i,480p, 
720, 1080i, 1080p. 
Το φορμά εικόνας περιέχει τις επιλογές NTSC 
και PAL.

3.7 Ρυθμίσεις γλώσσας 

Η συσκευή περιλαμβάνει πολλές γλώσσες 
από πολλές χώρες. 
Η γλώσσα ενδείξεων οθόνης (OSD) είναι η 
γλώσσα του μενού. Πατήστε      και      για να 
επιλέξετε γλώσσα. 
Πατήστε        για να επιστρέψετε και να αποθη-
κευτεί αυτόματα η επιλογή σας.

3.8 Λίστα καναλιών
Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εάν υπάρχει 
κάποιο πρόγραμμα, θα ξεκινήσει να προβάλ-
λεται αυτόματα. 
Πατήστε       για να εμφανίσετε τη λίστα κανα-
λιών. 
Πατήστε       και       για να μεταβείτε στο κα-
νάλι. 
Πατήστε        για να επιλέξετε κανάλι και πα-
τήστε        για επιστροφή.

    (Εικόνα 7)    

    (Εικόνα 8)    

    (Εικόνα 9)    



3.9 Πληροφορίες προγράμματος
Στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε        για 
είσοδο στο μενού πληροφοριών, όπου εμφα-
νίζονται οι πληροφορίες για τα τρέχοντα προ-
γράμματα σε κανονική κατάσταση αναπαρα-
γωγής. Πατήστε το ξανά για να εμφανιστούν 
πιο αναλυτικές πληροφορίες.

3.10 EPG(Ηλεκτρονικός οδηγός 
        προγράμματος) 
Στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε       για 
είσοδο στο μενού EPG. Στο μενού EPG εμφα-
νίζονται το όνομα του προγράμματος, η ημε-
ρομηνία του οδηγού προγράμματος, το χρο
νοδιάγραμμα των προγραμμάτων και σύντο-
μες πληροφορίες για το πρόγραμμα. 
Πατήστε        ή        για εναλλαγή επιλογών.
Πατήστε     ή     για εναλλαγή επιλογών.
Πατήστε        για έξοδο από το μενού EPG. 

3.11 Αναβάθμιση μέσω USB 
Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του 
δέκτη με τη νέα έκδοση λογισμικού 
1.  Αντιγράψτε το αρχείο αναβάθμισης στο 
    USB. 
2.  Επιλέξτε τη δυνατότητα αναβάθμισης 
    λογισμικού του συστήματος. 
3. Επιλέξτε τη λειτουργία αναβάθμισης χω-
    ρίς να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το 
    ρεύμα. Διαφορετικά, θα προκληθεί σφάλ-
    μα συστήματος και δεν θα είναι δυνατή 
    η τροφοδοσία του.
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    (Εικόνα 10)    

    (Εικόνα 11)    

    (Εικόνα 12)    



3.12 Πολυμέσα
Το μενού αυτό έχει δύο επιλογές. 
Πολυμέσα: Περιέχει τις επιλογές για μου-
σική, φωτογραφίες), ταινίες, PVR (Εγγρα-
φή τηλεοπτικών προγραμμάτων). 
Ρύθμιση PVR: ρύθμιση των παραμέτρων 
της λειτουργίας PVR.

3.13 Λειτουργία πολυμέσων 
Στο μενού "Πολυμέσα"υπάρχουν τέσσερις 
επιλογές 
Μουσική: Αναπαραγωγή τραγουδιών. 
Φωτογραφίες: Προβολή εικόνων 
Ταινίες: Παρακολούθηση ταινιών 
PVR : Εγγραφή βίντεο 
Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, 
πρέπει να έχετε πρόσβαση σε εξωτερική 
μονάδα μνήμης USB.

3.14 Μουσική μέσω USB 
Επιλέξτε τη δυνατότητα μουσικής από USB 
και πατήστε "ENTER" για επιβεβαίωση. 
Πατήστε το πλήκτρο "ENTER" για να μετα-
βείτε στον επόμενο κατάλογο. Πατήστε τα 
πλήκτρα του οδηγού που βρίσκεται στο κά-
τω μέρος της οθόνης για να χειριστείτε το 
μενού. 
Μορφές μουσικών αρχείων που υποστηρί-
ζονται: MP3,WAV,AAC. 
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    (Εικόνα 13)    

    (Εικόνα 14)    

    (Εικόνα 15)    
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    (Εικόνα 16)    

    (Εικόνα 17)    

    (Εικόνα 18)    

3.15 Φωτογραφίες από USB
Επιλέξτε τη δυνατότητα φωτογραφιών από
USB και πατήστε "ENTER" για επιβεβαίωση. 
Πατήστε το πλήκτρο "ENTER" για να μετα-
βείτε στον επόμενο κατάλογο. 
Πατήστε τα 
πλήκτρα του οδηγού που βρίσκεται στο κά-
τω μέρος της οθόνης για να χειριστείτε το 
μενού. 
Μορφές αρχείων εικόνας που υποστηρίζο-
νται: jpeg,bmp,png,tiff,gif 

3.16 Ταινίες από USB 
Επιλέξτε τη δυνατότητα ταινίας από USB 
και πατήστε "ENTER" για επιβεβαίωση. 
Πατήστε το πλήκτρο "ENTER" για να μετα-
βείτε στον επόμενο κατάλογο. Πατήστε τα 
πλήκτρα του οδηγού που βρίσκεται στο κά-
τω μέρος της οθόνης για να χειριστείτε το 
μενού 
Μορφές αρχείων βίντεο που υποστηρίζο-
νται: AVl,MP4,MKV,TS,MPG 

3.17 Αναπαραγωγή PVR 
Εάν το αρχείο εγγραφής βρίσκεται στο 
δίσκο USB, τότε, μπορείτε να επιλέξετε το 
αρχείο και να το αναπαραγάγετε. 
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    (Εικόνα 19)    

    (Εικόνα 20)    

3.18 Λειτουργία PVR
Η συσκευή διαθέτει λειτουργία PVR, με 
την οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε το 
αγαπημένο σας πρόγραμμα για το δείτε 
αργότερα. 
Πατήστε το πλήκτρο "REC/TV" για να ξε-
κινήσετε την εγγραφή του βίντεο. Μόλις 
εμφανιστεί η ένδειξη αναμονής για εγγρα-
φή, θα ξεκινήσει η εγγραφή του προγράμ-
ματος.

Πατήστε το πλήκτρο "REC/TV" άλλη 
μια φορά για να διακόψετε την εγγραφή. 
Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να διακόψετε 
την εγγραφή του προγράμματος ή όχι, 
επιλέξτε "OK" για διακοπή ή "ΟΧΙ" για 
συνέχεια της εγγραφής. 
Το πρόγραμμα που καταγράφηκε θα 
αποθηκευτεί σε ένα φάκελο με το όνομα 
"HBPVR" σε μια συσκευή USB 
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Προδιαγραφές:

Φορητή συσκευή DVD:
Συμβατοί δίσκοι:                                DVD /VCD/CD/MP3/JPG/MPEG-4

Σημείωση: Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς. 

Τυχόν αλλαγές στη σχεδίαση και τις προδιαγραφές μπορούν να γίνουν 

χωρίς προειδοποίηση.

Σύστημα τηλεοπτικού σήματος
Μέγεθος οθόνης: 
Απόκριση συχνότητας: 
Έξοδος βίντεο: 
Έξοδος ήχου: 
Λόγος σήματος/θόρυβο (S/N): 
Δυναμική περιοχή: 
Λέιζερ: 
Πηγή τροφοδοσίας ισχύος: 
Κατανάλωση ρεύματος: 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 
Βάρος: 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 

PAL/NTSC
9 ιντσών (22,86 cm) 
20Hz έως 20KHz 
1 Vp/p/75 Ohm, Μη αντισταθμισμένο 
1,4Vrms/10 KOhm(1 KHz,OdB) 
Μεγαλύτερος από 60 dB 
Μεγαλύτερος από 85 dB 
Ημιαγωγού, Μήκος κύμ.:650nm/795 nm 
DC9-12V 
12W 
5-40°C 
0,9 κιλά 
250x43x180mm
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Αντιμετώπιση προβλημάτων:

  Αντιμετώπιση προβλημάτων για το DVD: 
    Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος; 
    Βεβαιωθείτε ότι το DVD είναι συνδεδεμένο σωστά. Βεβαιωθείτε ότι όλα 
    τα καλώδια είναι σωστά τοποθετημένα στις κατάλληλες υποδοχές. 

  Δεν μπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω σε μια ταινία; 
    Δεν μπορείτε να παρακάμψετε τους τίτλους αρχής και τις πληροφορίες 
    προειδοποίησης που εμφανίζονται στην αρχή των ταινιών, επειδή ο δί-
    σκος είναι προγραμματισμένος να απαγορεύει αυτήν την ενέργεια. 

  Εμφανίζεται το εικονίδιο ( ) στην οθόνη; 
    Η λειτουργία ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή,
    επειδή: 
    1.  Το λογισμικό του δίσκου περιορίζει αυτή τη δυνατότητα. 
    2.  Το λογισμικό του δίσκου δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα (π.χ., 
        γωνίες θέασης). 
    3.  Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν. 
    4. Ζητήσατε έναν τίτλο ή κεφάλαιο που είναι εκτός περιοχής.

  Η εικόνα εμφανίζεται παραμορφωμένη; 
    1. Ο δίσκος μπορεί να έχει υποστεί βλάβη. Δοκιμάστε άλλο δίσκο. 
    2. Η παραμόρφωση κατά τη διάρκεια της προώθησης ή της επαναφοράς 
        είναι φυσιολογική.  

  Αδυναμία προώθησης ή επαναφοράς; 
    1. Ορισμένοι δίσκοι έχουν τμήματα που απαγορεύουν την γρήγορη προώ-
        θηση ή επαναφορά ή την παράβλεψη τίτλων και κεφαλαίων. 
    2.  Αν επιχειρήσετε να παρακάμψετε τους τίτλους αρχής και τις πληροφορίες 
        προειδοποίησης που εμφανίζονται στην αρχή μιας ταινίας δεν είστε σε θέ-
        ση να το κάνετε. Αυτό το τμήμα των ταινιών είναι συνήθως προγραμματι-
        σμένο να απαγορεύει την παράβλεψη τμημάτων. 

  Ο αισθητήρας υπερύθρων δεν λειτουργεί; 
    1.  Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι καινούργιες. 
    2.  Βεβαιωθείτε δεν υπάρχει εμπόδιο στην μπροστινή πλευρά του τηλεχειρι-
        στηρίου. 
    3.  Βεβαιωθείτε ότι ο υπέρυθρος πομπός είναι στερεωμένος πάνω από το 
        μάτι του αισθητήρα του στοιχείου που ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο. 

  Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου; 
    1.  Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα προς τα επάνω. 
    2.  Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου που τοποθετείτε στη συσκευή. Το συγκεκρι-
        μένο DVD παίζει μόνο δίσκους ψηφιακού βίντεο, CD ήχου και MP. 

  Η αναπαραγωγή ξεκινά αλλά διακόπτεται αμέσως; 
    1.  Ο δίσκος είναι λερωμένος. Καθαρίστε τον. 
    2. Έχει σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Αφήστε την να 
        στεγνώσει. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων για το DVB-T2

   

    Δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι πολύ αδύναμο. 

    Η κεραία δεν έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη θέση. 

    Ρυθμίστε ή ελέγξτε την κεραία. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά αν δεν 

    είστε σίγουροι για το πρόβλημα 

   

    Παρεμβολές στο κανάλι. 

   1. Υπάρχει σήμα, αλλά δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα. 

      Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι βρίσκεται εντός της περιοχής λήψης. 

   2. Το κανάλι δεν έχει διαγραφεί από την εταιρεία εκπομπής. 

   3. Το κανάλι εκπέμπει πρόγραμμα ψηφιακής εκπομπής. 

       Δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε με τη συνήθη μέθοδο. 

    Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερών λιθίου 7,4 V 1600mAh. 

    Χρόνος φόρτισης: Έως 3,5 ώρες χωρίς να λειτουργεί. 

    Χρόνος αναπαραγωγής: Περίπου 2,5 ώρες



   ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

                                                                                                                               Α.Μ.Π. 00510
                                                                                                                                (ΠΔ 117/2004)
            Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών  
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια 
του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή
DVT98607 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των 
παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 14 / 30 / EU
Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU
ErP Directive: 09 / 125 / EC
RoHS2 Directive: 11 / 65 / EU
amended by CE Marking Directive: 93 / 68 / EEC
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στη σελίδα του προϊόντος στο: 
www.fandu.gr

Αποκλειστικός εισαγωγέας: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ | 17ης Νοεμβρίου 87, Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη
Τ 2310944944 | F 2310944940
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Ποσειδώνος 45, Μοσχάτο, 18344 Αθήνα
Τ 2109402064 | F 2109402137
www.amiridis-savvidis.gr


