
Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας
MPF3572HU

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.

4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

6) Καθαρίστε μόνο με ένα μαλακό πανί.

7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές εκπομπής θερμότητας

    όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικά σώματα, φούρνους, ή άλλες συσκευές 

    (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

8) Το προϊόν αυτό πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο παροχής 

    ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. Εάν δεν είστε βέβαιοι για 

    τον τύπο της οικιακής σας παροχής ρεύματος, συμβουλευτείτε την τοπική 

    σας επιχείρηση ηλεκτρισμού. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης 

    ή εγκατάστασης φροντίστε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.

9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από βλάβες ή σύνθλιψη.

10) Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από 

      τον κατασκευαστή.

11) Φροντίστε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια καταιγίδων με κε-

      ραυνούς ή όταν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο 

      χρονικό διάστημα.

12) Για κάθε εργασία συντήρησης, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένους 

      τεχνικούς. Συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε

      ζημιά, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών του καλωδίου ρεύματος ή του 

      φις ή όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε υγρά ή υγρασία, έχει πέσει ή δεν 

      λειτουργεί σωστά.

13) Για καλύτερο εξαερισμό, φροντίστε να μην καλύπτονται οι οπές αερισμού 

      της συσκευής.

14) Η απόρριψη των μπαταριών της συσκευής πρέπει να γίνεται με σεβασμό 

      στο περιβάλλον.

15) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα χωρίς ακραίες 

      κλιματολογικές συνθήκες.

Προειδοποίηση:

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές υγρών και δεν πρέπει
να τοποθετούνται δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
Ως συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιείται το φις ρεύματος ή ένας δια-
κόπτης τα οποία πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία, όπως άμεσο ηλιακό
φως, φωτιά ή παρόμοια.



Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό 
της μονάδας που ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας 
και συντήρησης στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ των 
μερών με επικίνδυνη τάση και αυτών που είναι προσβάσιμα από το χρήστη. 
Κατά τη συντήρηση να χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα εξαρτήματα.

Αποκλειστικός εισαγωγέας: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ | 17ης Νοεμβρίου 87, Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη
Τ 2310944944 | F 2316006650
www.fandu.gr

   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 Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή MPF3572HU 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
RoHS 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
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POWER USBCH- CH+

1 2 3 4 5

Μπροστινή και πίσω όψη

1. Μπροστινή όψη

1

ΕΙΣΟΔΟΣ RF:  Στην υποδοχή αυτή συνδέετε την εξωτερική κεραία.

RF LOOPTHROUGH:  Η υποδοχή αυτή μεταφέρει το σήμα στην τηλεόρασή σας ή σε κάποιο άλλο σύστημα 

βίντεο. 

Ομοαξονική:  Η υποδοχή αυτή αποδίδει στην έξοδο σήμα ψηφιακού ήχου.

HDMI:  Έξοδος εικόνας και ήχου υψηλής πιστότητας που χρησιμοποιείται για σύνδεση με συσκευές HDMI.

TV SCART
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2. Πίσω όψη



Τηλεχειριστήριο
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17.Ενεργ/ση-Απενεργ/ση

18.Σίγαση

19.Μετάβαση σε

20.Αγαπημένα

21.Γλώσσα/Ήχος

22.EPG

23.Έξοδος

24.Αύξηση έντασης

25.(Πάνω) Επ.σελ.ΤΤΧ
     (Κάτω) Επαναφορά

26.TIMER

27.Ανάλυση οθόνης

28.TIMER

29.TIMESHIFT

30.TTX (Teletext)

31.Υπότιτλοι

9. OK

2.Προηγούμενο

1.Γρήγορα πίσω

3.Γρήγορα εμπρός

5.INFO

4.Επόμενο

6.Μενού

7. Επόμενο κανάλι

8.Μείωση έντασης

10. (Πάνω) Πρ. σελ TTX
      (Κάτω) TV/Radio

11.Προηγούμενο κανάλι

12.USB

13. Αναλογίες οθόνης

14.REC

15.PLAY

16.Αριθμητικά πλήκτρα

Ρύθμιση πλήκτρων εκμάθησης για έλεγχο της 
τηλεόρασης
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power 

(άσπρου χρώματος στην περιοχή ειδικών πλήκτρων) για 
5 δευτερόλεπτα περίπου. Θα ανάψει το κόκκινο φως στο 
πλήκτρο και θα παραμείνει αναμμένο ακόμη και όταν 
αφήσετε το πλήκτρο Power.

2. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο που θα δεχτεί τον 
προγραμματισμό και το κόκκινο φως θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει.

3. Τοποθετείστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας 
αντικριστά από το τηλεχειριστήριο του δέκτη σε 
απόσταση μικρότερη των 5 εκατοστών. Πιέστε το 
πλήκτρο στη τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας για 2-3 
δευτερόλεπτα. Το κόκκινο φως θα αναβοσβήσει 
γρηγορότερα και κατόπιν θα παραμείνει αναμμένο.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να 
προγραμματίσετε όλα τα πλήκτρα εκμάθησης στην 
περιοχή ειδικών πλήκτρων.

5. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο Power για έξοδο από τη 
λειτουργία εκμάθησης.
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Τοποθέτηση των μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και τοποθε-
τήστε 2 μπαταρίες ΑΑΑ μέσα στο θάλαμο.Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών αντιστοιχούν 
σε αυτούς του θαλάμου του τηλεχειριστηρίου.

O
PEN

CLO
SE

1. Ανοίξτε το κάλυμμα 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες 3. Κλείστε το κάλυμμα

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς τη συσκευή. Το τηλεχειριστήριο 
έχει εμβέλεια 7 μέτρων από τη συσκευή υπό γωνία έως και 60 μοιρών.

Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει αν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από αυτό.

Το φως του ήλιου ή ο πολύ έντονος φωτισμός μειώνουν την ευαισθησία 

του τηλεχειριστηρίου.
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Για βασική σύνδεση της συσκευής με την τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση SCARΤ. 

Για την ανώτερη ποιότητα σύνδεσης χρησιμοποιήστε απευθείας σύνδεση HDMI, όπως παρακάτω.

Προαιρετικά, μπορείτε να συνδέσετε ενισχυτή με την ομοαξονική σύνδεση.

Σύνδεση συστήματος

Κεραία

Ενισχυτής

Καλώδιο
κεραίας

Καλώδιο
κεραίας

Καλώδιο
SCART

Βίντεο ή άλλο σύστημα

Καλώδιο
HDMI



Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων, ανοίξτε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι 
η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί Power για να ανοίξετε τη μονάδα. 
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει τις Εργοστασιακές ρυθμίσεις 
(Factory Default), θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού οδηγού εγκατάστασης.

(1) [OSD Language] πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε γλώσσα οθόνης.
(2) [Country] πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα διαμονής σας.
(3) [Channel Search] πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε αυτόματη αναζήτηση 
     καναλιών.
(4) Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός των καναλιών, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στα αντίστοιχα 
     προγράμματα της τηλεόρασης.

(1). Ρυθμίσεις διαχείρισης προγραμμάτων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Program], 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να μετακινηθείτε μέσα στο μενού. Το μενού 
διαθέτει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων διαχείρισης προγραμμάτων. Επιλέξτε 
μια από τις δυνατότητες και πατήστε OK ή το ΔΕΞΙΟ πλήκτρο για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. 
Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.

Βασική λειτουργία

(α) Επεξεργασία προγράμματος
Για να επεξεργαστείτε τις αναφορές των προγραμμάτων σας (κλείδωμα, παράβλεψη, αγαπημένα, μετα-
κίνηση ή διαγραφή), θα πρέπει να μπείτε στο Μενού διαχείρισης προγραμμάτων (Program Edit Menu). 
Η πρόσβαση σε αυτό το μενού απαιτεί την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Καταχωρήστε τον προεπι-
λεγμένο κωδικό πρόσβασης '000000'. Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώματος είναι '888888'.
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Ορισμός αγαπημένων καναλιών
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύντομη λίστα αγαπημένων προγραμμάτων, την οποία μπορείτε να 
ανοίγετε εύκολα. Ορισμός αγαπημένου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος:
1. Επιλέξτε το αγαπημένο σας κανάλι και πιέστε το κουμπί FAVOURITE. Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο 
    σε σχήμα καρδιάς και το κανάλι θα χαρακτηριστεί ως αγαπημένο.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα Αγαπημένα κανάλια.
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT.
Απενεργοποίηση αγαπημένου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού:
Επιλέξτε το αγαπημένο κανάλι και πατήστε το κουμπί Favorite του τηλεχειριστηρίου για να το ακυρώσετε.
Προβολή αγαπημένων καναλιών
1. Σε κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί Favourite και θα εμφανιστεί το μενού αγαπημένων.
2. Πατήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να μετακινηθείτε στα αγαπημένα σας κανάλια.
3. Πατήστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε αγαπημένο κανάλι.
Διαγραφή τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε το ΜΠΛΕ κουμπί. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. 
    Πατήστε το πλήκτρο OK για να διαγράψετε το κανάλι.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια για διαγραφή.
Παράβλεψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού
1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραβλέψετε και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί. 
    Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο παράβλεψης. Το κανάλι σημειώνεται για παράβλεψη.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να παραβλέψετε περισσότερα κανάλια.
3. Για αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας παράβλεψης καναλιών:
Επιλέξτε το κανάλι που έχετε σημειώσει για παράβλεψη και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί 
του τηλεχειριστηρίου για να το ακυρώσετε.
Μετακίνηση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος
1. Επιλέξτε το κανάλι που προτιμάτε και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί. Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο 
    μετακίνησης.
2. Πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι.
3. Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
4. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια. 
Κλείδωμα προγράμματος
Μπορείτε να κλειδώσετε επιλεγμένα προγράμματα για περιορισμένη προβολή. 

Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση
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Κλείδωμα τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού:
1. Επιλέξτε το κανάλι που προτιμάτε και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο 
    κλειδώματος. Το κανάλι σημειώνεται τώρα ως κλειδωμένο.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια.
3. Για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας και έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT.
4. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος καναλιών.
5. Για να προβάλετε τα κλειδωμένα κανάλια, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό 
    πρόσβασης '000000' ή τον τελευταίο κωδικό που ορίσατε. 
    Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώματος είναι '888888'.

(β) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων)
Το EPG είναι ένας τηλεοπτικός οδηγός επί της οθόνης που δείχνει το περιεχόμενο των αποθηκευμένων
καναλιών για τις επόμενες επτά ημέρες. Πατήστε το κουμπί EPG του τηλεχειριστηρίου για να αποκτήσετε
πρόσβαση στον οδηγό του τρέχοντος καναλιού.

Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση

Μπορείτε να επιλέξετε τον ηλεκτρονικό οδηγό άλλου καναλιού πατώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.
Στην οθόνη εμφανίζονται τα πλήκτρα που μπορείτε να πατήσετε για μετακίνηση στις εγγραφές.
Σημείωση: Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή  ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές
εγγραφής, ανατρέξτε στην παράγραφο USB Recording.
Υπενθύμιση προγράμματος:
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση, ώστε ο δέκτης να αλλάξει αυτόματα το κανάλι για να μη χάσετε το
αγαπημένο σας πρόγραμμα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Πιέστε το EPG για άνοιγμα του οδηγού
Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ
Επιλέξτε το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε την υπενθύμιση
Πιέστε ΟΚ. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, μπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ημερομηνία, ώρα αλλά και την πιθα-
νότητα επανάληψης σε τακτά διαστήματα της συγκεκριμένης υπενθύμισης.
Επιλέξτε τη ρύθμιση «Προβολή» στην επιλογή λειτουργίας
Πιέστε EXIT
Λίγα δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα μετρώντας αντίστροφα
μέχρι την αυτόματη αλλαγή του καναλιού σε αυτό με το προ-επιλεγμένο πρόγραμμα.
(γ) Ταξινόμηση
Ταξινομήστε τα κανάλια σας σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλογές:
[By LCN] – Ταξινομήστε τα κανάλια κατά αύξουσα σειρά.
 [By Service Name] – Ταξινομήστε τα κανάλια κατά αλφαβητική σειρά.
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[By Service ID] – Ταξινομήστε τα κανάλια κατά σταθμό.
[By ONID] – Ταξινομήστε τα κανάλια κατά ONID.
δ) LCN (Λογικός αριθμός καναλιού)
Επιλέξτε ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του LCN (on/off).
(2). Ρύθμιση εικόνας
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Picture], 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού διαθέτει επιλογές για την προσαρμογή των
ρυθμίσεων εικόνας. Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια δυνατότητα και πατήστε 
τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο 
από το μενού.

(α) Αναλογίες οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες τις εικόνας σε Αυτόματο, 16:9 PillarBox, 16:9 Pan&Scan, 4:3 LetterBox,
4:3 Pan&Scan, 4:3 Full, 16:9 WideScreen.
(β) Ανάλυση
Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση στην περίπτωση που η ανάλυση της οθόνης δεν είναι σωστή. 
Η ρύθμιση αυτή ταιριάζει με την πιο κοινή ρύθμιση HDMI. 
[480i/480p]: για τηλεοπτικό σύστημα NTSC. 
[576i/576p]: για τηλεοπτικό σύστημα PAL. 
[720p/1080i/1080p 50Hz]: για τηλεοπτικό σύστημα NTSC ή PAL. 
[1080p 60Hz]: για τηλεοπτικό σύστημα NTSC
(γ) Έξοδος βίντεο
Αλλαγή του σήματος εξόδου σε CVBS ή RGB
(δ) Έξοδος 3D
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εικόνας 3D
[OFF] Η εικόνα 3D είναι απενεργοποιημένη
[Side by Side] Το περιεχόμενο 3D έχει μορφή εικόνων σε οριζόντια διάταξη
[Auto] Αυτόματη αναγνώριση μορφής εικόνας 3D
[Top/Bottom] Το περιεχόμενο 3D έχει μορφή εικόνων σε κάθετη διάταξη
(ε) Διαφάνεια Μενού
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφάνεια του Μενού OSD σε [0%], [20%], [40%], [60%] και [80%]
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(3). Αναζήτηση καναλιού
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Search
 Channel], χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
Το μενού αυτό διαθέτει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αναζήτησης καναλιών.
Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια δυνατότητα και πατήστε τα πλήκτρα 
ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.

(α) Αυτόματη αναζήτηση
Αυτή η επιλογή θα ξεκινήσει αυτόματη αναζήτηση των καναλιών και θα τα αποθηκεύσει μόλις ολοκλη-
ρωθεί η σάρωση. Θα διαγραφούν όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και ρυθμίσεις.
1. Επιλέξτε [Auto Search] και πατήστε OK ή το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ για να ξεκινήσει η αναζήτηση 
    των καναλιών.
2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση των καναλιών, πατήστε EXIT. Θα αποθηκευτούν όλα τα κανάλια 
    που βρέθηκαν.

(β) Χειροκίνητη αναζήτηση
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αναζητάτε νέα κανάλια χωρίς να διαγράψετε τα κανάλια και τις ρυθμί-
σεις που αποθηκεύσατε προηγουμένως.
1. Επιλέξτε [Manual Search] και πατήστε OK ή το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. Η οθόνη αναζήτησης καναλιών 
    θα εξαφανιστεί.



Αναζήτηση καναλιών και ρυθμίσεις ώρας

2. Πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε συχνότητα καναλιού.
3. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.
Μόλις βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών.
Εάν δεν βρεθούν κανάλια στη διάρκεια της αναζήτησης, η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα.
(γ) Χώρα
Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας.
(δ) Τροφοδοσία κεραίας (Antenna Power)
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Antenna Power στην περίπτωση σύνδεσης εξωτερικής κεραίας με ενισχυτή.
(ε) PMT Monitor
Ενεργοποίηση ή όχι του PMT Monitor

(4).Ρύθμιση ώρας
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Time], χρησι-
μοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού διαθέτει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμί-
σεων ώρας. Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια δυνατότητα και πατήστε τα πλήκτρα 
ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.

(α) Μετατόπιση ζώνης ώρας (Time offset)
Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας μετατόπισης ζώνης ώρας GMT.
(β) Ζώνη χώρας
Επιλέξτε τη ζώνη χώρας όταν η ρύθμιση [Time Offset] έχει οριστεί σε Auto.
(γ) Ζώνη ώρας
Επιλέξτε τη μετατόπιση ζώνης ώρας όταν η ρύθμιση [Time Offset] έχει οριστεί σε Manual. 
(δ) Χρονοδιακόπτης ύπνου
Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη ύπνου ώστε να απενεργοποιηθεί ο δέκτης σε επιλεγμένη ώρα. Οι ρυθμίσεις
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Τοπικές ρυθμίσεις

είναι: [Off], [1 ώρα], [2 ώρες], [3 ώρες], [4 ώρες], [5 ώρες], [6 ώρες], [7 ώρες], [8 ώρες], [9 ώρες], [10 ώρες],
[11 ώρες], [12 ώρες].
(ε) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ρυθμίστε το δέκτη να ενεργοποιείται ή και να απενεργοποιείται αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα.
(στ) ADV Timer
Προγραμματίστε μια εγγραφή.

(5). Επιλογή (Option)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Option], χρη-
σιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού διαθέτει επιλογές για τη ρύθμιση της γλώσσας 
ενδείξεων οθόνης (OSD Language), της γλώσσας υποτίτλων (Subtitle Language) και της γλώσσας ήχου 
(Audio Language). Επιλέξτε μια από τις δυνατότητες και πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να 
αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.

(α) OSD Language (Γλώσσα ενδείξεων οθόνης)
Επιλέξτε μια γλώσσα ενδείξεων οθόνης.
(β) Subtitle Language (Γλώσσα υποτίτλων)
Επιλέξτε τη γλώσσα υποτίτλων που προτιμάτε.
(γ) Audio Language (Γλώσσα ήχου)
Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου που προτιμάτε για την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών.
Εάν η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα προγράμματος.
(δ) Ψηφιακός ήχος
Ρυθμίστε την έξοδο ψηφιακού ήχου ανάλογα με τις δυνατότητες του εξωτερικού ενισχυτή σε: [PCM], 
[RAW HDMI ON], [RAW HDMI OFF] και [OFF].
(ε) Ηχητική περιγραφή
Ρυθμίστε τη δυνατότητα ηχητικής περιγραφής (εξαρτάται από το περιεχόμενο του καναλιού).

(6). Ρυθμίσεις συστήματος
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [System], 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού διαθέτει επιλογές για την προσαρμογή 
των ρυθμίσεων συστήματος. Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μια δυνατότητα και 
πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο 
από το μενού.

11



Ρυθμίσεις συστήματος και πολυμέσων

12

(α) Γονική καθοδήγηση (Parental Guidance):
Ορίστε την ηλικία για γονική παρέμβαση.
(β) Ορισμός κωδικού πρόσβασης (Password)
Ορίστε ή αλλάξτε κωδικό πρόσβασης για κλειδωμένα προγράμματα. Καταχωρήστε τον παλιό σας 
κωδικό ή τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης «000000». Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε το νέο κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση του νέου
κωδικού πρόσβασης. Μόλις επιβεβαιωθεί, πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού. 
Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώματος είναι '888888'.
(δ) Πληροφορίες
Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για το μοντέλο, το υλικό και το λογισμικό.

(7). USB
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (Menu), πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [USB], χρησι-
μοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή μουσικής, 
φωτογραφιών και αρχείων πολυμέσων. Μπορεί να υποστηρίξει τις μορφές αρχείου AVI, MP3, WMA, 
JPEG και BMP. 
Η συσκευή υποστηρίζει μόνο συσκευές με σύστημα αρχείων FAT32 και NTFS.

(α) Πολυμέσα: Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δυνατότη-
τες Music (Μουσική), Photo (Φωτογραφία), Movie (Ταινία) ή PVR (εγγραφές) αυτού του μενού, 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ και το κουμπί OK για να κάνετε την επιλογή. Εάν δεν
υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης "No USB device is
Found" (Δεν βρέθηκε συσκευή USB).



Ρυθμίσεις πολυμέσων

(β) Ρύθμιση λειτουργίας φωτογραφιών
- Slide Time (Διάστ. εμφάν. φωτογραφιών): ρυθμίστε το διάστημα εμφάνισης μεταξύ των φωτογραφιών 
           σε 1 ~ 8 δευτ. 
- Slide Mode (Λειτ. παρουσ. φωτογραφιών): ρυθμίστε την παρουσίαση των φωτογραφιών με σειρά 
           από 0 ~ 59 ή τυχαία σειρά. 
- Aspect Ratio (Λόγος εικόνας):
           [Keep]: Αναπαραγωγή της εικόνας στο αρχικό της μέγεθος. 
           [Discard]: Αναπαραγωγή της εικόνας σε πλήρη οθόνη.
(γ) Ρύθμιση λειτουργίας ταινίας 
- Aspect Ratio (Λόγος εικόνας):
           [Keep]: Αναπαραγωγή της εικόνας στο αρχικό της μέγεθος. 
           [Discard]: Αναπαραγωγή της εικόνας σε πλήρη οθόνη.
- Subtitle Specific (Ρυθμίσεις εμφάνισης υποτίτλων):
Επιλέξτε το μέγεθος υποτίτλων. Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι Small (Μικρό), Normal (Κανονικό και [Big)
Μεγάλο. 
- Subtitle BG (Φόντο υποτίτλων):
Επιλέξτε το χρώμα φόντου για τους υπότιτλους. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Transparent (Διαφανές), 
Grey (Γκρι), Yellowgreen (Κιτρινοπράσινο) και White (Λευκό). 
- Subtitle Fonto Color (Χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων): 
Επιλέξτε το χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι White (Λευκό), Black
(Μαύρο), Red (Κόκκινο), Blue (Μπλε) και Green (Πράσινο).
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(δ) Ρύθμιση PVR
- Record device(Συσκευή εγγραφής): Εμφανίζει πληροφορίες για τη συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Format (Διαμόρφωση): Εκτελεί διαμόρφωση της συνδεδεμένης συσκευής.
(ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ)
Η λειτουργία PVR είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB στη συσκευή.
Άμεση εγγραφή
Για να ξεκινήσετε εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος, πρέπει αφού έχετε συνδέσει συσκευή αποθή-
κευσης USB στο δέκτη πρέπει απλά να πατήσετε το κουμπί εγγραφής (REC) στο τηλεχειριστήριο.
Προγραμματισμένη εγγραφή
Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Πιέστε το πλήκτρο EPG
Με τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ επιλέξτε το κανάλι με το επιθυμητό πρόγραμμα
Επιλέξτε το πρόγραμμα προς εγγραφή
Πατήστε το κουμπί ΟΚ στο τηλεχειριστήριο. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, κάντε τις ρυθμίσεις ώρα 
έναρξης, ώρα λήξης και τυχόν επανάληψη της εγγραφής σε τακτικά διαστήματα.
Επιλέξτε τη ρύθμιση «εγγραφή» στην επιλογή λειτουργίας.
Πατήστε το κουμπί ΕΧΙΤ.

Μερικά δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η εγγραφή, θα εμφανιστεί μήνυμα με το χρόνο να μετράει αντίστροφα
για την έναρξη της εγγραφής, στο τέλος του οποίου το κανάλι θα αλλάξει αυτόματα σε αυτό με το πρόγρα-
μα προς εγγραφή. Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη.
Αν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να διαγράψετε ένα προγραμματισμένο γεγονός, μπορείτε να πιέσετε
το μπλε πλήκτρο για να δείτε τη λίστα των προγραμματισμένων γεγονότων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
βέλη από το τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το γεγονός που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το μπλε κουμπί για να το διαγράψετε.
Τα αρχεία εγγραφών μπορούν να διαγραφούν από αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να μεταβείτε στο PVR
και να πατήσετε το κίτρινο κουμπί για να τα διαγράψετε. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα εγγράφεται σε ένα
αρχείο μορφής .PVR, το οποίο μπορεί να παίξει σε αυτή τη συσκευή και σε υπολογιστή με ένα κατάλλη-
λο πρόγραμμα, αλλά δεν θα παίξει σε συσκευή DVD ή PDVD.
Για εγγραφή προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, η έκδοση (και η ταχύτητα) της συσκευής USB πρέπει να 
είναι 2.0 ή μεγαλύτερη, σε άλλη περίπτωση η εγγραφή των προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας ίσως να
μη γίνει σωστά.
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Ρυθμίσεις πολυμέσων

Όταν κάνετε εγγραφή σε «στικάκι» USB ή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο σε αυτό το μοντέλο, πρέπει να 
περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση, πριν πατήσετε το κουμπί εγγραφής. Αν δεν το κάνετε, η 
συσκευή μπορεί να «παγώσει». Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε από το ρεύμα και ξανασυνδέστε για να
διορθωθεί.
Σημείωση:
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα (λειτουργία και / ή ισχύς διαύλου) με όλες τις συσκευές 
  μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των δεδομένων 
  σας κατά τη σύνδεση με αυτή τη μονάδα.
- Στην περίπτωση μεγάλων όγκων δεδομένων, το σύστημα ενδέχεται να καθυστερήσει περισσότερο 
  να διαβάσει τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σωστά.
- Ακόμα και όταν ανήκουν σε μορφή που υποστηρίζεται, ορισμένα αρχεία δεν αναπαράγονται ούτε 
  εμφανίζονται, ανάλογα με το περιεχόμενό τους και την κωδικοποίηση βίντεο και ήχου.

(ε) Χρονοπρογραμματισμός 

Κατά την προβολή προγράμματος μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή USB και να πατήσετε το πλήκτρο
[Timeshift/Pause] και η εικόνα θα «παγώσει», Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε το κουμπί [Play]
και η συσκευή θα συνεχίσει να παίζει το πρόγραμμα από το σημείο που είχε παγώσει.
Πατήστε το [Stop] μία φορά για να σταματήσει η αναπαραγωγή. Η συσκευή θα συνεχίσει την εγγραφή
αλλά θα επιστρέψει στην τρέχουσα ώρα. Αν πατήσετε πάλι το Pause/TIMESHIFT η αναπαραγωγή θα
ξεκινήσει ξανά από την αρχή της εγγραφής. Πατήστε το [Stop] για δεύτερη φορά για να σταματήσει η
εγγραφή.
Πατήστε το πλήκτρο [Info] για να δείτε τις πληροφορίες όπως παρακάτω:
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Ρυθμίσεις πολυμέσων
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Μπορείτε επίσης να πατήσετε το [fast forward]/fast/back] για να μετακινηθείτε μέσα στην τρέ-
χουσα εγγραφή.
Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει συνδεθεί στο σύστημα σκληρός δίσκος
USB και η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής είναι αρκετά υψηλή.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Δεν υπάρχει εικόνα Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίαςΔεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο 
τροφοδοσίας

Ο διακόπτης ρεύματος είναι κλειστός.

Το καλώδιο HDMI/SCART δεν είναι 
συνδεδεμένο.

Συνδέστε το καλώδιο HDMI/SCART

Ελέγξτε το καλώδιο και 
τις συνδέσεις

Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου

Απενεργοποιήστε τη σίγαση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει 
σωστά τα καλώδια

Πατήστε το πλήκτρο <TV/RADIO> 
για να μεταβείτε σε λειτουργία TV

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς 
τη συσκευή και μετακινηθείτε 
πιο κοντά στη συσκευή

Ελέγξτε το καλώδιο και 
τις συνδέσεις της κεραίας

Το καλώδιο της κεραίας είναι 
ελαττωματικό

Δεν έχει γίνει σωστή σύνδεση ή 
δεν έχει γίνει καθόδου σύνδεση 
με το καλώδιο ήχου

Έχετε επιλέξει τη σίγαση

Δεν έχει γίνει σωστή σύνδεση ή 
δεν έχει γίνει καθόδου σύνδεση 
με το καλώδιο HDMI/SCART

Το πρόγραμμα βρίσκεται 
σε λειτουργία ραδιοφώνου

Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι καλά 
στραμμένο ή αρκετά κοντά 
στη συσκευή

Το σήμα είναι πολύ αδύναμο

Εμφανίζεται η ένδειξη 
"No Signal"

Δεν υπάρχει ήχος 
από το ηχείο

Υπάρχει ήχος 
αλλά όχι εικόνα

Το τηλεχειριστήριο 
είναι ανενεργό

Η εικόνα 
είναι διακεκομμένη

Πιθανή αιτία Τι πρέπει να κάνετε

Ανοίξτε τον διακόπτη.

Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την
ανάλυση.

Πατήστε το κουμπί V-FORMAT
για να αλλάξετε την ανάλυση.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο

Δέκτης Συχνότητα εισόδου 170~230MHz 
470~860MHz

Στάθμη εισόδου RF -78 — 20dBm

Εύρος ζώνης IF 6MHz/7MHz/8MHz

Διαμόρφωση συχνότητας QPSK, 16QAM, 64QAM

Μορφή εξόδου 576p/720p/1080i/1080p - 4:3 και 16:9

Θύρα εξόδου HDMI(v1.3), SCART (RGB, CVBS)

Εικόνα Μορφή αποκωδικοποιητή MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 
MPEG2MP@ML.HL.

Ήχος Μορφή αποκωδικοποιητή MPEG-1 (Iayer1&2&3), AC3

Έξοδος ήχου Ομοαξονική, SCART (L/R)

USB 2.0 Υποστηριζόμενη χωρητικότητα 2TB

Υποστηριζόμενα αρχεία Mp3, JPEG, BMP, AVI, MKV

Ισχύς Τάση τροφοδοσίας 220-240V~50Hz

Μέγιστη κατανάλωση 
ρεύματος

<  6W

Κατανάλωση ρεύματος 
σε αναμονή

< 1W

Βάρος 0,24 kgs

Μέγεθος 150x90x36mm

Δευτερεύον στοιχείο Παράμετρος
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