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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 

2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 

3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 

4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 

5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 

6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. 

7. Μην φράσσετε καμία οπή εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες ή 

άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα. 

9. Μην αγνοείτε τον παράγοντα ασφαλείας που σας παρέχει το βύσμα γειωμένου τύπου. 

Αν το παρεχόμενο βύσμα δε ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε κάποιον 

ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς σας πρίζας. 

10. Μην πατήσετε το καλώδιο του ρεύματος και μην το μαγκώσετε, ειδικά στα βύσματα, τη 

θήκη του που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και στο σημείο εξόδου του από την 

συσκευή. 

11. Να χρησιμοποιήσετε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής. 

12. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αν δεν την χρησιμοποιήσετε 

για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. 

13. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

Επισκευή απαιτείται αν η συσκευή έχει πάθει  κάποια βλάβη, (π.χ. το καλώδιο 

ρεύματος ή το βύσμα έχουν υποστεί βλάβη), έχει πέσει υγρό ή άλλα αντικείμενα στο 

εσωτερικό, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει 

πέσει απότομα κάτω. 

14. Η πρίζα είναι ο μόνος τρόπος πλήρους αποσύνδεσης της συσκευής από το ρεύμα. Η 

πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. 

15. Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, 

κουρτίνες κ.ά.τ. 

16. Μην τοποθετήσετε πάνω στη συσκευή γυμνές εστίες φωτιάς όπως αναμμένα κεριά. 

17. Σεβαστείτε τις προδιαγραφές σωστής απόρριψης των μπαταριών. 

18. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύκρατο κλίμα. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη συσκευή 

σε υγρασία ή βροχή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέσετε τις μπαταρίες σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ά.τ. 

 

 

Προειδοποίηση: 

 

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να 

τοποθετούνται πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως π.χ. βάζα. 

 Ο μόνος τρόπος για να αποκόψετε εντελώς τη συσκευή από την τροφοδοσία είναι να 

αποσυνδέσετε την πρίζα. Το σημείο εισόδου του καλωδίου καθώς και η πρίζα θα 

πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα όσο χρησιμοποιείται το προϊόν. 

 Μην εκθέσετε τις μπαταρίες σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ά.τ. 

 

 

 

Το σήμα με τον κεραυνό, εγγεγραμμένο σε τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την 

παρουσία επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος που μπορεί να 

προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 

 

 Θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σημαντικών 

οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. 

 

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ της 

τροφοδοσίας ρεύματος και των εξαρτημάτων που αγγίζει ο χρήστης. Κατά την 

επισκευή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αν η συσκευή επηρεαστεί από στατικό ηλεκτρισμό μπορεί να παρουσιάσει 

προβλήματα και σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει 

επαναφορά (reset). 

 

Περιεχόμενα συσκευασίας 

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.  

Θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 

ΔέκτηςDVBT TV X1 τμχ. 

Τηλεχειριστήριο X1 τμχ. 

Μπαταρία ΑΑΑ για το τηλεχειριστήριο X1 ζεύγος

Εγχειρίδιο χρήσης X1 τμχ. 
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ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ 
 

Πρόσοψη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:  Λήψη σημάτων από το τηλεχειριστήριο 

2. USB: Σύνδεση συσκευών USB για μεταφορά δεδομένων 

 

Πίσω όψη 

 

1. ANT IN: Είσοδος σήματος κεραίας 

2. LOOP OUT: Έξοδος σήματος κεραίας 

3. COAXIAL: Σύνδεση με ενισχυτή μέσω της ομοαξονικής εξόδου 

4. HDMI: Σύνδεση με την υποδοχή HDMI της τηλεόρασής σας 

5. SCART: Σύνδεση με την υποδοχή SCART της τηλεόρασής σας 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

STANDBY: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής 

MUTE: Σιγή ή επαναφορά του ήχου 

EPG: Εμφάνιση του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός 

προγραμμάτων) 

INFO: Προβολή πληροφοριών για την τρέχουσα 

εκπομπή 

TTX: Απεικόνιση των περιεχομένων του Teletext 

9 PIC:   Λειτουργία 9-εικόνα 

REC:   Εγγραφή τηλεοπτικών εκπομπών 

SUB-T: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων 

MENU: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για εμφάνιση του μενού 

στην οθόνη 

EXIT: Έξοδος από το τρέχον μενού ή επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού 

UP/DOWN: Πλοήγηση στα μενού.  

CH-/CH+: Επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου καναλιού 

OK: Επιλογή του τονισμένου αντικειμένου 

ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Πλοήγηση στα μενού 

VOL-/VOL+: Μείωση/ Αύξηση της έντασης του ήχου 

FAVOURITE： Εμφάνιση ή επεξεργασία της λίστας με τα 

αγαπημένα κανάλια 

TV/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων τηλεόρασης 

και ραδιόφωνου 

0-9(Αριθμημένα πλήκτρα): Επιλογή κάποιου καναλιού ή ρύθμισης 

RECALL: Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι 

PVR: Συντόμευση για το μενού PVR  

REV: Γρήγορη αναζήτηση προς την αρχή κατά τη 

διάρκεια αναπαραγωγής 

FWD: Γρήγορη αναζήτηση προς το τέλος κατά τη 

διάρκεια αναπαραγωγής. 

PREV: Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι κατά τη 

διάρκεια της αναπαραγωγής 

NEXT: Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής 

PLAY/PAUSE: Εκκίνηση ή συνέχεια της αναπαραγωγής 

STOP: Διακοπή της αναπαραγωγής 

REPEAT: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας 

επανάληψης 

Χρωματιστά πλήκτρα: Χρησιμοποιούνται για τις διάφορες λειτουργίες του 

Teletext 
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Τοποθέτηση των μπαταριών 
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε 2 μπαταρίες 

1.5V AAA. Το σχεδιάγραμμα στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών δείχνει το σωστό τρόπο 

εγκατάστασης των μπαταριών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τοποθετήστε μπαταρίες 3. Κλείστε το κάλυμμα 1. Ανοίξτε τη θήκη 

 

Χρήση του τηλεχειριστηρίου 
Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στοχεύστε το προς την πρόσοψη της συσκευής. Το 

τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια έως 7 μέτρα και με γωνία μέχρι 60 μοιρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα του και του 

αισθητήρα της συσκευής. 

 

 

 

 

Η παρουσία έντονης ηλιοφάνειας και πολύ δυνατού φωτός μειώνει την εμβέλεια του 

τηλεχειριστηρίου 
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

Για απλή σύνδεση της συσκευής με την τηλεόρασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

καλώδιο SCART. Για σύνδεση καλύτερης ποιότητας, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI. Αν 

θέλετε να κάνετε σύνδεση με ενισχυτή ήχου, χρησιμοποιήστε καλώδιο coaxial (ομοαξονικό).  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και 

βεβαιωθείτε ότι ο ψηφιακός δέκτης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τον ψηφιακό δέκτη.  

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή αν έχετε κάνει επαναφορά στις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού εγκατάστασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. [Γλώσσα μενού] : Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε γλώσσα μενού 

2. [Χώρα] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε χώρα 

3. [Σάρωση καναλιών] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ ή ΟΚ για να ξεκινήσετε την αυτόματη 

σάρωση καναλιών 

4. Κρυπτογραφημένο: Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε αν θα αποθηκευτούν 

όλα τα κανάλια συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων. 

5. Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, μπορείτε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τα 

τηλεοπτικά κανάλια που βρέθηκαν. 

 

Βασική Χρήση 
Διαχείριση Καναλιών 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Κανάλι]. Πιέστε 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ για πλοήγηση στα μενού. Το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις 

διάφορες παραμέτρους που αφορούν τα κανάλια. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το 

μενού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξεργασία καναλιού 

Για να επεξεργαστείτε κάποιο κανάλι (Κλείδωμα, Παράλειψη, Αγαπημένα, Μετακίνηση ή 

Διαγραφή), θα πρέπει να μπείτε στο μενού επεξεργασίας καναλιών. 
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Καθορισμός αγαπημένου καναλιού 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα κανάλια σας για εύκολη πρόσβαση. 

Για να ορίσετε κάποιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό κανάλι ως αγαπημένο: 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE  

2. Θα εμφανιστεί το σύμβολο καρδιάς δίπλα στο κανάλι και το κανάλι θα προστεθεί στα 

αγαπημένα 

3. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προσθέσετε και άλλα κανάλια στα 

αγαπημένα 

4. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT 

Ακύρωση καναλιού από τα αγαπημένα: 

Επιλέξτε το αγαπημένο κανάλι που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE στο 

τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε το κανάλι από τα αγαπημένα. 

 

Προβολή αγαπημένων καναλιών 

1. Πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE και θα εμφανιστεί το μενού αγαπημένων 

2. Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι 

3. Πιέστε OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας  

 

Διαγραφή κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 

1. Επιλέξτε κάποιο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο 

Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Πιέστε OK για διαγραφή του καναλιού. 

2. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να διαγράψετε περισσότερα κανάλια. 

 

Παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 

1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείψετε και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. 

Εμφανίζεται το σύμβολο παράλειψης. Το κανάλι παραλείπεται. 

2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να παραλείψετε περισσότερα κανάλια. 

3. Για αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. 

Ακύρωση παράλειψης καναλιών: 

Επιλέξτε το κανάλι του οποίου θέλετε να ακυρώσετε την παράλειψη και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ 

πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο 

Μετακίνηση κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού  

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται το 
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σύμβολο μετακίνησης  

2. Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι 

3. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση 

4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια 

 

Κλείδωμα καναλιού 

Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σ’ αυτά. 

Για να κλειδώσετε κάποια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια: 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται ένα 

σύμβολο κλειδώματος. Το κανάλι έχει πλέον κλειδωθεί. 

2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια. 

3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. 

4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα. 

5. Για να δείτε κάποιο κλειδωμένο κανάλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είτε τον 

εργοστασιακό κωδικό «000000» είτε τον κωδικό που έχετε θέσει. Ο πιο ισχυρός 

(master) κωδικός είναι «888888». 

 

EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων) 

Το EPG είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός που σας δείχνει το πρόγραμμα των τηλεοπτικών 

καναλιών για χρονικό διάστημα μέχρι και μιας εβδομάδας αργότερα. Πιέστε το πλήκτρο EPG 

στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στον οδηγό. 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επιθυμητή 

εκπομπή. Αν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

ΜΠΛΕ πλήκτρο για να ανεβάσετε και το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να κατεβάσετε τη σελίδα. 

Μπορείτε να επιλέξετε το EPG κάποιου άλλου καναλιού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ και να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το EPG πιέζοντας το πλήκτρο INFO ή 

να προγραμματίσετε κάποια εγγραφή πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. 

 

Ταξινόμηση 

Ταξινομήστε τα κανάλια σας με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: 

[Ανά LCN]: Ταξινόμηση καναλιών με αύξουσα σειρά (Ανά αριθμό) 

[Ανά Όνομα]: Ταξινόμηση καναλιών με αλφαβητική σειρά 

[Ανά ID Υπηρεσίας]: Ταξινόμηση καναλιών με βάση το σταθμό. 

[Ανά ONID]: Ταξινόμηση καναλιών με βάση το ONID 
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LCN (Αριθμός καναλιού) 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του LCN. Απενεργοποιήστε το για χειροκίνητη ταξινόμηση 

των καναλιών.  

 

Ρυθμίσεις εικόνας 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Εικόνα]. Το 

μενού σας παρέχει ρυθμίσεις για να ορίσετε τις παραμέτρους της εικόνας. Πιέστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ 

για να κάνετε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να κάνετε τη 

ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαστάσεις απεικόνισης 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διαστάσεις απεικόνισης σε Auto, 4:3 Full, 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter 

Box, 16:9 wide Screen ή Αυτόματο για να έχετε την καλύτερη δυνατή απεικόνιση. 

 

Ανάλυση 

Αν δεν εμφανίζεται σωστά η εικόνα, θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση 

σας επιτρέπει να επιλέξετε τις πιο συνήθεις τιμές ανάλυσης για σύνδεση HDMI. 

[480i/480p]: Για τηλεόραση με σύστημα NTSC. 

[576i/576p]: Για τηλεόραση με σύστημα PAL. 

[720p/1080i/1080p]: Για τηλεόραση με σύστημα NTSC ή PAL. 

 

Διαστάσεις TV 

Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν 

καλύτερα με την τηλεόρασή σας, ανάλογα με τη χώρα. 

[NTSC]: για τηλεοράσεις με σύστημα NTSC.       

[PAL]: για τηλεοράσεις με σύστημα PAL. 

 

Έξοδος εικόνας 

[SCART]: Έξοδος SCART. 

[HDMI]: Έξοδος HDMI. 

 

3D Output 

[Side By Side]: Side By Side 3D output mode 

[Top/Bottom]: Top/Bottom 3D output mode 

 



 

Διαφάνεια 

Αλλάζει το ποσοστό διαφάνειας του μενού 

 

Σημειωση  : 

Για  να  απολαύσετε  εικόνα   3D , πρέπει  να  εχετε  τηλεόραση 3D , αγορασμένη μετά  τον  

Μάρτιο  του  2010εκτός  απο  τον  επιγειο   δέκτη   3D ( η  χρήση  ειδικών  γυαλιών ή  οχι  εξα

ρτάται  απο  τον τύπο της τηλεόρασης). 

 
Αναζήτηση καναλιών 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών]. Το 

μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με την αναζήτηση καναλιών. 

Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθμίστε με τα πλήκτρα 

ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού. 

 
Αυτόματη αναζήτηση 

Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά τυχόν κανάλια 

που έχετε ήδη αποθηκεύσει. 

1. Επιλέξτε [Αυτόματη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ για να ξεκινήσετε την 

αναζήτηση καναλιών. 

2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πιέστε EXIT. Τυχόν κανάλια που έχουν 

βρεθεί θα αποθηκευτούν. 
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Χειροκίνητη αναζήτηση 

Αυτή η επιλογή προσθέτει άλλα κανάλια χωρίς να διαγράφει τα προηγούμενα ή τις ρυθμίσεις 

τους. 

1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ. Θα εμφανιστεί η οθόνη 

αναζήτησης καναλιών. 

2. Πιέστε ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού. 

3. Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 

Αν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Αν δεν μπορεί να 

βρεθεί κάποιο κανάλι, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού. 

 
Χώρα 

Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας σας. 

 

Τροφοδοσία Κεραίας 

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας εφόσον έχετε συνδέσει ενεργή εξωτερική κεραία. 

 

Ρυθμίσεις ώρας 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Ώρα] χρησιμοποιώντας τα 

πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.  

Το μενού παρέχει επιλογές για ρύθμιση της ώρας. 

Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθμίστε με τα πλήκτρα 

ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offset ώρας 

Επιλέξτε «αυτόματο» ή «χειροκίνητο» για ρυθμίσεις διαφοράς ώρας GMT. 

Περιοχή χώρας 

Επιλέξτε την περιοχή όταν η ρύθμιση [Offset ώρας] είναι στο «Αυτόματο». 
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Ζώνη ώρας 

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όταν η ρύθμιση [Offset ώρας] είναι στο «Χειροκίνητο». 

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 

Πιέστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο. Πληκτρολογήστε την επιθυμητή ώρα και στη 

συνέχεια επιλέξτε «Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση». 

Αυτόματο κλείσιμο OSD 

Μπορείτε να καθορίσετε σε πόσο χρόνο θα εξαφανίζετε το μενού OSD. 

Διάρκεια μπάρας πληροφοριών 

Μπορείτε να καθορίσετε σε πόσο χρόνο θα εξαφανίζετε η μπάρα πληροφοριών (INFO) 

 

Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση» και στη 

συνέχεια μετακινήστε τον κέρσορα για να επιλέξετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης. 

 

 

Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη. Πιέστε ΟΚ για 

έξοδο. 

Ρυθμίσεις 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] χρησιμοποιώντας 

τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με τη γλώσσα του 

μενού, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα ήχου. 

Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο 

EXIT για να βγείτε από το μενού. 
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Γλώσσα μενού (OSD) 

Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού OSD. 

 

Γλώσσα υποτίτλων 

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. 

 

Γλώσσα ήχου 

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ήχου που θα ακούγεται κατά την παρακολούθηση 

τηλεοπτικών καναλιών. Αν δεν είναι διαθέσιμη η επιλεγμένη γλώσσα, θα επιλεγεί η 

εργοστασιακή. 

 

Ψηφιακός ήχος 

Αν δεν ακούγεται ήχος από τυχόν συνδεδεμένο ενισχυτή, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη 

ρύθμιση. 

 

Ρυθμίσεις συστήματος 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Σύστημα] χρησιμοποιώντας 

τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ. Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις 

συστήματος. Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και 

ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού. 

 

Γονικός έλεγχος 

Μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε κανάλια που είναι ακατάλληλα για παιδιά. 



 

 

Ρύθμιση κωδικού 

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό για τα κλειδωμένα κανάλια. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό 

σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το νέο σας 

κωδικό. Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Αφού τον επιβεβαιώσετε, πιέστε το 

πλήκτρο EXIT για έξοδο από το μενού. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». 

 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο κεντρικό μενού, επιλέξτε 

[Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

και πιέστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ για ρύθμιση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον εργοστασιακό 

κωδικό «000000». Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Έτσι θα διαγραφούν όλα τα 

κανάλια και οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους. Ο πιο ισχυρός (master) 

κωδικός είναι «888888». 

 

Πληροφορίες 

Προβολή του αριθμού μοντέλου, του hardware καθώς και άλλων πληροφοριών. 

Ενημέρωση λογισμικού 

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό. 

 

USB 
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [USB] χρησιμοποιώντας τα 

πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού σας παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή μουσικής, 

φωτογραφιών και πολυμέσων. Μπορεί να υποστηρίξει φορμά AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP. 

 
Πολυμέσα:  

Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μουσικής, φωτογραφιών ή 

βίντεο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και να πιέσετε ΟΚ. Αν δεν έχετε 

συνδέσει συσκευή USB, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν υπάρχει συσκευή USB». 

16 



 

17 

 
Ρυθμίσεις φωτογραφιών: 

Χρόνος παρουσίασης: Ρυθμίστε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών μεταξύ 1~8 

δευτερόλεπτων.   

Κατάσταση παρουσίασης: Ρυθμίστε το εφέ εναλλαγής μεταξύ 0 ~ 59 δευτερόλεπτα ή τυχαίο. 

Διαστάσεις εικόνας:  

[Διατήρηση]: Αναπαραγωγή εικόνας με τις κανονικές διαστάσεις 

[Discard]: Αναπαραγωγή εικόνας σε πλήρη οθόνη. 

 

Ρυθμίσεις βίντεο 

 

Προσαρμογή υποτίτλων: 

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος των υποτίτλων. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: Μικρό, 

Κανονικό και Μεγάλο. 

 

Χρώμα υποτίτλων: 

Το χρώμα των υποτίτλων. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: Διαφανές, Γκρι, Κίτρινο, Πράσινο και 

Άσπρο. 

 

Χρώμα φόντου υποτίτλων: 

Το χρώμα του φόντου των υποτίτλων. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι Άσπρο, Μαύρο, Κόκκινο, 

Μπλε και Πράσινο. 

 

Ρυθμίσεις PVR μέσω USB: 

Συσκευή εγγραφής: 

Απεικονίζει πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή USB. 

Διαμόρφωση: 

Διαμορφώνει την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή USB. (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ!) 

 

Η πιο εξελιγμένη λειτουργία του ψηφιακού δέκτη σας είναι η ικανότητα εγγραφής τηλεοπτικών 

εκπομπών από την τηλεόραση. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να γίνει αυτό. Η πρώτη είναι να 

συνδέσετε μια συσκευή USB στον ψηφιακό δέκτη και να πιέσετε το πλήκτρο REC (Εγγραφής) 

στο τηλεχειριστήριο). Η δεύτερη είναι να προγραμματίσετε μια εγγραφή χρησιμοποιώντας το 

μπλε πλήκτρο ή χρησιμοποιώντας το μενού EPG. 



 

 

Για να προγραμματίσετε κάποια εγγραφή, ακολουθήστε 

τα εξής:  

Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. 

Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο για να προσθέσετε κάποιο 

πρόγραμμα. 

Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σχετικά με το συμβάν 

εγγραφής (Χρόνος έναρξης, λήξης κλπ.). 

Πιέστε OK. 

Πιέστε EXIT. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο ακόλουθων λειτουργιών: 

Κατάσταση: Προβολή ή Εγγραφή. 

Αν θέλετε σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε κάποιο συμβάν εγγραφής, μπορείτε να 

πιέσετε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να δείτε τη λίστα με τα προγραμματισμένα συμβάντα εγγραφής. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο για να τονίσετε το συμβάν που 

θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πιέστε το μπλε πλήκτρο για διαγραφή. 

Μπορείτε να διαγράψετε τα εγγεγραμμένα αρχεία μέσω της συσκευής. Μεταβείτε στη 

λειτουργία PVR και στη συνέχεια πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για διαγραφή. Τα αρχεία που έχουν 

εγγραφεί είναι μορφής .PVR και μπορούν να αναπαραχθούν μέσω της συσκευής αλλά και 

μέσω PC χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή. Δεν μπορούν να αναπαραχθούν μέσω 

συσκευής DVD ή PDVD 

 

Για εγγραφή εκπομπών high definition, η έκδοση και η ταχύτητα της συσκευής USB θα πρέπει 

να είναι 2.0 ή μεγαλύτερη, διαφορετικά δεν θα πραγματοποιηθεί σωστή εγγραφή εκπομπών 

HD. 

 

Μόλις συνδέσετε USB stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο USB για εγγραφή μέσω της συσκευής, 

θα πρέπει να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 

εγγραφής για να ξεκινήσει η εγγραφή. Αν το πιέσετε αμέσως μόλις κάνετε τη σύνδεση, μπορεί 

να ακινητοποιηθεί η εικόνα. Σ’ αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τον ψηφιακό δέκτη από την 

πρίζα και συνδέστε τον ξανά στη συνέχεια. 

 

Σημειώσεις: 

 Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη συμβατότητα με όλες τις συσκευές USB και 

δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της 

συσκευής. 

 Όταν υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων, μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος 

για την ανάγνωσή τους μέσω της συσκευής USB. 

 Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μην αναγνωρίζονται σωστά. 

 Ακόμη κι αν υποστηρίζονται, ορισμένα αρχεία μπορεί να μην είναι αναγνώσιμα. Αυτό 

εξαρτάται από το περιεχόμενό τους. 

 Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό τροφοδοτικό (AC-DC) αν η κατανάλωση 

ενέργειας είναι μεγαλύτερη από 500mA. 
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Timeshift 

 

Πιέστε το πλήκτρο [Timeshift/Pause]. Θα γίνει παύση στο ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Στη 

συνέχεια μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο [Play] για συνέχεια του τηλεοπτικού προγράμματος. 

 

Πιέστε [Goto] για να επιλέξετε ώρα αναπαραγωγής. Η ώρα δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

τρέχουσα.  

Πιέστε [Fast forward]/[Fast back] για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος της εγγραφής 

 

Σημείωση: Το Time shifting είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχετε συνδέσει συσκευή USB στον 

ψηφιακό δέκτη και εφόσον υποστηρίζει επαρκή ταχύτητα εγγραφής/ ανάγνωσης. 

 

Πιέστε το πλήκτρο [Stop] για να βγείτε από την κατάσταση αναπαραγωγής. Η συσκευή θα 

συνεχίσει να πραγματοποιεί εγγραφή αλλά θα επιστρέψει στην τρέχουσα ώρα. Αν πιέσετε 

[Pause] η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή της εγγραφής. Πιέστε ξανά [Stop] για 

να σταματήσετε την εγγραφή. 

 

Εγγραφή 

Πιέστε το πλήκτρο [REC] για εγγραφή της τρέχουσας εκπομπής στη συνδεδεμένη συσκευή 

USB. Πιέστε [REC] επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε χρόνο εγγραφής. Πιέστε [INFO] για να 

δείτε τις πληροφορίες εγγραφής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 

 

Πιέστε το πλήκτρο [PVR] για να ανοίξετε τη λίστα αρχείων PVR. Μπορείτε να επιλέξετε το 

εγγεγραμμένο και να πιέσετε [OK] για αναπαραγωγή. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η τροφοδοσία δεν είναι 

συνδεδεμένη 

Συνδέστε την τροφοδοσία 

Δεν εμφανίζεται 

εικόνα Ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν 

είναι ενεργοποιημένος 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή  

Δεν έχετε συνδέσει καλώδιο 

DVB-T 
Συνδέστε καλώδιο DVB-T Η οθόνη δείχνει 

την ένδειξη «Δεν 

υπάρχει σήμα» Λανθασμένες ρυθμίσεις Κάντε τις σωστές ρυθμίσεις 

Δεν έχει γίνει σύνδεση ή η 

σύνδεση του καλωδίου ήχου είναι 

λάθος 

Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου 

Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου Ενεργοποιήστε ξανά τον ήχο 
Δεν ακούγεται 

ήχος από το ηχείο

Εσφαλμένο αρχείο ήχου Δοκιμάστε με άλλο αρχείο 

Δεν έχει γίνει σύνδεση ή η 

σύνδεση του καλωδίου εικόνας 

είναι λάθος  

Συνδέστε σωστά το καλώδιο 

εικόνας Ακούγεται μόνο 

ήχος αλλά δεν 

εμφανίζεται εικόνα  Το επιλεγμένο κανάλι είναι 

ραδιοφωνικό 

Πιέστε το πλήκτρο <TV/ RADIO> 

για να μεταβείτε σε λειτουργία TV 

Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί Αλλάξτε μπαταρίες 

Το 

τηλεχειριστήριο 

δεν λειτουργεί 

Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός 

εμβέλειας ή δεν στοχεύει σωστά 

Κρατήστε σωστά το 

τηλεχειριστήριο και πλησιάστε στην 

πρόσοψη της συσκευής   

Η εικόνα 

«παγώνει» ή 

εμφανίζεται σαν 

ψηφιδωτό 

Το σήμα είναι ασθενές  Ενισχύστε το σήμα 
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100-240V~50/60Hz

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συχνότητα εισόδου 
170~230 MHz 

470~858 MHz/ 

Επίπεδο εισόδου RF -20~-80dBm 

IF Bandwidth 7MHz,8 MHz 

Tuner 

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM 

Μορφή 

αποκωδικοποίησης 

MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) 

MPEG-4(ISO/IEC 14496) 

H.264 (ISO/IEC 14496-10) 

Μορφή εξόδου 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 
Εικόνα 

Θύρα εξόδου HDMI,SCART 

Μορφή 

αποκωδικοποίησης 
MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2) ,AAC 

Ήχος 

Έξοδος ήχου HDMI, SCART, Coaxial 

Τάση 

Τροφοδοσία 

Ισχύς Μέγιστο 10 W 

 

 

 

       

     
    

  Compatible 
Σημειωση  :  
Αυτος  ο  επιγειος  δεκτης ειναι  συμβατός με  τεχνολογία  3D (τρισδιάστατης  εικόνας) 

Εχει  προηγμένο λογισμικό για  επεξεργασία  video  και  γραφικών  3D  πριν σταλλουν  

σε  μια  Τηλεόραση που  να  ειναι  συμβατή  με  τεχνολογία  3D.  
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Για  να  απολαύσετε  εικόνα   3D , πρέπει  να  εχετε  τηλεόραση 3D , αγορασμένη μετά  

τον  Μάρτιο  του  2010 εκτός  απο  τον  επιγειο   δέκτη   3D ( η  χρήση  ειδικών  

γυαλιών ή  οχι  εξαρτάται  απο  τον τύπο της τηλεόρασης). 

Σημείωση για την ανακύκλωση 
                                                               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 η 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! 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC Directive: 2004 / 108 / EC 

Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 

ErP Directive: 1275/2008/EC 

Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

 Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 

 Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο 

Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 

 www.amiridis-savvidis.gr  

 

http://www.amiridis-savvidis.gr/
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