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1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 

2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 

3) Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις. 

4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες 

5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 

6) Καθαρίζετέ την μόνο με στεγνό πανί. 

7) Μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, 

θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που 

παράγουν θερμότητα. 

8) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο με τον τύπο πηγής ρεύματος που υποδεικνύεται στην 

ετικέτα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του ρεύματος που είναι συνδεδεμένο στο σπίτι 

σας, συμβουλευτείτε την τοπική εταιρεία. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα πριν από 

οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή εγκατάστασης. 

9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φθορά και καταπόνηση. 

10) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα/αξεσουάρ που ορίζει ο κατασκευαστής. 

11) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν 

δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

12) Απευθυνθείτε για όλες τις εργασίες σέρβις στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα. 

Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, 

συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο καλώδιο ή το φις, εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε υγρά 

ή υγρασία, έχει πέσει κάτω ή δεν λειτουργεί σωστά. 

13) Μην παρεμποδίζετε τη ροή του αέρα μέσα στη συσκευή φράζοντας τα ανοίγματα 

εξαερισμού. 

14) Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών. 

15) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή στη 

βροχή ή σε υγρασία. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως στον 

ήλιο, σε φωτιά κ.λπ. 

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. 
 

Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά 
σήματα της Dolby Laboratories. 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
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Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν μέσα στη συσκευή 
επικίνδυνες τάσεις που αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 
 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες 
λειτουργίας και συντήρησης στις οδηγίες της συσκευής. 

 
 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση 
μεταξύ του επικίνδυνου ρεύματος και των τμημάτων στα οποία έχει 
πρόσβαση ο χρήστης. Όταν κάνετε συντήρηση, να χρησιμοποιείτε 
μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. 

 
 

Αυτό το σύμβολο στη συσκευή ή στις οδηγίες σημαίνει ότι ο 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα πρέπει να απορρίπτεται 
στο τέλος της ζωής του χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. 
Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για την ανακύκλωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή 
με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. 
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1. Πρόσοψη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πίσω όψη 
 

 

 

 

Πρόσοψη και πίσω όψη 
πίνακας 
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1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2. Βίντεο/Τηλεόραση 

3. Μείωση έντασης ήχου 

4. Τηλεόραση/Ραδιόφωνο 

5. Αγαπημένα 

6. Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος 

7. OK/Αλλαγή καναλιών/Αύξηση-μείωση 
    έντασης ήχου 

8. Μενού 

9. Παύση 

10. Αναπαραγωγή 

11. <0>-<9> 

12. TTX 

13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

14. Ρύθμιση 

15. Αύξηση έντασης ήχου 

16. Σίγαση 

17.ΗΧΟΣ 

18. Πληροφορίες 

19. Έξοδος 

20. Κίνηση προς τα πίσω 

21. Στοπ 

22. Κίνηση προς τα εμπρός 

23. Εγγραφή 

24. Υπότιτλοι 
 

 

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου 

Το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα μέσω της λειτουργίας 

εκμάθησης. 

Σε κάθε ένα από αυτά τα πλήκτρα, μπορείτε να αντιγράψετε τις λειτουργίες από μερικά πλήκτρα του 

τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. 

1. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης από το οποίο θα γίνει η αντιγραφή στα 3 εκατοστά 

περίπου, ευθυγραμμίζοντας τους πομπούς υπερύθρων.   

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET (στο τμήμα TV SETUP (Ρύθμιση τηλεόρασης)). Η 

ενδεικτική λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει σε έντονο κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας την 

είσοδο σε λειτουργία εκμάθησης. 

3. Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στην ενότητα TV CONTROL (Έλεγχος τηλεόρασης) και η κόκκινη λυχνία 

LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 

4. Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης εντός 3 δευτερολέπτων. Η λυχνία 

LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επικυρώσει τον προγραμματισμό. 

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για την αντιγραφή στα υπόλοιπα πλήκτρα (TV / AV, VOL-, VOL +) 

Πατήστε το πλήκτρο SET για έξοδο από τη λειτουργία εκμάθησης. 

Προσοχή: Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος 

κωδικός πρόσβασης από το εργοστάσιο είναι "000000". 

 

Τηλεχειριστήριο 
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Τοποθέτηση των μπαταριών 

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε  

2 μπαταρίες μεγέθους AAA στο εσωτερικό της θήκης. 

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης.

     1. Ανοίξτε το κάλυμμα                  2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες             3. Κλείστε το κάλυμμα 
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Κάντε τις συνδέσεις όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Κεραία 

Καλώδιο HDMI 
Τηλεόραση 

Καλώδιο 
κεραίας 

Σύνδεση σε τηλεόραση  
Σύνδεση σε τηλεόραση 
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Αφού έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις, ανοίξτε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 

συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί "Λειτουργία" για να ανοίξετε τη συσκευή. 

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές 

προεπιλογές, θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας το μενού του οδηγού εγκατάστασης. 

Πατήστε "OK" για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 
 

 

(1) [OSD Language] (Γλώσσα ενδείξεων οθόνης): Πατήστε ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για επιλογή γλώσσας. 

(2) [Country] (Χώρα): πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να επιλέξετε τη χώρα διαμονής σας. 

(3) Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός των καναλιών, μπορείτε να αρχίσετε να παρακολουθείτε 

                  τηλεοπτικά προγράμματα. 

Βασική λειτουργία 

(1). Ρυθμίσεις διαχείρισης προγραμμάτων 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο MENU (Μενού) και επιλέξτε [Program] 

(Πρόγραμμα). Χρησιμοποιήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να περιηγηθείτε μέσα στο μενού. 

Το μενού παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τα προγράμματα. Επιλέξτε μια επιλογή και πατήστε OK ή 

το ΔΕΞΙ πλήκτρο για να ρυθμίσετε. Πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος) για έξοδο από το μενού. 

(α) Program Edit (Επεξεργασία προγράμματος) 

Για να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας για το πρόγραμμα (κλείδωμα, παράλειψη, αγαπημένο, 

μετακίνηση ή διαγραφή), θα πρέπει να εισέλθετε στο μενού Program Edit (Επεξεργασία προγράμματος). 

Το μενού αυτό απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 

"000000". Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώματος είναι "888888". 

 

Εγκατάσταση για πρώτη φορά 
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Ορισμός αγαπημένων καναλιών 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύντομο κατάλογο αγαπημένων προγραμμάτων στα οποία θα 

έχετε εύκολη πρόσβαση. 

Για να ορίσετε ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό πρόγραμμα ως αγαπημένο: 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο FAVOURITE (Αγαπημένο).  

Επιλέξτε μια κατηγορία για να αντιστοιχίσετε το κανάλι και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK. 

2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα αγαπημένα κανάλια.  

3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος). 

Κατάργηση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος από τα αγαπημένα: 

Επιλέξτε το αγαπημένο κανάλι και επιλέξτε "Disable" (Απενεργοποίηση) για να το καταργήσετε. 

Προβολή αγαπημένου καναλιού 

1. Σε κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο αγαπημένων και θα εμφανιστεί το μενού. 

2. Πατήστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας κανάλια. 

3. Πατήστε OK για να επιλέξετε το αγαπημένο σας κανάλι. 

Διαγραφή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος 

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και στη συνέχεια πατήστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο OK για να διαγράψετε το κανάλι. 

2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια για διαγραφή. 

Παράλειψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού 

1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείψετε και πατήστε το πράσινο κουμπί. Θα εμφανιστεί 

ένα σύμβολο παράλειψης και το κανάλι επισημαίνεται ως παράλειψη. 

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

3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε από το μενού, πατήστε [Exit] (Έξοδος). 

Απενεργοποίηση της λειτουργίας παράλειψης καναλιού: 

Επιλέξτε παράλειψη καναλιού και το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για ακύρωση. 

Μετακίνηση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Θα εμφανιστεί 

ένα σύμβολο μετακίνησης. 

2. Πατήστε ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι. 

3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

4. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια. 

Κλείδωμα προγράμματος 

Μπορείτε να κλειδώσετε επιλεγμένα προγράμματα για περιορισμένη θέαση. 
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Κλείδωμα ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού: 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται ένα 

σύμβολο σχήματος λουκέτου. Το κανάλι έχει τώρα επισημανθεί ως κλειδωμένο. 

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

3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος). 

4. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος καναλιών. 

5. Για να δείτε τα κλειδωμένα κανάλια, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε είτε τον προεπιλεγμένο 

κωδικό πρόσβασης "000000" ή τον πιο πρόσφατο κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. Ο κύριος 

κωδικός ξεκλειδώματος είναι "888888". 

(β) EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) 

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τα τηλεοπτικά προγράμματα για κάθε κανάλι για τις επόμενες 7 

ημέρες. Από προεπιλογή, όταν ανοίξετε τον οδηγό, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις για το τρέχον 

κανάλι. Για να δείτε τις λίστες για άλλα κανάλια, πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΟΥ και ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ 

βέλους. Η οθόνη εμφανίζει τα κουμπιά για μετακίνηση μπροστά ή πίσω στις λίστες προγραμμάτων. 

 
 

Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα 7-(δ) "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ USB" για να μάθετε πώς να 
προγραμματίσετε εγγραφές προγραμμάτων και προεπισκόπηση καναλιών. 
 
Για να ρυθμίσετε το δέκτη να αλλάξει κανάλι σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. όταν 
αρχίζει το αγαπημένο σας πρόγραμμα) ενώ παρακολουθείτε κάποιο άλλο κανάλι, 
ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

• Πατήστε το πλήκτρο EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. 

• Επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ/ΔΕΞΙΟΥ βέλους. 

• Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε αργότερα. 

• Πατήστε EXIT (Έξοδος). 
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Εγκατάσταση για πρώτη φορά 
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(γ). Sort (Ταξινόμηση) 

[By Service Name] (Κατά όνομα) - Ταξινόμηση των καναλιών με αλφαβητική σειρά. 
[By Service ID] (Κατά αναγνωριστικό) - Ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με το σταθμό. 
[By ONID] (Κατά αναγνωριστικό ενεργοποίησης) - Ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με το 
αναγνωριστικό ενεργοποίησης. 
(δ) LCN (Λογικός αριθμός καναλιού) 
Επιλέξτε ενεργοποίηση (ΟΝ) ή απενεργοποίηση (OFF) του LCN (προτείνεται η ρύθμιση ΟΝ). 

(2). Ρύθμιση εικόνας 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Picture] (Εικόνα) 
χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο. Το μενού παρέχει επιλογές για τη ρύθμιση της  
εικόνας. Πατήστε το ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ πλήκτρο για να επιλέξετε μια επιλογή και πατήστε το 
ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να ρυθμίσετε το συγκεκριμένο στοιχείο. Πατήστε EXIT (Έξοδος) για 
έξοδο από το μενού. 
 

 

 
 

(α) Aspect Ratio (Αναλογία πλευρών) 
Αλλάζει την αναλογία πλευρών της εικόνας. [Auto] (Αυτόματη), [16:9 PillarBox] (Πλαϊνές 
μαύρες γραμμές), [16:9 Pan&Scan] (Μετατόπιση & Σάρωση), [4:3 LetterBox] 
(Κινηματογράφος), 
[4:3 Pan&Scan], [4:3 Full] (Πλήρης), [16:9 WideScreen] (Ευρεία οθόνη) 

β) HDMI Resolution (Ανάλυση HDMI) 
Ρυθμίστε τη σωστή ανάλυση βίντεο που υποστηρίζεται από την τηλεόραση. 
[480P]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. 
[480i]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. 
[576P]: για σύστημα τηλεόρασης PAL. 
[576i]: για σύστημα τηλεόρασης PAL. 
[720P]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL TV. 
[1080i]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL. 
[1080P(50HZ)]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL. 
[1080P(60HZ)]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. 

(γ) TV Format (Μορφή εικόνας) 
Εάν η εικόνα δεν φαίνεται να είναι εντάξει, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. 
[NTSC]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. 
[PAL]: για σύστημα τηλεόρασης PAL. 

(δ) Video Output (Έξοδος βίντεο) 
Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την αλλαγή της εξόδου βίντεο μέσω της υποδοχής scart 
[CVBS], [RGB] 
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(3) Channel Search (Αναζήτηση καναλιών) 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Search Channel] (Αναζήτηση 

καναλιών) χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο. 

Το μενού παρέχει επιλογές για τη ρύθμιση της αναζήτησης καναλιών. 

Πατήστε το ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ πλήκτρο για να επιλέξετε μια επιλογή και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο 

για να ρυθμίσετε. 

Πατήστε EXIT (Έξοδος) για έξοδο από το μενού. 
 

 

 

 
 

 

Η επιλογή αυτή θα αναζητήσει αυτόματα κανάλια και θα τα αποθηκεύσει μετά την ολοκλήρωση της 

σάρωσης. 

Όλα τα κανάλια και οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως θα διαγραφούν. 

1. Επιλέξτε [Auto Search] (Αυτόματη αναζήτηση) και πατήστε OK ή το ΔΕΞΙ πλήκτρο για να ξεκινήσετε την 

αναζήτηση καναλιών. 

2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πατήστε EXIT (Έξοδος). Τυχόν κανάλια που έχουν βρεθεί 

θα αποθηκευτούν. 

(α) Auto Search (Αυτόματη αναζήτηση) 
 

 

(β) Manual Search (Χειροκίνητη αναζήτηση) 

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε σάρωση για νέα κανάλια, χωρίς να διαγραφούν τα 

κανάλια και οι ρυθμίσεις που έχουν διαγραφεί προηγουμένως. 

1. Επιλέξτε [Manual Search] (Χειροκίνητη αναζήτηση) και, στη συνέχεια, πατήστε OK ή το ΔΕΞΙ πλήκτρο. 
 
 

Εγκατάσταση για πρώτη φορά 
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2.Πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού. 

3.Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 

Εάν βρεθεί ένα κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα με τα κανάλια. Εάν δεν βρεθούν 

κανάλια κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η συσκευή πραγματοποιεί έξοδο αυτόματα. 

(γ) Country (Χώρα) 

Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας. 

(δ) Antenna Power (Ισχύς κεραίας) 

Ανοίξτε/κλείστε την ισχύ της κεραίας 5V 

(4). Ρύθμιση ώρας 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Time] (Ώρα) 

χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο. Το μενού παρέχει επιλογές για ρύθμιση της ώρας. 

Πατήστε το ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ πλήκτρο για να επιλέξετε μια επιλογή και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ 

πλήκτρο για να ρυθμίσετε. Πατήστε EXIT (Έξοδος) για έξοδο από το μενού. 

(a) Time Offset (Απόκλιση ώρας) 

Επιλέξτε Auto (Αυτόμ.) ή Manual (Χειροκίνητη) για προσαρμογή της διαφοράς από την ώρα GMT. 

(β) Country Region (Περιοχή χώρας) 

Επιλέξτε την περιοχή της χώρας στην περιοχή όταν η ρύθμιση Time Offset (Απόκλιση ώρας) έχει 

οριστεί σε Auto (Αυτόματη). 

(γ) Time Zone (Ζώνη ώρας) 

Επιλέξτε την απόκλιση ζώνης ώρας όταν το Time Offset (Απόκλιση ώρας) είναι Manual (Χειροκίν.). 

(δ) Sleep (Ύπνος) 

Ρυθμίστε το αυτόματο χρονόμετρο για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής. 

[Off] (Απενεργοποίηση) , [1 Hour] (1 ώρα), [2 Hour] (2 ώρες), [3 Hour] (3 ώρες), [4 Hour] (4 ώρες), [5 

Hour] (5 ώρες), [6 Hour] (6 ώρες), [7 Hour] (7 ώρες), [8 Hour] (8 ώρες), [9 Hour] (9 ώρες), [10 Hour] 

(10 ώρες), [11 Hour] (11 ώρες), [12 Hour] (12 ώρες) 

(ε) Power On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) 

Power On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). 

(5). Option (Επιλογή) 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Option] (Επιλογή) 

χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο. Το μενού παρέχει επιλογές για τη ρύθμιση της 

γλώσσας των ενδείξεων οθόνης. Γλώσσα υποτίτλων και γλώσσα ήχου. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες 

επιλογές για την ομοαξονική έξοδο ήχου. 

Επιλέξτε μια επιλογή και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο για να ρυθμίσετε αυτό το στοιχείο. 

Πατήστε EXIT (Έξοδος) για έξοδο από το μενού. 
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(α) OSD Language (Γλώσσα ενδείξεων οθόνης) 

Επιλέξτε μια γλώσσα για τις ενδείξεις οθόνης. 

 

(β) Digital Audio (Ψηφιακός ήχος) 

Επιλέξτε ψηφιακό ήχο για την παρακολούθηση των τηλεοπτικών καναλιών. [PCM], [RAW HDMI ON] 

(Ενεργοποίηση πρωτογενούς HDMI), [RAW HDMI OFF] (Απενεργοποίηση πρωτογενούς HDMI), [OFF] 

(Απενεργοποίηση). 

 

 

Ρύθμιση συστήματος 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [System] (Σύστημα) 

χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο. Το μενού παρέχει επιλογές για τη ρύθμιση του 

συστήματος. 

Πατήστε το ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ πλήκτρο για να επιλέξετε μια επιλογή και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο 

για να ρυθμίσετε. Πατήστε EXIT (Έξοδος) για έξοδο από το μενού. 
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(α) Parental control (Γονικός έλεγχος) 

Όταν το DVB-T χρησιμοποιείται από παιδιά, μπορείτε να αποκλείσετε ορισμένα προγράμματα, τα οποία 

είναι για ενήλικες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι. 

(β) Set Password (Ορισμός κωδικού πρόσβασης) 

Ρυθμίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για τα κλειδωμένα προγράμματα. Πληκτρολογήστε τον παλιό 

κωδικό πρόσβασης ή τον προεπιλεγμένο κωδικό "000000". Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να 

πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό 

πρόσβασης. 

Μόλις επιβεβαιωθεί, πατήστε EXIT (Έξοδος) για έξοδο. Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώματος είναι "888888".  

(γ) Restore Factory Default (Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων) 

Επαναφέρετε το Set Top Box στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Restore Factory Default] (Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών 

ρυθμίσεων) χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο και πατήστε OK ή το ΔΕΞΙ πλήκτρο για να 

επιλέξετε. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή τον προεπιλεγμένο κωδικό "000000" και πατήστε 

OK για επιβεβαίωση. 

Η επιλογή αυτή θα διαγράψει όλα τα προκαθορισμένα κανάλια και ρυθμίσεις. Ο κύριος κωδικός 

ξεκλειδώματος είναι "888888". 

(δ) Information (Πληροφορίες) 

Δείτε το μοντέλο και πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό. 

(ε) Software update (Ενημέρωση λογισμικού) 

Κάθε φορά που θα υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιήστε αυτή τη 

λειτουργία για να προχωρήσετε με την αναβάθμιση. 

(7).USB 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [USB] χρησιμοποιώντας το 

ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο. Το μενού παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων. Δείτε 

εδώ είναι η λίστα με τα υποστηριζόμενα φορμά: 

Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-2/4 (H.264) / VC - 1/ AVS / HEVC (H.265) 

Κωδικοποιητής ήχου: MPEG - 1 / MPEG - στρώμα Ⅰ/Ⅱ / MP3 / AAC-LC / WMA / WMA / AC-3(Dolby Digital) 

E-AC-3 (Dolby Digital Plus) / IEC958 SPDIF 

Κοντέινερ: TS / MPG / MP4 / AVI / MKV / FLV / DIVX 

Ανάλυση: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i 

Καρέ: MPEG-2/4 1080P@30fps (H.264) / 1080p@60fps / VC-1 1920*1080p@30fps / AVS 1080p@60fps / 

HEVC 1080p@60fps 

Η συσκευή υποστηρίζει μόνο συσκευές USB με σύστημα αρχείων FAT32 | NTFS. 
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(α) Multimedia (Πολυμέσα): 

Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB, μπορείτε να επιλέξετε Music (Μουσική), Photo (Φωτογραφίες), 

Movie (Ταινία) ή REC (Εγγραφή) σε αυτό το μενού χρησιμοποιώντας το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ πλήκτρο και το 

OK για να επιλέξετε. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή USB, θα εμφανιστεί το 

προειδοποιητικό μήνυμα "No USB device is Found" (Δεν βρέθηκε καμία συσκευή USB). 
 

 

 

(β) Photo Configure (Διαμόρφωση φωτογραφιών): 

- Slide Time (Χρόνος διαφάνειας): ρυθμίστε το διάστημα παρουσίασης εικόνων σε 1-8 δευτερόλεπτα. 

- Slide Mode (Λειτουργία διαφανειών): ρυθμίστε την παρουσίαση εικόνων σε τρόπο λειτουργίας 0-59 ή τυχαία. 

 Aspect Ratio (Αναλογία πλευρών) 

[Keep] (Διατήρηση): Αναπαραγωγή της εικόνας με την αρχική της αναλογία. 

[Discard] (Απόρριψη): Αναπαραγωγή της εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης. 

(γ) Movie Configure (Διαμόρφωση ταινίας): 

- Subtitle Specific (Ειδικά για τους υπότιτλους): 

[Small] (Μικροί): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε μικρό μέγεθος. 

[Normal] (Κανονικοί): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε κανονικό μέγεθος. 

[Big] (Μεγάλοι): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε μεγάλο μέγεθος. 

- Subtitle BG (Φόντο υποτίτλων): 

[White] (Λευκό): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε λευκό φόντο. 

[Transparent] (Διαφανές): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε διαφανές φόντο. 

[Gray] (Γκρι): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε γκρι φόντο. 

[Yellow green] (Κιτρινοπράσινο): Εμφανίζει τους υπότιτλους σε κιτρινοπράσινο φόντο. 
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- Subtitle Font Color (Χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων): 

[Red] (Κόκκινο): Εμφανίζει τους υπότιτλους με κόκκινη γραμματοσειρά. 

[Blue] (Μπλε): Εμφανίζει τους υπότιτλους με μπλε γραμματοσειρά. 

[Green] (Πράσινο): Εμφανίζει τους υπότιτλους με πράσινη γραμματοσειρά. 

[White] (Λευκό): Εμφανίζει τους υπότιτλους με λευκή γραμματοσειρά. 

[Black] (Μαύρο): Εμφανίζει τους υπότιτλους με μαύρη γραμματοσειρά. 

(δ) USB RECORDING (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ USB) 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί στο δέκτη μια συσκευή αποθήκευσης 

USB. 

Άμεση εγγραφή: 

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας εκπομπής που παίζει τώρα, μεταβείτε στο επιθυμητό 

κανάλι και πατήστε το πλήκτρο REC (Εγγραφή). Πατήστε το ξανά για να διακόψετε την εγγραφή. 

Προγραμματισμός εγγραφής: 

Για να προγραμματίσετε την εγγραφή πριν αρχίσει η εκπομπή (π.χ. για εγγραφή της αγαπημένης σας 

εκπομπής ενώ δεν είστε στο σπίτι), ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

• Πατήστε το πλήκτρο EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. 

• Επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ/ΔΕΞΙΟΥ 

βέλους. 

• Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που επιθυμείτε να γράψετε. 

• Πατήστε ΟΚ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να τροποποιήσετε το κανάλι, τα δεδομένα, 

το χρόνο έναρξης και τέλους της εγγραφής, καθώς και την προαιρετική επιλογή να επαναλαμβάνεται 

η ενέργεια αυτή σε τακτική βάση. 
 

 

• Επιλέξτε “OTHER RECORDING” (Άλλη εγγραφή) στην επιλογή "Mode" (Τρόπος λειτουργίας). 

• Πατήστε EXIT (Έξοδος). 

Λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η εγγραφή, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης αντίστροφη 

μέτρηση στην οθόνη, και η συσκευή αλλάζει στο προγραμματισμένο κανάλι όταν τελειώσει η 

αντίστροφη μέτρηση. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην 

οθόνη. 

Για να δείτε τις προγραμματισμένες εγγραφές, πατήστε το μπλε κουμπί. 

Για να διαγράψετε μια προγραμματισμένη εγγραφή, επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το μπλε 

πλήκτρο. 

 

 



 19 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, είτε χειροκίνητη είτε προγραμματισμένη, είναι δυνατή η 

αναπαραγωγή της πατώντας το κουμπί LIST (Λίστα) στο τηλεχειριστήριο ή με περιήγηση στο 

περιεχόμενο του USB χρησιμοποιώντας το μενού REC (Εγγραφή) (Μενού/USB/Πολυμέσα/Εγγραφή). 

Τα αρχεία εγγραφών μπορούν να διαγραφούν από αυτή τη συσκευή, μεταβαίνοντας στο αρχείο PVR 

και πατώντας το κίτρινο κουμπί για να τα διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε την 

εγγραφή χρησιμοποιώντας το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. 

Σημείωση: Η διαχείριση του περιεχομένου είναι δυνατή μόνο εάν το παράθυρο προεπισκόπησης 

αναπαραγωγής δεν είναι ανοιχτό (κουμπί ΟΚ στο τηλεχειριστήριο). 

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα καταγράφεται σε μορφή PVR (.mts), το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί από 

αυτή τη συσκευή, ή από έναν υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό (π.χ. VLC), αλλά δεν μπορεί να 

αναπαραχθεί από μια συνηθισμένη συσκευή αναπαραγωγής DVD. 

Για εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, η έκδοση της συσκευής USB πρέπει να 

είναι 2.0 ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ή ανώτερη, διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μην εγγράψει σωστά τα 

προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. 

Σημείωση: 

Η προγραμματισμένη εγγραφή λειτουργεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, δεν λειτουργεί 

όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 

Σημείωση: 

- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα (λειτουργία ή/και ισχύς διαύλου) με όλες τις 

συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων 

που μπορεί να συμβεί όταν συνδεθούν σε αυτή τη συσκευή. 

- Όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο 

για να διαβάσει τα περιεχόμενα της συσκευής USB. 

- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην αναγνωρίζονται σωστά. 

-Ακόμη και είναι σε υποστηριζόμενο φορμά, ορισμένα αρχεία μπορεί να μην παίζουν ή να μην 

εμφανίζονται, ανάλογα με το περιεχόμενο. 

(ε) Λειτουργία εγγραφής στη μνήμη (Timeshift) 

 

Ενώ παίζει το πρόγραμμα, μπορείτε να τοποθετήσετε το USB και, οποιαδήποτε στιγμή, να πατήσετε το 

κουμπί [Time Shift] (Εγγραφή στη μνήμη). Το καρέ θα παγώσει και μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 

[PLAY] (Αναπαραγωγή) μετά από ένα δευτερόλεπτο, οπότε θα αρχίσει η λειτουργία εγγραφής στη 

μνήμη. Πατήστε [Info] (Πληροφορίες) για να δείτε πληροφορίες για τη λειτουργία εγγραφής στη 

μνήμη όπως παρακάτω: 
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- Μπορείτε να πατήσετε [γρήγορη κίνηση μπροστά]/[πίσω] για να μετακινηθείτε στην τρέχουσα εγγραφή. 

Πατήστε το κουμπί [Stop] (Στοπ) για να τερματίσετε τη λειτουργία εγγραφής στη μνήμη και θα 

επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράμματος. 

 

 
 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Τι να κάνετε 

Δεν υπάρχει εικόνα 

Δεν είναι συνδεδεμένη η 

πρίζα 

Συνδέστε με την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Ο διακόπτης ρεύματος είναι 

κλειστός 
Ανοίξτε το διακόπτη 

Η οθόνη δείχνει  

"No Signal" (Χωρίς 

σήμα) 

Δεν έχει συνδεθεί καλώδιο 

DVB-T ή DVB-T2 

Συνδέστε το καλώδιο DVB-T ή DVB-

T2 

Το καλώδιο της κεραίας είναι 

ελαττωματικό 

Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και 

τις συνδέσεις 

Δεν παράγεται ήχος 

από το ηχείο 

Καθόλου ή εσφαλμένη 

σύνδεση με το καλώδιο ήχου 
Συνδέστε το καλώδιο ήχου σωστά 

Ο ήχος είναι σε σίγαση 
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 

σίγασης 

Μόνος ήχος, δεν 

υπάρχει εικόνα στην 

οθόνη 

Καθόλου ή εσφαλμένη 

σύνδεση με το καλώδιο AV 

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν 

συνδεθεί σωστά 

Το πρόγραμμα είναι 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα 

Πατήστε το πλήκτρο <TV/RADIO> 

για εναλλαγή στη λειτουργία 

τηλεόρασης 

Το τηλεχειριστήριο 

δεν αποκρίνεται 

Η μπαταρία έχει εξαντληθεί Αλλάξτε μπαταρία 

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι 

στραμμένο ή δεν είναι 

αρκετά κοντά στο set-top box 

Ρυθμίστε τη θέση του 

τηλεχειριστηρίου και μετακινήστε 

το πιο κοντά στη συσκευή 

Η εικόνα κάνει 

σπασίματα 
Το σήμα είναι πολύ ασθενές 

Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και 

τις συνδέσεις 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
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Στοιχείο Υπο-στοιχείο Παράμετροι 

Δέκτης 

Συχνότητα εισόδου 
170～230MHz 

470～860MHz 

Επίπεδο εισόδου RF -78～20dBm 

Εύρος ζώνης IF 6MHz/7MHz/8MHz 

Διαμόρφωση QPSK, 16QAM, 64QAM 

Βίντεο 

Φορμά βίντεο 

αποκωδικοποιητή 

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 

MPEG2 MP@ML.HL 

HEVC (H.265) 

Φορμά βίντεο 576P, 720P, 1080I, 4:3 και 16:9 

Θύρα εξόδου HDMI (V1.4) 

Ήχος 
Φορμά ήχου 

αποκωδικοποιητή 

MPEG-1/MPEG-2/στρώμα Ⅰ/Ⅱ/AAC-LC 

/Dolby Digital/Dolby Digital Plus 

USB 2.0 Υποστηριζόμενες εικόνες MP3, JPEG, BMP 

Ρεύμα 

Τάση τροφοδοσίας -220～240V 50/60Hz 

Μέγιστη κατανάλωση 

ρεύματος 
ΜΕΓ. 12 W 

Κατανάλωση ρεύματος σε 

αναμονή 
<1W 

Κατανάλωση ρεύματος σε 

λειτουργία: 
6W 

Βάρος: 0,25 κιλά  

Μέγεθος 125×95×35 χιλ.  

Τεχνικές προδιαγραφές 

file:///D:/01Work/Impress1/MPF/MP@ML.HL
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 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 παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
RED Directive 14/53/EU 
ErP Directive 09/125/EC 
RoHS Directive 11/65/EU 
Όπως τροποποιήθηκε από το CE-marking Directive 93/68/EEC 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr 

 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2316006600 

 
 

http://www.fandu.gr/

