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ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ DVB-T2/ H.265

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά τον δέκτη και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές
που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση της συσκευής.

Η αστραπή με βέλος, σε ισόπλευρο τρίγωνο υποδεικνύει την ειδοποίηση του
χρήστη για την παρουσία μη μονωμένη επικίνδυνη τάση, εντός του
περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους για να
δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε ανθρώπους.
Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να ειδοποιήσει τον
χρήστη για την παρουσία σημαντικής λειτουργίας και τις οδηγίες συντήρησης
στη βιβλιογραφία που συνοδεύουν τη συσκευή.
•

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας τροφοδοσίας ρεύματος.

•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή
επιφάνεια.

•

Προστατεύστε αυτή τη συσκευή από την υγρασία, το νερό και οποιοδήποτε άλλο
υγρό. Αποφύγετε την αποθήκευση σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην το εκθέτετε σε
άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

•

Προϊόν κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

•

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

•

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από αιχμηρές γωνίες και άλλους παράγοντες
που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν.

•

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το
βύσμα και όχι το καλώδιο.

•

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο.

•

Μην εμποδίζετε ή καλύπτετε σχισμές, τρύπες ή ανοίγματα στο προϊόν
τοποθετώντας το σε μαλακά αντικείμενα όπως χαλιά ή κρεβάτια, καθώς αυτές
παρέχονται για λειτουργικότητα και / ή τον εξαερισμό για την ασφαλή λειτουργία του
προϊόντος.

•

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
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•

Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη ή η λειτουργία της
είναι μη φυσιολογική.

•

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Σε περίπτωση
ζημιάς, επικοινωνήστε με ένα εγκεκριμένο σημείο εξυπηρέτησης για έλεγχο /
επισκευή.

•

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και
από παιδιά άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή με έλλειψη εμπειρίας και τις γνώσης, εάν επιβλέπονται και καθοδηγούνται από ένα
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με επιφυλακτικό τρόπο και
όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας κατανοούνται και ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Μην αφήνετε παιδιά να εκτελούν
καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.

•

Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε
εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης.

•

ΠΑΝΤΑ να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχής ρεύματος πριν από τον
καθαρισμό.

•

Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
διαβρωτικούς ή χημικούς παράγοντες για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Μπροστινή όψη

Πλήκτρο ενεργοποίησης
Επόμενο κανάλι
Προηγούμενο κανάλι
Θύρα USB
Πίσω όψη

Είσοδος κεραίας
Έξοδος κεραίας
Ομοαξονική έξοδος
Έξοδος HDMI
Έξοδος SCART

Τηλεχειριστήριο
1. Πλήκτρο ενεργοποίησης
2. Κουμπί SUB-T: επιλογές υποτίτλων
3. Πλήκτρο TTX: εμφάνιση teletext
4. Πλήκτρο MUTE: σίγαση ήχου
5. Πλήκτρο EPG: προβολή ηλεκτρονικού προγράμματος
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6. Κουμπί AUDIO: επιλέξτε γλώσσα προγράμματος ή ήχου
7. MENU: εμφάνιση της οθόνης του κύριου μενού
8. Κουμπί EXIT: επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή βγείτε από το μενού
9. OK: επιβεβαιώστε την επιλογή σας
10. VOL - / VOL +: μείωση / αύξηση έντασης ήχου
11. CH - / CH +: προηγούμενο / επόμενο κανάλι
12. Κουμπί FAV: εμφάνιση λίστας αγαπημένης προγραμμάτων
13. Κουμπί TV / RADIO: επιλέξτε τηλεόραση ή ραδιόφωνο
14. Πλήκτρο αριθμού
15. Κουμπί RECALL: επιστρέψτε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι
16. Πλήκτρο INFO: προβολή πληροφοριών σχετικά με το τρέχον κανάλι
17. Κουμπί REV: γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
18. Πλήκτρο FWD: γρήγορη μετακίνηση μπροστά
19. Κουμπί PREV: μετάβαση στο προηγούμενο
20. Κουμπί NEXT: μετάβαση στο επόμενο
21. PLAY: αναπαραγωγή
22. Παύση / Timeshift
23. STOP
24. Εγγραφή
25. Χρωματιστά κουμπιά: πρόσθετες λειτουργίες
Προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο. Γρήγορη εγκατάσταση.
•

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα κουμπιά για έλεγχο της
τηλεόρασης: Ενεργοποίηση τηλεόρασης, Vol +, Vol-, TV IN.

•

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα OK και 0 για 3 δευτερόλεπτα, η κόκκινη λυχνία
LED ανάβει.

•

Τοποθετήστε το προγραμματιζόμενο και το αρχικό τηλεχειριστήριο από την
τηλεόραση απέναντι μεταξύ τους σε απόσταση 3-5 cm, έτσι ώστε τα ‘μάτια’ τους να
είναι το ένα απέναντι από το άλλο.

•

Πιέστε και αφήστε το κουμπί του προγραμματιζόμενου τηλεχειριστηρίου που θέλετε
να προγραμματίσετε.

•

Πατήστε το κουμπί του αρχικού τηλεχειριστηρίου, το LED θα πρέπει να
αναβοσβήσει 2 φορές και να ανάψει συνεχώς, αφήστε το κουμπί.

•

Όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός,
πατήστε το κουμπί EXIT. Η λυχνία LED θα
σβήσει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών.
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2. Εισάγετε δύο μπαταρίες ΑΑΑ με σωστή πολικότητα +/-.
3. Κλείστε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών.
Σημειώσεις:
•

Μην αναμιγνύετε τις μπαταρίες.

•

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

•

Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές
μεγάλης θερμότητας.

•

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 8
μέτρα από τον αισθητήρα ελέγχου και εντός 30° οριζόντια και 30° κάθετα από το
μπροστινό μέρος του.

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
2. Χρησιμοποιήστε κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε στο
μενού και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, η συσκευή ξεκινάει να
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αναζητά κανάλια αυτόματα.
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πατήστε το
κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Λίστα τηλεοπτικών καναλιών: αυτό το
μενού σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε
λίστες καναλιών κλειδώνοντας,
διαγράφοντας, παραλείποντας,
μετακινώντας κανάλια και να
δημιουργήσετε λίστες αγαπημένων
καναλιών. Εάν θέλετε να κάνετε
προεπισκόπηση του καναλιού, επιλέξτε
το και πατήστε το κουμπί OK.
•

FAV:
◦ Επιλέξτε ένα κανάλι και
πατήστε το κουμπί FAV στο τηλεχειριστήριο, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
OK. Θα εμφανιστεί η λίστα Αγαπημένων.
◦ Επιλέξτε ένα από αυτά και πατήστε το κουμπί OK, στη συνέχεια, πιέστε το
κουμπί EXIT και επιβεβαιώστε τις αλλαγές. Το επιλεγμένο κανάλι θα
αποθηκευτεί στη λίστα (τώρα επισημαίνεται με ένα εικονίδιο).
◦ Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξιό βέλος στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή
μεταξύ λιστών καναλιών.
◦ Για να διαγράψετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε το κανάλι,
πατήστε FAV στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK - θα
εμφανιστεί η λίστα αγαπημένων καναλιών. Πατήστε ξανά το κουμπί OK και στη
συνέχεια βγείτε από το μενού επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές. Το κανάλι θα
διαγραφεί από τη λίστα αγαπημένων.

•

Κλείδωμα: επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο,
στη συνέχεια πιέστε OK και εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης
(0000). Το κανάλι θα επισημανθεί με ένα εικονίδιο. Όταν εξέρχεστε από το μενού,
επιβεβαιώστε τις αλλαγές. Το επιλεγμένο κανάλι θα κλειδωθεί από τις επιλογές. Η
πρόσβαση στο κλειδωμένο κανάλι είναι διαθέσιμη μετά την είσοδο του κωδικού
πρόσβασης. Για να το ξεκλειδώσετε, επιλέξτε το κανάλι, πατήστε το κόκκινο
πλήκτρο, στη συνέχεια το κουμπί OK και εισάγετε ένα κωδικό.

•

Παράλειψη: επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο
και πατήστε OK. Το κανάλι θα επισημανθεί με ένα εικονίδιο. Όταν εξέρχεστε από το
μενού, επιβεβαιώστε τις αλλαγές. Το επιλεγμένο κανάλι θα παραλειφθεί όταν
αλλάζετε κανάλια. Για να ξεκλειδώστε το κανάλι, επιλέξτε το, πατήστε το πράσινο
κουμπί και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί OK.

•

Μετακίνηση: επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε το κίτρινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο,
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Το κανάλι θα επισημανθεί με ένα εικονίδιο.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη πάνω και κάτω για να επιλέξετε τη νέα θέση για αυτό το
κανάλι και πατήστε το κουμπί OK. Το κανάλι θα μετακινηθεί στην επιλεγμένη θέση.
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Σημείωση! Όταν είναι ενεργοποιημένο το LCN, το κανάλι θα μετακινηθεί μαζί
με τον Αριθμό Προγράμματος.
•

Επεξεργασία: επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε το μπλε κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
Νέες επιλογές θα εμφανιστούν:
◦ Ταξινόμηση: Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. τώρα μπορείτε να
ταξινομήσετε τα κανάλια με όνομα, ελεύθερο / κωδικοποιημένο (A-Z, Z-A),
κλείδωμα.
◦ Επεξεργασία: Πατήστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του καναλιού.
◦ Διαγραφή: Πατήστε το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Το κανάλι θα επισημανθεί με ένα εικονίδιο. Όταν
εξέρχεστε από το μενού, επιβεβαιώστε τις αλλαγές. Το κανάλι θα διαγραφεί.

Λίστα ραδιοφωνικών καναλιών: μπείτε στο μενού για να εμφανίσετε τη λίστα
ραδιοφωνικών καναλιών και ακούστε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
Διαγραφή όλων: Διαγράψτε όλα τα κανάλια. Ανοίγει ένα προειδοποιητικό παράθυρο και
επιλέξτε "Ναι". Όλα τα κανάλια θα διαγραφούν.
Μετονομασία λίστας αγαπημένων: αλλάξτε το όνομα της λίστας αγαπημένων καναλιών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αυτόματη ανίχνευση: Πραγματοποίηση αυτόματης αναζήτησης και αποθήκευσης
διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.
Χειροκίνητη ανίχνευση: Χειροκίνητη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών. Μπορείτε να
κάνετε αναζήτηση καναλιού με αριθμό ή συχνότητα. Όταν επισημάνετε τις επιθυμητές
επιλογές, πατήστε Αναζήτηση για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Οι παράμετροι των
πομπών διατίθενται στο www.emitel.pl
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LCN (Logical Channel Number – Αριθμός
Προγράμματος): Επιλέξτε εάν θέλετε να
ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον Αριθμό
Προγράμματος. Η λειτουργία αρχικά είναι
απενεργοποιημένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γλώσσα: επιλέξτε τη γλώσσα του μενού, τον
πρώτο και τον δεύτερο ήχο, υπότιτλους και
teletext.
Σύστημα TV:
•

Ανάλυση βίντεο (πράσινο κουμπί): οι
διαθέσιμες επιλογές είναι: από την πηγή,
από TV, 480i, 480p, 576i, 576p,
720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@25Hz, 1080i@30Hz, 1080i@50Hz,
1080i@60Hz, 1080p@25Hz, 1080p@30Ηz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz.

•

Αναλογία οθόνης (κίτρινο κουμπί): οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Αυτόματο, 16:9, 4:3
LB, 4:3 PS.

•

Έξοδος εικόνας: οι διαθέσιμες επιλογές είναι: CVBS, RGB.

•

Ψηφιακή έξοδος ήχου: οι διαθέσιμες επιλογές είναι: LPCM out, BS out.

Ρυθμίσεις οθόνης: ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσμό, την απόχρωση
και την ευκρίνεια.

Τοπική ρύθμιση ώρας
•

Περιοχή: επιλέξτε τη χώρα σας.

•

Χρήση GMT: Ρύθμιση σε [Κατά περιοχή] αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το GMT και
να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματα. Ρυθμίστε στο [User defined] εάν θέλετε να
ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας με μη αυτόματο τρόπο. Ρυθμίστε σε [Off] εάν θέλετε να
ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα.

•

Διαφορά από GMT: ορίστε τη ζώνη ώρας (μόνο αν το [Χρήση GMT] έχει οριστεί σε
[User defined]).

•

Θερινή ώρα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της θερινής ώρας (μόνο εάν έχει
ρυθμιστεί η επιλογή [Χρήση GMT] σε [User defined]).

•

Ημερομηνία: ορίστε την ημερομηνία (μόνο αν το [Χρήση GMT] έχει οριστεί σε [Off]).
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•

Ώρα: ορίστε την ώρα (μόνο αν το [Χρήση GMT] έχει οριστεί σε [Off]).

•

Εμφάνιση ώρας: ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την εμφάνιση του χρόνου στην
οθόνη.

•
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
•

Λειτουργία χρονοδιακόπτη: ορίστε το χρονικό διάστημα: μία φορά, ημερησίως,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

•

Υπηρεσία χρονοδιακόπτη: όταν είναι ρυθμισμένο στο [PVR], η συσκευή θα μεταβεί
στο προεπιλεγμένο κανάλι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα και θα
ξεκινήσει η εγγραφή του προγράμματος. Όταν ρυθμιστεί σε [Channel] η συσκευή θα
μεταβεί στο προεπιλεγμένο κανάλι σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

•

Κανάλι αφύπνισης: ορίστε το κανάλι.

•

Ημερομηνία αφύπνισης: ορίστε την ημερομηνία.

•

Ώρα αφύπνισης: ορίστε την ώρα έναρξης.

•

Διάρκεια: ορίστε τη διάρκεια εμφάνισης (ή εγγραφής εάν έχει ρυθμιστεί η επιλογή
[Timer service] σε [PVR]) του καναλιού.

•

Εγγραφή PS: Επιλέξτε "Ναι", η μορφή του βίντεο θα είναι τύπου PS. Επιλέξτε "Όχι"
για μορφή βίντεο τύπου TS (προεπιλογή).

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη από το μενού EPG
(δείτε το τμήμα EPG).
Γονικό κλείδωμα
Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
•

Κλείδωμα μενού: όταν είναι ενεργοποιημένο, η πρόσβαση στην επεξεργασία
καναλιών και στο μενού αναζήτησης θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

•

Νέος κωδικός πρόσβασης: πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης.

•

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: επιβεβαιώστε νέο κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιση OSD
•

Χρόνος εμφάνισης OSD: επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της OSD από 1 έως 10
δευτερόλεπτα

•

Διαφάνεια OSD: Ρυθμίστε τη διαφάνεια OSD σε Off ή από 10% σε 40%.

Αγαπημένα
Αλλάξτε το όνομα της λίστας αγαπημένων.
Άλλο
Ενεργή κεραία
Ρυθμίστε στο ON όταν έχετε μια ενεργή κεραία χωρίς προσαρμογέα ρεύματος.
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Ρυθμίστε στο OF F όταν έχετε παθητική κεραία ή ενεργή κεραία με προσαρμογέα
ρεύματος.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Αυτόματη αναμονή
•

Αυτόματη αναμονή: ρυθμίστε σε πόση ώρα η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής (1 ώρα, 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες ή 5 ώρες).

•

Βρόχος σε κατάσταση αναμονής: όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, η συσκευή
σε κατάσταση αναμονής θα μεταφέρει το σήμα από την κεραία σε άλλο δέκτη.

•

Χρόνος αυτόματης αναμονής: όταν είναι ενεργοποιημένο, η ώρα θα εμφανίζεται
στην οθόνη όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Πληροφορίες: προβολή πληροφοριών
σχετικά με το μοντέλο, το βίντεο, την
έκδοση υλικού, την έκδοση λογισμικού και
την ημερομηνία του firmware.
Εργοστασιακή ρύθμιση: Η επαναφορά
στις ρυθμίσεις εργοστασίου θα διαγράψει
τις λίστες καναλιών και όλες τις ρυθμίσεις.

Αναβάθμιση από USB (μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η μονάδα USB): ενημέρωση
λογισμικού μέσω USB.
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία [Ενημέρωση] σε [AllCode].
2. Επιλέξτε το αρχείο αναβάθμισης από τη μονάδα USB.
3. Επιλέξτε [Έναρξη].
4. Εμφανίζεται ένα μήνυμα με επιβεβαίωση της ενημέρωσης λογισμικού. Πατήστε [Ναι]
για επιβεβαίωση της ενημέρωσης ή πατήστε [Όχι] για ακύρωση.
Σημαντικό!
◦ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η ενημέρωση δεν έχει τελειώσει, γιατί
μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή!
◦ Μη χρησιμοποιείτε λογισμικό που έχει τροποποιηθεί ή προορίζεται για άλλα
μοντέλα, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
5. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.
MEDIA PLAYER
PVR ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΒΙΝΤΕΟ
•

Διακόπτης: Πατήστε 1 στο
τηλεχειριστήριο για να
μεταβείτε μεταξύ των
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καρτελών: PVR, Μουσική, Εικόνα και Βίντεο
•

Ταξινόμηση: Πιέστε το πλήκτρο 2 στο τηλεχειριστήριο για να ταξινομήσετε τα
κανάλια με το όνομα, το χρόνο, το μέγεθος και αγαπημένο.

•

Ρύθμιση: Πιέστε 3 στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τις φωτογραφίες με βάση το
χρόνο εμφάνισης και επανάληψης προβολής διαφανειών.

•

MultiView: Πατήστε 4 στο τηλεχειριστήριο για την εμφάνιση πολλών εικόνων μαζί
στην τηλεόραση.

•

Λίστα αναπαραγωγής: Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Η εικόνα
ή το βίντεο θα προστεθούν στη λίστα αναπαραγωγής.

•

FAV: Πατήστε το κουμπί OK για να ορίσετε τα αγαπημένα αρχεία πολυμέσων.

•

FAV ALL: Εμφάνιση όλων των αγαπημένων μέσων στη λίστα.

•

Επεξεργασία: Πατήστε το μπλε κουμπί για να επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου.

Σημείωση: Όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο με υπότιτλους από μονάδα USB,
μπορείτε να ορίστε το χρώμα και το μέγεθος των υποτίτλων, το χρώμα φόντου και
τη θέση τους. Πατήστε το μπλε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τις
ρυθμίσεις των υποτίτλων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PVR: εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα
USB.
Ρύθμιση PVR
•

Timeshift: Ρυθμίστε τη χρονική μετατόπιση στη θέση "ON". Πατήστε το πλήκτρο
"Timeshift" στο τηλεχειριστήριο, η διαδικασία θα ξεκινήσει.

•

Μετάβαση: οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 5 λεπτά, 10
λεπτά, 30 λεπτά.

•

Timeshift για εγγραφή: όταν είναι ενεργοποιημένο, επιτρέπει την εγγραφή βίντεο με
χρονική μετατόπιση.

Αφαιρέστε την συσκευή USB με ασφάλεια: επιλέξτε τη συνδεδεμένη μονάδα USB και
πατήστε OK για ασφαλή αφαίρεση της μονάδας USB.
TIMESHIFT
Η λειτουργία Timeshift επιτρέπει να σταματήσετε και να γυρίσετε πίσω τα τηλεοπτικά
προγράμματα εξαιτίας της μονάδας USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB της
συσκευής.
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.
2. Εισάγετε τις Ρυθμίσεις PVR και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Timeshift (είναι
απενεργοποιημένη από προεπιλογή).
3. Πατήστε το πλήκτρο PAUSE στο τηλεχειριστήριο για να σταματήσετε το
πρόγραμμα.
4. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο:
◦ Πατήστε τα βέλη αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε το σημείο έναρξης της
αναπαραγωγής και στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί OK.
◦ Πατήστε PAUSE για παύση της αναπαραγωγής.

Εισαγωγέας SOUNDSTAR: 14 Anthokipon Str., P.C. 56429 N. Efkarpia, Thessaloniki, Greece, www.soundstar.gr

◦ Πατήστε REV και FWD για μετάβαση προς τα πίσω ή για γρήγορη
αναπαραγωγή.
◦ Πιέστε STOP για να σταματήσετε τη χρονική μετατόπιση και να συνεχίσετε να
παρακολουθείτε το πρόγραμμα.
Σημειώσεις:
•

Συνιστάται η χρήση της μονάδας USB σε πρότυπο 2.0. Οι μονάδες USB με
χαμηλότερες προδιαγραφές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή.

•

Οι μονάδες USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να απαιτούν εξωτερική παροχή
ρεύματος.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Σημειώσεις:
•

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ή EPG για να προγραμματίσετε μια
εγγραφή.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.
2. Ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα, πιέστε το κουμπί REC στο τηλεχειριστήριο
για να ξεκινήσετε εγγραφή (πατήστε δύο φορές το κουμπί REC για να αλλάξετε τον
προεπιλεγμένο χρόνο εγγραφής).
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο STOP στο τηλεχειριστήριο. Θα
εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, επιλέξτε [OK] για να σταματήσετε την
εγγραφή ή [ΟΧΙ] για να συνεχίσετε την εγγραφή.
4. Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη μονάδα USB και είναι διαθέσιμες στο Media Player,
στο μενού Εγγραφές.
EPG (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)
1. Πατήστε το πλήκτρο EPG στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε τον ηλεκτρονικό
οδηγό προγράμματος.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να περιηγηθείτε
στο μενού.
3. Πιέστε το κουμπί "Timer" και θα εμφανιστεί το πρόγραμμα του PVR.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα

Πιθανή Αιτία

Πιθανή λύση

Η ενδεικτική λυχνία LED δεν Η τροφοδοσία είναι
είναι ενεργοποιημένη
αποσυνδεδεμένη

Ελέγξτε τη σύνδεση με την
τροφοδοσία ρεύματος

Δεν υπάρχει σήμα

Ελέγξτε τη σύνδεση της
κεραίας

Η κεραία είναι
αποσυνδεδεμένη
Η κεραία είναι
κατεστραμμένη /
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δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
Δεν μεταδίδεται σήμα
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος

Δεν έχει ρυθμιστεί η σωστή
λειτουργία στην τηλεόραση

Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση
στην τηλεόραση

Εμφανίζεται η πληροφορία
ότι το κανάλι είναι
κωδικοποιημένο / μη
διαθέσιμο

Το κανάλι είναι
κωδικοποιημένο / μη
διαθέσιμο

Επιλέξτε άλλο κανάλι

Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί

Η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη

Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο

στραμμένο προς τη συσκευή προς τη συσκευή λιγότερα
από 8 μέτρα από το δέκτη,
με τον αισθητήρα εντός 30°
οριζόντια και 30°
κάθετα σε σχέση με το δέκτη
Υπάρχουν εμπόδια μεταξύ
του τηλεχειριστηρίου και της
συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν εμπόδια μεταξύ
του τηλεχειριστηρίου και του
δέκτη

Οι μπαταρίες έχουν
αποφορτιστεί

Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες με τα νέες

Ξεχάσατε τον κωδικό
πρόσβασης ενός καναλιού
Όταν η συσκευή
μεταφέρθηκε σε άλλο
δωμάτιο, δεν έχει σήμα

Διαγράψτε το κλειδωμένο
κανάλι και αναζητήστε ξανά
τα κανάλια
Η σύνδεση με την κεραία στο Ελέγξτε τη σύνδεση κεραίας
νέο δωμάτιο μπορεί να είναι ή συνδέσετε έναν ενισχυτή
διαφορετική (ασθενέστερο
στην κεραία
σήμα που οδηγεί σε
χειρότερη ή καθόλου λήψη)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• CHIPSET: Ali 3822Ρ
• Πλήρως συμβατό με DVB-T / T2
• Εύκολη και γρήγορη αναβάθμιση λογισμικού μέσω θύρας USB
• Υποστήριξη Auto / NTSC / PAL
• Έξοδος HDMI 1080p
• Υποστήριξη HEVC (μέγιστο 10 bit), H.265, DIVX, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI κλπ.
• USB 2.0, Media player για DIVX, AVI, MKV, MP3, MP4, H.265, JPEG κλπ.
• PVR, Προγραμματισμός εγγραφής
Εισαγωγέας SOUNDSTAR: 14 Anthokipon Str., P.C. 56429 N. Efkarpia, Thessaloniki, Greece, www.soundstar.gr

• Πολυγλωσσικό OSD
• Ελληνικό MENU
• Κύριο προφίλ HEVC (μέγιστο 1 0 bit) @ level4.1, main10 profile @level 4.1
• Αποκωδικοποίηση H265 (MPEG4) & MPEG2
• Ανάλυση σε 576i/p, 720i/p, 1080i , 1080p
• Έξοδος: AUTO, PAL, NTSC, PAL-M
• Αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών
• Προεπισκόπηση καναλιού
• Υπότιτλοι και τηλεγραφήματα
• Μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT16 / 32 και NTFS
• Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου & διαφάνειας OSD
• SCART, Ethernet, Coaxial, HDMI
• 4:3PS, 4:3LB, 16:9
• Λειτουργία Timeshift
• EPG για 7 ημέρες
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