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Καλωσόρισμα

Εγκατάσταση

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Αν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το δέκτη, θα εμφανιστεί το μενού 
"Welcome". Με τα σταυρωτά πλήκτρα επιλέξτε Περιοχή, Γλώσσα, 
Τρόπο Απεικόνισης και Κάδρο Εικόνας. Αφού ολοκληρώσετε πατήστε 
"OK" για να ξεκινήσει η ανίχνευση καναλιών.

1. Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε "Εγκατάσταση" και 
πατήστε το "∆ΕΞΙΑ" πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Εγκατάσταση.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" και επιλέξτε το πεδίο που 
θέλετε και μετά πατήστε "OK" για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Αυτόματη Ανίχνευση
1. Επιλέξτε "Auto Scan" και πατήστε το πλήκτρο "OK" για εισαγωγή στο 
μενού Auto Scan.
2. Με τα σταυρωτά πλήκτρα επιλέξτε "FTA Only", και στην συνέχεια 
φωτίστε την επιλογή "Search" και πατήστε "OK" για να ξεκινήσει η 
αναζήτηση.

Ανίχνευση Καναλιών
1. Επιλέξτε "Channel Scan" και πατήστε "OK" για εισαγωγή στο μενού 
ανίχνευσης καναλιών.
2. Με τα σταυρωτά πλήκτρα ρυθμίστε τα πεδία Scan mode, Scan 
Band, Channel No., Frequency και Bandwidth και μετά φωτίστε το 
πεδίο "Search" και πατήστε "OK" για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο ανίχνευσης
ανά συχνότητα ή ανά κανάλι

LCN
Αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία LCN (Logical Channel Number), 
δεν μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς καναλιών κατά την σάρωση. 
Μπορείτε να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε την λειτουργία LCN στο 
πεδίο "LCN Mode".

Welcome
Region

Language
Display Mode
Aspect Mode

United Kingdom
English

720p@50HZ
4:3LB

OK
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Auto Scan

FTA Only
Search

   No

Channel Scan

Scan Mode
Scan Band
Ch No.

Search

Frequency
Bandwidth

By channel
UHF

CH37(666000KHz)
666000KHz

8MHz 

Signal Intensity
Signal Quality

81%
97%

Edit Channel Installation System Setup

Tools Game REC



Αλλαγή Καναλιών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπάρχουν τρείς τρόποι επιλογής καναλιού: με βηματική αλλαγή καναλιών από το τηλεχειριστήριο, 
με εισαγωγή του αριθμού του και μέσω της λίστας καναλιών.

1. Βηματική αλλαγή καναλιών:
Με τα πλήκτρα Πάνω – ΚΆΤΩ του τηλεχειριστηρίου αλλάξτε κανάλι.

2. Εισαγωγή Αριθμού:
Εισάγετε τον αριθμό καναλιού, κατευθείαν από τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και 
πατήστε "OK".

3. Μέσω της Λίστας Καναλιών:
Μπορείτε να επιλέξετε κανάλι, κατευθείαν από τη λίστα καναλιών με χρήση των σταυρωτών 
πλήκτρων και του πλήκτρου ΟΚ.

Accessing the Electronic Program Guide (EPG)

Accessing the EPG of all channels: 

1

2

3

Press "EPG" button to enter EPG menu .
Press cursor button to switch between channel list, events 
schedule of the selected channel and now/next events.
Press "Green" button to Timer the events.
Press "Red" button to display " Time Bar" menu.4
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0008
0009
0010
0011
0012

Interecon
BBC Parl
BBC FO
CBeebie
301

0010 BBC FOUR

The Recor

This is CBeebies!
Auntie's War on Smut

Commons Questions The Recor
Proms on FOUR

Auntie's War on Smut
01:30-02-30

TimerTime

EPG

3/19 01:30 02:00 02:30 03:00

01:39   xx/xx/xxxx
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Διαχείριση Καναλιών

Λίστα Καναλιών TV

Λίστα Καναλιών Radio

Διαγραφή Όλων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

1. Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε "∆ιαχείριση Καλιών" και 
πατήστε το "∆ΕΞΙΑ" πλήκτρο για να μπείτε στο μενού ∆ιαχείρισης 
Καναλιών.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" και επιλέξτε το πεδίο που 
θέλετε και μετά πατήστε "OK" για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

1. Στο μενού ∆ιαχείρισης Καναλιών επιλέξτε "Λίστα Καναλιών TV ", και 
πατήστε "OK" για να εμφανιστεί το σχετικό μενού.

2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε κανάλι, και πατήστε "OK" 
για προεπισκόπιση.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δηλώσετε αγαπημένα και να κλειδώσετε, 
παραλείψετε, μετακινήσετε, ταξινομήσετε, διαγράψετε και 
μετονομάσετε κανάλια.
Πατήστε το πλήκτρο "FAV" και πατήστε "OK" για επεξεργασία 
Αγαπημένων.

1. Στο μενού ∆ιαχείρισης Καναλιών επιλέξτε "Λίστα Καναλιών Radio" και πατήστε "OK" για να 
εμφανιστεί το σχετικό μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε κανάλι, και πατήστε "OK" για να ακούσετε το σταθμό.

1. 
Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή "0000")

Στο μενού ∆ιαχείρισης Καναλιών επιλέξτε "∆ιαγραφή Όλων", και πατήστε "OK".

2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο.
Επιλέξτε "Ναι" και πατήστε "OK" για διαγραφή όλων των καναλιών.
Επιλέξτε "Όχι" και πατήστε "OK" για ακύρωση διαγραφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε γενικές γραμμές η "Λίστα Καναλιών Radio " είναι ίδια με την "Λίστα Καναλιών TV", αλλά υπάρχει μια διαφορά: 
Στην "Λίστα Καναλιών Radio " δεν υπάρχει πληροφορία video, έτσι στο δεξί παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζεται το 
σήμα του καναλιού. 

Warning! Do you really want to delete 
all channels?

Yes No

TV Channel List
Radio Channel List
Delete All

Edit Channel

Sort

YooPlay Ga
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

TV Channel List

FAV Lock Skip Move Edit
All TV

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

i

Rename Delete

YooPlay Ga
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

Edit Channel
All TV

i
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Ρυθμίσεις Συστήματος

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στο μενού Ρυθμίσεις Συστήματος μπορείτε να ρυθμίστε Γλώσσα, Σύστημα TV, 
Τοπική Ώρα,  Χρονοδιακόπτη, Γονικό Έλεγχο, Μενού OSD, Αγαπημένα, Ρύθμιση  
ήχου περιγραφή, Multiview Setting και Αλλος.
1. Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συστήματος" και 
πατήστε το "∆ΕΞΙΑ" πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις Συστήματος.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε και 
μετά πατήστε "OK" για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Σύστημα TV 
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε Τρόπο Απεικόνισης, Κάδρο 
Εικόνας, Έξοδο Video και Ψηφιακή Έξοδο Ήχου.
Τρόπος Απεικόνισ By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/

720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/
1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

ης: 

Κάδρο Εικόνας: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Έξοδος Video: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB
Ψηφιακή Έξοδος Ήχου: LPCM Out/BS Out

Ρύθμιση Τοπικής Ώρας
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε περιοχή και ώρα.
Περιοχή: Στο πεδίο αυτό μπορείτε να αλλάξετε περιοχή.
Χρήση GMT: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή όχι την χρήση της ώρας 
Απόκλιση GMT: Αυτό το πεδίο είναι επεξεργάσιμο μόνο αν έχετε 
επιλέξει "Καθορισμός από Χρήστη" στο μενού Χρήση GMT. Η 
απόκλιση GMT ρυθμίζεται μεταξύ "-11:30 ~+12:00" με βήμα της μισής 
ώρας.
Ημερομηνία & Ώρα: Τα πεδία "Ημερομηνία" και "Ώρα" είναι ενεργά 

Πατήστε "OK" και με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την ώρα.

Γλώσσα
Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα.

Video Resolution
Aspect Mode
Video Out
Digital Audio Out

720p@50HZ
4:3LB

SCART RGB
LPCM Out

TV System

Language
First Audio
Second Audio
Subtitle Language 
Teletext 
Subtitle

English 
English
German
English 
English 

On

Language

Region
GMT Usage
GMT Offset
Summer Time
Date
Time

France
By Region
GMT+01:00

Off
xxxx/xx/xx

01:51

Local Time Setting 

xxxx,xxx,xxxx
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LNB Power 
Channel Play Type 
Beeper 
Auto Standby

Off 
All 
Off 
Off

Other

AD Service 
Use AD as default 
AD Volume Offset

On 
Off 
0

Auto Description Setting

Ρύθμιση ήχου περιγραφή

Αλλος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε Υπηρεσία AD, 

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τροφοδοσία LNB, 
Παίζοντας το Κανάλι τύπου, Συναγερμός και ύπνου Auto:

LNB τροφοδοτικό:
Όταν η "ρύθμιση Power" είναι "On", ο δέκτης προσφέρει 5W ισχύ 
στην κεραία.

Παίζοντας το Κανάλι τύπου:  Όλα / ∆ωρεάν / Coded

Συναγερμός:

Υπνου Auto:
Αν noy τυχόν οδηγίες από την μπροστινή πλευρά του δέκτη ή από το τηλεχειριστήριο μέσα σε 30 
λεπτά - 3 ώρες, και δεν υπάρχει περίπτωση χρονοδιακόπτη, ο δέκτης θα τεθεί αυτόματα σε 
λειτουργία αναμονής.

 Multiview Setting

Multiview Setting: 4+1 Pictures/3x3 Pictures 

This menu allows us to set Multiview

In "System Setup" menu, select "Multiview Setting" and press "OK"
 button, you can select your desired item4+1Picturesor 3x3 Pictures .
After you select your desired item, press "EXIT" button to exit the main
menu, then press "BLUE" button to enter multiview.

1

2

Channel 1

Channel 4

Channel 7

Channel 5 Channel 6

Channel 8 Channel 9

Channel 2 Channel 3

Channel1

Channel 4

Channel 5

Channel 1

Channel 2

Channel3

4+1 Pictures 3x3 Pictures 
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Μενού Εργαλεία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1.Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε "Εργαλεία" και πατήστε το 
"∆ΕΞΙΑ" πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Εργαλεία.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" και επιλέξτε το πεδίο που 
θέλετε και μετά πατήστε "OK" για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Πληροφορίες Δέκτη
Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το δέκτη.
1. Στο μενού "Εργαλεία" επιλέξτε "Πληροφορίες ∆έκτη" και πατήστε 
"OK" για να εμφανιστούν.
2. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
Στο μενού αυτό μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές 
ρυθμίσεις του δέκτη και να διαγράψετε όλα τα υπάρχοντα κανάλια.
1. Στο μενού "Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων" επιλέξτε 
"Πληροφορίες ∆έκτη" και πατήστε "OK". Θα σας ζητηθεί να εισαχθεί 
κωδικός (ο εργοστασιακός κωδικός είναι "0000"). 
2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε "Ναι" για 
εφαρμογή των εργοστασιακών ρυθμίσεων και διαγραφή όλων των 
καναλιών. Επιλέξτε "Όχι" για ακύρωση των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
3. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Αναβάθμιση Software
Ο δέκτης παρέχει δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του μέσω USB.
1. Στο μενού "Εργαλεία" επιλέξτε "Αναβάθμιση μέσω USB" και πατήστε 
"OK" για να εμφανιστεί το μενού Αναβάθμισης Software.
2. Με τα σταυρωτά πλήκτρα επιλέξετε το αρχείο που θέλετε και μετά 
φωτίστε το πεδίο "Start" και πατήστε "OK" για να ξεκινήσει η 
αναβάθμιση.
3. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Ασφαλής Κατάργηση Συσκευής USB
Στο μενού "Εργαλεία" επιλέξτε "Ασφαλής Κατάργηση συσκευής USB"
Πατήστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση και θα εμφανιστεί νέο 
παράθυρο.
Πατήστε το πλήκτρο "OK" ξανά.

Tools
Information
Factory Setting
S/W Upgrade by OTA
Upgrade By USB
Remove USB device safely

Information
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x

xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx

Factory Setting

This operation will load default and erase all
the channels that user added, continue?

Yes No

Upgrade by USB
Upgrade Mode
Upgrade File
Start

Allcode
No File

0%

Disk Remove
Remove

OK

USB Disk A-3 GB

Cancel

110



Παιχνίδια

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σε αυτό το μενού μπορείτε να παίξετε παιχνίδια
1.Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε "Παιχνίδια" και πατήστε το 
"∆ΕΞΙΑ" πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Παιχνίδια.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" και επιλέξτε το πεδίο που 
θέλετε και μετά πατήστε "OK" για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Game
Othello
Sudoku
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REC
Media Player
PVR Storage Information
PVR Setting

Μενού Εγγραφής

ΕΓΓΡΑΦΗ

1.Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για εισαγωγή στο κυρίως μενού.
2. Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέξτε "Εγγραφή" και πατήστε το 
"∆ΕΞΙΑ" πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Εγγραφή.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" και επιλέξτε το πεδίο που 
θέλετε και μετά πατήστε "OK" για εισαγωγή στο υπομενού του.
4. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

Media Player

I swear.mp3
3319KB
00:03:32

00:03:15  00:03:32

1

3
4
5
6
7

2

Music

840.mpg

Why.mp3
Lonely.mp3
Because.mp3
Rose.jpg
Fly.jpg 

I swear.mp3

USB 1
/..

Play List
Switch Repeat Sort

MPG
MP3
MP3
MP3
MP3
JPG
JPG

INFO

21
FAV FAV All Edit

ExitEXIT

Image Video Record

i

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία από τη θύρα USB.
1 - Στο "REC" καρτέλα, επιλέξτε "Media Player", κάντε κλικ στο "OK" για να 
εισάγετε το μενού Media Player.
2 - Πρώτη εισάγετε το παράθυρο αναπαραγωγής, η επιλογή είναι στο USB / 
HDD. Πατήστε το "Down" για να μετακινήσετε την επισήμανση στο αρχείο και 
κατάλογο τομέα.
3 - Πατήστε το πλήκτρο "1", μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ 
μουσικής / εικόνας / βίντεο / εγγραφή.
4 - Πιέστε το πλήκτρο "UP" ή "DOWN" για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή 
και πατήστε το πλήκτρο "OK" για να παίξουν τα επιθυμητά αρχεία.
5 - Πιέστε το πλήκτρο "EXIT" για έξοδο.

μουσική:

"Κόκκινο" το πλήκτρο: Πατήστε το "Κόκκινο" το κουμπί για να εμφανίσετε τη λίστα αναπαραγωγής.
"Πράσινο" κουμπί: Μετακινήστε τον κέρσορα στο αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα 
αναπαραγωγής και πατήστε "πράσινο" κουμπί για να προσθέσετε. Θα σηματοδοτήσει ένα εικονίδιο 
σελιδοδείκτη στο αρχείο.
"Κίτρινο" πλήκτρο: Πατήστε το "κίτρινο" κουμπί για να προσθέσετε όλα τα αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο 
στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να διαγράψετε όλα τα αρχεία της τρέχουσας playlist.
"Μπλε" κουμπί: Πιέστε το πλήκτρο "μπλε" για να μπείτε στο edit υπο-μενού.
Κουμπί "2": Πατήστε το πλήκτρο "2" για να ανοίξει το παράθυρο διαχείρισης. Μπορείτε να ταξινομήσετε ανά 
όνομα / Χρόνος / Μέγεθος / Αγαπημένες.
"INFO" το κουμπί: Πιέστε "INFO" για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης. Η επιλογή είναι φακέλου 
Επανάληψη / Τυχαία φακέλου / Επανάληψη One.
Το κουμπί "EXIT": Επιστροφή στον κατάλογο γονέα.

Εικόνα:

"Κόκκινο" το πλήκτρο: Πατήστε το "Κόκκινο" το κουμπί για να εμφανίσετε τη λίστα αναπαραγωγής.
"Πράσινο" κουμπί: Μετακινήστε τον κέρσορα στο αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα 
αναπαραγωγής και πατήστε "πράσινο" κουμπί για να προσθέσετε. Θα σηματοδοτήσει ένα εικονίδιο 
σελιδοδείκτη στο αρχείο.
"Κίτρινο" πλήκτρο: Πατήστε το "κίτρινο" κουμπί για να προσθέσετε όλα τα αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο 
στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να διαγράψετε όλα τα αρχεία της τρέχουσας playlist.
"Μπλε" κουμπί: Πιέστε το πλήκτρο "μπλε" για να μπείτε στο edit υπο-μενού.
Κουμπί "2": Πατήστε το πλήκτρο "2" για να ανοίξει το παράθυρο διαχείρισης. Μπορείτε να ταξινομήσετε ανά 
όνομα / Χρόνος / Μέγεθος / Αγαπημένες.
"INFO" κουμπί: Πιέστε "INFO" για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις εικόνας
"3" κουμπί: Πιέστε το πλήκτρο "3" για να δείτε την εικόνα σε 

πολλαπλούς τρόπους εμφάνισης
Το κουμπί "EXIT": Επιστροφή στον κατάλογο γονέα.

 NOTE:                  When you browse pictures ,
press "RED" button or "GREEN" button, 
you can view 3D pictures.  
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Πληροφορίες PVR

Ρυθμίσεις PVR

Βίντεο:
"Μπλε" κουμπί: Πιέστε το πλήκτρο "μπλε" για να μπείτε στο edit υπο-μενού.
Κουμπί "2": Πατήστε το πλήκτρο "2" για να ανοίξετε το στυλ. Μπορείτε να ταξινομήσετε ανά όνομα / 
ώρα / μέγεθος.
Το κουμπί "EXIT": Επιστροφή στον κατάλογο.

Καταγραφή:
Κουμπί "ΚΟΚΚΙΝΟ": Πατήστε το "Κόκκινο" κουμπί για να ανοίξετε τη μετονομασία.
"Πράσινο" κουμπί: Μετακινήστε τον κέρσορα με το πρόγραμμα που θέλετε να αποκλείσετε. 
Πατώντας "πράσινο" κουμπί, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος 
κωδικός πρόσβασης είναι "0000". Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης, το πρόγραμμα 
έχει αποκλειστεί. Για να ξεκλειδώσετε το πρόγραμμα, πιέστε το "πράσινο" κουμπί ξανά.
"Κίτρινο" πλήκτρο: Πατήστε το "κίτρινο" κουμπί για να κάνει μια σαφή σήμανση για το πρόγραμμα 
που θέλετε να καταργήσετε.
"EXIT" κουμπί: Επιστρέφει στον κατάλογο γονέα.

Αυτό το μενού επιτρέπει την διαμόρφωση του PVR.
Πατήστε το πλήκτρο "UP" ή "DOWN" για να επιλέξετε το στοιχείο που 
θέλετε, πατήστε το πλήκτρο "Αριστερά" ή "∆εξιά" για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση.

Το μενού μπορεί να εμφανίσει κάποιες παραμέτρους αφαιρούμενο 
δίσκο.

1 - Στο "REC" καρτέλα, επιλέξτε "Info HDD", κάντε κλικ στο "OK" για να 
ανοίξει το σκληρό δίσκο πληροφορίες.
2 - Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από

Μορφή: FAT / NTFS
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί για να ανοίξετε το μενού Μορφή. Πιέστε 
"ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ή "∆ΕΞΙΑ" κουμπί δρομέα για να αλλάξετε τη λειτουργία 
δίσκου. Επιλέξτε το "OK" για να μορφοποιήσετε. Επιλέξτε "Cancel" για να 
ακυρώσετε.

DVR Set: REC και TMS / εγγραφής / Timeshift
Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί για να ανοίξετε το μενού DVR Set. Πιέστε 
"ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ή "∆ΕΞΙΑ" κουμπί δρομέα για να αλλάξετε τον τύπο του DVR. 
Επιλέξτε το "OK" για επιβεβαίωση. Επιλέξτε "Cancel" για κασσίτερο

Timeshift
Timeshift to Record
PS Record

Pause 
ON 
OFF

PVR Setting

PVR Storage Information
USB Disk A: xxxG bytes

Volume
Total Size
Free Size
Rec Size
TMS Size
File System

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxx

Format DVR Set

DVR Set
DVR Type

OK

REC& TMS

Cancel

Format
Disk Mode

OK

FAT

Cancel
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TIMESHIFT/ ΕΓΓΡΑΦΗ

Συνδέοντας μία εξωτερική αποθηκευτική συσκευή στη θύρα USB του δέκτη, μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε λειτουργία εγγραφής Time Shift του εκπεμπόμενου προγράμματος.

(Time Shift)

Αρχικά

σε κατάσταση παρακολούθησης.

ο κέρσορας στο σημείο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Κόλπα
Κατά την αναπαραγωγή μπορείτε να προβείτε στις εξής πράξεις :

Διακοπή Time Shift

Timeshift

καναλιού που βλέπετε.

παράθυρο επιβεβαίωσης.

Εγγραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήσετε σκληρό δίσκο USB 2.0 για εγγραφή και timeshift. 
Για λειτουργίες εγγραφής και timeshift η χωρητικότητα του δίσκου θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερη από 2GB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε διάσημους κατασκευαστές σκληρών δίσκων USB 2.0 ή USB stick για εγγραφή και Timeshift, 
όπως SAMSUNG, HITACHI και SONY. Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μην υποστηρίζονται.

BBC FOUR

Play    00:02:37 00:07:12
TS

2%

03/19 01:36
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα

Η οθόνη της πρόσοψης 
δεν ανάβει

Απουσία Ήχου ή Εικόνας.

Μαύρη και Λευκή Εικόνα

Μήνυμα Κωδικοποιημένου 
Καναλιού

Το τηλεχειριστήριο δεν 
λειτουργεί

Πιθανή Αιτία

∆εν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο 
ρεύματος
Είναι καμένη η ασφάλεια

Λανθασμένη σύνδεση της εξόδου 
video/audio στην TV.

Λανθασμένη σύνδεση του 
καλωδίου κεραίας

Λάθος ρύθμιση κεραίας

Ασθενής σήμα ή απουσία 
σήματος.

Λάθος ρύθμιση των στοιχείων 
λήψης του καναλιού  στο μενού 
Εγκατάσταση Συστήματος.

Το standard TV είναι διαφορετικό 
από αυτό της δορυφορικής 
εκπομπής.

Το κανάλι είναι κωδικοποιημένο

Οι μπαταρίες τελείωσαν

Παρεμβάλλεται ο αισθητήρας του 
τηλεχειριστηρίου.

∆εν στοχεύετε σωστά με το 
τηλεχειριστήριο.

Πιθανή Αιτία

Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος 
είναι στην πρίζα.
Ελέγξτε την ασφάλεια

Συνδέστε τα καλώδια RCA ή RF.

Συνδέστε σωστά το καλώδιο 
κεραίας.

Ρυθμίστε την κεραία

Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας.

Ρυθμίστε τα στοιχεία σωστά

Χρησιμοποιήστε TV στo ίδιο 
πρότυπο ή έναν μετατροπέα 
NTSC/PAL.

Επιλέξτε άλλο κανάλι

Αλλάξτε μπαταρίες.

Απομακρύνετε τα αντικείμενα

Στοχεύστε σωστά.
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220-240V~ 50/60Hz

HDMI, SCART

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP SUPPORTED

MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF

4:3/,16:9 SWITCHABLE
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