
Οδηγίες χρήσης



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το για 
μελλοντική αναφορά. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό και 
χρήση της συσκευής.

Η αστραπή με το σύμβολο της κεφαλής βέλους, σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο 
υποδεικνύεται ότι ειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης, 
επικίνδυνης τάσης, μέσα στο περίβλημα του προϊόντος που μπορεί να έχει αρκετό 
μεγάλη τάση volt ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη 
για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης  στη 
βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.
1) Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα.
2) Φροντίστε να τοποθετήσετε αυτήν τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή 

επιφάνεια.
3) Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία, νερό και οποιαδήποτε άλλo
υγρό. Αποφύγετε να το αποθηκεύετε σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε 
κοντά σε πηγές θερμότητας π.χ καλοριφέρ ή θερμαντικά μέσα.
4) Προϊόν κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση.
5) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό εάν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
6) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από παράγοντες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τη ζημιά του.
7) Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε
το βύσμα, όχι το καλώδιο / το καλώδιο.
8) Τοποθετήστε τη συσκευή σε σωστά αεριζόμενο μέρος.
9) Μην φράζετε και μην καλύπτετε σχισμές, τρύπες ή ανοίγματα στο προϊόν μη
τοποθετήσετε τη συσκευή  σε μαλακά σημεία όπως χαλιά, κρεβάτια, καθώς αυτά εμποδίζουν 
το σωστό  εξαερισμό της συσκευής για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.
10) Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη συσκευή.
11) Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν η λειτουργία της είναι
ανώμαλη.
12) Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτήν τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς, 
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για έλεγχο / επισκευή.
13) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, μόνο εάν εποπτεύονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους προσεκτικά, και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας γίνονται κατανοητές και 
ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να εκτελούν καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επίβλεψη.
14) Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο 
σημείο σέρβις. Αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ αυτήν τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν από
τον καθαρισμό.
15) Καθαρίστε αυτήν τη συσκευή με μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά 
μέσα για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.



ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά την εκκίνηση του δέκτη, θα εμφανιστεί ένα μενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε τη 
γλώσσα που θέλετε. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι η English.

Αφού επισημάνετε την επιλεγμένη γλώσσα, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί OK.
Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη γλώσσα στο κύριο μενού:
Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις συστήματος - Γλώσσα μενού



Κύρια χαρακτηριστικά

-  Δέκτης DVB-T2 H.265 / C
- Full HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265 / HEVC
- Έξοδος βίντεο: SD / HD HDMI 1.4, SCART (CVBS, RGB) - OSD 
πολλαπλών γλωσσών
- Χωρητικότητα 2000 τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών
- EPG 7 ημερών (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)
- Πρόγραμμα επεξεργασίας λίστας καναλιών
- PVR / Timeshift
- 27 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη
- Γονική κλειδαριά για κανάλια και μενού
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη Teletext
- Αποκωδικοποιητής ήχου AAC / AC3 / E-AC3 / PCM
- Οθόνη LED 4 ψηφίων
- Αυτόματη κατάσταση αναμονής μετά από 3 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής κάτω από 1W
- Γρήγορο πρόγραμμα
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
- USB 2.0
- Τάση κεραίας 5 Volt για ενεργές κεραίες
- Υποστηρίζει , καιρό και άλλες λειτουργίες διαδικτύου



2.3 Τηλεχειριστήριο (RCU)
1. Ισχύς: Εναλλαγή μεταξύ τρόπων λειτουργίας και 
αναμονής.
2. MUTE: Σίγαση ήχου.
3. ►II: Αναπαραγωγή Παύση / Μετάβαση στη λειτουργία 
χρονικής αλλαγής.
4. ■: διακοπή εγγραφής και αναπαραγωγής. 
5. ●: Εγγραφή προγράμματος.
6. USB: Εισαγάγετε το μενού USB
7. AUDIO: Εμφάνιση της λίστας ήχου
8. TXT: Εμφάνιση του teletext.
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εμφάνιση των πληροφοριών 
προγράμματος.
10. SUBTITLE: Εμφάνιση της λίστας γλωσσών 
υποτίτλων. 11. FAV: Εμφάνιση λίστας αγαπημένων 
καναλιών που έχετε ορίσει προηγουμένως.
12. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ: Εμφάνιση της λίστας των 
προηγούμενων καναλιών που προβλήθηκαν ή εναλλαγή 
στα προηγούμενα κανάλια που προβλήθηκαν.
13. ◄ / ►: Αλλαγή έντασης σε λειτουργία προβολής, 
μετακίνηση αριστερά και δεξιά στο μενού.
14. ▲ / ▼: Αλλαγή προγράμματος, μετακίνηση πάνω και 
κάτω στο μενού.
15. OK: Ενεργοποιήστε το επισημασμένο υπομενού στη 
λειτουργία μενού και ενεργοποιήστε τη λίστα καναλιών σε 
λειτουργία προβολής.
16. MENU: Ενεργοποίηση κύριου μενού.
17. EXIT: Έξοδος από το τρέχον μενού βήμα προς βήμα.
18. |◄◄Προηγούμενο / ►►|: Επόμενο.
19. PAGE- / PAGE +: Σελίδα πάνω / κάτω στο μενού ή 
στη λίστα καναλιών.
20. ◄◄: Πίσω προς τα πίσω / ►►: Γρήγορη 
προώθηση. 
21. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (0 ~ 9): Εισαγάγετε έναν αριθμό 
καναλιού τηλεόρασης / ραδιοφώνου ή έναν αριθμό 
επιλογής μενού.
22. EPG: Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος.
23. TV / RADIO: Εναλλαγή μεταξύ TV και RADIO.



1. Αποκωδικοποιητής

Πρέπει να εγκαταστήσετε τον δέκτη όταν ενεργοποιείτε το προϊόν σας για πρώτη φορά μετά την 
αγορά.
Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
Κύριο μενού: Πατήστε το κουμπί MENU για είσοδο στο κύριο μενού.

2. Λίστα καναλιών 

1. Λίστα καναλιών TV
Στο μενού με τηλεοπτικά κανάλια έχετε τη δυνατότητα να κάνετε FAV(Αγαπημένα), να 
κλειδώσετε, να παραλείψετε, να μετακινήσετε και να επεξεργαστείτε εύκολα τη λίστα καναλιών.
2. Λίστα ραδιοφωνικών καναλιών
Λειτουργία ραδιοφωνικών καναλιών παρόμοια με τα τηλεοπτικά κανάλια.
3. Γονική κλειδαριά
Ο Γονικός έλεγχος σάς επιτρέπει να ορίζετε όρια για κάθε πρόγραμμα ή να αλλάζετε τον 
προηγούμενο κωδικό πρόσβασής σας.
Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε τις αλλαγές που κάνατε χρησιμοποιώντας το όριο ηλικίας, το 
Κλείδωμα μενού και το Κλείδωμα διαχειριστή καναλιών, καθώς και την Αλλαγή κωδικού PIN.
4. Λειτουργία αναπαραγωγής
Το μοντέλο Play σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία AV Sync ή Stable.



3. Αναζήτηση καναλιών
1. Επίγεια Α) Αυτόματη αναζήτηση

Αναζήτηση αυτόματα και αποθήκευση των καναλιών που βρέθηκαν.

Β) Μη αυτόματη αναζήτηση
Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική συχνότητα για αναζήτηση προγραμμάτων

Γ) Χώρα
Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική χώρα.

Δ) Ισχύς κεραίας: Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση

2. Μενού καλωδιακών καναλιών 
Α) Αυτόματη αναζήτηση
Αναζήτηση αυτόματα και αποθήκευση των καναλιών που βρέθηκαν.

Β) Μη αυτόματη αναζήτηση
Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική συχνότητα για αναζήτηση 
προγραμμάτων.

3. LCN
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το LCN. (Λογική ταξινόμηση), Εάν 
ενεργοποιήσετε, τα προγράμματα που αναζητάτε θα ταξινομηθούν με τη σειρά που είχαν 
οριστεί. Εάν επιλέξετε, τα προγράμματα θα ταξινομηθούν αυτόματα.



4.Language

1. Γλώσσα: Ορίστε τη γλώσσα μενού.
2. First Audio: Ορίστε την προτιμώμενη γλώσσα ήχου
3. Δεύτερο ήχο: Ορίστε τη δεύτερη γλώσσα ήχου.

1. Σύστημα τηλεόρασης: Σε αυτό το μενού, μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτόματα, PAL 
και NTSC. 
2. Ανάλυση βίντεο: Ρυθμίστε τη μορφή HD μεταξύ 1080p, 1080i, 720p, 576i
ή 576p.
3. Λειτουργία επιθεώρησης: Ορίστε τη μορφή εμφάνισης σύμφωνα με την αναλογία οθόνης.
Επιλέξτε τη λειτουργία οθόνης τηλεόρασης είτε 4: 3 είτε 16: 9 ανάλογα με τον τύπο της 
τηλεόρασης. 
4. Εφέ βίντεο: Εδώ μπορείτε να ορίσετε Standard, Vivid και Defult. 5. Scart Out: Εδώ 
μπορείτε να ορίσετε το CVBS
6. Audio Out: Εδώ μπορείτε να ορίσετε BS Out και LPCM Out.
7. Ήχος Περιγραφή: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την υπηρεσία AD.
8. Ένταση ήχου περιγραφής

  Ρυθμίσεις ήχου εικόνας (AV)



6.Ρυθμίσεις ώρας .
Οι Ρυθμίσεις ώρας θα ορίσουν τη λειτουργία ώρας, τη μετατόπιση ώρας και τη θερινή ώρα.

7. Σύστημα
1. Πληροφορίες: μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες σχετικά με το STB.
2. Ρύθμιση εργοστασίου: θα φορτωθεί η προεπιλογή ..
3. Ρύθμιση χρονομέτρου: προσθέστε χρονόμετρο συμβάντων
4. Ρύθμιση OSD: Μπορεί να ρυθμίσει την εμφάνιση υποτίτλων, το χρονικό όριο osd και τη 
διαφάνεια osd. 5. Αναβάθμιση USB: Εδώ μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό.
6. USB Backup: Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού.



8. Media Center 

1. Μουσική
Υποστηρίζει αρχεία μουσικής * .mp3, * .mp2, * .aac, *.
Μπορεί να κατεβάσει αυτόματα στίχους εάν το δίκτυο είναι συνδεδεμένο.
2. Εικόνα
Υποστηρίζει * .jpg, * .png, * .mp4, * .bmp, * .jpeg, * .gif, * μορφή αρχείων εικόνων.
3. Βίντεο
Υποστηρίζει * .mkv, * .avi, * .mp4, * .vob, * .ts, * .mt2s, * .flv, * .mpg, * .3gp, * αρχεία αρχείων μορφής 
mov. Θα μεταβεί σε λειτουργία πλήρους οθόνης μετά από λίγα δευτερόλεπτα όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία.
4. Διαχείριση αρχείων: αναπαραγωγή των αρχείων PVR.
5. Διαμόρφωση DVR: ορίστε τη μετατόπιση χρόνου και το διαμέρισμα DVR.

9. Δίκτυο

1. WiFi
A. Συνδέστε το ασύρματο dongle USB στη θύρα USB.
B. Ακολουθήστε τις οδηγίες και δώστε το σωστό κωδικό για το δικτυό σας, 
όταν το δίκτυο συνδεθεί, θα  λάβει μια διεύθυνση IP και θα εμφανίσει το 
"Connect" (Συνδεδεμένο) και το όνομα AP.

2. Ethernet
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στο προϊόν και το άλλο άκρο 
στον δρομολογητή LAN, εάν το δίκτυο είναι συνδεδεμένο, θα πρέπει να λάβει 
τη σωστή διεύθυνση IP και να εμφανίσει την ένδειξη "Status: Link Up".

3. 3G
Μπορείτε να φτάσετε στο δίκτυο 3G όταν συνδέετε την κάρτα δικτύου 3G.



10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν εμφανίζεται μήνυμα στην μπροστινή οθόνη:
 
-Ελέγξτε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πρίζα.

-Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. 

Δεν υπάρχει εικόνα
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία, το καλώδιο AV / HDMI είναι 
σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση και το καλώδιο κεραίας είναι σωστά συνδεδεμένο στο 
προϊόν.

Κακή ποιότητα εικόνας / ήχου
-Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή φούρνος μικροκυμάτων κοντά στο προϊόν.
σι. 
-Ελέγξτε τα επίπεδα σήματος και ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για να έχετε καλύτερη 
εικόνα.

Χωρίς ή κακός ήχος

-Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AV / HDMI είναι συνδεδεμένο σωστά ή ότι η τηλεόραση είναι σε σίγαση.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

-Το πάνω άκρο του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να δείχνει κατευθείαν προς το μέρος λήψης του 
προϊόντος.
Κακής ποιότητας ή άδειες μπαταρίες , αντικατάσταση με νέες μπαταρίες.



11. Τεχνική προδιαγραφή: Tuner & Channel



Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τροφοδοτικό)


