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ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες
1. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
2. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στο νερό.
5. Καθαρίστε μόνο με ξερό ύφασμα.
6. Μην το τοποθετείτε κοντά σε οποιεσδήποτε θερμές πηγές όπως καλοριφέρ, θερμοπομπούς, σόμπες ή άλλες συσκευές 
(ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
7. Λειτουργήστε αυτό το προϊόν μόνο μέσω τύπου τροφοδοσίας ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε 
σίγουροι για το είδος της τροφοδοσίας που διαθέτει η οικία σας, επικοινωνήστε με την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. 
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης ή εγκατάστασης.
8. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φθορά και καταπόνηση.
9. Χρησιμοποιήστε προσαρτήματα/αξεσουάρ μόνο όταν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο.
11. Αναφέρετε την ανάγκη επισκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν η συσκευή έχει χαλάσει κατά 
οιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο βύσμα, ή εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε νερό 
ή υγρασία, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί ορθά.
12. Μην εμποδίζετε τον αέρα να εισέλθει στη μονάδα φράσσοντας τις σχισμές εξαερισμού.
13. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος σχετικά με τη διάθεση των μπαταριών.
14. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε μέτριο κλιματισμό.

15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτρικού σοκ, μην εκθέτετε 
αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα 
όπως άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κλπ.

17. Για την αποσύνδεση του προϊόντος από το δίκτυο ρεύματος παρακαλώ πάρτε το                 
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

CautIon
Risk of electric shock!

DO NOT OPEN!
attEntIon

Risque de choc electrique!
NE PAS OUvRIR!
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Αυτό το σύμβολο δεικνύει ότι επικίνδυνη τάση που συνιστά κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ υπάρχουν στη μονάδα.

Αυτό το σύμβολο δεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές λειτουργικές και συντήρησης οδηγίες στα έντυπα που 
συνοδεύουν αυτή τη μονάδα.

Αυτό το σύμβολο δεικνύει ότι αυτό το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ επικίνδυνης τροφοδοσίας ρεύματος και 
προσβάσιμα μέρη χρήστη.
Στην επισκευή χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά.

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να 
διατεθεί στο τέλος της ζωής ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για 
την ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή όπου αγοράσατε το 
προϊόν.

Εμπρόσθια Όψη
1. Αισθητήρα υπερύθρων
2. Δείκτης LED
3. USB

Οπίσθια όψη
1. RF IN: Αυτό το βύσμα συνδέεται με την εξωτερική κεραία
2. HDMI: Βύσμα υψηλής ευκρίνειας ήχου και εικόνας χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με συσκευή HDMI
3. SCART:  Αυτό το βύσμα συνδέεται με τη συσκευή της τηλεόρασης

Εμπρόσθια και Οπίσθια Όψη



1. MUTE: Σίγαση
2. FAv: Εμφάνιση της λίστας αγαπημένων
3. SUBTITLE: Εμφάνιση επιλογών υποτίτλων (διαθεσιμότητα εξαρτάται από το κανάλι)
4. <0> - <9>: Αριθμητικά πλήκτρα
5. MENU: Εμφάνιση κυρίως μενού στην οθόνη της τηλεόρασης και με το επαναληπτικό 
πάτημα το μενού εξαφανίζεται
6. OK: Επιβεβαίωση τρέχουσας ρύθμισης ή εμφάνιση όλων των προγραμμάτων σε 
λειτουργία άνευ μενού
7. EPG: Δείχνει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος
8. PAGE+/PAGE- : Πλοήγηση στα μενού
9. vOL-/vOL+: Αύξηση/μείωση έντασης ήχου
10.  REv/FWD: Γρήγορη κίνηση πίσω/ Γρήγορη κίνηση εμπρός
11.  PREv/NEXT: Προηγούμενο/επόμενο
12.  PLAY
13.  PAUSE
14.  REC: Πλήκτρο εγγραφής (Προαιρετικό)
15.  TIMESHIFT: Εάν στη συσκευή έχει εισαχθεί συσκευή USB μεταβαίνει σε λειτουργία 
αλλαγής ώρας (Προαιρετικό)
16.  ZOOM: Αυξάνει το μέγεθος της εικόνας
17.  ASPECT: Μετάβαση από 4:3/16:9
18. POWER: Μετάβαση του δέκτη εντός και εκτός λειτουργίας αναμονής
19.  TTX: Μετάβαση στο Τελετέξτ. Εάν το τρέχον κανάλι έχει αυτή την επιλογή, 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο EXIT για να εγκαταλείψετε το Τελετέξτ.
20.  INFO: Εμφάνιση πληροφορίας σχετικά με το τρέχον κανάλι
21.  RECALL: Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγέν κανάλι
22.  LIST: Λίστα των καναλιών
23.  EXIT: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εγκαταλείψετε το τρέχον μενού
24. : Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα
25.  GOTO: Επιλογή ώρας
26.  CH-/CH+: Εναλλαγή των καναλιών
27. LANG: Αλλαγή της γλώσσας του ήχου και του Αριστερού/Δεξιού Καναλιού (διαθεσιμότητα εξαρτάται από το κανάλι).
28.  STOP
29.  REPEAT: Επανάληψη αναπαραγωγής
30.  Tv/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ Ψηφιακού Ραδιοφώνου και DvB-T
31.  TIMER: Πρόσβαση στο χρονοδιακόπτη
32. v-FORMAT: Εναλλαγή από/σε HDMI 720P και 1080i
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Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2x AAA μπαταρίες στη θήκη.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών ταιριάζει με τα σύμβολα της πολικότητας μέσα στη θήκη.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το εμπρόσθιο μέρος του Ψηφιακού Δέκτη. Το 
τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια έως 5-6 μέτρα από τον Δέκτη σε γωνία έως 60 μοίρες.

Για μια βασική σύνδεση του Ψηφιακού Δέκτη στην τηλεόραση, 
χρησιμοποιήστε σύνδεση SCART.
Για την υψηλότερη ποιότητα σύνδεσης χρησιμοποιήστε άμεση 
σύνδεση HDMI, δες την εικόνα

3. Κλείστε το κάλυμμα 

Εγκατάσταση των μπαταριών

Χρήση του τηλεχειριστηρίου 

Σύνδεση σε τηλεόραση

1 . Ανοίξτε το κάλυμμα 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες

Ηλιακό φως ή πολύ λαμπρό φως μειώνουν την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου



Μετά την επιτυχή εγκατάσταση όλων των συνδέσεων, ανοίξτε την τηλεόρασή σας 
και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πιέστε το πλήκτρο 
Power για να ανοίξετε τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη 
φορά ή έχετε επαναφέρει τη συσκευή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, το μενού 
οδηγού εγκατάστασης θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Επιλέξετε 
Antenna Power ‘On’ εάν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία.
(1) [OSD Language] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξετε γλώσσα. 
(2) [Province/Area] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξετε επαρχία/περιοχή 
κατοικίας. 
(3) [Antenna Power] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξετε ενεργοποίηση 
κεραίας ή όχι.
(4) [Channel No.] πιέστε πλήκτρο RIGHT/LEFT για να επιλέξτε κανάλι. Για να επιλέξτε κανάλι, παρακαλούμε εξακριβώστε σε ποιο 
κανάλι εκπέμπεται το σήμα της Ψηφιακής Τηλεόρασης στην περιοχή σας.
(5) Σιγουρευτείτε ότι η ‘γραμμή ποιότητας’ του σήματος και η ‘’γραμμή ισχύος του σήματος’’ είναι από 70% και πάνω.
      Πιέστε ‘ΟΚ’ για ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.
(6) Όταν ο συντονισμός των καναλιών έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διαρρύθμιση, τεχνικές ή άλλες παραμέτρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αρχική εγκατάσταση

Αντιμετώπιση βλαβών

Πρόβλημα Πιθανοί λόγοι Ενέργειες

Δεν δείχνει εικόνα
Δεν είναι στο ρεύμα Συνδέστε το ρεύμα

Το πλήκτρο power δεν είναι στο on Βάλτε το power στο on

Η οθόνη δείχνει ‘No Signal’
Το καλώδιο τηλεόρασης δεν είναι συνδεδεμένο Συνδέστε το καλώδιο κεραίας

Το καλώδιο κεραίας είναι χαλασμένο Ελέγξτε το καλώδιο κεραίας και τις συνδέσεις

Όχι ήχος από τα ηχεία

Χωρίς ή λανθασμένη σύνδεση με τα καλώδια 
SCART/HDMI Συνδέστε τα καλώδια σωστά

Το πρόγραμμα είναι ραδιοφωνικό Πιέστε το πλήκτρο <Tv/Radio> για μετάβαση σε 
λειτουργία τηλεόρασης

Το τηλεχειριστήριο δεν 
ανταποκρίνεται

Η μπαταρία είναι εξαντλημένη Αλλάξτε μπαταρία

Το τηλεχειριστήριο δεν βλέπει ή δεν είναι 
αρκετά κοντά στο δέκτη

Προσαρμόστε τη θέση του τηλεχειριστηρίου και 
πλησιάστε τη συσκευή 

Η εικόνα χάνεται Το σήμα είναι πολύ αδύναμο
Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και τις συνδέσεις, 
χρησιμοποιήστε το μετρητή ποιότητας/ισχύος 
σήματος όπως περιγράφηκε ανωτέρω 








