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Προειδοποιήσεις ασφάλειας 
 

Το εικονίδιο κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο δείχνει ότι υπάρχει 
επικίνδυνη, μη μονωμένη τάση στο εσωτερικό της συσκευής, η οποία έχει 

αρκετή ισχύ ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 
Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας. 

Για την ασφάλειά σας, μην το ανοίξετε. 
 

Το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε τρίγωνο δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές 

οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. 
 

Η χρήση υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους:  
(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές,  
(2) Αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν 

ακούσια λειτουργία.  
 
Προειδοποίηση: Να μην εκθέσετε τη συσκευή σε φωτιά ή υγρασία, γιατί υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. Να μην ανοίξετε το περίβλημα, γιατί υπάρχει επικίνδυνη τάση στο εσωτερικό του. Μόνο 

εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί θα πρέπει να το δοκιμάσουν αυτό. 
 
Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο δίσκος περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα. Να μην 

ανασηκώσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, γιατί μπορεί να 

δημιουργηθεί βλάβη στο δίσκο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή διαθέτει Σύστημα Λέιζερ. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα εξαρτήματα στο 

εσωτερικό της. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Υπάρχει ορατή ακτινοβολία λέιζερ αν 

ανοίξετε τα καλύμματα και τις ασφάλειες. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή διαδικασιών που 

διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσουν σε έκθεση σε 

επικίνδυνη ακτινοβολία. 
 
ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΖΕΡ. 

 

Εισαγωγή 
 
Αυτό το φορητό DVD Player είναι σχεδιασμένο για αναπαραγωγή πάρα 

πολλών ειδών δίσκων. Επίσης, διαθέτει θύρα USB και αυτόματη 

ανίχνευση θύρας MMC/SD/MS, συμβατής με πολλές μορφές αρχείων 

εικόνας και ήχου. Μπορείτε να το μεταφέρετε πολύ εύκολα, χάρη στην 

πολύ λεπτή σχεδίασή του. 
 
Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες εικόνας/ ήχου 

(AV), ώστε να σας δίνει την καλύτερη δυνατή απόδοση και διασκέδαση. 
 
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει CD και JPEG. Αυτή η συσκευή διαθέτει 

αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά: μεγάλη οθόνη LCD, πολλές γωνίες 

παρακολούθησης και γλώσσες μενού, λειτουργία γονικού ελέγχου και 

συμβατότητα με Kodak Picture CD. 
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Πλήκτρα  
 
Στη Συσκευή 
 
Πρόσοψη 
 

1. DVD/USB/SD 2. MODE  
3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 4. ΕΠΟΜΕΝΟ 
5. ΑΡΙΣΤ/ΕΝΤΑΣΗ - 6. ΠΑΝΩ/CH+ 
7. OK 8. ΔΕΞΙΑ/ ΕΝΤΑΣ+ 
9. ΚΑΤΩ/CH- 10. MENU 
11. SETUP 12. STOP 
13. ΑΝΑΠΑΡ/ ΠΑΥΣΗ 14.OPEN 

 
 
 
 
 

 
Δεξιά πλευρά Αριστερή πλευρά 
 
 
 

 
1. USB 2. Υποδοχή MMC/SD/MS 3. Υποδοχή PHONE 
4. AV OUT 5. COAXIAL 6. OFF/ON 
7. DC IN 9V 8. USB(PVR) 9. DVB-T 
 
Τηλεχειριστήριο  
Το τηλεχειριστήριο  

1. Function 2. Mode 3. 1/Repeat 
4. TV/Radio 5. 4/Angle 6. Favourite 
7. 7/Title 8. EPG 9. TTX 
10. Subtitle 11. Πάνω/Κανάλι+ 12. Setup 
13. OK 14. Αριστ./Ένταση- 15. Κάτω/Κανάλι- 
16. Back 17. REC 18. PVR List 
19. Fast forward 20. Fast Reverse 21. Πράσινο 
22. Κόκκινο 23. Mute 24. 2/A-B 
25. 3/ Program 26. 5/Zoom 27. 6/Slow 
28. 8 29. 9 30. 0 
31. Shift 32. Audio 33. Display 
34. Δεξιά/Ένταση+ 35. Menu 36. Goto 
37. Exit 38. Stop 39. Αναπ./ Παύση 
40. Προηγούμενο 41. Επόμενο 42. Κίτρινο 
43. Μπλε     
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Σημείωση: 
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα REPEAT, A<->B, ANGLE, SLOW, PRGM, 

ZOOM, TITLE, τα οποία είναι συνδυασμένα με αριθμούς, πιέστε SHIFT και στη συνέχεια το 
επιθυμητό πλήκτρο. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε λειτουργία αριθμών, πιέστε ξανά το 

πλήκτρο  SHIFT.  
Χρήση του τηλεχειριστηρίου  
1. Για να λειτουργεί σωστά, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να στοχεύει 
στον αισθητήρα υπερύθρων της συσκευής.  
2. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί καλύτερα σε απόσταση έως 7 
μέτρων και γωνία έως 60° από την πρόσοψη της συσκευής.  
3. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του 

τηλεχειριστηρίου. 
 

Για να ξεκινήσετε 
 
1. Σύνδεση με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας  
Συνδέστε το εξωτερικό τροφοδοτικό (παρεχόμενο) στην υποδοχή DC IN στο πλάι της συσκευής και σε  
κάποια πρίζα ρεύματος. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο τροφοδοτικό εκτός από το παρεχόμενο. 
2. Ανοίξτε την οθόνη. 
Η οθόνη του φορητού DVD ανοίγει έως 180

o
. Μπορεί να περιστραφεί κατά 270

o
. 

3. Πιέστε το πλήκτρο Open για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.  
4. Τοποθετήστε κάποιο δίσκου DVD, με την ετικέτα να κοιτάζει προς τα πάνω.  
Ευθυγραμμίστε το κέντρο του δίσκου DVD με το κέντρο του άξονα δίσκου της θήκης. 
Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να σταθεροποιηθεί ο δίσκος στη θέση του και στη 
συνέχεια κλείστε τη θήκη δίσκου. 
5. Σύρετε το διακόπτη power προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.  

 

 

 

 

 

6. Πιέστε το πλήκτρο OK ή ΑΝΑΠΑΡ/ ΠΑΥΣΗ της συσκευής για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.   
Το DVD Player θα ξεκινήσει να αναπαράγει το δίσκο. 
Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο STOP. Η συσκευή θα 

επιστρέψει στο αρχικό λογότυπο ενεργοποίησης. Μπορείτε να φορτίσετε τη 

συσκευή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. 
 
 
 
 

 
Αναπαραγωγή από USB flash & κάρτες μνήμης MMC/SD/MS   
● Συνδέστε USB flash στη θύρα USB.  Πιέστε DVD/USB/CARD στη συσκευή ή FUNCTION 
στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τα αναγνώσιμα αρχεία.  
● Συνδέστε κάρτα μνήμης MMC /SD/ MS στην υποδοχή θύρας MMC/SD/MS. Πιέστε 

DVD/USB/CARD στη συσκευή ή FUNCTION στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τα 

αναγνώσιμα αρχεία.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε συνδέσει USB flash ή κάρτα μνήμης, θα επιστρέψει σε 

κατάσταση DVD. 
 
Σύνδεση ακουστικών 
 
Για να συνδέσετε ακουστικά 
 
1. Συνδέστε τα στην υποδοχή PHONE. Τα ακουστικά θα πρέπει να έχουν βύσμα 3.5 mm 

stereo.   
2. Ρυθμίστε την ένταση πιέζοντας τα πλήκτρα VOL+/VOL- στο τηλεχειριστήριο.  
 

Η δεξιά πλευρά της συσκευής 
 
 
 
 
 
 

 
Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα έντασης που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα 
αυτιά σας. 

 
COAXIAL  
Αυτή η υποδοχή εξάγει ψηφιακό ηχητικό σήμα. 
 
Σύνδεση με άλλες συσκευές  
Απολαύστε ήχο Dolby. Διασκεδάστε με δυναμικό, ρεαλιστικό ήχο Dolby, συνδέοντας τη 

συσκευή με ενισχυτή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ανεκτά επίπεδα, για να αποφύγετε βλάβη στα ηχεία.  
Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του DVD Player, να απενεργοποιείτε τον ενισχυτή, για 

να αποφύγετε τυχόν βλάβη στα ηχεία.  
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Αναπαραγωγή δίσκου 
 
Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από  
την οθόνη μενού 
 
1. Πιέστε TITLE/MENU για πρόσβαση στο μενού.   
2. Πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΝΣΗΣ για να επιλέξετε τον τίτλο.  
3. Πιέστε το πλήκτρο OK.  
Το φορητό DVD θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από τον 

επιλεγμένο τίτλο. 
 
Σημείωση: Μπορείτε να πιέσετε τον επιθυμητό αριθμό 

τίτλου για να τον επιλέξετε άμεσα. 
 
Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος 
 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή με ταχύτητες 

2x, 4x, 8x, 16x ή 32x σε σχέση με την κανονική ταχύτητα, 

προς την αρχή/ προς το τέλος του περιεχομένου που 

παρακολουθείτε. 
 
 
 
 

 
Πιέστε το πλήκτρο REV ή FWD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  
Η ταχύτητα αναπαραγωγής διπλασιάζεται. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο REV ή 
FWD, η ταχύτητα διπλασιάζεται. 
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει για κάποιους δίσκους DVD. 
 
Αργή αναπαραγωγή  
 
Μπορείτε να αναπαράγετε το δίσκο με αργή ταχύτητα.  
Πιέστε το πλήκτρο SLOW κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  
 
 
 
 

 
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο SLOW, η ταχύτητα αναπαραγωγής γίνεται 1/2, 

1/4, 1/8, ή 1/16 σε σχέση με την κανονική. 
 

           ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:  
Πιέστε ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ. 
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Κατά τη διάρκεια γρήγορης μετάβασης προς την αρχή/ τέλος ή αργή 
αναπαραγωγή, δεν ακούγεται ήχος.  
Αυτή η λειτουργία είναι άκυρη σε ορισμένους δίσκους DVD. 

 

Αναπαραγωγή Picture CD/JPEG 
 
1. Αναπαραγωγή δίσκων Picture CD ή JPEG.  
Όταν έχετε φορτώσει Picture CD, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. 
2. Επιλέξτε ένα φάκελο ή φωτογραφία/ τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο JPEG ή σε άλλο 
δίσκο δεδομένων και θα εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη.  
Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε κάποιο φάκελο και πιέστε ΟΚ ή 
ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για να δείτε τα περιεχόμενα.  
3. Επιλέξτε μία κατάσταση αναπαραγωγής.   
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο REPEAT για να επιλέξετε κάποια 
κατάσταση επανάληψη (ένα κομμάτι ή όλο το δίσκο). Πιέστε ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για 
να επιλέξετε την εικόνα ή το τραγούδι που θέλετε να απολαύσετε.  
4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή 
Πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για να απολαύσετε εικόνες ή τραγούδια. 
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα STOP ή MENU για να δείτε τα περιεχόμενα. 
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG CD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα 

STOP ή MENU για να απεικονίσετε φακέλους JPEG και τα αντίστοιχα αρχεία.  
6. Πιέστε το πλήκτρο ZOOM στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε επίπεδο μεγέθυνσης 

⊕2x→⊕3x→⊕4x →⊕1/2x→⊕1/3x→⊕1/4x→Αναπαραγωγή.   
Σε περίπτωση φωτογραφίας, πιέστε το πλήκτρο Zoom και η μεγέθυνση (Zoom) θα αλλάξει 

ως εξής: Zoom 100%→Zoom 125% →Zoom 150%→Zoom 200%→Zoom 75%→Zoom 

50%→Zoom 100% (κανονικό μέγεθος). Δημιουργία των προσωπικών σας Picture CD. 

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε μορφή JPEG 

και να τις γράψετε σε δίσκο CD-R ώστε να τις παρακολουθήσετε στην οθόνη.
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Για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Κομμάτι 
 
Οι δίσκοι DVD συνήθως χωρίζονται σε τίτλους (title), οι οποίοι με τη σειρά τους διαιρούνται 

σε κεφάλαια (chapter). Επιπλέον, τα cd χωρίζονται σε κομμάτια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εύρεση τίτλου μέσω του μενού τίτλου  
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο τίτλο χρησιμοποιώντας το μενού τίτλου, 
εφόσον υπάρχει τέτοιο μενού στο επιθυμητό DVD.  
1. Πιέστε το πλήκτρο MENU. Εμφανίζεται το μενού τίτλου στην οθόνη. 
2. Πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο. 
Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο συγκεκριμένο τίτλο πιέζοντας τον αριθμό του στο 
τηλεχειριστήριο. 
3. Πιέστε το πλήκτρο OK  
Το DVD player θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από το κεφάλαιο 1 του επιλεγμένου τίτλου. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε τίτλο ή κομμάτι. Πιέστε 

επαναλαμβανόμενα ένα από αυτά τα πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τίτλος ή 
κομμάτι. 
 

Επαναλαμβανόμενη Αναπαραγωγή 
 
Αυτό το DVD Player σας επιτρέπει να αναπαράγετε επαναλαμβανόμενα κάποιον 

συγκεκριμένο ΤΙΤΛΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΟΜΜΑΤΙ ή ΤΜΗΜΑ. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ, 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ A-B) 
 
Μέθοδος επανάληψης τίτλου, κεφαλαίου ή δίσκου  
Κατά τη διάρκεια κανονικής αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο REPEAT. τουφ 
Η κατάσταση επανάληψης αλλάζει με κάθε πάτημα του πλήκτρου REPEAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέθοδος επανάληψης συγκεκριμένου τμήματος  
1. Πιέστε το πλήκτρο A-B στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε  (σημείο A).  2. Πιέστε το πλήκτρο A-B στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε (σημείο B). Το  
Το DVD θα επαναλαμβάνει συνεχώς το επιλεγμένο τμήμα (Σημείο Α  Σημείο Β)  
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Επανάληψη κεφαλαίου 

Επανάληψη τίτλου 

Επανάληψη όλων 

Συνέχεια κανονικής αναπαραγωγής 



 
3. Πιέστε το πλήκτρο A-B για να ακυρώσετε τη λειτουργία επανάληψης A-B. Το DVD video 

Player θα συνεχίσει την κανονική αναπαραγωγή. 
 
 
 
 
 

 

Αναπαραγωγή με την επιθυμητή σειρά 
 
Για να επιλέξετε την επιθυμητή σειρά τίτλων, κεφαλαίων ή κομματιών  
1. Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM. Το μενού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
 
 
 
 

 
2. Χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα, επιλέξτε τα αντικείμενα με την επιθυμητή 

σειρά που θέλετε να αναπαράγονται.  

Ο αριθμός του επιλεγμένου αντικειμένου θα επιλεγεί και θα εισαχθεί στο πρόγραμμα.  
3. Επιλέξτε την ένδειξη ΕΝΑΡΞΗ και πιέστε ΟΚ ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσετε την 

αναπαραγωγή.  
4. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, μετακινήστε τον κέρσορα στην ένδειξη ΔΙΑΚΟΠΗ και 

στη συνέχεια πιέστε ΟΚ ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για επιβεβαίωση.  
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Επιλογή σημείου Α 

Επιλογή σημείου Β 

Συνέχεια κανονικής αναπαραγωγής  



Χρήση του μενού OSD 
 
Αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση λειτουργίας και του δίσκου, μέσω του 
μενού της. 

 
Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας   
Μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα: Τρέχων τίτλος – Αριθμός κομματιού – Συνολικός χρόνος 

αναπαραγωγής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιλογή Γωνίας Θέασης 
 
Αυτό το DVD σας επιτρέπει να επιλέξετε γωνία θέασης (εφόσον υποστηρίζεται από το δίσκο 
που έχετε τοποθετήσει). 
 
 
 
 

Επιλογή της γωνίας θέασης 
 
Για να αλλάξετε γωνία θέασης 
 
Αν ο δίσκος DVD έχει εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες θέασης, μπορείτε να αλλάξετε γωνία 

κατά την παρακολούθηση.  
Πιέστε τα πλήκτρα SHIFT και ANGLE, και στη συνέχεια τον αντίστοιχο αριθμό γωνίας. 
 
 
 
 
 

Η λειτουργία γωνίας δεν λειτουργεί με δίσκο DVD που δεν την υποστηρίζουν, 

δηλαδή δεν έχουν εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες θέασης. 
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Τρέχων Τίτλος 

Τρέχων Τίτλος 

Χρόνος αναπαραγωγής 

Συνολικά κεφάλαια 
Σύνολο τίτλων 

Πιέστε DISΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ 

κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγής για να 

ενεργοποιήσετε το μενού OSD. 

Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για 

απενεργοποίηση. 

Γωνία 1 Γωνία 2 



Λειτουργία Γονικού Ελέγχου 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου, για να αποτρέψετε την 

αναπαραγωγή δίσκων με ακατάλληλο περιεχόμενο. 
 
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου 
 
Οι δίσκοι DVD που υποστηρίζουν γονικό έλεγχο, διαθέτουν σήμανση καταλληλότητας, 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Το επίπεδο γονικού ελέγχου και η μέθοδος ελέγχου, 

ποικίλουν από δίσκο σε δίσκο. Για παράδειγμα, αν ο δίσκος επιτρέπει, μπορείτε να 
εξαιρέσετε τις σκηνές βίας και να τις αντικαταστήσετε με κατάλληλες ή και να αποτρέψετε 
την αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου. 
1. Πιέστε SETUP και θα εμφανιστεί το ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.  
2. Επιλέξτε τη ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Επιλέξτε γονικός έλεγχος και πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.   
4. Επιλέξτε Rating (Επίπεδο), και πιέστε ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.  

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ. Ο προεπιλεγμένος 

κωδικός είναι 123456.  

 

 

 

 

 

6. Πιέστε SETUP για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.  
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Για να αλλάξετε τον κωδικό σας Στο μενού  
1. Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε το εικονίδιο κλειδώματος (το 3

ο
 από πάνω) και 

μπείτε σ’ αυτό.   
2. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό.  
3. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό.  
4. Πληκτρολογήστε τον ξανά για επιβεβαίωση.  
5. Πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.  
6. Πιέστε SETUP για έξοδο.  

 
 

 

Αλλαγή ρυθμίσεων  
 
Αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. 
 
1. Πιέστε SETUP.   
2. Πιέστε τα πλήκτρο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για να επιλέξετε κατηγορία και στη συνέχεια 

πιέστε OK ή ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ.   
3. Πιέστε SETUP για έξοδο από το μενού.  
 
Γενικές Ρυθμίσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρυθμίσεις Ήχου 
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Πιέστε τα πλήκτρα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για επιλογή της επιθυμητής ρύθμισης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρυθμίσεις Βίντεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σημείωση:  
Για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ενώ πραγματοποιείτε αναπαραγωγή, θα πρέπει πρώτα 
να πιέσετε δύο φορές το πλήκτρο STOP. 
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DVB-T  
Μόλις ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, μπαίνει σε κατάσταση DVB. Ανατρέξτε 

στις ακόλουθες οδηγίες για εγκατάσταση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση 

DVD, πιέστε το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο. 
 
Πρώτη εγκατάσταση  
Αφού έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις, ενεργοποιήστε τη συσκευή αφού βεβαιωθείτε 
ότι τροφοδοτείται. Σπρώξτε το διακόπτη power για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε κάνει επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων, θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Επιλέξτε [Γλώσσα OSD] και πιέστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε γλώσσα.   
(2) Επιλέξτε [Χώρα] και πιέστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα σας.  
(3) Επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιού] και πιέστε ΔΕΞΙΑ ή ΟΚ για να ξεκινήσετε την αυτόματη 

αναζήτηση καναλιών.  
(4) Αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση.  
 
Βασική χρήση  
(1). Ρυθμίσεις διαχείρισης καναλιών 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Πρόγραμμα]. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για πλοήγηση στο μενού. Το μενού παρέχει 
επιλογές για τη ρύθμιση των διαφόρων καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα 
ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Επεξεργασία καναλιών  
Για να επεξεργαστείτε κάποιο κανάλι (κλείδωμα, παράλειψη, αγαπημένα, μετακίνηση ή 
διαγραφή), θα πρέπει να μπείτε στο μενού επεξεργασίας καναλιών. Αυτό το μενού απαιτεί 

κωδικό για είσοδο. Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό, ο οποίος είναι '000000'. Ο 

πιο ισχυρός (master) κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'.  
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Προσθήκη καναλιών στα αγαπημένα  
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύντομη λίστα όλων των καναλιών στα 
οποία επιθυμείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση.  
Ορισμός κάποιου καναλιού TV ή Ραδιοφώνου ως αγαπημένου: 
1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAVORITE. Θα εμφανιστεί ένα 

σήμα καρδιάς στο κανάλι που ορίσατε ως αγαπημένο.  
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια ως 

αγαπημένα. 
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT.  
 
Ακύρωση αγαπημένου ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού:  
Πιέστε το πλήκτρο FAVORITE στο τηλεχειριστήριο όταν έχετε επιλέξει κάποιο κανάλι που 
έχει το σήμα καρδιάς δίπλα του. 
 
Προβολή αγαπημένων καναλιών  
1. Πιέστε το πλήκτρο FAVΟRITE και θα εμφανιστεί το μενού αγαπημένων. 
2. Πιέστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να πλοήγηση στα αγαπημένα σας κανάλια. 
3. Πιέστε ΟΚ για να επιλέξετε το αγαπημένο σας κανάλι. 
 
Διαγραφή ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού  
1. Πιέστε το κανάλι και επιλέξτε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Πιέστε 

ΟΚ για να διαγράψετε το κανάλι. 
2. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια προς διαγραφή. 
 
Παράλειψη ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού  
1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείψεται και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. 

Εμφανίζεται το σύμβολο παράλειψης. Το κανάλι θα παραλείπεται.  
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια.  
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT.  
 

Ακύρωση παράλειψης καναλιού:  
Επιλέξτε το κανάλι, και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.  
 
Μετακίνηση ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού  
1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται το 

σύμβολο μετακίνησης. 

2. Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι. 

3. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 

4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε κι άλλα κανάλια.    
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Κλείδωμα καναλιών  
Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σ’ 
αυτά. Για να κλειδώσετε κάποια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια: 
1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εμφανίζεται ένα σύμβολο 

κλειδώματος. Το κανάλι έχει πλέον κλειδωθεί.  
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια. 
3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. 
4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.  
5. Για να δείτε κάποιο κλειδωμένο κανάλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είτε τον 

εργοστασιακό κωδικό «000000» είτε τον κωδικό που έχετε θέσει. Ο πιο ισχυρός (master) 

κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'.  
 
(β) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων)  
Το EPG είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός που σας δείχνει το πρόγραμμα των τηλεοπτικών 

καναλιών για χρονικό διάστημα μέχρι και μιας εβδομάδας αργότερα. Πιέστε το πλήκτρο 

EPG στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στον οδηγό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επιθυμητή 

εκπομπή. Αν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να ανεβάσετε και το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να 

κατεβάσετε τη σελίδα. 
 
(γ) Ταξινόμηση  
Ταξινομήστε τα κανάλια σας με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:  

[LCN] – Ταξινόμηση καναλιών με αύξουσα σειρά.  

[Όνομα] – Ταξινόμηση καναλιών με αλφαβητική σειρά. 

[Ανά ID υπηρεσίας] – Ταξινόμηση καναλιών με βάση το σταθμό. 

[Ανά ONID] - Ταξινόμηση καναλιών  ανά ONID. 
 
(δ) LCN (Λογικός Αριθμός Καναλιού)  
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε (on) ή να απενεργοποιήσετε (off) αυτή τη λειτουργία. 
 
(2). Κατάσταση εικόνας  
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε [Εικόνα]. 

Το μενού σας παρέχει ρυθμίσεις για να ορίσετε τις παραμέτρους της εικόνας. Πιέστε 
ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να κάνετε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για 

να κάνετε τη ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού.

 
 
 
16 



 
 
 

 
(α) Διαστάσεις απεικόνισης  
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διαστάσεις απεικόνισης σε 16:9 Wide Screen, Auto, 4:3 Full,4:3 

Pan&Scan και 4:3 Letter Box, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή απεικόνιση. 
 
(β) Ανάλυση  
Αν η ανάλυση δεν είναι σωστή, μπορείτε να την αλλάξετε. Ακολουθούν οι πιο κοινές 
ρυθμίσεις για HDMI. 
[480P]: για σύστημα NTSC TV  
[576P]: για σύστημα PAL TV   
[720P]: για σύστημα NTSC ή PAL 

1080I]: για σύστημα NTSC ή PAL TV  
 
(γ) Σύστημα TV  
Αν το βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ώστε να 
ταιριάζουν καλύτερα με την τηλεόρασή σας 
[NTSC]: για τηλεόραση με σύστημα NTSC. 
[PAL]: για τηλεόραση με σύστημα PAL. 
 
(3). Αναζήτηση καναλιών  
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών]. 

Το μενού σας παρέχει επιλογές σχετικά με την αναζήτηση καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε 

από το μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(α) Αυτόματη αναζήτηση  
Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά τυχόν 
κανάλια που έχετε ήδη αποθηκεύσει. 
1. Επιλέξτε [Αυτόματη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ για να ξεκινήσετε.  
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2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πιέστε EXIT. Όσα κανάλια έχουν ήδη εντοπιστεί, 
αποθηκεύονται στη μνήμη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(β) Χειροκίνητη αναζήτηση  
Αποθήκευση νέων καναλιών χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή προσθέτει άλλα κανάλια χωρίς 
να αλλάζει η τρέχουσα λίστα. 
1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης 
καναλιών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Πιέστε ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού.   
3. Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.  
Αν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Αν δεν μπορεί 

να βρεθεί κάποιο κανάλι, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού. 
 
(γ) Χώρα  
Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας σας. 
 
(δ) Τροφοδοσία κεραίας  
Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας εφόσον έχετε συνδέσει ενεργή εξωτερική κεραία. 
 
(4).Ρυθμίσεις ώρας  
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Ώρα]. Το μενού σας 

παρέχει επιλογές σχετικά με την ώρα. Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ  και στη συνέχεια ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε 

από το μενού.
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(α) Offset ώρας   
Επιλέξτε «αυτόματο» ή «χειροκίνητο» για ρυθμίσεις διαφοράς ώρας GMT. 
 
(β) Περιοχή χώρας  
Επιλέξτε την περιοχή όταν η ρύθμιση [Offset ώρας] είναι στο «Αυτόματο». 
 
(γ) Ζώνη ώρας  
Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όταν η ρύθμιση [Offset ώρας] είναι στο «Χειροκίνητο». 
 
(δ) Αυτόματη απενεργοποίηση  
Επιλέξτε Off για ακύρωση της λειτουργίας ή 1 έως 12 για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα 
(σε ώρες) μετά από το οποίο θα απενεργοποιηθεί η συσκευή. 
 
(5). Επιλογές  
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Επιλογές]. Το μενού σας 

παρέχει επιλογές σχετικά με τη γλώσσα του OSD, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα 

ήχου.  Κάντε κάποια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το 

πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Γλώσσα OSD   
Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού OSD (Μενού που εμφανίζεται στην οθόνη). 
 
(β) Γλώσσα υποτίτλων  
Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. 
 
(γ) Γλώσσα ήχου  
Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ήχου που θα ακούγεται κατά την παρακολούθηση 

τηλεοπτικών καναλιών. Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα εμφανιστεί η 

εργοστασιακή γλώσσα. 
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(6). Ρυθμίσεις συστήματος  
Για πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [Σύστημα]. Το μενού σας 

παρέχει επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις συστήματος. Κάντε κάποια επιλογή 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο 

EXIT για να βγείτε από το μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Γονικός έλεγχος  
 Μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση  για παιδιά από 4 έως 18 ετών.   
(β) Ρύθμιση κωδικού  
Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό για τα κλειδωμένα κανάλια. Πληκτρολογήστε τον παλιό 
κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το 
νέο σας κωδικό. Αφού τον επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο EXIT. Ο πιο ισχυρός (master) 
κωδικός ξεκλειδώματος είναι: '888888'. 
 
(γ) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων  
Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Στο κεντρικό μενού, επιλέξτε 
[Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
και πιέστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ. Πληκτρολογήστε είτε τον εργοστασιακό κωδικό «000000» ή τον 
κωδικό που έχετε θέσει και πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Μ’ αυτή την επιλογή θα 
διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και ρυθμίσεις. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός 
ξεκλειδώματος είναι: '888888'. 
 
(δ) Πληροφορίες  
Προβολή του αριθμού μοντέλου, του hardware καθώς και άλλων πληροφοριών. 
 
(7). USB  
Για πρόσβαση στο Μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε [USB] χρησιμοποιώντας 
τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού παρέχει τις επιλογές Αναπαραγωγή Μουσικής, 
Φωτογραφιών και Αρχεία Πολυμέσων. Υποστηρίζει αρχεία μορφής AVI, MP3, WMA, JPEG 
και BMP. 
Η συσκευή υποστηρίζει USB flash με σύστημα αρχείων FAT32/NTFS. 
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(α) Πολυμέσα:  
Αφού συνδέσετε κάποιο USB flash, μπορείτε να επιλέξετε Μουσική, Φωτογραφίες ή Ταινίες 

από το μενού, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για επιλογή και το ΟΚ για 

επιβεβαίωση. Αν δεν έχετε συνδέσει USB flash, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν βρέθηκε 

συσκευή USB". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιέστε ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ για ΑΝΑΠΑΡ./ ΠΑΥΣΗ. 
 
(β) Ρυθμίσεις φωτογραφιών:  
-Χρόνος διαδοχικής προβολής: Μπορείτε να ρυθμίσετε μεταξύ 1~8 δευτερόλεπτα.  
-Κατάσταση διαδοχικής προβολής: Μπορείτε να ρυθμίσετε το εφέ διαδοχικής προβολής 
(0 ~ 59) ή να επιλέξετε τυχαίο εφέ. 
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-Διαστάσεις απεικόνισης:  
[Διατήρηση]: Οι διαστάσεις είναι οι αρχικές . 

[Απόρριψη]: Προβολή σε πλήρη οθόνη. 
 
(γ) Ρυθμίσεις Βίντεο:  
-Διαστάσεις απεικόνισης:  
[Διατήρηση]: Οι διαστάσεις είναι οι αρχικές . 

[Απόρριψη]: Προβολή σε πλήρη οθόνη. 
 
- Μέγεθος υποτίτλων:  
[Μικρό]: Μικροί υπότιτλοι.  

[Κανονικό]: Κανονικό μέγεθος υποτίτλων. 

[Μεγάλο]: Μεγάλο μέγεθος υποτίτλων. 
 
- Φόντο υποτίτλων:  
[Άσπρο]: Άσπρο φόντο υποτίτλων. 
[Διαφανές]: Διαφανές φόντο υποτίτλων.  
[Γκρι]: Γκρι φόντο υποτίτλων.  
[Κιτρινοπράσινο]: Κιτρινοπράσινο φόντο υποτίτλων. 
 
- Χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων: 
[Κόκκινο]: Κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων. 

[Μπλε]: Μπλε χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων. 

[Πράσινο]: Πράσινο χρώμα γραμματοσειράς υποτίτλων. 

 
(8). Εγγραφή  
Η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή σε λειτουργία PVR (σε συσκευή USB2.0/Σκληρό δίσκο) 
PVR. 
 
(α) Εγγραφή  
Σε κατάσταση κανονικής αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο “REC” για να ξεκινήσετε την 

αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο “Stop” για να την σταματήσετε. 
 
(β) Προγραμματισμός εγγραφής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σε κατάσταση EPG, πιέστε“DISPLAY” για να μπείτε στη σελίδα προγραμματισμού. Πιέστε 

το “ΚΟΚΚΙΝΟ” πλήκτρο για προσθήκη καναλιού, το “ΠΡΑΣΙΝΟ” για επεξεργασία καναλιού 

ή το “ΜΠΛΕ” για διαγραφή.  
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Αν πιέσετε το “ΚΟΚΚΙΝΟ” πλήκτρο, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σ’ αυτή την οθόνη, μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα στο πρόγραμμα και να τα 

ρυθμίσετε. Θα πρέπει να αλλάξετε την επιλογή «Κατάσταση Ώρας» σε «Εγγραφή». Πιέστε 

"OK" για αποθήκευση των ρυθμίσεων. Πλέον έχετε δημιουργήσει κάποια 

προγραμματισμένη εγγραφή. 
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
 

Σύμπτωμα Διόρθωση 
  

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται  

• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο καλά το τροφοδοτικό 
ρεύματος 

 
• Αν η συσκευή τροφοδοτείται μέσω μπαταρίας, ελέγξτε 
μήπως έχει εξαντληθεί η μπαταρία. 

  

Δεν υπάρχει εικόνα/ 
ήχος 

• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σε καλή κατάσταση. Η 
ένταση είναι πολύ χαμηλωμένη. Οι ρυθμίσεις ήχου δεν είναι 
κατάλληλες. 

 

• Ελέγξτε μήπως το Σύστημα TV είναι λάθος (επιλέξτε PAL ή 
NTSC) μέσω του πλήκτρου P/N του τηλεχειριστηρίου. 

  

Ασπρόμαυρη εικόνα • Ρυθμίστε τη λειτουργία κάθετου hold της TV σας. 
  

Η συσκευή δεν 
πραγματοποιεί 
αναπαραγωγή/ παύση 

• Ο δίσκος DVD+-RW που αναπαράγεται, δεν είναι finalized 
(οριστικοποιημένος). Μπορεί να είναι άδειο. 

 

• Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα να κοιτάζει προς τα 
πάνω και βεβαιωθείτε ότι θα τον τοποθετήσετε σωστά στον 
άξονα περιστροφής δίσκου στη θήκη δίσκου. 

 • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει εκδορές & δαχτυλιές. 

 
• Τοποθετήστε δίσκο που να μπορεί να αναπαραχθεί 
(Ελέγξτε το είδος του δίσκου και το χρωματικό σύστημα). 

 

• Μην αναπαράγετε δίσκο του οποίου ο κωδικός περιοχής 
είναι διαφορετικός από τη συσκευή σας. 

 • Καθαρίστε το δίσκο. 

 

• Ακυρώστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το 
επίπεδο γονικού ελέγχου. (Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 
123456). 

 • Πραγματοποιήστε επαναφορά (reset) της συσκευής. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ  

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτό το DVD Player 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις  της οδηγίας 2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης  και της οδηγίας 

2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση   

 

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας 

στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/thleoraseis/home-cinema/dvd-player.htm  

 

Πληροφορίες για το περιβάλλον  

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, 

σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση 

 

 

Αποκομιδή προϊόντων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες 

προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει 

να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο 

σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας 

του δήμου σας.   

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να 

προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να 

επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS. 

 

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γραμμή Επικοινωνίας:  800 11 12345  

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 

www.plaisio.gr 

 

Πληροφορίες ασφαλείας 

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη 

συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι 

συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.  

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα 

ταυτοποίησης του προϊόντος (220V). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

http://www.plaisio.gr/thleoraseis/home-cinema/dvd-player.htm
http://www.plaisio.gr/


Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση 

και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα 

να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το. 

 Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί 

ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, 

κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.   

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει: 

 

 αφαιρέστε την συσκευή από την τάση  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, 

μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το 

καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον 

κατασκευαστή. 

 

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή 

χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. 

 Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το 

προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο. 

 Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο 

εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος  υπερθέρμανσης. 

 

 

Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην 

νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται 

επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης 

απόδειξης αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει 

προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service 

καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, 

θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην 

απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη 

τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 

τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει 

αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία 

εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με 

την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο 



Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης 

της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι 

επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X,  Doop, 

Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο 

Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο 

ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται 

να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την 

ολοκλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της 

Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν 

περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, 

καλώδια, κτλ.) 

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση 

και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν 

προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers 

αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε 

οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος 

και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη 

απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα 

στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων 

ή προγραμμάτων. 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε 

υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο 

Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε 

προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της 

παρουσίας του τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο 

Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, 

πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, 

αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που 

δεν εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός 

της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι 

πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη 

επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών 

από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και 

αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος 

επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί 

κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από 

το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 

των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών 

ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από 



τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της. 

 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο 

πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο 

Computers. 

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη 

(Onsite) 

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη 

υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 

 

Δεδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη 

τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 

τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει 

αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία 

εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε 

αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το 

ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων 

αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των 

δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους 

οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers 

δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή 

δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του 

προϊόντος. 

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα 

(data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, 

καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που 

προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων 

ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο 

Computers άτομο. 

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, 

κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν 

αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις 

κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή 

περιβάλλον. 

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom 

firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από 

λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. 

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό 

και υλικό αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, 

συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα 

καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα 

υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την 

αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της 

τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των 

δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


