ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
1． Οι εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από έμπειρους τεχνικούς.
2． Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν
πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία.
3． ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
α) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
β) Μην αγγίζετε την ηλεκτρική πρίζα με βρεγμένα χέρια.
γ) Τραβήξτε το καλώδιο από την κεφαλή για να το αποσυνδέσετε από την
πρίζα.
δ) Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν
δεν τη χρησιμοποιείτε. (Αποσυνδέστε το καλώδιο αν δεν σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα)
ε) Μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής και μην αγγίζετε τα εσωτερικά
εξαρτήματά της.
στ) Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τον ήλιο ή κοντά
σε πηγές θερμότητας για να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.
ζ) Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια που αερίζεται
καλά για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
η) Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε
καθαριστικά σε μορφή υγρού ή σπρέι.
4. Κατάλογος αξεσουάρ:
EG-M31A
Καλώδιο HDMI – επιχρυσωμένο
Καλώδιο AV – επιχρυσωμένο
Καλώδιο Component PRBPR – επιχρυσωμένο
Οπτικό καλώδιο
Καλώδιο USB2.0 – επιχρυσωμένο
Καλώδιο AC
Τηλεχειριστήριο
Τροφοδοσία
CD-R
Σακουλάκι με βίδες

EG-M31B
Καλώδιο HDMI – επιχρυσωμένο
Καλώδιο ESATA
Καλώδιο USB2.0 – επιχρυσωμένο
Καλώδιο επέκτασης USB2.0
Καλώδιο AC
Τηλεχειριστήριο
Τροφοδοσία
CD-R
Σακουλάκι με βίδες

Εγχειρίδιο Χρήσης EG-M31A/B (Δεξαμενή Σκληρού Δίσκου – HDTANK)
Νο.
Νο.
Νο.
Νο.
Νο.
Νο.

1: Τοποθέτηση του σκληρού δίσκου στη μονάδα
2: Σύνδεση της συσκευής
3: Επεξήγηση πλήκτρων τηλεχειριστηρίου
4: Εγκατάσταση λογισμικού και βασικές λειτουργίες
5: Οδηγός ενημέρωσης firmware και ΝΜΤ
6: Οδηγός επαναφοράς firmware μετά από αστοχία ενημέρωσης
εξοπλισμού με failsafe πυρήνα
Νο. 7: Πώς να αλλάξετε το φόντο
Νο. 8: Ερωτήσεις & Απαντήσεις
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3
6
7
10
32
35
36
37

ΝΟ. 1: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (HDD) ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
1) Ανοίξτε τη συσκευή

2) Τοποθετήστε και στερεώστε το σκληρό δίσκο SATA στη διεπαφή SATA. Οι
θέσεις των οπών θα πρέπει να ταιριάζουν με τη σταθερή στήλη πάνω στη
μεταλλική πλάκα.
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3) Προσοχή στον ανεμιστήρα. Πρέπει κι αυτός να συνδεθεί στη θήκη.

4) Στερεώστε το σκληρό δίσκο χρησιμοποιώντας 2 βίδες, όπως στην εικόνα.
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5) Κλείστε τη θήκη χρησιμοποιώντας τις 4 εργοστασιακές βίδες.
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Νο. 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1) Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος.

2) Συνδέστε το βίντεο και τον ήχο.
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Νο. 3: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Διακόπτης λειτουργίας: αναμονή /επανενεργοποίηση (EG-M31A)
Διακόπτης λειτουργίας on/off (EG-M31B)
Zzz: Σε αναμονή /επανεκκίνηση(EG-M31B)
TV MODE: Γρήγορη ρύθμιση TV mode
480i
60Hz
1： NTSC
576i
50Hz
2： PAL
4： HDMI ή P/Pb/Pr 720P 50Hz
5： HDMI ή P/Pb/Pr 1080i 50Hz
6： HDMI ή P/Pb/Pr 1080P 50Hz
7： HDMI ή P/Pb/Pr 720P 60Hz
8： HDMI ή P/Pb/Pr 1080i 59.94Hz
9： HDMI ή P/Pb/Pr 1080P 59.94Hz
0: AUTO
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Ρυθμίσεις συστήματος
1) Εισέλθετε στις ρυθμίσεις συστήματος όταν η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή.
2) Οι ρυθμίσεις οθόνης γίνονται όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ [50%]
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
[50%]
ΤΟΝΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
[50%]
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
[50%]

Enter
(Επιλογή)

Play
(Αναπαραγωγή)

Prev
(Προηγούμενο)

Next
(Επόμενο)

Stop
(Διακοπή)

Pause
(Παύση)

Rew
(Γρήγορα
πίσω)

Fwd
(Γρήγορα
εμπρός)

Prev
(Προηγούμενο)

Slow
(Αργά)

Επιστροφή
στο
προηγούμενο
μενού

Πηγή (source):
επιστροφή στο
κεντρικό μενού

Πληροφορίες
(info):
εμφανίζει
πληροφορίες
ταινίας

Αρχική (home):
επιστροφή στο
αρχικό μενού

Μενού
(menu):
μετάβαση στο
κεντρικό μενού

Επανάληψη
(repeat)

Χρονική
αναζήτηση /
επικόλληση

Υπότιτλοι
(subtitles):
upload,
αφαίρεση,
επεξεργασία
υποτίτλων

Διακόπτης
ήχου (audio)

Ζουμ (zoom):
αλλαγή
μεγέθους
ταινίας, εικόνας

Κύλιση σελίδας
πάνω / κάτω
Έλεγχος
έντασης ήχου

Σίγαση
(mute)

Delete
(Διαγραφή)

Caps / Num
(Αλλαγή στυλ
γραμματοσειράς)

Εξαγωγή CD
/ DVD

Αντιγραφή
(copy)
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NO. 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1) Κάντε διαμόρφωση (format) σκληρού δίσκου και εγκαταστήστε το λογισμικό
ΝΜΤ.
Σημείωση: Εάν περαστούν νέες ρυθμίσεις, θα γίνει διαμόρφωση σκληρού
δίσκου. Αφαιρέστε και αποθηκεύστε τα περιεχόμενά του.

α)
β)
γ)
δ)

SMP8634.NMT στον οδηγό USB.
Αντιγράψτε το αρχείο
Συνδέστε τον οδηγό USB στη θύρα USB της συσκευής.
Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση.
Επιλέξτε το Βοηθό Ρύθμισης ΝΜΤ (ΝΜΤ Setup Wizard). Θα βρείτε τον οδηγό
εγκατάστασης.

ε) Επιλέξτε μορφή σκληρού δίσκου.
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στ) Προειδοποίηση

ζ) Επιλέξτε πηγή αρχείων

η) Επιλέξτε USB και επιβεβαιώστε την επιλογή. Θα ακολουθήσει η εκτέλεση της
εντολής εγκατάστασης.
Προσοχή: μην κλείνετε την παροχή ρεύματος.
εγκατάσταση, η συσκευή θα κάνει reboot μόνη της.

11

Όταν

ολοκληρωθεί

η

2. Πώς να εντοπίσετε το διαμέρισμα (partition) (μορφή EXT) στα WINDOWS

, ακολουθήστε τα βήματα,
1) Ανοίξτε το CD-R, επιλέξτε
επιλέξτε Επόμενο (next) και μετά Τέλος (finish).
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2) Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, εισάγετε Έναρξη (start) – Ρυθμίσεις
(set up) – Πίνακας ελέγχου (control panel), επιλέξτε «IFS DRIVES». Θα
ανοίξει το παρακάτω παράθυρο για τη δημιουργία διαμερισμάτων σε μορφή
ext.

3) Όταν ολοκληρωθεί η διαμερισματοποίηση, κλείστε το παράθυρο. Επιλέξτε Ο
Υπολογιστής μου (My Computer) για να δείτε το νέο διαμέρισμα σε μορφή
EXT. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία σας στο σκληρό δίσκο με
ασφάλεια.
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Σημείωση:
Ο εξυπηρετητής (server) χρησιμοποιεί το Linux Swap ως σύστημα
διαμερισματοποίησης ως εκ τούτου δεν πρέπει να διαγραφεί ούτε να γίνει
διαμόρφωση αυτού. Για τα δύο άλλα διαμερίσματα δεν χρειάζεται να γίνει
αναθεώρηση μορφής, διαφορετικά, το σύστημα θα ειδοποιήσει το χρήστη να
επαναρυθμίσει το λογισμικό ΝΜΤ σε κατάσταση αναπαραγωγής.
3. Εγκατάσταση λογισμικού Myihome
1) Επιλέξτε Aρχείο (file) για να εισέλθετε στο μενού MYIHOME.
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2) Επιλέξτε Επεξεργασία (Edit) για να ρυθμίσετε το φόντο σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας. Εάν θέλετε να δείτε την επιλογή σας, συνδέστε τη συσκευή
με HDTV.
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3) Επιλέξτε Περιήγηση (Browse) για να αναζητήσετε αρχεία πολυμέσων στον
υπολογιστή σας και επισυνάψτε τα στο myihome. Πατήστε ΟΚ για να
αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
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4) Η προεπιλεγμένη θύρα πληροφοριών συστήματος (system information
default) είναι 8000. Δεν χρειάζεται να την αλλάξετε.
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5) Επιστρέψτε στο Κεντρικό Μενού για να δείτε όλα τα αρχεία που έχουν
αποθηκευτεί ήδη στο λογισμικό. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον κατάλογο
αναπαραγωγής αρχείων ή το διάστημα αναπαραγωγής φωτογραφιών, κλπ.
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6)

Μετά

την

ολοκλήρωση

των

ρυθμίσεων,

επιλέξτε

πριν εξέλθετε. Στην κάτω
δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί τώρα το εικονίδιο

19

.

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, ο Η/Υ θα εμφανιστεί στην πηγή μέσου (media
source).

4. Κοινόχρηστο δίκτυο
1) Επιλέξτε Εφαρμογές ΝΜΤ και κάντε εκκίνηση του εξυπηρετητή (server)
Samba.
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2) Εντοπίστε την μονάδα στην ομάδα εργασίας.
Επιλέξτε «Κοινόχρηστο Δίκτυο» (Network share). Το προεπιλεγμένο όνομα
χρήστη (username) είναι nmt και ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι
1234.

Εντός του δικτύου LAN, εάν άλλοι H/Y επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις
κοινόχρηστες μονάδες, θα πρέπει να εισάγουν το ίδιο όνομα χρήστη: nmt και
κωδικό πρόσβασης: 1234.
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3)

Επιστρέψτε

στο

κεντρικό

μενού

.
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και

θα

δείτε

το

εικονίδιο

5. Υπηρεσία MSP και BT download.
Διεπαφή MSP
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Εναλλακτική μέθοδος για ΒΤ download: αντιγράψτε τα seeds του ΒΤ στον οδηγό
USB. Εισάγετε τον οδηγό USB στη θύρα USB της μονάδας, επιλέξτε τα seeds από
. Μετά την επιβεβαίωση, θα εμφανιστεί η ανωτέρω οθόνη.
6. Ελέγξτε το πρόγραμμα του BT download
Δεν χρειάζεται να ανοίξετε την τηλεόραση για να ελέγξετε το πρόγραμμα του BT
download, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον H/Y σας για το σκοπό αυτό.
Ανοίξτε το λογισμικό ΒΤ, εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ της μονάδας στον περιηγητή,
http://(διεύθυνση ΙΡ):8883.torrent/bt.cgi
Σημείωση: μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ΙΡ από τις «Ρυθμίσεις δικτύου»
(network setup).
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7. Ρύθμιση ήχου
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8. Ρύθμιση βίντεο
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Ρύθμιση ενδιάμεσου χρόνου εμφάνισης φωτογραφιών
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9) Ρυθμίσεις δικτύου
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10) Ρυθμίσεις εξυπηρετητή
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11) Ρυθμίσεις οδηγού CD / DVD
Προϋποθέτει σύνδεση με συσκευή USB DVD
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Νο. 5: ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FIRMWARE ΚΑΙ ΝΜΤ
Όταν υπάρχουν ενημερώσεις υλικολογισμικού (firmware) και λογισμικού
(software),
αυτές
θα
είναι
διαθέσιμες
από
την
ιστοσελίδα
μας
www.egreatworld.com.
Τα αρχεία
και
αφορούν ενημερώσεις firmware και το
αφορά ενημερώσεις λογισμικού.
Το firmware θα πρέπει να εγκατασταθεί πρώτο και να ακολουθήσει το ΝΜΤ.
1) Ανανέωση firmware
Αντιγράψτε τα τρία αρχεία στον οδηγό USB και εισάγετέ τον στην αντίστοιχη
και επιλέξτε
θύρα της μονάδας. Εισέλθετε μέσω του εικονιδίου
για να εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Επιλέξτε τον πιο πρόσφατο κωδικό
firmware με τα κίτρινα γράμματα και εισέλθετε για την ενημέρωση (η
δυνατότητα online ενημέρωσης θα προσφερθεί στο μέλλον).

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην απενεργοποιήσετε ή αφαιρέσετε τον
οδηγό USB. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, η μονάδα θα κάνει reboot
αυτόματα.
2) Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση firmware, συνεχίστε με την ενημέρωση
του ΝΜΤ. Το αρχείο
USB.

θα πρέπει να βρίσκεται ήδη μέσα στον οδηγό
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Επιλέξτε USB.
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Έλεγχος έκδοσης ΝΜΤ
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Νο. 6: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
FIRMWARE ΜΕ FAILSAFE ΠΥΡΗΝΑ
1. Κάντε το αντίστοιχο download από την ιστοσελίδα www.egreatworld.com
2. Κάντε unzip και στα δύο *.bin στον κεντρικό κατάλογο (root) ενός οδηγού
USB και συνδέστε τον στη συσκευή ΝΜΤ.
3. Συνδέστε την έξοδο σήματος συνιστωσών (component) ή σύνθετου
σήματος (composite).
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
5. Ανάλογα με την κατάσταση επαναφοράς, το βίντεο σήματος συνιστωσών ή
σύνθετου σήματος θα εμφανίσει τα ακόλουθα χρώματα:
ΚΟΚΚΙΝΟ – τα απαραίτητα δυαδικά στοιχεία (binaries) εντοπίστηκαν στη
συσκευή USB, έναρξη επαναφοράς
ΑΣΠΡΕΣ ΤΕΛΕΙΕΣ – επαναπρογραμματισμός
ΚΙΤΡΙΝΟ – αποτυχία επαναφοράς
ΑΣΠΡΟ – επιτυχία επαναφοράς
6. Μετά την επιτυχημένη επαναφορά, το firmware θα επανέλθει σε 01-17080612-15-POP-402-000.
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Nο. 7: ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΦΟΝΤΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η λειτουργία θα εκτελεστεί βάσει του λογισμικού ΝΜΤ
1. Κάντε unzip στο αρχείο _theme_.zip στον οδηγό USB και συνδέστε τον με
τη ΝΜΤ.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Αρχείο (File), στη συνέχεια

και πατήστε

. Πάνω στο αρχείο θα εμφανιστεί το σύμβολο (9).
3. Πατήστε
για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού, επιλέξτε τον σκληρό
δίσκο (hdd) και πηγαίνετε στις Φωτογραφίες (photo).
και αντιγράψτε τον επιλεγμένο φάκελο αρχείων στον
4. Πατήστε
κεντρικό κατάλογο (root) των φωτογραφιών, ή μοιραστείτε το σκληρό
δίσκο μέσω δικτύου LAN και αντιγράψτε τα αρχεία αυτά στον κεντρικό
κατάλογο των φωτογραφιών από άλλον Η/Υ.
5. Κάντε όποιες αλλαγές θέλετε στις φωτογραφίες στον κεντρικό κατάλογο
_theme_.
6. Προσοχή: το όνομα και το μέγεθος του νέου αρχείου πρέπει να είναι το ίδιο
με εκείνα του προηγούμενου αρχείου που θέλετε να αντικαταστήσετε.
7. Επιπλέον, το μέγεθος των εικόνων screensaver πρέπει να είναι το πολύ
20ΚΒ λόγω περιορισμών.
8. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, προσαρμόστε το
αρχείο .config του _theme_ με την παράμετρο RRGGBB.
9. Κάντε reboot στη μονάδα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
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No.8: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ε: Γιατί είναι η ταινία πάντα κομμένη όταν παίζει μέσω USB DVD-ROM;
A:
1) Ο ρυθμός bit rate της πηγής είναι πολύ υψηλός για το USB DVD-ROM.
Δοκιμάστε να αντιγράψετε τα αρχεία στο σκληρό δίσκο και προσπαθήστε ξανά.
2) Υπάρχουν λάθη στο αρχείο λόγω πρόκλησης ζημιάς στο δίσκο DVD. Αποφύγετε
να χρησιμοποιήσετε τον εν λόγω δίσκο DVD.
3) Το chipset USB2.0 του DVD-ROM δεν συμμορφώνεται προς το πρότυπο
USB2.0. Δοκιμάστε να αλλάξετε το DVD-ROM.
Ε: Δεν βλέπω τη συσκευή USB
A:
1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή USB.
2) Το καλώδιο USB2.0 αντιμετωπίζει πρόβλημα. Χρησιμοποιείστε το καλώδιο που
περιέχεται στο κουτί.
Ε: Δεν βλέπω το σκληρό δίσκο μετά το reboot.
A:
1) Δεν έχει γίνει μορφοποίηση του σκληρού δίσκου. Δοκιμάστε να του κάνετε
μορφοποίηση.
2) Ο σκληρός δίσκος έχει καταστραφεί. Αλλάξτε τον.
Ε: Γιατί δεν ακούγεται ήχος;
A:
1) Ελέγξτε ότι όλες οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
2) Εάν το αρχείο είναι σε μορφή DTS, συνδέστε τη συσκευή με το AVR. Η συσκευή
δεν υποστηρίζει αποκωδικοποίηση DTS προς το παρόν.
Ε: Γιατί δεν υπάρχει έξοδος σήματος (signal output) στην οθόνη;
A:
1) Ελέγξτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή.
2) Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TV MODE για να εντοπίσετε το κατάλληλο
mode. Το TV MODE θα πρέπει να ταιριάζει με το HDTV σας. Μην πατάτε το
πλήκτρο πολύ γρήγορα για να μπορέσετε να εντοπίσετε την κατάλληλη
επιλογή.
3) Αφότου εντοπίσετε το σωστό mode, μπείτε στο μενού ρυθμίσεων, προσαρμόστε
την έξοδο βίντεο και αποθηκεύστε τις αλλαγές. Το πρόβλημα δεν θα
επανεμφανιστεί.
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