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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

 

 



Αγαπητέ καταναλωτή. 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν αυτό. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης με προσοχή πριν να το χρησιμοποιήσετε, επειδή θα σας δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες για τις λειτουργιές του προϊόντος. 
 
Προφυλάξεις 
 
1. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης με προσοχή πριν να ανοίξετε την 
συσκευασία του προϊόντος και ακολουθήστε με προσοχή όλες τις οδηγίες που αναγράφει. 
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μονός 
σας το προϊόν. Όλες οι διαδικασίες επισκευής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
3. Η πρίζα που θα συνδέσετε το προϊόν θα πρέπει να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις 
τροφοδοσίας του προϊόντος. 
4. Μην τοποθετείτε το προϊόν δίπλα από καναπέδες, κουρτίνες και μην το εκθέτετε σε 
απευθείας ηλιακό φως η σε τοποθεσία με υγρασία για να αποφύγετε πρόκληση ζημιάς στο 
προϊόν. 
5. Παρακαλούμε να καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό πανί, χωρίς την χρήση διαλυτικών η 
άλλων χημικών καθαριστικών. 
6. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος από την πρίζα αν δεν 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα η/και κατά 
την διάρκεια καταιγίδας. 
 
Τροφοδοσία του προϊόντος 
 
Α. Επιτοίχιος φορτιστής 
Το προϊόν πρέπει να τροφοδοτηθεί με επιτοίχιο φορτιστή τάσης 100-240V. 
 
Β. Φορτιστής αυτοκίνητου 
Χρησιμοποιήστε ένα φορτιστή αυτοκίνητου με τάση 12V, τον οποίο θα πρέπει να συνδέσετε 
στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματος σας, για να τροφοδοτήσετε το προϊόν. 
 
Λήψη ψηφιακών καναλιών 
 
Συνδέστε ένα καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας του προϊόντος. Πιέστε το πλήκτρο 
INPUT και επιλέξτε την πηγή εισόδου DTV. Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, 
θα σας ζητηθεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία συντονισμού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
ψηφιακών καναλιών. 
 
Υποδοχές AV IN 
 
Στην υποδοχή AV IN μπορείτε να συνδέσετε καλώδια άλλων συσκευών εικόνας/ήχου οι 
οποίες επιθυμείτε να αναπαράγουν περιεχόμενο στο προϊόν. Πιέστε το πλήκτρο INPUT και 
επιλέξτε την πηγή εισόδου AV για να αναπαραχθεί αντίστοιχα το περιεχόμενο από την 
συνδεδεμένη συσκευή. 
 
Υποδοχές USB/TF 
 
Συνδέστε ένα αποθηκευτικό μέσο USB η μια κάρτα TF (MicroSD) στις υποδοχές του 
προϊόντος για να αναπαράγετε τα αρχεία πολυμέσων τους προς το προϊόν. Πιέστε το πλήκτρο 
INPUT και επιλέξτε την πηγή εισόδου USB/CARD MODE. 
 
 
 
 



Λήψη αναλογικών τηλεοπτικών προγραμμάτων 
 
Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στο προϊόν. Το προϊόν θα πραγματοποιήσει λήψη αναλογικών 
τηλεοπτικών προγραμμάτων αυτόματα. 
 
 
Απεικόνιση των μερών του προϊόντος 
 

 
 
1. Υποδοχή καλωδίου κεραίας 
3. Πλήκτρο AV IN 
5. Υποδοχή καλωδίου ακουστικών 
7. Υποδοχή USB 
8. Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας 
9. Διακόπτης ON/OFF 
10. Υποδοχή κάρτας TF (MicroSD) 
11. Υποδοχή καλωδίου ήχου 
 
Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα είναι καθαρά για λόγους αναφοράς, λόγω του ότι υπάρχουν 
διαφορετικά μοντέλα με διαφορετικές τοποθεσίες στις υποδοχές πάνω στο προϊόν. Λόγω της 
συνεχούς βελτίωσης στα προϊόντα μας, η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει. 
Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν επιβεβαιώνοντας την κάθε υποδοχή πάνω του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επεξήγηση των πλήκτρων του προϊόντος 
 
• VOL+: Αύξηση έντασης ήχου 
• VOL-: Μείωση έντασης ήχου 
• CH+: Μετάβαση στο επόμενο κανάλι 
• CH-: Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι 
• MENU: Πλήκτρο μετάβασης στο μενού/Επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη 
• INPUT: Πλήκτρο εναλλαγής πηγής εισόδου 
• : Πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα πάνω/Μετάβαση σε προηγούμενο τραγούδι. 
• : Πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα κάτω/Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. 
• : Πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα αριστερά/Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω. 
• : Πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα δεξιά/Γρήγορη μετάβαση προς τα μπροστά. 
• : Επιστροφή στο μενού USB η έξοδος από το μενού ρυθμίσεων. 
• ENTER: Πλήκτρο επιβεβαίωσης επιλογής. 
• POWER: Πλήκτρο μετάβασης σε κατάσταση αναμονής. 
Σημείωση: Οι παραπάνω περιγραφές είναι καθαρά για λόγους αναφοράς, λόγω του ότι 
υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα με διαφορετικές τοποθεσίες στα πλήκτρα πάνω στο προϊόν. 
Λόγω της συνεχούς βελτίωσης στα προϊόντα μας, η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να 
διαφέρει. Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν επιβεβαιώνοντας την κάθε υποδοχή πάνω του. 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Εντοπισμός συχνότητες καναλιών:  ATV: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz, DTV VHF: 50 

MHz ~ 230 MHz, DTV UHF: 474 MHZ ~ 862 MHZ 
• Οθόνη: Έγχρωμη TFT-LED 
• Υποδοχές: Κεραίας, καλωδίου τροφοδοσίας, USB, AV, ακουστικών, διακόπτης ON/OFF. 
• Έξοδος ήχου: 2W (μεγίστη) 
• Ηχεία: Δυο ηχεία Ø 32 mm στρογγυλού τύπου 
• Τροφοδοσία: DC 12 V 
• Κατανάλωση: Περίπου 18 W 
Σημείωση: Η εταιρία διαθέτει το δικαίωμα να αλλάξει τα παραπάνω χαρακτηριστικά για 
λόγους περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης υπηρεσιών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βασικές λειτουργιές του τηλεχειριστηρίου 
 

 
 
Σημειώσεις:  
• Να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο στον δέκτη υπέρυθρων του προϊόντος όταν το 

χρησιμοποιείτε.  
• Αποφεύγετε την πίεση, πτώση, έκθεση σε υγρασία η αποσυναρμολόγηση του 

τηλεχειριστηρίου. 
• Αποφύγετε την γρήγορη και ταυτόχρονη πίεση πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Το 

χρονικό διάστημα ανάμεσα σε 2 λειτουργιές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα. 

 
1. Απομακρυσμένη λειτουργία στις πήγες εισόδου DTV/ATV/AV/USB/CARD. 
• POWER: Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το προϊόν. Αν δεν 

πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πιέστε τον 
διακόπτη ON/OFF στο προϊόν για να το απενεργοποιήσετε. 

• MUTE: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να πραγματοποιήσετε σίγαση ήχου. Πιέστε το ξανά 
η πιέστε τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης ήχου για να επαναφέρετε την στάθμη ήχου στο 
προηγούμενο επίπεδο. 

• VOL+/VOL-: Πιέστε το πλήκτρο VOL+ για να αυξήσετε την ένταση ήχου και το 
πλήκτρο VOL- για να μειώσετε την ένταση ήχου. 

• CH+/CH-: Πιέστε το πλήκτρο CH+ για να μεταβείτε στο επόμενο κανάλι και το πλήκτρο 
CH- για να μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι. 

• RETURN: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 
• INPUT: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να αλλάξετε την επιλεγμένη πηγή εισόδου. 
• PVR/SEC: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ξεκινήσετε εγγραφή σε μια συσκευή USB. 
• : Πλήκτρα κατευθύνσεων. 
• MENU: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του προϊόντος. 
 
 
 
 
 



Σημείωση: Για να επιλέξετε την πηγή εισόδου 
 

 
 
• Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εμφανίσετε την λίστα πηγών εισόδου. 
• Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου και το πλήκτρο 

ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
• Το προϊόν θα μεταβεί στην πηγή εισόδου που επιλέξατε. 
 
2. Οδηγίες πλήκτρων τηλεχειριστηρίου στην πηγή εισόδου DTV 
• SUB-T: Πραγματοποιεί εμφάνιση η απόκρυψη των υποτίτλων (αν είναι διαθέσιμοι). 
• SEARCH: Πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση του πάνελ. 
• MENU: Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων. 
• EPG: Εμφανίζει τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG). 
• : Πραγματοποιούν μετάβαση στο προηγούμενο η επόμενο 

κανάλι/πλήκτρα κατευθύνσεων. 
• : Πραγματοποιούν μείωση η αύξηση έντασης ήχου/πλήκτρα κατευθύνσεων. 
• ENTER: Πραγματοποιεί επιβεβαίωση της επιλογής σας. 
• RETURN: Πραγματοποιεί επιστροφή στο προηγούμενο μενού η έξοδος από το μενού 

ρυθμίσεων. 
• ΤΤΧ: Εμφάνιση της λειτουργιάς Teletext. 
• FAV: Εμφανίζει την λίστα αγαπημένων προγραμμάτων. 
• INFO: Εμφανίζει τις πληροφορίες του τρέχοντος προγράμματος για το επιλεγμένο 

κανάλι. 
• AUDIO: Πραγματοποιεί εναλλαγή του καναλιού ήχου (αν είναι διαθέσιμο) 
• Πλήκτρα χρωμάτων (RED/GREEN/YELLOW/BLUE): Πλήκτρα λειτουργιών ανάλογα 

με το επιλεγμένο μενού. 
 
3. Μενού ρυθμίσεων του προϊόντος 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. 
• Πιέστε τα πλήκτρα κατευθύνσεων για να περιηγηθείτε στην ρύθμιση που επιθυμείτε. 
• Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε το υπομενού η για να επιλέξετε 

αντικείμενα του μενού. 
• Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 
• Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων. 



Α. Μενού CHANNEL 
 

 
 
1. Επιλέξτε την πηγή εισόδου ATV/DTV.  
2. Πιέστε το πλήκτρο MENU και στην συνέχεια επιλέξτε Auto Search/DTV Manual 
Search/ATV Manual Search για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια. 
3. Εφόσον επιλέξετε Auto Search, επιλέξτε τον τύπο αναζήτησης (DTV+ATV, ATV, DTV). 
Στην συνέχεια επιλέξτε την χώρα που μένετε και πιέστε το ΟΚ για να ξεκινήσει η αυτόματη 
αναζήτηση καναλιών. 
4. Μόλις ολοκληρωθεί η αυτόματη αναζήτηση, πιέστε τα πλήκτρα CH+/CH- για να επιλέξετε 
το κανάλι που επιθυμείτε. 
• Channel Edit: Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες των καναλιών DTV/ATV. 
• Signal Information: Εμφανίζει πληροφορίες για το σήμα των καναλιών. 
Σημείωση: Αν οι ρυθμίσεις στο μενού είναι με γκρι χρώμα και δεν μπορούν να επιλεχθούν, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει την πηγή εισόδου DTV/ATV για να μπορείτε 
να τις αλλάξετε. 
 
Β. Μενού PICTURE 
 

 
 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων και στην συνέχεια τα 

πλήκτρα  για να επιλέξετε το μενού PICTURE.  
• Picture Mode: Personal/Dynamic/Standard/Mild. 
• Color Temperature: Personal./Cold/Normal/Warm. 
• Noise Reduction: Low/Middle/High/Off. 
 
 



Γ. Μενού SOUND 
 

 
 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων και στην συνέχεια τα 

πλήκτρα  για να επιλέξετε το μενού SOUND.  
• Sound Mode: Standard/Music/Movie/Sports/Personal. 
• Balance: Πραγματοποιεί ρύθμιση του επιπέδου ήχου ο οποίος βγαίνει από το αριστερό 

και δεξί ηχείο του προϊόντος.  
• Auto Volume: Όταν ενεργοποιήσετε αυτή την ρύθμιση, η γρήγορη αλλαγή έντασης ήχου 

θα ομαλοποιηθεί. 
• Surround Sound: SURROUND/OFF 
• Οι επιλογές AD Switch/SPDIF MODE/SPDIF Audio Delay, μπορούν να ρυθμιστούν 

μόνο στην πηγή εισόδου DTV. 
 
Δ. Μενού TIME 
 

 
 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων και στην συνέχεια τα 

πλήκτρα  για να επιλέξετε το μενού ΤΙΜΕ.  
• Clock: Ρυθμίζει την ώρα του προϊόντος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 

Date/Month/Year/Hour/Minute. 
• Off Time: Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μέχρι την στιγμή που το προϊόν θα αρχίσει την 

αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερόλεπτων για την αυτόματη απενεργοποίηση. 
• On Time: Επιλέξτε την διάρκεια σε λεπτά μέχρι την προγραμματισμένη ενεργοποίηση 

του προϊόντος (Sleep) 
• Sleep Timer: 240/180/120/90/60/30/20/10 λεπτά 
• Auto Sleep: Off/5Hours/4Hours/3Hours. 



Ε. Μενού OPTION 
 

 
 
 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων και στην συνέχεια τα 

πλήκτρα  για να επιλέξετε το μενού OPTION.  
• OSD Language: Ορίστε την γλώσσα του μενού ρυθμίσεων του προϊόντος. 
• Audio Language: Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου. 
• Subtitle Language: Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων. 
• PVR File System: Ορίστε την εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος DTV, ελέγξτε την 

διαθέσιμη διάρκεια αποθήκευσης του αποθηκευτικού μέσου USB, την ταχύτητα 
εγγραφής και την διάρκεια Time Shift. 

• Restore Default: Πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές 
τιμές. 

• OSD Timer: Ορίζει την διάρκεια που θα εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΤ. Μενού LOCK 
 

 
 
• Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων και στην συνέχεια τα 

πλήκτρα  για να επιλέξετε το μενού LOCK.  
• Πριν να μεταβείτε στο μενού αυτό, εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό (0000) για να 

μπορέσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του. 
• Lock System: Αν ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, μπορεί να κλειδωθεί σημαντικό 

τμήμα του μενού του προϊόντος, όπως η αναζήτηση καναλιών και η επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων. Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές 
αυτές, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πιέστε την επιλογή Cancel Lock 
για να ακυρώσετε το κλείδωμα. 

• Set Password: Ορισμός του κωδικού πρόσβασης. 
• Block Channel: Ορίστε τα κανάλια στα οποία θέλετε να υπάρχει περιορισμός προβολής. 
• Parental Control: Ορίστε το επίπεδο ηλικίας του θεατή (από 4 έως 18 χρόνων) ώστε να 

επιτρέπεται η προβολή μόνο των καναλιών που αντιστοιχούν στην ορισμένη ηλικία (αν 
υποστηρίζεται από το κανάλι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Πηγή εισόδου USB/CARD 
• Πιέστε το πλήκτρο INPUT για να εμφανίσετε την λίστα πηγών εισόδου. 
• Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου και το πλήκτρο 

ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
• Το χρώμα του εικονιδίου επισημαίνει αν το προϊόν έχει εντοπίσει αποθηκευτικό μέσο 

USB. Αν είναι κίτρινο έχει εντοπίσει, ενώ αν είναι λευκό δεν έχει εντοπίσει. 
 

 
 
• Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε το εικονίδιο PHOTO/MUSIC/MOVIE/TEXT 

και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να μεταβείτε στην αντίστοιχη κατηγορία πολυμέσων. 
 

 
 
• Επιλέξτε C και στην συνέχεια πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο υπομενού. 
 
Α. Αναπαραγωγή αρχείων φωτογραφιών (PHOTO) 
 

 
 
1. Εισάγετε το αποθηκευτικό μέσο USB στην υποδοχή USB του προϊόντος. 
2. Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε PHOTO και πιέστε ENTER για να μεταβείτε 
στο υπομενού. 
3. Επιλέξτε C και στην συνέχεια πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο υπομενού. 
4. Επιλέξτε την φωτογραφία που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  για να την 
αναπαράγετε. Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην προηγούμενη φωτογραφία και το 
πλήκτρο  για να μεταβείτε στην επόμενη φωτογραφία. 
5. Πιέστε Return για να βγείτε από το μενού PHOTO. 
 
 



Β. Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής (MUSIC) 
 

 
 
1. Εισάγετε το αποθηκευτικό μέσο USB στην υποδοχή USB του προϊόντος. 
2. Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε MUSIC και πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο 
υπομενού. 
3. Επιλέξτε C και στην συνέχεια πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο υπομενού. 
4. Επιλέξτε το αρχείο μουσικής που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  για να το 
αναπαράγετε. Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο μουσικής και 
το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο μουσικής. 
5. Πιέστε Return για να βγείτε από το μενού MUSIC. 
 
Γ. Μενού MOVIE 
 

 
 
1. Εισάγετε το αποθηκευτικό μέσο USB στην υποδοχή USB του προϊόντος. 
2. Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε MOVIE και πιέστε ENTER για να μεταβείτε 
στο υπομενού. 
3. Επιλέξτε C και στην συνέχεια πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο υπομενού. 
4. Επιλέξτε το αρχείο βίντεο που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  για να το 
αναπαράγετε. Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο βίντεο η 
κεφάλαιο και το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο βίντεο η κεφάλαιο. 
5. Πλοηγηθείτε στο εικονίδιο info κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του αρχείου βίντεο για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή εμφάνισης υποτίτλων. 
6. Πιέστε Return για να βγείτε από το μενού MOVIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Δ. Μενού TEXT 
 

 
 
1. Εισάγετε το αποθηκευτικό μέσο USB στην υποδοχή USB του προϊόντος. 
2. Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε TEXT και πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο 
υπομενού. 
3. Επιλέξτε C και στην συνέχεια πιέστε ENTER για να μεταβείτε στο υπομενού. 
4. Επιλέξτε το αρχείο κειμένου που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  για να το 
αναπαράγετε. Πιέστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα και πιέστε το 
πλήκτρο  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. 
5. Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο κειμένου και το πλήκτρο 

 για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο κειμένου. 
6. Πιέστε Return για να βγείτε από το μενού TEXT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Πριν να επιστρέψετε το προϊόν στο σημείο αγοράς 
 
Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, πριν να το επιστρέψετε στο σημείο αγοράς, 
ακολουθήστε τα παρακάτω: 
 

Πρόβλημα Αίτια 

Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν ακούγεται 
ήχος στο προϊόν 

Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλο 
τροφοδοτικό για το προϊόν. 

Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν δεν έχει 
απενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο η 
από τον διακόπτη ON/OFF του προϊόντος 

Δεν εμφανίζεται εικόνα στο προϊόν 

• Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει σωστό 
κανάλι. 

• Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει την 
σωστή πηγή εισόδου. 

Δεν ακούγεται ήχος από το προϊόν 
• Επιβεβαιώστε αν έχετε χαμηλώσει 

τελείως την ένταση ήχου η αν έχετε 
επιλέξει λάθος σύστημα ήχου. 

Η εικόνα είναι θολή η ασταθής 

• Επιβεβαιώστε ότι η κεραία που έχετε 
συνδέσει στο προϊόν έχει ρυθμιστεί 
σωστά. 

• Το σήμα από το καλώδιο είναι αδύναμο. 

Εμφανίζονται είδωλα (διπλή εικόνα) 
• Το τηλεοπτικό σήμα αντανακλά από 

διπλανά κτίρια και η κεραία που είναι 
συνδεδεμένη στο προϊόν το λαμβάνει. 

Εμφανίζονται χιόνια στην οθόνη 

• Το τηλεοπτικό σήμα ενδέχεται να 
επηρεάζεται από παράσιτα ηλεκτρικών 
κυμάτων από οχήματα, τρένα, καλώδια 
υψηλής τάσης η φωτισμό νέον. 

Το περιεχόμενο στην οθόνη δεν είναι 
έγχρωμο 

• Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει σωστή 
τιμή στην ρύθμιση Color. 

• Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει σωστή 
τιμή στην ρύθμιση Color System. 

• Το τηλεοπτικό σήμα ενδέχεται να είναι 
αδύναμο. 

• Επιβεβαιώστε αν είναι ενεργή η ρύθμιση 
Color Elimination. 

Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο από 
αποθηκευτικό μέσο USB 

• Επιβεβαιώστε ότι έχετε συνδέσει σωστά 
το αποθηκευτικό μέσο USB στην 
υποδοχή USB του προϊόντος. 

• Επιβεβαιώστε ότι το αποθηκευτικό μέσο 
USB έχει διαμορφωθεί με κατάλληλο 
σύστημα αρχείων για να μπορεί να 
αναγνωριστεί από το προϊόν. 

 


