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1.  Πληροφορίες Ασφάλειας
Παρακάτω περιέχονται σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας 
βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε 
διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ 
ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

1. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην επιχειρείτε να ανοίξετε το κάλυμμα της 
συσκευής. Η συσκευή χρησιμοποιεί AC220~240V και μπορεί να εκτεθείτε σε 
επικίνδυνη τάση.

2. Για να καθαρίσετε την συσκευή να την αποσυνδέετε πρώτα από το ρεύμα. 
Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά η σπρέι. Χρησιμοποιείστε μόνο στεγνό 
πανί.

3. Θα παρατηρήσετε ότι η συσκευή έχει διάφορες εγκοπές και ανοίγματα. 
Χρησιμεύουν για εξαερισμό της συσκευής ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία της συσκευής για την προστασία της από υπερθέρμανση. Τα 
καλύμματα δεν πρέπει να καλύπτονται από άλλες συσκευές. Μην τοποθετείτε 
τίποτα επάνω στην συσκευή γιατί θα μπλοκάρετε τις εγκοπές εξαερισμού και 
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση. 

4.Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως 
καλοριφέρ, θερμάστρες, και άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) 
που παράγουν θερμότητα.

Service
Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή από μόνοι σας, καθώς το 
άνοιγμα της συσκευής μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη υψηλή τάση. 
Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό service.
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3.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
3.1 ReDi 211

3.1.1 Πρόσοψη

3.1.2 Οπίσθια Όψη
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3.2   Τηλεχειριστήριο

1. STANDBY (ενεργοποίησης / απενεργοποίηση)

2. Αριθμητικά πλήκτρα

3. INFO (Πληροφορίες για τα τρέχοντα δεδομένα των καναλιών / οδηγός λειτουργίας)

4. Menu (Ανοίξτε και κλείστε την οθόνη μενού)

5. Πλοήγηση : Πλήκτρα  που χρησιμοποιούνται για 

την πλοήγηση στο μενού της συσκευής

6. OK (Επιβεβαίωση μιας επιλογής σε ένα μενού)

7. RECORD (Εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος)

8. VOL+,-
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9. TTX (Άνοιγμα TELETEXT)

10. MEDIA (Εισαγωγή στην Διαχείριση Εγγραφών)

11. Previous/Next

12. USB (Εισαγωγή στα Αρχεία)

13. MUTE (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση φωνής)

14. EPG (Άνοιγμα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος)

15. AUDIO (Επιλέξτε λειτουργία ήχου και audio track)

16. SUBTITLE (Υπότιτλοι On / Off)

17. TV/RADIO (Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου)

18. Recall (αναπαραγωγή προηγούμενου προγράμματος)

19. EXIT (Έξοδος από το μενού)

20. STOP (Παύση της αναπαραγωγής του προγράμματος ή της εγγραφής)

21. CH+/-

22. FAV (Ανοίξτε τον κατάλογο αγαπημένων)

23. PLAY

24. Search backward /forward

25. PAUSE (Παύση / Ενεργοποίηση Τime shift)

26. ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ κουμπιά (Για διαδραστική λειτουργία / 

Κουμπιά λειτουργίας Υπομενού)
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4.  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1   Γενικά
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι τηλεόρασης και άλλων συσκευών που 
μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή. Σε αυτόν τον οδηγό θα δείτε μερικούς από 
τους πιο συνηθισμένους τρόπους.

4.2 Σύνδεση με την τηλεόραση

1. Κεραία

2. Καλώδιο RF

3. Καλώδιο Scart

4. Καλώδιο HDMI

4.3   Σύνδεση με ενισχυτή

5. Ομοαξονικό καλώδιο
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5.  ΕΚΚΙΝΗΣΗ

5.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά
Τη πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό δέκτη, θα εμφανιστεί το 
Μενού <Καλωσορίσματος> στην οθόνη σας. Πιέστε τα βελάκια στο 
τηλεχειριστήριο για να εγκαταστήσετε την Περιοχή (Ελλάδα), Γλώσσα 
(Ελληνικά) , Σύστημα (PAL)  και Αναλογία Οθόνης (ανάλογα με τον τύπο 
τηλεόρασης που έχετε μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ λειτουργίας “16:9” για 
ευρεία οθόνη, “4:3”, και “αυτόματο” όπου ο δέκτης θα επιλέξει την λειτουργία 
αυτόματα ανάλογα με τον τύπο οθόνης που έχετε).

Επιλέξτε το <ΟΚ> στο κάτω μέρος της οθόνης σας και πιέστε το κουμπί <ΟΚ> 
στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών.

5.2 Εγκατάσταση
Για να μπορέσετε να αναζητήσετε κανάλια ύστερα από την εκκίνηση της 
συσκευής για πρώτη φορά ακολουθήστε τα παρακάτω: 

5.2.1   Αναζήτηση Καναλιών

1. Επιλέξτε την <Αναζήτηση Καναλιών>, πιέστε το κουμπί <ΟΚ> στο 
τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο Μενού Αναζήτησης Καναλιών.

2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αναζήτησης, Μπάντα 
Αναζήτησης(Scan Band), Αριθμός Καναλιού (Channel No), Συχνότητα 
(Frequency) και Εύρος Συχνοτήτων (Bandwidth), μετά επιλέξτε το 
<Αναζήτηση>(Search) και τέλος πιέστε το  <ΟΚ> για να ξεκινήσει η 
Αυτόματη Αναζήτηση.
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5.2.2 Αυτόματη Αναζήτηση 

Εδώ μπορείτε να κάνετε αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

Επιλέξτε την χώρα. 
Επιλέξτε Μόνο ελεύθερα κανάλια ένα επιθυμείτε να αναζητήσετε μόνο τα 
κανάλια που δεν είναι κωδικοποιημένα. 
Πατήστε Αναζήτηση για να ξεκινήσει η αναζήτηση και αποθήκευση των 
καναλιών.

5.2.3 LCN
Όταν το LCN είναι ενεργοποιημένοo, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των 
καναλιών μετά την αναζήτηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση με το να ορίζετε τη <Τοπική 
αναζήτηση> σε ΟΝ/ΟFF. 
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6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

6.1 Αλλαγή Καναλιών
Υπάρχουν τρεις τρόποι για την επιλογή καναλιών
1. Πλοήγηση στη λίστα καναλιών:

Για να αλλάξετε κανάλια πατήστε τα πάνω και κάτω βελάκια στο 
τηλεχειριστήριο.
2. Επιλογή Αριθμού: 

Πληκτρολογείστε τον αριθμό καναλιού απευθείας με το να πατήσετε τους 
αριθμούς στο τηλεχειριστήριο.

3. Επιλέξτε στην οθόνη σας:
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι από τη λίστα που 
απεικονίζεται στην οθόνη σας. Αυτή η λίστα απεικονίζεται όταν 
χρησιμοποιείτε το κυρίως μενού  της συσκευής. 

6.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG)
Με τον ψηφιακό δέκτη μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή στην οθόνη της 
τηλεόρασης σας, πληροφορίες που αφορούν την εκπομπή που 
παρακολουθείτε , το πρόγραμμα κάθε καναλιού κτλ :
1. Πιέστε το κουμπί <EPG> στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού 
πληροφοριών.
2. Πιέστε τα βελάκια για να διαλέξετε μεταξύ της Λίστας καναλιών, 

Προγράμματος, του επιλεγμένου καναλιού, καθώς και τα τρέχοντα/επόμενα 
θεάματα.

3. Πιέστε το πράσινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή να ανοίξει ή να 
κλείσει όποτε εσείς το θελήσετε, να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης, 
καθώς και να προγραμματίσετε την εγγραφή κάποιας μελλοντικής εκπομπής.
4. Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να εισέλθετε στο <step time> μενού.
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα και τις 
εκπομπές κάθε καναλιού, με βάση την ώρα ή την ημέρα. Πχ μπορείτε να δείτε 
το πρόγραμμα  κάποιου καναλιού 2 ή 3 μέρες μετά κτλ 
5.Αν θελήσετε να πάτε πίσω στο κανάλι που βλέπατε απλά πατήστε πάλι το 
κουμπί <EPG> .  



ReDi 215A Εγχειρίδιο Χρήσης

Κορίνθου 11, 14451 Μεταμόρφωση, Τηλ: 210-8098700, Fax: 210-6122512
Site: www.crypto.gr, Email: crypto@crypto.gr

12

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
7.1 Μενού Κανάλι
1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε <Κανάλι> και μετά πιέστε 

το Δεξιά βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία 

και μετά πιέστε το <ΟΚ> για να μπείτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

7.2 Λίστα Καναλιών TV

Στο μενού Λίστα Καναλιών TV μπορείτε να κλειδώσετε, να διαγράψετε να 
αλλάξετε θέση στα κανάλια κλπ.
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FAV: Μπορείτε να προσθέσετε ένα κανάλι στην λίστα των αγαπημένων.
Πατήστε το πλήκτρο FAV στο τηλεχειριστήριο και θα επιλεχθεί το εικονίδιο FAV
στην οθόνη.
Με τα πλήκτρα πλοήγησης διαλέξτε το κανάλι που θέλετε και πατήστε ΟΚ.
Στην συνέχεια επιλέξτε σε ποια ομάδα αγαπημένων θέλετε να προσθέσετε το 
κανάλι και πατήστε ΟΚ.
Πατήστε το πλήκτρο EXIT και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα 
κανάλια.
Όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο FAV για να εξέλθετε από την λειτουργία 
αγαπημένων.

Κλείδωμα: Μπορείτε να κλειδώσετε ένα κανάλι ώστε να απαιτείται κωδικός για 
την προβολή του.
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο και η επιλογή Κλείδωμα θα επιλεχθεί στην 
οθόνη.
Εισάγετε τον κωδικό σας (προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000).
Τώρα κάθε φορά που θα θέλετε να δείτε το συγκεκριμένο κανάλι θα πρέπει να 
εισάγετε τον κωδικό.
Επαναλάβετε την διαδικασία για όλα τα κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε.
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο για να εξέλθετε από την διαδικασία 
κλειδώματος.

Παράλειψη: Μπορείτε να παραλείψετε κάποια κανάλια από την λίστα σας 
χωρίς να τα διαγράψετε.
Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο και θα επιλεχθεί το εικονίδιο Παράλειψη στην 
οθόνη.
Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε και πατήστε ΟΚ.
Το συγκεκριμένο κανάλι θα παραλείπεται όταν αλλάζετε κανάλια και δεν θα το 
βλέπετε.
Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο για να εξέλθετε από την λειτουργία Παράλειψη.

Μετακίνηση: Μπορείτε να μετακινήσετε τα κανάλια στην θέση που εσείς 
επιθυμείτε.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο και θα επιλεχθεί το εικονίδιο Μετακίνηση στην 
οθόνη.
Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε ΟΚ.
Το κανάλι τώρα είναι επιλεγμένο και μπορείτε να το μετακινήσετε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ 
στην θέση που επιθυμείτε.
Πατήστε ξανά ΟΚ για να αφήσετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση.
Επαναλάβετε και για τα υπόλοιπα κανάλια και πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο 
για να εξέλθετε από την λειτουργία μετακίνησης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η λειτουργία LCN είναι ενεργή τα κανάλια θα διατηρούν τον 
αριθμό τους. Εάν η λειτουργία LCN είναι ανενεργή τότε τα κανάλια θα πάρουν 
τον αριθμό της θέσης που τα έχετε μετακινήσει.

Επεξεργασία: Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότερες ρυθμίσεις 
καναλιών όπως Μετονομασία, Ταξινόμηση και Διαγραφή.

7.3 Λίστα Καναλιών Ράδιο

Εδώ μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με το μενού καναλιών TV.

7.4 Διαγραφή όλων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια.
Θα χάσετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και όποιες ρυθμίσεις έχετε κάνει σε 
αυτά.
Πατήστε ΝΑΙ για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή.
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8.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
8.1 Μενού Ρυθμίσεις
Το μενού Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε Γλώσσα, Σύστημα TV, Τοπική 
Ώρα, Προγραμματισμό Εγγραφής, Γονικό Έλεγχο, Ρυθμίσεις Μενού και 
Αγαπημένα.
1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Ρυθμίσεις 

Συστήματος> και μετά πιέστε το Δεξιά βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή 

λειτουργία και μετά πιέστε το <ΟΚ> για να μπείτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί < Έξοδος > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το 
Μενού.

8.2 Γλώσσα
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα. .

8.3 Σύστημα TV
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε Ανάλυση, Αναλογία Οθόνης, Έξοδο 
Εικόνας, Ψηφιακή Έξοδο Ήχου.
Ανάλυση Βίντεο: By Source/By NativeTV/480i/480p/576i/576p/720p/
1080i/1080p 
Αναλογία Οθόνης: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Έξοδος Βίντεο: CVBS/RGB 
Ψηφιακή Έξοδος Ήχου: LPCM Out/ BS Out
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8.4 Ορισμός τοπικής ώρας
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή και την ώρα. 
Περιοχή: Αυτό το μενού σας επιτρέπει την αλλαγή περιοχής.

Χρήση GMT: Αυτό το μενού σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το GMT. Οι 
επιλογές είναι Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.

Απόκλιση GMT: Αυτό το μενού είναι ενεργό μόνο όταν επιλεγεί από τον 
χρήστη στο GMT μενού. Η ώρα GMT διακυμαίνεται από "-11:30 
~ +12:00", αυξάνοντας ανά τριάντα λεπτά.

Ημερομηνία: Η <Ημερομηνία> και η <Ώρα> μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν 
απενεργοποιηθεί η χρήση GMT από το μενού.

Ώρα: Πιέστε ΟΚ και μετά πιέστε τα νούμερα του τηλεχειριστηρίου για 
να εισάγετε την ώρα.

8.5 Προγραμματισμός Εγγραφής
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίζεται τον χρονοδιακόπτη προγράμματος. 
Συχνότητα : Off./ Μία φορά / Καθημερινά/ Εβδομαδιαία 
Εγγραφή-Αφύπνιση: Κανάλι / Εγγραφή 
Κανάλι : Μπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης.

Ημερομηνία Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και μετά τα νούμερα για να εισάγετε 
ημερομηνία αφύπνισης.

Ώρα Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και μετά τα νούμερα για να εισάγετε χρόνο 
αφύπνισης.

Διάρκεια: Πιέστε ΟΚ και μετά τα νούμερα για να εισάγετε χρόνο 
διάρκειας.
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8.6 Γονικός Έλεγχος
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να κλειδώνετε το μενού εγκατάστασης και 
καναλιών και να αλλάζετε τον κωδικό.
1. Στις Ρυθμίσεις επιλέξτε <Γονικός Έλεγχος> και πιέστε το κουμπί ΟΚ, θα σας 

ζητηθεί να εισάγετε κωδικό (ο κωδικός εργοστασίου είναι 0000).
2. Εφόσον εισάγετε τον σωστό κωδικό πατώντας τους αριθμούς στο 

τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί το μενού γονικού ελέγχου.
Κλείδωμα Μενού: Αυτό το μενού σας επιτρέπει να κλειδώσετε το μενού 

εγκατάστασης και Διαμόρφωσης. Όταν θελήσετε να 
ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Αναζήτηση Καναλιού, θα 
πρέπει να εισάγετε τον κωδικό. Μπορείτε να ορίσετε το 
Κλείδωμα του μενού σε Ενεργ./Απενεργ..

Κλείδωμα Καναλιού: Off /AGE 4 -AGE 18 
Νέος Κωδικός: Για να αλλάξετε τον κωδικό. 
Επιβεβαίωση Κωδικού: Για να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό.   

8.7 Ρυθμίσεις Μενού
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε την Διάρκεια Εμφάνισης του μενού, 
την Διαφάνεια , καθώς και την φόρτωση των εργοστασιακών ρυθμίσεων του 
μενού. 
Διάρκεια : 1-10
Διαφάνεια: Για να ορίσετε τη Διαφάνεια του μενού σε Off./ 

10%/20%/30%/40%.



ReDi 215A Εγχειρίδιο Χρήσης

Κορίνθου 11, 14451 Μεταμόρφωση, Τηλ: 210-8098700, Fax: 210-6122512
Site: www.crypto.gr, Email: crypto@crypto.gr

18

8.8 Αγαπημένα
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να μετονομάσετε μία ομάδα αγαπημένων.
1. Στο Μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε <Αγαπημένα> και πιέστε το κουμπί ΟΚ για 

να εισέλθετε στο μενού Αγαπημένα.
2. Επιλέξτε τις επιθυμητές Ομάδες, πιέστε το κουμπί ΟΚ για να ανοίξει το 

πληκτρολόγιο στην οθόνη σας. Επιλέξτε και γράψτε γράμματα και αριθμούς 
χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο και μετά το κουμπί ΟΚ για 
Επιβεβαίωση. Όταν Τελειώσετε διαλέξτε την επιλογή ΟΚ στην οθόνη σας για 
επιβεβαίωση.

3. Πιέστε το κουμπί < Έξοδος > για να εξέλθετε από αυτό το μενού..

8.9 Ηχητική περιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηχητική περιγραφή ενός προγράμματος 
για άτομα με προβλήματα όρασης εφόσον η υπηρεσία παρέχεται από το 
κανάλι.

Υπηρεσία περιγραφής: ON/ OFF

Προεπιλογή: ON/ OFF για να ακούγεται η περιγραφή σαν προεπιλεγμένος 
ήχος

Ενταση περιγραφής: -3 - 3
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8.10 Άλλο

Τροφοδοσία Κεραίας: Ενεργοποιεί τροφοδοσία με τάση 5V στην κεραία.

Τύπος καναλιών ¨Ολα/ Ελεύθερα/ Κωδικοποιημένα

Βομβητής: ON/ OFF (κατά την χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών παράγεται 
ένας ήχος ότνα υπάρχει σήμα

Αυτόματη Αναμονή: OFF/ 3Hour/ 30min/ 1Hour/ 2Hour
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9.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ
9.1 Κύριο Μενού Εργαλεία
1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Εργαλεία> και μετά 

πιέστε το Δεξί βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία 

και μετά πιέστε το <ΟΚ> για να μπείτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί < Έξοδος > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το 

Μενού.

9.2 Πληροφορίες
Αυτό το μενού σας δίνει πληροφορίες για παραμέτρους όπως το boot loader, 
main code, radio back, country band και used αυτής της συσκευής.
1. Στο μενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Πληροφορίες> και πιέστε ΟΚ για να 

ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο.
2. Πιέστε " Έξοδος " για να εξέλθετε. 

9.3 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δέκτη στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αυτόν τον τρόπο θα σβήσετε όλα τα 
αποθηκευμένα κανάλια.
1. Στο μενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Επαναφορά Εργοστασιακών ρυθμίσεων> 
και πιέστε ΟΚ. 
2. Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε ΝΑΙ (Yes) για να 

επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να σβήσετε τα αποθηκευμένα 
κανάλια.

3. Επιλέξτε ΟΧΙ (No) για να ακυρώσετε και Έξοδος για να εξέλθετε.
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9.4Αναβάθμιση μέσω USB
Προσφέρουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να αναβαθμίσει το Λογισμικό μέσω 
USB.

1. Εισέλθετε στο μενού <Εργαλεία> και επιλέξτε < Αναβάθμιση από το USB> 
και μετά πιέστε το ΟΚ. Θα εμφανιστεί το μενού Αναβάθμισης Λογισμικού.

2. Πιέστε τα βελάκια για επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, μετά επιλέξτε την 
< Εκκίνηση> και πιέστε το ΟΚ για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.

3. Πιέστε "Έξοδος" για να εξέλθετε.

9.5 Ασφαλής αφαίρεση USB
Στο μενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Ασφαλής αφαίρεση USB>, πιέστε το κουμπί 
ΟΚ(Yes) για επιβεβαίωση. Ένα παράθυρο θα ανοίξει. Πιέστε ξανά ΟΚ (Yes). 
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11 ΕΓΓΡΑΦΗ

11.1 Πολυμέσα
11.1.1   Εγγραφές

Εδώ μπορείτε να προβάλετε τις εγγραφές σας. 
Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή. 
Κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής μπορείτε να εκτελέσετε εντολές όπως 
γρήγορα μπροστά, πίσω, παύση κλπ με τα αντίστοιχα πλήκτρα στο 
τηλεχειριστήριο. 
Πατήστε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να μεταπηδήσετε μπροστά και 
πίσω ανάλογα με τα διαστήματα μεταπήδησης που έχετε επιλέξει 
(παράγραφος 8,10).

Επίσης στο μενού των εγγραφώ έχετε τις παρακάτω επιλογές.

Μετονομασία: Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ 
πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο ώστε να μετονομάσετε το αρχείο.

Κλείδωμα: Κλειδώστε μια εγγραφή, ώστε να απαιτείται κωδικός για την 
προβολή της (προεπιλεγμένος κωδικός 0000).

Διαγραφή: Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να 
διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.

10. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

10.1  Othello

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι Othello .

10.2 Sudoku
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι Sudoku .
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11.1.2 Βίντεο

Επιλέξτε το αρχείο βίντεο που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή. 
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας μπορείτε να εκτελέσετε εντολές όπως 
γρήγορα μπροστά, πίσω, παύση κλπ με τα αντίστοιχα πλήκτρα στο 
τηλεχειριστήριο.

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο SUBTITLE για να επιλέξετε τον 
υπότιτλο που θέλετε να εμφανίζεται αν το αρχείο έχει πάνω από έναν 
υπότιτλους, η για να απενεργοποιήσετε την προβολή των υπότιτλων.

Πατήστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για περισσότερες ρυθμίσεις υποτίτλων.

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος υπότιτλου, χρώμα, χρώμα φόντου και θέση 
στην οθόνη. 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για SRT αρχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ελληνικοί υπότιτλοι προβάλλονται σωστά μόνο όταν 
επιλεγμένη γλώσσα μενού είναι τα Ελληνικά.

Πατήστε EXIT για να επιστρέψετε στο μενού Βίντεο.

11.1.3 Μουσική

Εδώ μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική που είναι 
αποθηκευμένη σε ένα εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

Εάν εξέλθετε από το μενού μουσικής χωρίς να σταματήσετε την αναπαραγωγή, 
η μουσική θα συνεχίσει να παίζει. Πρέπει να επιστρέψετε στο μενού και να 
πατήσετε το πλήκτρο STOP.
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Λίστα αναπαραγωγής: Επιλέξτε αν θέλετε να αναπαράγετε την λίστα που 
έχετε δημιουργήσει.

FAV: Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο για να προσθέσετε το επιλεγμένο 
τραγούδι στα αγαπημένα.

All to FAV: Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να προσθέσετε όλα τα αρχεία 
του συγκεκριμένου φακέλου στα αγαπημένα.

11.1.4 Εικόνα

Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ. 
Πατήστε τα πλήκτρα Επόμενο/ Προηγούμενο/ Παύση κλπ στο τηλεχειριστήριο 
για να εκτελέσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες όταν είστε σε προβολή slide. 
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο για να κάνετε Zoom IN / Zoom Out σε μια 
εικόνα. 
Πατήστε το πλήκτρο M/P για να δείτε όλες τις φωτογραφίες σε προβολή 
μικρογραφιών.

Λίστα αναπαραγωγής: Επιλέξτε αν θέλετε να αναπαράγετε την λίστα που 
έχετε δημιουργήσει.

FAV: Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο για να προσθέσετε την επιλεγμένη εικόνα 
στα αγαπημένα.

All to FAV: Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να προσθέσετε όλα τα αρχεία 
του συγκεκριμένου φακέλου στα αγαπημένα.

11.1.5 Μενού Επεξεργασία

Σε όλα τα μενού, Εγγραφές/ Μουσική/ Εικόνα κλπ, υπάρχει η επιλογή 
Επεξεργασία.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να εκτελέσετε εντολές φακέλων όπως 
Αντιγραφή, Επικόλληση κλπ.

Μετονομασία: Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο για να μετονομάσετε το 
επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που θα 
εμφανιστεί.
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Αντιγραφή: Επιλέξτε το αρχείο η τον φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε και 
πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. 
Στην συνέχεια επιλέξτε που θέλετε να επικολλήσετε το αντιγραμμένο αρχείο και 
πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Διαγραφή: Μετακινήστε τον κέρσορα στο αρχείο που θέλετε και πατήστε το 
ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Δίπλα στο αρχείο θα εμφανιστεί το σύμβολο Χ. 
Επαναλάβετε για όσα αρχεία θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο 
ΕΧΙΤ. 
Πατήστε ΝΑΙ για επιβεβαίωση της διαγραφής.

Νέος Φάκελος: Πατήστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά 
πλήκτρα όπως σε ένα κινητό τηλέφωνο για να γράψετε το όνομα του φακέλου. 
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να προσθέσετε τον νέο φάκελο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο φάκελος θα δημιουργηθεί στο σημείο του δίσκου που 
προβάλλεται εκείνη την στιγμή.

11.2      Πληροφορίες Δίσκου

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για τον συνδεδεμένο δίσκο όπως 
διαθέσιμη χωρητικότητα, δεσμευμένα κλπ.

11.3 Ρυθμίσεις Εγγραφής

Timeshift: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας Timeshift. 
Όταν η λειτουργία Timeshift είναι ενεργοποιημένη, δεσμεύεται πάντα ένα 
μέρος του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.

Μεταπήδηση: Κατά την εγγραφή μπορούν να προστεθούν σημεία μεταπήδησης 
ανά 30sec/ 1min/ 5min/ 10min/ 30min, έτσι ώστε όταν παρακολουθείτε μια 
εγγραφή να μπορείτε να μεταπηδήσετε άμεσα σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

Timeshift σε Εγγραφή: Ενεργοποιείστε την συγκεκριμένη επιλογή ώστε να 
μπορείτε να κάνετε Timeshift την ίδια στιγμή που κάνετε εγγραφή σε κάποιο 
πρόγραμμα.



12. Time Shift / Εγγραφή

12.1 Time Shift
Ο ψηφιακός δέκτης ReDi 211 σας δίνει την δυνατότητα να γράψετε και να 
παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα επεμβαίνοντας χρονικά στην ροή του. Το 
μόνο που έχει να κάνετε είναι να συνδέσετε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μια 
μνήμη USB στη αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής. 
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να: 
Κάνετε καταγραφή της ροής του προγράμματος και να συνεχίσετε να το 
βλέπετε πηγαίνοντας 
πίσω η κάνοντας παύση συνεχίζοντας την παρακολούθηση αργότερα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Για τη σωστή λειτουργία του TIME SHIFT συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια 
συσκευή αποθήκευσης που υποστηρίζει USB 2.0 με υψηλό χρόνο εγγραφής / 
αναπαραγωγής καθώς και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σε χωρητικότητα  USB 
stick ή HDD (εξωτερικό σκληρό δίσκο)  

Το TIME SHIFT είναι μια λειτουργία όπου μπορείτε ταυτόχρονα να 
παρακολουθείτε και να σταματάτε ή και να γυρίζετε πίσω σε κάποια άλλη 
χρονική στιγμή την ροή του προγράμματος. Για παράδειγμα ενώ 
παρακολουθείτε την αγαπημένη σας εκπομπή κάποιος χτυπάει το κουδούνι 
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της πόρτας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά έχοντας ενεργοποίηση την λειτουργία 
παγώνετε την εικόνα της  εκπομπής και η συσκευή καταγράφει την συνεχεία 
προκείμενου όταν επιστρέψετε, να συνεχίσετε την παρακολούθηση από εκεί που την 
αφήσατε. 

· Ενεργοποίηση TIME SHIFT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αρχικά η λειτουργία TImeshift είναι απενεργοποιημένη για 
να μην καταλαμβάνει χώρο στον δίσκο. 

- Για να χρησιμοποιήσετε τη TIME SHIFT πατήστε το κουμπί < PAUSE > και μια 
μπάρα με τον χρόνο καταγραφής  (δεξιά) θα εμφανιστεί. Από αυτή την στιγμή 
και για το συγκεκριμένο κανάλι το πρόγραμμα καταγράφετε. 
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Κάθε φορά που επιθυμείτε να παρέμβετε στο χρόνο που θέλετε να 
παρακολουθήσετε μια εκπομπή θα εμφανιστεί μια νέα μπάρα. Παρατηρήστε 
ότι τώρα υπάρχουν 2 χρόνοι. Ο δεξιά είναι  ο κανονικός χρόνος που η 
συσκευή καταγράφει τη ροή του προγράμματος, από τη στιγμή που πατήσατε 
την παύση και ενεργοποιήσατε το TIME SHIFT και ο αριστερός είναι ο  χρόνος 
αναπαραγωγής της εγγραφής ανάλογα  πιο χρονικό σημείο της συνολικής 
εγγραφής  επιλέγετε να παρακολουθήσετε.

Κατά τη διάρκεια του TIME SHIFT, υπάρχει η δυνατότητα για τις ακόλουθες 
ενέργειες. 
- Πιέστε "PAUSE" για παύση του προγράμματος και <PLAY> για συνέχεια 
αργότερα. 
- Πιέστε "STEP FORWARD" ή "FORWARD"  για γρήγορη αναπαραγωγή 
προς τα εμπρός με καθορισμένα χρονικά βήματα (30 δευτ - 30λεπτ) ή με 
ταχύτητα 2χ,4χ,κτλ αντίστοιχα. 
- Πιέστε "STEP BACKWARD" ή "BACKWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή 
προς τα πίσω με καθορισμένα χρονικά βήματα (30 δευτ – 30 λεπτ) ή με 
ταχύτητα 2χ,4χ,κτλ αντίστοιχα.. 
Η επιλογή των παραπάνω επηρεάζουν μόνο την αναπαραγωγή και όχι την 
λειτουργία καταγραφής της TIME SHIFT. 
Για να επιστρέψετε στον κανονικό χρόνο αναπαραγωγής του προγράμματος 
πατήστε το "STOP" και ύστερα το 
<ΕΧΙΤ>. Το TIME SHIFT θα συνεχίσει την καταγραφεί αλλά εσείς θα 
παρακολουθείτε την κανονική ροή του προγράμματος
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· Διακοπή του TIME SHIFT

Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε όταν αλλάξετε το κανάλι ή αν μπείτε στο κεντρικό 
μενού αλλιώς από τη στιγμή ενεργοποίησης του συνεχίζει να καταγράφει το 
πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
· Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε για ένα συγκεκριμένο κανάλι 

όταν έχετε προγραμματίσει μια εγγραφή (PVR) σε κάποιο άλλο κανάλι.  
· Το TIME SHIFT μπορεί να ενεργοποιηθεί παράλληλα όταν κάνετε μια 

εγγραφή, αλλά μόνο για το συγκεκριμένο κανάλι. Όταν γράφετε ένα 
πρόγραμμα το TIME SHIFT δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο για 
το κανάλι που κάνετε την εγγραφή(PVR). 

Εύχρηστα παραδείγματα:
- Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε ένα σόου αλλά επειδή είστε 

απασχολημένος / η δεν μπορείτε να δείτε τα πρώτα 20 λεπτά. Το μόνο 
που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε το TIME SHIFT με το 
που ξεκινάει το σόου και ύστερα από 20 λεπτά θα μπορείτε να το δείτε 
από την αρχή πατώντας το "BACKWARD"  

- Με τη  ενεργοποίηση του TIME SHIFT, μπορείτε επίσης να δείτε μια 
ταινία χωρίς να περιμένετε  τις ενοχλητικές διαφημίσεις. Αυτό που 
πρέπει να κάνετε είναι το εξής: Ξεκινήστε το TIME SHIFT και αφήστε 
την συσκευή να καταγράψει για 10 με 20  λεπτά περίπου. Ύστερα 
γυρίστε πίσω την ταινία πατώντας το "BACKWARD" και ξεκινήστε να 
την βλέπετε  από την αρχή. Όταν έρθει η ώρα για τις διαφημίσεις απλά 
προχωρήστε το πρόγραμμα γρήγορα μπροστά πατώντας το 
"FORWARD" και πατήστε ξανά το <play> όταν τελειώσουν.

12.2 ΕΓΓΡΑΦΗ

· Άμεση  Εγγραφή 
Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού να γράψετε ένα 
πρόγραμμα την στιγμή που το βλέπετε 
- Πιέστε το κουμπί <RECORD> για να ξεκινήσει άμεσα η εγγραφή του 

προγράμματος του καναλιού που παρακολουθείτε. 
- Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί <RECORD>, η άμεση εγγραφή γυρνάει σε 

λειτουργία διάρκειας. 
- Πιέστε το κουμπί  <STOP> για να 
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διακόψετε την εγγραφή και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο.  
- Επιλέξτε ΝΑΙ  για να διακόψετε την εγγραφή. Επιλέξτε OXI (NO) για να 

συνεχίσετε την εγγραφή.

· Προγραμματισμένη Εγγραφή
Εκτός από την λειτουργία της άμεσης εγγραφής, η συσκευή μπορεί να 
προγραμματισθεί να γράψει μια εκπομπή στο μέλλον. 
- Πιέστε το <Menu> και έπειτα τις <ρυθμίσεις> και μετά <προγραμματισμός 

εγγραφής> Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε  τον χρονοδιακόπτη 
για μια εγγραφή . 

Συχνότητα : Off /Μία φορά / Καθημερινά/ Εβδομαδιαία
Εγγραφή-Αφύπνιση: Εγγραφή/ Κανάλι
Κανάλι : Ορισμός καναλιού που θέλετε να γράψετε .
Ημερομηνία ‘Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και μετά τα νούμερα για να εισάγετε την 
ημερομηνία της εγγραφής .
Ώρα Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και μετά τα νούμερα για να εισάγετε την ώρα                                    
χρόνο  που θέλετε η συσκευή να αρχίσει να γράφει.
Διάρκεια: Πιέστε ΟΚ και μετά τα νούμερα για να εισάγετε την διάρκεια που 
θέλετε να έχει η εγγραφή σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
· Όταν γράφετε μια εκπομπή σε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι μπορείτε να 

παρακολουθείτε κάποιο  άλλο από την τετράδα των ψηφιακών 
καναλιών που ανήκουν στην ίδια συχνότητα εκπομπής, την ίδια στιγμή 
που πραγματοποιείτε την εγγραφή.

· Όταν έχετε προγραμματίσει ένα κανάλι για μια εγγραφή και είστε σε 
άλλο έχοντας ενεργοποίηση και το TIME SHIFT τότε όταν ξεκινήσει η 
διαδικασία της εγγραφής η συσκευή αυτόματα σας μεταφέρει στο 
προγραμματισμένο κανάλι που θέλετε να γράψετε και απενεργοποιεί τη 
λειτουργία TIME SHIFT στο άλλο.

· Κατά την εγγραφή μια εκπομπής ενός καναλιού, η λειτουργία TIME
SHIFT μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για το συγκεκριμένο κανάλι που 
καταγράφει η συσκευή.
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13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε

Δεν ανάβει το φωτάκι 
Αναμονής

Δεν είναι στην πρίζα. 
Έχει καεί η ασφάλεια.

Ελέγξτε. 
την ασφάλεια.

Δεν έχει σήμα

Δεν έχετε συνδέσει την 
κεραία 
Η κεραία έχει πρόβλημα. 
Η περιοχή δεν έχει σήμα.

Ελέγξτε την σύνδεση. 
Ελέγξτε την κεραία 

Δεν έχει εικόνα και 
σήμα

Scart/AV δεν έχει επιλεγεί 
στην τηλεόραση.

Επιλέξτε το.

Μήνυμα scrambled 
καναλιού.

Το κανάλι είναι scrambled. Επιλέξτε άλλο κανάλι.

Το τηλεχειριστήριο 
δεν υπακούει.

Είναι κλειστός ο δέκτης. 
Δεν βρίσκεστε στο εύρος 
λειτουργίας του 
τηλεχειριστηρίου. 
Ο αισθητήρας καλύπτεται. 
Δεν έχει μπαταρίες.

Ανοίξτε το δέκτη. 
Μην τοποθετείτε 
αντικείμενα μπροστά 
από την συσκευή. 
Αλλάξτε Μπαταρίες.

Ξεχάσατε τον κωδικό 
κλειδώματος των 
καναλιών.

Επανεγκαταστείστε τα 
κανάλια.
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14.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Power Voltage AC 220V / 240V 50-60Hz

Power Consumption <6 W

Video decoder  
MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP 

SUPPORTED

Audio decoder MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF

Video output ratio Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video resolution 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Recording Format Video: ts, mpg (MPEG2 channels only)

Media Player Format

Audio mp3       

Image jpg, bmp

Video

TS

File type: *.ts /*.tp/*.trp

Video Codec: MPEG2 MP@ML H.264 MP/HP

Max Resolution: 1920 x 1080x30

Audio: MPEG layer 1/2/ AAC

MPG

File type: *.mpg

Video Codec: H.264 BP/MP/HP MPEG4 

SP/ASP,Xvid

Max Resolution: 1920 x 1080x30

Audio: MPEG layer 1/2

MP4

File type: *.mp4

Video Codec: MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP 

MPEG4 SP/ASP,H.263/Xvid

Max Resolution: 1920 x 1080x30

Audio: MPEG layer 1/2/ AAC

AVI

File type: *avi

Video Codec: MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP 

MPEG4 SP/ASP,H.263/Xvid

Max Resolution: 1920 x 1080x30

Audio: MPEG layer 1/2/ AAC

MKV

File type: *mkv

Video Codec: H.264 BP/MP/HP

MPEG4 SP/ASP,Xvid, MPEG2 MP@ML,  

H.264 MP/HP, MPEG4 SP/ASP,H.263/Xvid

Max Resolution: 1920 x 1080x30

Audio: MPEG layer 1/2/ AAC
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MOV

File Type:.mov 

Video codec:H.264 BP/MP/HP,MPEG4 

SP/ASP,MPEG1/2 MP/HL 

Max Resolution:1920x1080x30  

Audio:MPEG layer 1/2/PCM/ADPCM/AAC

DAT

File Type:.dat 

Video codec:H.264 BP/MP/HP,MPEG4 

SP/ASP,MPEG1/2 MP/HP 

Max Resolution:1920x1080x30 

Audio:MPEG layer 1/2/

VOB

File Type:.vob 

Video codec:H.264 BP/MP/HP,MPEG4 

SP/ASP,Xvid 

Max Resolution:1920x1080x30 

Audio:MPEG layer 1/2/

FLV

File Type:.flv 

Video codec:H.263 baseline H.264 HP@L4.1 

Max Resolution:1920x1080x30 

Audio:MPEG layer 1/2/AAC

OSD Menu Multilingual

Teletext Multilingual

Tuner

RF Input Connector IEC FEMALE 

Loop Through IEC Male

Receiving Channel Range 174~230MHz, 470~862MHz

Modulation QPSK/16QAM/64QAM

Band Width 6 / 7/ 8 MHz

Outputs

1 x HDMI

1 x USB 2.0 (Host)

1 x Scart

Dimensions

W x D x H    155x 107 x 40 mm

Weight 330 gr
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NOTE: Design and Specifications are subject to change without notice.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο 
αυτό, τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά 
απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής 
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το 
περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν

Δήλωση Συμμόρφωσης CE* 
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις διατάξεις της 
οδηγίας EMC 2004/108/EC, ERP 2009/125/EC και LVD 2006/95/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

*A copy of the Declaration of Conformity is available at Crypto S.A.




