OS MIO 4K

S2X + T2/C

4K Linux Combo Receiver

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION OS MIO 4K S2X + T2/C
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.
Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες ΑΑΑ

Πληροφορίες

Υπόδειξη σχετικά
με την επισκευή

180mm

38mm

130mm

Για να μπορούμε
να σας προσφέρουμε
αποτελεσματική και άμεση
εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε
στο εξειδικευμένο σημείο
πώλησης EDISION

Δέκτης EDISION OS MIO 4K S2X + T2/C

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεβράνη η οποία
αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)
Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

Εμπρόσθια πλευρά

1 Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2 Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
3 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας
για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
4 Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
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Οπίσθια πλευρά
5 Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου
με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
6 LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου
με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
7 S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
8 HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
9
/ 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
10 ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
11 IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση
της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
12 RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232
για αναβάθμιση λογισμικού.
13 Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 2,0A) τροφοδοσία ρεύματος
14 WiFi: 2 x Εξωτερικές κεραίες 5G/2.4G
15 Θύρα ανάγνωσης καρτών
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LNB IN 13/18V
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Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε
δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει
να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού
οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

LNB IN: Σύνδεση του
καλωδίου με το σήμα
δορυφόρου

• Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω
της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας
για ποιότητα HDTV.
• Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου
ANT IN ή LNB IN με το καλώδιο της κεραίας.
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε
στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
• Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Καλώδιο δορυφορικής κεραίας

ANT IN: Σύνδεση του
καλωδίου με την κεραία
Καλώδιο κεραίας

2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση
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Πίνακας σύνδεσης
συσκευής τηλεόρασης

Χρησιμοποιείστε είσοδο HDMI
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HD OUT:
Έξοδος δέκτη
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Ηλεκτρική πρίζα
Καλώδιο HDMI

• Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.
Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: https://www.edision.gr/el/support
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3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL 2in1
Το EDISION UNIVERSAL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες
για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.
Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής
< PREV

< (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία
ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List
HELP

Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS nino
MENU

TV POWER

TV/RADIO

VOL +

RATIO

CONTXT

VOL -

BACK

MEDIA

AUDIO

TEXT

SUBTITLE

SAT

FAV

VIDEO

HELP

1 .,?!@

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ
NEXT >

TIMER

TV / RADIO

EXIT

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου

ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

INFO

INFO

EPG

EPG

EPG
PORTAL

VOL

PVR

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού.
Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού
επί της οθόνης (OSD)
AUDIO

Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας
/

PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή

TIMER

INFO

Κλείσιμο και έξοδος απο μενού ή επιλογή
TV/RADIO

> (NEXT)

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη
MENU

EXIT

EXIT

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών
και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία
ή μετάβαση στην αρχή του Service
List ή Play List

Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού,
με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

PAGE

/

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0

NEXT >

< PREV

_-

REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού
Προγράμματος (EPG), οταν η υπηρεσία
είναι διαθέσιμη

Mute

TIMER

1 .,?!@

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού
Προγράμματος (EPG), οταν η υπηρεσία
είναι διαθέσιμη

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου
TEXT

TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και ΤV
SUBTITLE

SUBTITLE

Απεικόνηση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων

Επισήμανση: Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες,
οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες
είναι προαιρετικά. Oι βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL 2in1
Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :
1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας [TV POWER]
2. Εναλλαγή λειτουργίας RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]
3. Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-]
4. Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]
Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.
TV POWER

VOL +

RATIO

VOL -

BACK

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
• Πιέστε το TV POWER στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το
πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
• Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. POWER και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει
δείχνοντας οτι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
• Στοχεύστε το ¨ματι¨ στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο ¨ματι¨ της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
• Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. POWER, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι
στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει οτι η εντολή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
• Απελευθερώστε το πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV στο τηλεχειριστήριο της TV σας.
Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:
• Εναλλαγή λειτουργίας RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]
• Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-]
• Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]
Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας απο το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατα την εντολή σας!
* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd
αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης
των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.
ΕΝΤΗΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ • ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ - 57001 N. ΡΥΣΙΟ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε περισσότερα στο:

www.edision.gr

