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53280 – Οδηγίες Χρήσης
Περιεχόμενα συσκευασίας
1 x DVB-T USB stick
1 x CD-ROM με driver και software
1 x Passive DVB-T κεραία
1 x Εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης
1 x Κουπόνι για το Magix Mufin
Προδιαγραφές συστήματος για Apple
Επεξεργαστής: IntelCore με 1.5 GHz ή γρηγορότερος

G5 Power με 1.0 GHz ή γρηγορότερος
RAM: 512 MB ή περισσότερο
Κάρτα Γραφικών: Υποστηρίζει Core Image και Quartz Extreme
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου Min. 1 GB από τον ελεύθερο χώρο
Λειτουργικό Σύστημα Mac OS X 10.4.11/10.5 ή υψηλότερο

Μια κενή USB θύρα 2.0

Προδιαγραφές συστήματος για ταWindows
Επεξεργαστής: 1.5 GHz ή γρηγορότερο
RAM: 512 MB ή περισσότερο
Κάρτα Γραφικών: DirectX 9.0c συμβατή με min 64 MB τοπική μνήμη
Ήχος: AC 97 συμβατό
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου Min 1 GB του ελεύθερου χώρου
Λειτουργικό Σύστημα Windows XP + SP 3

Windows XP x64 Edition + SP 2
Windows Vista 32 bit ή 64 bit edition

Μια ελεύθερη USB 2.0 θύρα
Microsoft DirectX9.0c πρέπει να εγκατασταθούν

Άλλες προδιαγραφές
Για να λάβετε το ψηφιακό σήμα mpeg4, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή καλύπτεται επαρκώς από ένα DVB-T δίκτυο. Σε περιφερειακές περιοχές, η
εσώκλειστη παθητική DVB-T κεραία μπορεί να μην είναι επαρκής για να επιτρέψει μια τέλεια λήψη. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε να
χρησιμοποιήσετε είτε μια κεραία ταράτσας αν έχετε τη δυνατότητα, ή μια ενεργή κεραία DVB-T με ενσωματωμένο ενισχυτή.

Εγκατάσταση μεWindows Vista 32-bit και 64-bit Editions.
Σημείωση: Εγκαταστήστε τον οδηγό πριν συνδέσετε τον δέκτη DVB-T στον υπολογιστή σας ή το laptop σας.
Εισάγετε το εσώκλειστο CD εγκατάστασης στην μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν το μενού του CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε τον οδηγό CD-
ROM στον οποίο έχετε εισάγει το CD και κάντε διπλό κλικ στο → Auto run.exe αρχείο.
Όταν το μενού του CD εμφανιστεί στην οθόνη σας, επιλέξτε την γλώσσα σας. Επιλέξτε → Install Driver for Windows στο επόμενο παράθυρο. Αυτό θα
ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ερωτηθείτε από το User Account Control αν θέλετε να συνεχίσετε. Κάντε
κλικ στο πλήκτρο → Allow. Οι απαραίτητοι οδηγοί τώρα αντιγράφονται στο σύστημά σας. Προτείνουμε να κάνετε επανεκκίνηση στο λειτουργικό σας
σύστημα. μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μην συνδέετε τον δέκτη DVB-T μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μετά την επανεκκίνηση των
Windows συνδέστε τον δέκτη. Ο υπολογιστής αναγνωρίζει και εγκαθιστά τον δέκτη μετά από λίγη ώρα.

Σημαντικές οδηγίες για ταWindows Vista
Μπορείτε να βεβαιωθείτε αν ο δέκτης DVB-T έχει εγκατασταθεί με επιτυχία πηγαίνοντας στο Start (Windows logo) →Control Panel → System and
Maintenance → Device Manager. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να ερωτηθείτε από το User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη) για να
επιτραπεί αυτή η διαδικασία. Κάντε κλικ στο → Continue. Η ακόλουθη καταχώρηση δεν πρέπει να εμφανιστεί με κίτρινο θαυμαστικό.
Sound, video and game controllers

• Abilis Systems Single DVB-T Receiver

Εγκατάσταση μεWindows XP
Σημείωση: Εγκαταστήστε τον οδηγό πριν συνδέσετε το δέκτη DVB-T στον υπολογιστή σας ή το laptop σας. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει
προνόμια διαχειριστή, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα είναι επιτυχής. Επίσης σας προτείνουμε να βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο πακέτο της Microsoft
service pack είναι εγκαταστημένο.
Εισάγετε το εσώκλειστο CD εγκατάστασης στην μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν το μενού του CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε τον οδηγό CD
ROM στον οποίο έχετε εισάγει τον οδηγό CD και κάντε διπλό κλικ στο → Autorun.exe αρχείο.
Όταν το μενού του CD εμφανίζεται στην οθόνη σας, επιλέξτε την γλώσσα σας. Επιλέξτε → Install Driver for Windows στο επόμενο παράθυρο. Τότε
ξεκινάει ο οδηγός εγκατάστασης του προγράμματος. Το πρόγραμμα τώρα εγκαθιστά τον απαραίτητο οδηγό στο σκληρό σας δίσκο. Μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να επανακινήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Μην συνδέσετε τον DVB-T δέκτη μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία.
Σημαντικές Οδηγίες για τοWindows XP
Μπορείτε να ελέγξετε αν ο δέκτης DVB-T εγκαταστάθηκε κατάλληλα πηγαίνοντας στο Start → Control Panel→ Performance and Maintenance→
System→ Hardware→ Device Manager.
Η ακόλουθη καταχώρηση δεν πρέπει να εμφανιστεί με κίτρινο θαυμαστικό
Sound, video and game controllers

• Abilis Systems Single DVB-T Receiver

Εγκατάσταση μεWindows XP x64 Edition
Σημείωση: Εγκαταστήστε τον οδηγό πριν συνδέσετε τον δέκτη DVB-T στον υπολογιστή σας η το laptop σας. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει
προνόμια διαχειριστή, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα είναι επιτυχής. Επίσης σας προτείνουμε να βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο πακέτο της Microsoft
service pack είναι εγκαταστημένο. Εισάγετε το εσώκλειστο CD εγκατάστασης στην μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν το μενού του CD δεν ξεκινήσει
αυτόματα, επιλέξτε τον οδηγό CD ROM στον οποίο έχετε εισάγει τον οδηγό CD και κάντε διπλό κλικ στο → Autorun.exe αρχείο. Όταν το μενού του CD
εμφανίζεται στην οθόνη σας, επιλέξτε την γλώσσα σας. Επιλέξτε → Install Drivers for Windows στο επόμενο παράθυρο. Τότε ξεκινάει ο οδηγός
εγκατάστασης του προγράμματος. Το πρόγραμμα τώρα εγκαθιστά τον απαραίτητο οδηγό στο σκληρό σας δίσκο. Μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης, πρέπει να επανακινήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Μην συνδέσετε τον DVB-T δέκτη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Σημαντικές Οδηγίες για ταWindows XP x64 Edition
Μπορείτε να ελέγξετε αν ο δέκτης DVB-T εγκαταστάθηκε κατάλληλα πηγαίνοντας στο Start → Control Panel→ Performance and Maintenance→
System→ Hardware→ Device Manager.
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Η ακόλουθη καταχώρηση δεν πρέπει να εμφανιστεί με κίτρινο θαυμαστικό
Sound, video and game controllers

• Abilis Systems Single DVB-T Receiver

Εγκαθιστώντας το AcrSoft Total Media software σταWindows
1. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και μπείτε στα Windows σαν διαχειριστής ή σαν χρήστης με προνόμια διαχειριστή.
2. Εισάγετε το εσώκλειστο CD εγκατάστασης στην μονάδα CD-ROM του υπολογιστή αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν
ξεκινήσει αυτόματα, προχωρήστε ακολούθως:

1. Διπλό κλικ στο εικονίδιο → My Computer στην Επιφάνεια Εργασίας σας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
2. Δεξί κλικ στο CD-ROM ή στον οδηγό DVD εμπεριέχοντας τον οδηγό CD και επιλέξτε → AutoPlay. Το πρόγραμμα εγκατάστασης τώρα

ξεκινάει.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα

4. Εγκαταστήστε το AcrSoft Total Media Software κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Install AcrSoft Total Media for Windows. Ακολουθήστε τις
οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.

Σημείωση για τους χρήστες τωνWindows Vista:
Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να ερωτηθείτε από τον User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη) για να επιβεβαιώσετε αυτή την πράξη. Για
να επιτρέψετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο πλήκτρο → Allow.

Σημείωση:
Ο κωδικός ασφαλείας (serial number) για το AcrSoft Total Media Software είναι τυπωμένος στη θήκη του CD. Κρατήστε το CD σε ένα ασφαλές μέρος,
καθώς θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό (serial number) κάθε φορά που εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό.
Η Hama GmbH &Co KG δεν μπορεί να σας παρέχει με άλλο κωδικό για αντικατάσταση αυτού, έτσι βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τον κωδικό σε
ασφαλές μέρος.
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5. Συνδέστε το Hama DVB-T USB stick στην κεραία DVB-T που συμπεριλαμβάνεται η σε μια άλλη συμβατή DVB-T κεραία της επιλογής σας.
6. Κάντε εκκίνηση στο λογισμικό με διπλό κλικ στο εικονίδιο TotalMedia3.5 που επισημαίνεται στην Επιφάνεια Εργασίας σας.

Περιγραφή του μενού διαχείρισης της TV με το AcrSoft Total Media 3.5
Πριν ψάξετε για προγράμματα, βεβαιωθείτε ότι η κεραία DVB-T είναι συνδεδεμένη με τον δέκτη Hama DVB-T και ότι ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στον
υπολογιστή.
Το AcrSoft Total Media είναι ένα πακέτο λογισμικού που περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία πχ λογισμικό για TV, DVD playback και πρόγραμμα
διαχείρισης αρχείων εικόνας, μουσικής και video. Αυτές οι οδηγίες επικεντρώνονται στο TV λογισμικό. Πριν χρησιμοποιήσετε το Total Media για λήψη TV
σήματος, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογισμικού.
Ρυθμίζοντας το λογισμικό για να λάβετε TV προγράμματα

• Επιλέξτε → TV επιλογή.

• Κάντε κλικ στο → Next

• Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη περιοχή αντιστοιχεί στην τοποθεσία σας. Στην περίπτωσή μας είναι η Ελλάδα (Greece).
• Αν βρίσκεστε σε άλλη χώρα, επιλέξτε αυτή τη χώρα στο μενού.
• Έπειτα, κάντε κλικ στο → Next
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Το λογισμικό είναι τώρα έτοιμο να εκτελέσει αναζήτηση σταθμών.
• Κάντε κλικ στο → Start για να ξεκινήσετε την ανίχνευση καναλιών
• Αφού γίνει αναζήτηση σε ολόκληρη την περιοχή, κάντε κλικ στο → Next για να συνεχίσετε.

Στήνοντας τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG)
Το λογισμικό AcroSoft Total Media μπορεί να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τον ηλεκτρονικό οδηγό (EPG) χρησιμοποιώντας μια από τις δυο παρακάτω
μεθόδους.

1. Δωρεάν έκδοση
Αυτό είναι ένας οδηγός προγράμματος που αποστέλλεται μέσω του σταθμού σήματος ελεύθερα. Σε αντίθεση με την επί πληρωμή έκδοση, αυτή
η έκδοση μπορεί να περιέχει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και το μήκος των προγραμμάτων. Για μερικά κανάλια, η
προεπισκόπηση προγράμματος μπορεί να λείπει ή να είναι ελλιπής.
Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να πάρει έως και 10 λεπτά μέχρι αρκετές πληροφορίες να είναι διαθέσιμες για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση
προγράμματος χρησιμοποιώντας το Total Media.

• Στην παραπάνω εμφανιζόμενη οθόνη, επιλέξτε την απάντηση → No.
2. Έκδοση επί πληρωμή
Για αυτήν την έκδοση απαιτείται σύνδεση στο internet. Αυτή η έκδοση προσφέρεται από την tvtv, πάροχο EPG. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτή την υπηρεσία δωρεάν για μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών.
Μετά την λήξη της δοκιμαστικής εγγραφής, ο λογαριασμός σας tvtv απενεργοποιείται αυτόματα. Υπάρχει μια σχετική χρέωση για τη συνεχή
χρήση αυτής της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στη σελίδα του παρόχου της υπηρεσίας www.tvtv.de

• Στην παραπάνω εμφανιζόμενη οθόνη, επιλέξτε την απάντηση → Yes.
Αν επιλέξετε την δωρεάν έκδοση, τότε η διαδικασία διαμόρφωσης της TV τελειώνει. Αν επιλέξετε την έκδοση επί πληρωμή, παρακαλούμε συνεχίστε
ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος όπως φαίνονται.
Στήνοντας τον Internet οδηγό προγράμματος (EPG) tvtv από τη σελίδα www.tvtv.de



5

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον Internet οδηγό προγράμματος tvtv (EPG):
Αν δοκιμάζετε τον Internet οδηγό προγράμματος tvtv (EPG) για πρώτη φορά, προχωρήστε ακολούθως:

Στο βήμα, “ Do you want to use tvtv?”, επιλέξτε την επιλογή “Yes I want to create a free tvtv account including 30 day trial”
Στο επόμενο βήμα, “Do you use a proxy server to connect to the internet?”, πρέπει να προσδιορίσετε αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή
μεσολάβησης ή αν συνδέεστε με το Internet απευθείας.
Συνήθως, μόνο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διακομιστές για να συνδεθούν στο Internet έτσι η συνηθισμένη επιλογή για τους ιδιώτες χρήστες σε αυτό το
βήμα είναι → No . Οι χρήστες που χρησιμοποιούν διακομιστή για να συνδεθούν στο Internet πρέπει να επιλέξουν → Yes εδώ και να εισάγουν τις
απαραίτητες πληροφορίες στο μενού που ακολουθεί.

Στήνοντας ένα νέο tvtv λογαριασμό

Στο ακόλουθο βήμα, εισάγετε ένα όνομα, κωδικό και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.
Σημείωση: Στο πεδίο “Confirm password”, εισάγετε τον ίδιο κωδικό όπως βάλατε στο πιο πάνω πεδίο.
Μόλις βάλετε όλες τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο →Next.
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, όλες οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί και εσείς μπορείτε να απολαύσετε το TV λογισμικό στον υπολογιστή
σας ή στο laptop σας.
Αν έχετε ήδη έναν tvtv λογαριασμό ή αν ήδη χρησιμοποιείτε tvtv:
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Στο βήμα “Do you want to use tvtv?”, χρησιμοποιήστε την επιλογή “Yes but I want to use my existing tvtv account to edit my settings”.
Στο επόμενο βήμα, “Do you use a proxy server to connect to the internet?”, πρέπει να προσδιορίσετε αν χρησιμοποιείτε διακομιστή ή αν
συνδέεστε απευθείας στο internet.
Συνήθως, μόνο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διακομιστές για να συνδεθούν στο Internet έτσι η συνηθισμένη επιλογή για τους ιδιώτες χρήστες σε αυτό το
βήμα είναι → No .
Οι χρήστες που χρησιμοποιούν διακομιστή για να συνδεθούν στο internet πρέπει να επιλέξουν → Yes εδώ και να εισάγουν τις κατάλληλες πληροφορίες
στο μενού που ακολουθεί.
Εισάγοντας τον ήδη υπάρχων tvtv λογαριασμό σας

Στο ακόλουθο βήμα, εισάγετε το όνομα και τον κωδικό του tvtv λογαριασμού σας. Μόλις εισάγετε όλες τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο →Next.
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, όλες οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί και εσείς μπορείτε να απολαύσετε το TV λογισμικό στον υπολογιστή
σας ή το laptop σας.
Περιγραφή του TV μενού στο Total Media

1. Κατάσταση Full screen (Πλήρης οθόνη)
Μεγιστοποιεί την εικόνα της TV στην οθόνη σας.
2. EPG (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)
Σας δείχνει την προεπισκόπηση προγράμματος για όλα τα κανάλια που έχουν βρεθεί για τις επόμενες ημέρες.
3. Channel list (Λίστα καναλιών)
Καταγράφει όλα τα κανάλια που βρέθηκαν από το TV λογισμικό. Στην λίστα καναλιών, μπορείτε να δημιουργήσετε ‘αγαπημένες’ λίστες και να
προσθέσετε εκεί τα αγαπημένα σας κανάλια. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σε διαφορετικές προβολές.

• All: Δείχνει όλα τα TV κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων.
• Radio: Καταγράφει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρέθηκαν.

Σημείωση: το λογισμικό μπορεί να λάβει μόνο ραδιοφωνικούς σταθμούς που μεταδίδονται χρησιμοποιώντας τη διάταξη DVB-T. Αυτοί οι σταθμοί πρέπει
να είναι επίσης χωρίς κρυπτογράφηση. Στη Γερμανία, την ώρα που γραφόταν αυτό το εγχειρίδιο, αυτό ήταν δυνατό μόνο στο Βερολίνο.

4. TV recordings (εγγραφές):
Οι λίστες από τις TV εγγραφές που έχετε φτιάξει. Μπορείτε επίσης για παράδειγμα να αφαιρέσετε τις διαφημίσεις από τις εγγραφές σας και να τις
βάλετε σε ένα CD ή DVD.
5. Timer overview (χρονόμετρο):
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Timer overview για να δείτε μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες εγγραφές. Κάντε κλικ στο Add για να προσθέσετε μια
καταχώρηση για το χρονόμετρο. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε εγγραφές χρησιμοποιώντας το EPG.
6. Teletext:
Αυτό ξεκινά για το τρέχων κανάλι. Μεμονωμένες σελίδες μπορούν να εμφανιστούν πατώντας τον αριθμό της σελίδας. Χρησιμοποιώντας τα
χρωματιστά πλήκτρα κάτω από το teletext, μπορείτε να μεταπηδήσετε μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του κειμένου.
Παράδειγμα:
Πατώντας το κόκκινο πλήκτρο, μπορείτε να μεταπηδήσετε στην προηγούμενη σελίδα του teletext και πατώντας το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να
μεταπηδήσετε στην επόμενη σελίδα. Το κίτρινο και το μπλε πλήκτρο ρυθμίζονται από το κάθε κανάλι.
Σημειώστε ότι ανάλογα το κανάλι το teletext μπορεί να είναι περιορισμένο ή μη διαθέσιμο.
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7. Settings (Ρυθμίσεις):
Εδώ μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως μεταξύ άλλων να μετονομάσετε τα κανάλια και να αλλάξετε τη θέση τους.
8. Λειτουργία Playback (Αναπαραγωγή):
Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, η αναπαραγωγή της TV ξεκινάει. Αν σταματήσει η αναπαραγωγή, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να
επαναληφθεί.
9. Λειτουργία Stop:
Σταματάει το πρόγραμμα της TV.
10. Λειτουργία Record (Εγγραφή):
Το τρέχων TV κανάλι εγγράφεται χειροκίνητα. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε τη λειτουργία stop (09).
11. Λειτουργία Rewind (Επανάληψη):
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να επαναλάβετε το βίντεο ώστε να παρακολουθήσετε ξανά μια
σκηνή.
12. Λειτουργία Fast-forward (γρήγορη αναπαραγωγή)
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να προσπεράσετε μια σκηνή ή τις διαφημίσεις.
13. Λειτουργία skip back / previous chapter (μεταπήδηση προς τα πίσω / προηγούμενο κεφάλαιο)
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μεταβείτε στην αρχή της ταινίας, ή στην αρχή ενός
κεφαλαίου.
14. Λειτουργία skip forward / next chapter (μεταπήδηση προς τα μπροστά / επόμενο κεφάλαιο)
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μεταβείτε στο τέλος της ταινίας ή στο τέλος ενός κεφαλαίου.
15. Volume control (Έλεγχος ήχου):
Αυτό βάζει στο αθόρυβο τον ήχο.
16. Volume control (Μείωση ήχου)
Χαμηλώνει την ένταση του ήχου
17. Volume control (Αύξηση ήχου)
Αυξάνει τη ένταση του ήχου.
18. Λειτουργία Previous Channel (Προηγούμενο Κανάλι)
Μεταβαίνει στο προηγούμενο κανάλι της λίστας.
19. Λειτουργία Next Channel (Επόμενο Κανάλι)
Μεταβαίνει στο επόμενο κανάλι της λίστας.
20. Λειτουργία Favourites (Αγαπημένων)
Ανοίγει τη λίστα Αγαπημένων.
21. Aspect Ratio of the picture (Λόγος Διαστάσεων Εικόνας):
Αλλάζει τον λόγο διαστάσεων της εικόνας ώστε να ταιριάζει με το τρέχων πρόγραμμα.
22. Λειτουργία Switch audio track (Αλλαγή Καναλιού ήχου)
Αν το πρόγραμμα έχει πολλαπλά κανάλια ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε μεταξύ διαφορετικών καναλιών.
23. Δημιουργήστε ένα Screenshot:
Φτιάξτε ένα screenshot από ένα τρέχων πρόγραμμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης στην on line βοήθεια αυτού του προγράμματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
ένα αρχείο PDF στον οδηγό CD-ROM, που περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά.
Σημείωση: Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη για το λογισμικό AcrSoft. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη του
AcrSoft στη διεύθυνση http://www.acrsoft.com αν έχετε προβλήματα που οφείλονται στο λογισμικό Total Media.

Εγκαθιστώντας το Elgato Eye TV lite με Apple MAC OS X 10.4.11 ή 10.5.x
Εισάγετε το εσώκλειστο CD στον οδηγό CD-ROM. Έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο CD στην επιφάνεια εργασίας. Επιλέξτε τον φάκελο “Eye TV lite” και
κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ‘DMG”. Το αρχείο DMG βγαίνει και το σύμβολο του προγράμματος για το Eye TV lite εμφανίζεται. Μετακινήστε την
εφαρμογή Eye TV lite είτε στα Προγράμματα στο σκληρό σας δίσκο, είτε στην επιφάνεια εργασίας. Η εγκατάσταση έχει τώρα ολοκληρωθεί. Για να
ξεκινήσετε το πρόγραμμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο Eye TV lite.

Ρυθμίζοντας το λογισμικό Eye TV lite
Σημείωση: Πριν στήσετε το λογισμικό για πρώτη φορά, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης TV δεν είναι συνδεδεμένος με το MC σας.
Όταν ξεκινάτε το Eye TV για πρώτη φορά, πρέπει να το ρυθμίσετε το λογισμικό για μελλοντική χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού ρυθμίσεων
μέχρι το μενού του ακόλουθου παραθύρου να εμφανιστεί.

Σε αυτό το βήμα, πρέπει να εισάγετε το όνομά σας καθώς επίσης και το όνομα της εταιρίας σας και τον κωδικό έγκρισης. Ο κωδικός έγκρισης υπάρχει
στη θήκη του CD.
Σημείωση: Η Hama GmbH & Co KG δεν μπορεί να σας παρέχει τον κωδικό έγκρισης, έτσι βεβαιωθείτε ότι τον κρατάτε σε ασφαλές μέρος.
Όταν έχετε εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα και τον κωδικό εγκατάστασης, το πλήκτρο → Next ενεργοποιείται και μπορείτε να συνεχίσετε.
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Στο επόμενο βήμα, χρησιμοποιήστε το μενού προς τα κάτω για να επιλέξετε την χώρα διαμονής / τοποθεσίας σας. → Πατήστε Next.

Επιλέξτε το σωστό Hama TV δέκτη και κάντε κλικ στο → Next.
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Συνεχίστε στις ακόλουθες οδηγίες του βοηθού ρυθμίσεων του Eye TV lite μέχρι να μπείτε στην tvtv εγγραφή.

Σημείωση: Οδηγός Προγράμματος tvtv Internet (EPG)
Η άδεια η οποία περιλαμβάνεται το λογισμικό Elgatos Eye TV lite περιέχει 1 μήνα δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή σε αυτό τον οδηγό προγράμματος.
Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον οδηγό προγράμματος για ένα μήνα, δωρεάν. Όταν η συνδρομή λήξει, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν
θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να επεκτείνετε τη συνδρομή στο διαδίκτυο, στη σελίδα (www.tvtv.de) και να
πληρώσετε τις σχετικές αμοιβές.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την υπηρεσία, τότε μπορείτε να παραλείψετε την tvtv εγγραφή χωρίς να πρέπει να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πατώντας → Next.

Αν ήδη έχετε λογαριασμό tvtv η αν ήδη έχετε πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε εισάγετε τα απαραίτητα δεδομένα σε αυτό το βήμα. Για
να γίνει αυτό, κάντε κλίκ στο → Change. Αν δεν χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία, απλά πατήστε → Next.
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Στο επόμενο βήμα, πρέπει να κάνετε “automatic station search” (αυτόματη αναζήτηση σταθμού). Η σωστή ρύθμιση για το Hama DVB-T stick
μπαίνει σαν standard. Κάντε κλικ στο → Station search και έπειτα στο→ Start station search για να ξεκινήσει.

Όταν η αναζήτηση του σταθμού σταματήσει, μπορείτε να καταχωρήσετε το αντίγραφό σας του Elgato. Καταχωρήστε το όνομά σας και μια έγκυρη E-
mail διεύθυνση και κάντε κλικ στο → Register. Αν δεν θέλετε να καταχωρήσετε κάντε κλικ στο → Skip. Το πρόγραμμα τότε σας ενημερώνει ότι η
εγκατάσταση του Elgato EyeTV lite έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες οδηγίες χρήσης στην Online βοήθεια για το πρόγραμμα. Επιλέξτε Help → EyeTV Help για ανασκόπηση των ρυθμίσεων.
Σημείωση: Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν παρέχεται υποστήριξη για το λοιμικό Elgato. Επικοινωνήστε με την online υποστήριξη του Elgato στο
www.elgato.com αν έχετε προβλήματα που οφείλονται στο πρόγραμμα Elgato.
Οδηγίες ασφαλείας
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά π.χ. νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία. Δεν υπάρχουν μέρη προς επισκευή στη
συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προβεί σε επισκευές.
Πληροφορίες Προϊόντος
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το τμήμα εξυπηρέτησης αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το δέκτη τηλεόρασης (hardware) ή αν
είναι ελαττωματικό.
Internet / Παγκόσμιος Ιστός
Υποστήριξη προϊόντος, νέοι οδηγοί ή πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.hama.com.


