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1Εξοπλισμός

Η πλοήγηση στο Κυρίως Μενού και στις διάφορες επιλογές επιτυγχάνεται
μέσω του τηλεχειριστηρίου. Υπάρχουν δυο διαφορετικά είδη τηλεχειριστηρίου
ανάλογα με τον αποκωδικοποιητή που έχετε στο σπίτι.

1.1 Τηλεχειριστήριο (Remote Control)

Έλεγχος τηλεόρασης
Ενεργοποίηση/Αναμονή
(STAND-BY)
Παιχνίδια κατ’ επιλογή
Οδηγός Τηλεόρασης

Έλεγχος Ήχου

Πλήκτρα Πλοήγησης
(Σελίδα Πάνω/Κάτω
Πίσω/Μπροστά)

Έλεγχος αποκωδικοποιητή
& Cytavision
Ταινίες κατ’ επιλογή
Εμφάνιση κυρίως Μενού
Βέλη κατεύθυνσης

Αλλαγή καναλιών

Έλεγχος υπηρεσίας
Video on Demand
και Μαγνητοσκοπημένα
προγράμματα
(Time Shifted TV)
Χρωματιστά πλήκτρα

Έλεγχος πηγής σήματος
της τηλεόρασης

εξοπλισμός
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1.2 Αποκωδικοποιητης (Set-Top Box)
Η υπηρεσία λειτουργεί με δύο διαφορετικά είδη αποκωδικοποιητών.

Προγραμματισμός Τηλεχειριστηρίου για έλεγχο του Αποκωδικοποιητή (STB) και της Τηλεόρασης

Αποκωδικοποιητής
Pirelli

Με την παροχή της Cytavision, το τηλεχειριστήριο είναι αυτόματα προγραμματισμένο για έλεγχο του
αποκωδικοποιητή και της Cytavision, ενώ για τον έλεγχο της τηλεόρασης θα πρέπει να προγραμματιστεί αναλόγως.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης,
συμβουλευθείτε τον ηλεκτρονικό Οδηγό Χρήσης που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Cytavision
στη διεύθυνση www.cyta.com.cy/tv ή στην Πύλη Πληροφοριών, χώρος  «Πληροφορίες/Info», αφού πρώτα
βεβαιωθείτε για το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Αποκωδικοποιητής
ADB
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Πλήκτρα «STB» και «TV»

Δεδομένου ότι το τηλεχειριστήριο έχει προγραμματιστεί ώστε να ελέγχει
τόσο τον αποκωδικοποιητή όσο και την ίδια την τηλεόραση, τα πλήκτρα
«STB» και «TV» λειτουργούν για ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή και
της ίδιας της τηλεόρασης αντίστοιχα.

Πλήκτρο «STB»

Προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά τη λειτουργία
του αποκωδικοποιητή και της υπηρεσίας Cytavision, θα πρέπει να προηγηθεί η
επιλογή του πλήκτρου «STB» ώστε να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο για
έλεγχο του αποκωδικοποιητή.

Πλήκτρο «TV»

Προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά τη
λειτουργία της ίδιας της τηλεόρασης, θα πρέπει να προηγηθεί η επιλογή του
πλήκτρου «TV».

Χρωματιστά πλήκτρα

Το κάθε ένα από τα χρωματιστά πλήκτρα αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες
ενέργειες ανάλογα της οθόνης στην οποία βρίσκεστε.

Κόκκινο

Έχει ένδειξη όπως Info, Buy, Info&buy και Watch.

Πράσινο

Πάντοτε έχει την ένδειξη “Options” και εμφανίζει ένα κυκλικό μενού με τις
διάφορες επιλογές αναλόγως της οθόνης στην οποία βρίσκεστε. Για να βγείτε από
τις επιλογές πατήστε το        , το       ,  ή ξανά το         .

Κίτρινο

Συνήθως χρησιμοποιείται σαν συντομότερη επιλογή για πρόσβαση σε άλλη
εφαρμογή, όπως για παράδειγμα στο «Μίνι μενού/Mini menu» ή «Οι αγορές
μου/My Purchases».

Μπλε

Πάντοτε έχει την ένδειξη «e-Magazine» ή «promo».

εξοπλισμός
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2

Κωδικοί
χρηστών

Κατά την ώρα εγκατάστασης της υπηρεσίας δίνονται δυο κωδικοί στον
χρήστη, τους οποίους στη συνέχεια μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την
προτίμησή του:
1. Γονικός Κωδικός (Parental PIN), με τον οποίο μπορεί να ρυθμίζει
τη  λειτουργία ελέγχου του ορίου ηλικίας θέασης
2. Κωδικός Αγοράς (Purchase PIN), με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιεί
αγορές ταινιών, καναλιών, παιχνιδιών κτλ.
Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό του, μπορεί
να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο Βλαβών Cyta στον αριθμό
8000-0197 για να του δοθεί καινούριος κωδικός.

3
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Προσοχή: Για να λειτουργήσουν όλες οι πιο κάτω εντολές, βεβαιωθείτε ότι
πρώτα έχετε πατήσει το πλήκτρο
, ώστε να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο
για έλεγχο του αποκωδικοποιητή της Cytavision.
Πώς ενεργοποιώ/απενεργοποιώ τον αποκωδικοποιητή (STB);
-

Για να λειτουργήσει η Cytavision πρέπει να ενεργοποιήσετε τον
αποκωδικοποιητή επιλέγοντας το        που βρίσκεται  στο πάνω μέρος
του τηλεχειριστηρίου.

-

Θα παρουσιαστεί στην οθόνη σας το                                     και θα
ξεκινήσει η διαδικασία της φόρτωσης

-

Μόλις ενεργοποιηθεί ο αποκωδικοποιητής, θα εμφανιστεί στην οθόνη
σας το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι της Cytavision.

Το ίδιο πλήκτρο       χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που επιθυμείτε
να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή.
Μόλις ενεργοποιηθεί ο αποκωδικοποιητής και εμφανιστεί το πρώτο τηλεοπτικό
κανάλι της Cytavision, βρίσκεστε αυτόματα στο χώρο «Κανάλια/Channels».
Στο σημείο αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις εντολές που αφορούν το
χώρο αυτό.
Στις περιπτώσεις που θέλετε να αποσυνδεθείτε από τη Cytavision, δε χρειάζεται
να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή, απλά σβήστε την τηλεόρασή σας.

Πώς μπαίνω στο Μενού;
Στο κυρίως μενού μπορείτε να δείτε τους χώρους πλοήγησης της Cytavision
και να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε με βάση την υπηρεσία που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.
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-

Πατήστε το πλήκτρο             από το τηλεχειριστήριό σας.

-

Σε αυτό το σημείο, θα εμφανιστούν οι χώροι πλοήγησης όπου
περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες της Cytavision.

λειτουργία
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πλoήγησης
4Οιτηςχώpoι
Cytavision

4

4.1 Κανάλια

Όλες οι οδηγίες που ανήκουν στην ενότητα «Κανάλια/Channels» 		
προϋποθέτουν ότι ήδη βρίσκεστε στο χώρο αυτό.
Ο χώρος Κανάλια περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Θέαση/Watch
Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια που μπορείτε να παρακολουθήσετε.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κανάλια/Channels
Ταινίες/Movies
Λογαριασμός/My Account
Πληροφορίες/Info
Ρυθμίσεις/Settings
Παιχνίδια/Games
(Σύντομα κοντά σας)

Οδηγός/TV Guide
Τον αναλυτικό οδηγό προγραμμάτων τηλεόρασης του κάθε καναλιού για
ολόκληρο το 24ωρο. Περιλαμβάνει επίσης, το σύντομο οδηγό προγραμμάτων
τηλεόρασης του κάθε καναλιού, με τον τίτλο και την ώρα του προγράμματος
που μεταδίδεται κατά τη συγκεκριμένη στιγμή που είστε συντονισμένοι με ένα
κανάλι καθώς επίσης, το αμέσως επόμενο πρόγραμμα που ακολουθεί.
Γίνε Συνδρομητής/Subscribe now
Όλα τα κανάλια και υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε επιπρόσθετα.
Τα Κανάλια μου/My Channels
Τις λίστες καναλιών που μπορείτε να επιλέξετε προβαίνοντας στις ανάλογες
ρυθμίσεις. Το σύστημα ρυθμίζεται έτσι ώστε να έχετε διάφορες λίστες καναλιών
με επιλεγμένα κανάλια σε κάθε λίστα.

Πώς μπορώ να επιλέξω κάποιο από τους Χώρους Πλοήγησης;
-
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Πατήστε το            από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού
της υπηρεσίας
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε το χώρο
πλοήγησης που επιθυμείτε
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη για να επιλέξετε την ενότητα του
συγκεκριμένου χώρου πλοήγησης
Πατήστε        για να μπείτε στη συγκεκριμένη ενότητα.

οι χώροι πλοήγησης της Cy tavision

κανάλια
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Πώς μπορώ να δω όλα τα διαθέσιμα κανάλια και να συντονιστώ με
το κανάλι της επιλογής μου;
-

-

Μπείτε στο χώρο «Κανάλια/Channels»
Επιλέξετε «Οδηγός TV/TV Guide» και χρησιμοποιείστε τα           βέλη
για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κανάλια και τον αντίστοιχο οδηγό
προγραμμάτων
Πατήστε        για να συντονιστείτε με το κανάλι της επιλογής σας.

-

-

Χρησιμοποιείστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να δείτε το
πρόγραμμα που μεταδίδεται στα υπόλοιπα κανάλια από τον σύντομο οδηγό
προγραμμάτων, χωρίς να αλλάξετε το κανάλι στο οποίο είστε συντονισμένοι
Χρησιμοποιήστε το        βέλος για να δείτε το πρόγραμμα που
ακολουθεί στο κανάλι της επιλογής σας.

Πώς μπορώ να δω την περίληψη κάποιου προγράμματος;
-

Πατήστε το        πλήκτρο με την ένδειξη «Πληροφορίες/Info»
Πατήστε το        για να επιστρέψετε πίσω.

Πώς μπορώ δώ τα προγράμματα των καναλιών για ολόκληρο το 24ωρο:
Πώς μπορώ να δω τα προγράμματα τηλεόρασης του κάθε καναλιού συνοπτικά;
(το πρόγραμμα που προβάλλεται τώρα, τα αμέσως επόμενα και προηγούμενα):
Αν είστε ήδη συντονισμένοι με κάποιο κανάλι:
-
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Πατήστε το         για να εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης σας
ο Σύντομος Οδηγός Προγραμμάτων (SEPG)

-

Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι πατήστε το             από το τηλεχειριστήριο
ή
- Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι πατήστε το        για να δείτε τον σύντομο
οδηγό. Επιλέξτε το        πλήκτρο «Μίνι μενού/Mini Menu» και στη
συνέχεια επιλέξτε «Οδηγός TV/TV Guide» και πατήστε
ή
- Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι πατήστε το            από το
τηλεχειριστήριο. Από το χώρο «Κανάλια/Channels» επιλέξετε την ενότητα
«Οδηγός TV/TV Guide»  και πατήστε

κανάλια
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Πώς μπορώ να αλλάξω κανάλι;
Καθώς είστε συντονισμένοι με κάποιο κανάλι:

-

-

-

-

Πατήστε τα               πλήκτρα για να προχωρήσετε στο αμέσως
επόμενο ή προηγούμενο κανάλι αντίστοιχα
ή
Χρησιμοποιείστε τα              βέλη κατεύθυνσης να δείτε το τρέχον
πρόγραμμα από τον σύντομο οδηγό προγραμμάτων για το κάθε κανάλι
ξεχωριστά και στη συνέχεια πατήστε το        για να συντονιστείτε με το
κανάλι που επιθυμείτε.

Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα μετάδοσης ενός καναλιού που παρακολουθώ;
-

-

Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι πατήστε το        για να εμφανιστεί στο
κάτω μέρος της οθόνης σας ο Σύντομος Οδηγός Προγραμμάτων (Short
EPG) και στη συνέχεια πατήστε το        πλήκτρο «Επιλογές/Options»
Εάν στο συγκεκριμένο κανάλι υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής γλώσσας τότε
θα εμφανιστεί η επιλογή «Ήχος/Audio»
Επιλέξτε «Ήχος/Audio» και        για να εμφανιστούν οι επιλογές Ελληνικά
(ELL) ή Αγγλικά (ENG)
Αφού επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα πατήστε το        για αποδοχή της
επιλογής σας.

Πώς μπορώ να αγοράσω συνδρομητικά κανάλια;
-

-
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Πώς μπορώ να ρυθμίσω λίστες καναλιών με τα αγαπημένα μου προγράμματα;

Από το χώρο «Κανάλια/Channels», χρησιμοποιήστε τα              βέλη για να
επιλέξετε «Γίνε Συνδρομητής/Subscribe Now» και μετά πατήστε
Χρησιμοποιήστε το        βέλος κατεύθυνσης για να εισέλθετε στην
υποκατηγορία «Κανάλια/Channels» και μετά τα               βέλη για να επιλέξετε
το κανάλι για το οποίο επιθυμείτε να δείτε σχετικές πληροφορίες και πατήστε       
ή το        πλήκτρο «Πληροφορίες & Αγορά/Info & Buy».
Στη συνέχεια πατήστε το        πλήκτρο «Αγορά/Buy» και πληκτρολογήστε
τον Κώδικα Αγοράς σας για να επικυρώσετε την αγορά του καναλιού.

-

-

-

Από την κατηγορία «Κανάλια/Channels» χρησιμοποιήστε τα               βέλη
για να επιλέξετε «Τα Κανάλια μου/My Channels» και μετά πατήστε
Επιλέξτε μια λίστα καναλιών και πατήστε το         πλήκτρο «Επεξεργασία/Edit»
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης  για να επιλέξετε κάποιο κανάλι
και στη συνέχεια πατήστε το        για να προσθέσετε το επιλεγμένο κανάλι
στη λίστα
Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας το
        πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή σας
Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι πατώντας το        πλήκτρο
«Αποθήκευση/Save»
Χρησιμοποιήστε τα               βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε
«Αποδοχή/Accept» ή «Ακύρωση/Cancel» εάν θέλετε να αποθηκευτεί το κανάλι
ή όχι αντίστοιχα
Πατήστε
Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της σειράς εμφάνισης των καναλιών ή
διαγραφής τους από τη λίστα πατώντας το        βέλος κατεύθυνσης για να
εισέλθετε στη λίστα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
για να επεξεργαστείτε τη λίστα
Πατήστε το        πλήκτρο «Μετονομασία/Rename» για να μετονομάσετε την
επιλεγμένη λίστα
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποια λίστα χρησιμοποιήστε
τα              βέλη κατεύθυνσης για να την επιλέξετε και στη συνέχεια πατήστε το
Στη συνέχεια πατήστε το         να επιστρέψετε πίσω και επιβεβαιώστε την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάποιας λίστας επιλέγοντας
«Αποδοχή/Accept» ή «Ακύρωση/Cancel» εάν θέλετε να ενεργοποιηθεί η λίστα
ή όχι αντίστοιχα.

κανάλια
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Επιπρόσθετες Πρωτοποριακές Υπηρεσίες
Η Cytavision περιλαμβάνει πρωτοποριακές υπηρεσίες που σας προσφέρουν
τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε τη στιγμή που
σας βολεύει, εντελώς δωρεάν!

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ότι, σε αυτά τα κανάλια μέσα στο παράθυρο με τις
πληροφορίες του προγράμματος εμφανίζεται το
κάτω από τον τίτλο
του προγράμματος. Αυτό το βέλος υποδηλώνει τη λειτουργία “PLAY”
και η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο κανάλι υπάρχουν
προγράμματα που έχουν ήδη μαγνητοσκοπηθεί από το σύστημα για εσάς

Λίστα Καναλιών

-

Καθώς βρίσκεστε συντονισμένοι σε κάποιο από τα διαθέσιμα κανάλια πατήστε
ΟΚ από τη τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης
σας ο Σύντομος Οδηγός Προγραμμάτων (SEPG). Ακολούθως πατήστε ξανά
ΟΚ για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Στην οθόνη παρουσιάζονται όλα
τα προγράμματα που προβάλλονται τη χρονική στιγμή σε όλα τα κανάλια.
Χρησιμοποιείστε τα βέλη κατεύθυνσης ↑↓→←
για να δείτε το τρέχον
πρόγραμμα που μεταδίδεται στα υπόλοιπα κανάλια. Πατήστε ΟΚ για να δείτε
το πρόγραμμα της επιλογής σας.

-

-

-

Κινηθείτε με τα                            βέλη κατεύθυνσης μέχρι να εμφανιστεί
ο τίτλος του προγράμματος που θέλετε να παρακολουθήσετε
Οι ημερομηνίες προβολής των μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων
φαίνονται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, ενώ οι
ώρες φαίνονται κάτω από τον τίτλο του προγράμματος
Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, πατήστε το        ή το         
«Επιλογές/Options» και στη συνέχεια επιλέξτε «Θέαση/Watch» για να ξεκινήσει
το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή διαλέξτε «Επιλέξτε μέρα/Select day” για να
δείτε το πρόγραμμα μέχρι και 3 μέρες μετά την προβολή του
Αν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα και να επανέλθετε στην τρέχουσα
ροή του καναλιού, απλά πατήστε το πλήκτρο             από το τηλεχειριστήριό σας.  

Μαγνητοσκοπημένα Προγράμματα (Time Shifted TV)
Αν χάσατε το αγαπημένο σας πρόγραμμα σε οποιοδήποτε από τα κυπριακά
κανάλια που μεταδίδονται απο τη Cytavision, μην ανησυχείτε. Η υπηρεσία
Time Shifted TV σας παρέχει τη δυνατότητα να δείτε το πρόγραμμα της
αρεσκείας σας, μέχρι και 3 μέρες μετά την ημερομηνία της κανονικής του
προβολής στο κανάλι.
Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα ενός καναλιού που έχει ήδη
προβληθεί;
Υπάρχουν οι ακόλουθοι τρεις εναλλακτικοί τρόποι:
1ος τρόπος
- Καθώς βρίσκεστε συντονισμένοι σε κάποιο από τα διαθέσιμα κυπριακά
κανάλια  πατήστε            από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί
μπροστά σας ο Οδηγός TV/TV Guide
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Πώς μπορώ να δω από την αρχή το πρόγραμμα του καναλιού με το οποίο
είμαι συντονισμένος/η αυτή τη στιγμή;
-

-

Καθώς είστε συντονισμένοι με κάποιο από τα κυπριακά κανάλια
πατήστε το        πλήκτρο «Επιλογές/Options»
από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστούν μπροστά σας οι επιλογές
«Επανεκκίνηση/Start Over» και «Τέλετεξτ/Teletext»
Στη συνέχεια επιλέξτε «Επανεκκίνηση/Start Over» και πατήστε       για να
ξεκινήσει από την αρχή το πρόγραμμα που θέλετε να δείτε.

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει,
τότε πιθανότατα να ισχύει κάποιο από τα πιο κάτω ενδεχόμενα:
Το πρόγραμμα που βλέπω δεν είναι αυτό που επέλεξα.
Στον «Οδηγό TV/TV Guide» αναγράφονται τα προγράμματα όπως έχουν
αποσταλεί στη Cytavision από τα ίδια τα κανάλια. Ορισμένες φορές, τα
προγράμματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στο τί πραγματικά δείχνει το
κανάλι είτε λόγω έκτακτων μεταδόσεων, είτε λόγω καθυστερήσεων σε
ζωντανά προγράμματα.
2ος τρόπος
-

Επιλέξτε           από το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια από το χώρο
«Κανάλια/Channels» επιλέξτε «Οδηγός TV/TV Guide»
Aκολουθήστε τις οδηγίες όπως αναφέρονται στον 1ο τρόπο

3ος τρόπος
-

-

Καθώς βρίσκεστε συντονισμένοι με κάποιο από τα διαθέσιμα κυπριακά
κανάλια ή το Cytavision Sports1, πατήστε το        πλήκτρο από το
τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί μπροστά σας ο «Οδηγός TV/TV Guide»
Aκολουθήστε τις οδηγίες όπως αναφέρονται στον 1ο τρόπο.

Για κάθε πρόγραμμα που επιλέγετε να δείτε ετεροχρονισμένα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους βασικούς ελέγχους ροής της ταινίας δηλαδή               
          stop,           pause,            Rewind (RR) και          Fast Forward (FF),
χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο.
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Επιλέγω κάποιο πρόγραμμα αλλά δεν μπορώ να το δω. Γιατί;
Ο λόγος που δεν βλέπετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, πιθανόν να
οφείλεται σε αλλαγές των καναλιών όπως εξηγήθηκε πιο πάνω.
Αν όμως βλέπετε διαφημίσεις πιθανόν να υπάρχει καθυστέρηση στην
έναρξη του προγράμματος από το ίδιο το κανάλι. Σε αυτή την
περίπτωση απλά πατήστε το πλήκτρο            από το τηλεχειριστήριο
σας μέχρι να εμφανιστεί το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Στη συνέχεια
πατήστε το πλήκτρο           .
Το πρόγραμμα που βλέπω διακόπηκε πριν τελειώσει.
Αυτό οφείλεται στη καθυστέρηση προβολής του προγράμματος από
το κανάλι με αποτέλεσμα μέρος του προγράμματος να μαγνητοσκοπήθηκε
στην αρχή του επόμενου. Γι’ αυτό η Cytavision σας προσφέρει τη
δυνατότητα και την επιλογή με το τέλος του προγράμματος να μεταβείτε
στον «Οδηγό TV/TV Guide» να επιλέξετε αν θέλετε να συνεχίσετε στο
επόμενο πρόγραμμα ή να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας αυτής.

κανάλια
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Θέαση επί πληρωμή (Pay Per View)
Η υπηρεσία Pay per View (Θέαση επί Πληρωμή) προσφέρει τη δυνατότητα
στους πελάτες των πακέτων Value Pack και Value Pack Plus να ενοικιάζουν
ζωντανούς αγώνες που μεταδίδονται ζωντανά σε κανάλια που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό τους πακέτο.
Στο παρόν στάδιο, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τις ζωντανές αθλητικές
μεταδόσεις του καναλιού Cytavision Sports1 και στη συνέχεια θα εμπλουτιστεί
με προγράμματα των υπολοίπων τεσσάρων καναλιών Cytavision Sports καθώς
και άλλων καναλιών.  

-

Επιλέξτε «Ενοικίαση»
Πατήστε
Πληκτρολογήστε τον Κωδικό Αγοράς σας (Purchase PIN).

Στο σημείο αυτό έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να «παρακολουθήσετε
τώρα» το γεγονός δηλαδή να μεταβείτε στο κανάλι 400 ή να το
«παρακολουθήσετε αργότερα» και να μεταβείτε στο κανάλι 400 όταν ξεκινήσει
το γεγονός. Εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε υπενθύμιση ακολουθώντας τις
οδηγίες ‘Πώς μπορώ να καταχωρήσω υπενθύμιση για κάποιο πρόγραμμα που θέλω
να παρακολουθήσω;’ για να λάβετε υπενθύμιση όταν θα αρχίσει να μεταδίδεται
το γεγονός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pay per View με τους
πιο κάτω τρόπους:
1. Επιλέγοντας χειροκίνητα τη θέση 400 από το τηλεχειριστήριο
Όταν συντονιστείτε με το κανάλι, πατήστε        και μετά το        βέλος
για να δείτε τον αγώνα που είναι διαθέσιμος προς ενοικίαση και στη συνέχεια
ακολουθείστε τις Οδηγίες Ενοικίασης.
2. Πλοηγώντας στον «Οδηγό TV/TV Guide»
Μετακινηθείτε με τα              βέλη για να βρείτε το κανάλι.
Στην συνέχεια μετακινηθείτε με το        βέλος για να βρείτε τους διαθέσιμους
ζωντανούς αγώνες προς ενοικίαση. Επιλέξτε τον αγώνα που επιθυμείτε,
πατήστε το        και στη συνέχεια ακολουθείστε τις Οδηγίες Ενοικίασης.
Οδηγίες Ενοικίασης προγραμμάτων Pay per View:
Ακολουθήστε ένα από τους τρόπους πρόσβασης στην υπηρεσία όπως
αναφέρονται πιο πάνω και στη συνέχεια:
- Χρησιμοποιήστε τα              βέλη για να επιλέξετε το γεγονός που
σας ενδιαφέρει
- Πατήστε το        πλήκτρο «Πληροφορίες & Αγορά/Info & Buy» και θα
εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες για το γεγονός
- Πατήστε το        πλήκτρο «Αγορά/Buy»
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Τις ώρες που θα υπάρχει διαθέσιμος ζωντανός αγώνας προς ενοικίαση:
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-

Αν επιλέξετε να ενοικιάσετε τον αγώνα, το κανάλι θα συνεχίσει να
παραμένει ανοικτό προβάλλοντας το ζωντανά.

-

Αν δεν ενοικιάσετε τον αγώνα, το κανάλι θα κλείσει κατά τη διάρκεια
προβολής του με την ένδειξη «Θέαση επί πληρωμή».
Πατήστε        για το πρόγραμμα.

-

Σας παρέχεται η δυνατότητα ενοικίασης των ζωντανών αγώνων
απο τις 6:00πμ της ημέρας διεξαγωγής των αγώνων.

-

Όσοι πελάτες διαθέτετε και 2ο αποκωδικοποιητή (Set Τop Box) μπορείτε να
ενοικιάσετε το ζωντανό αγώνα στον ένα από τους δύο
αποκωδικοποιητές, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία
για ενοικίαση του ίδιου αγωνά και στο δεύτερο αποκωδικοποιητή.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα είτε σε έναν από τους
αποκωδικοποιητές είτε και στους δυο ταυτόχρονα.

4

4.2 Ταινίες

Όλες οι οδηγίες που ανήκουν στην ενότητα «Ταινίες/Movies»
προϋποθέτουν ότι ήδη βρίσκεστε στο χώρο αυτό.
Πώς βλέπω ποιες ταινίες μπορώ να ενοικιάσω;
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για ταινίες που είναι κατάλληλες με βάση τα
δικαιώματα και τους περιορισμούς που έχουν καθοριστεί στις ρυθμίσεις του
ελέγχου ηλικίας θέασης για τον συγκεκριμένο χρήστη.
-

-

Μεταβείτε στο μενού και χρησιμοποιήστε τα               βέλη κατεύθυνσης
για να επιλέξετε την κατηγορία  «Ταινίες/Movies» ή πατήστε το πλήκτρο        
από το τηλεχειριστήριο
Στο χώρο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις νέες κυκλοφορίες ή να
αναζητήσετε ταινίες μέσα από τις διάφορες κατηγορίες. Χρησιμοποιήστε τα
             βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε την κατηγορία των ταινιών που
επιθυμείτε ή επιλέξτε την κατηγορία «Όλα/All» όπου μπορείτε να δείτε όλες
τις διαθέσιμες ταινίες.

ταινίες

23

Πώς μπορώ να δω περισσότερες πληροφορίες για κάποια ταινία
που με ενδιαφέρει (π.χ. περίληψη, ηθοποιοί, διαφημιστικό φιλμ);
-

Ακολουθήστε την οδηγία ‘Πώς βλέπω ποιες ταινίες μπορώ να ενοικιάσω’
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε την ταινία
που σας ενδιαφέρει
Πατήστε το        ή το        πλήκτρο «Πληροφορίες & Αγορά/Info & Buy» και
θα εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες για την ταινία.

Για κάθε ταινία που ενοικιάζετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βασικούς
ελέγχους ροής της ταινίας δηλαδή           “Stop” ,           “Pause”,    
           “Rewind” (RR) και            “Fast Forward” (FF), χρησιμοποιώντας τα
αντίστοιχα πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο.

Πώς μπορώ να δώ το διαφημιστικό σπότ (trailer) της ταινίας;
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα όπως περιγράφονται πιο πάνω, στη συνέχεια:
- Χρησιμοποιήστε το        πλήκτρο «Επιλογές/Options» και στη συνέχεια
επιλέξτε «Φιλμάκι»
- Αμέσως μετά θα εμφανιστεί το διαφημιστικό φιλμ της ταινίας σε ολόκληρη
την οθόνη
- Αφού παρακολουθήσετε το διαφημιστικό φιλμ ή αν επιθυμείτε να το
σταματήσετε προτού τελειώσει, πατήστε το           για να
επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη.
Πώς μπορώ να ενοικιάσω μια ταινία;
Ακολουθήστε τις οδηγίες ‘Πώς βλέπω ποιες ταινίες μπορώ να ενοικιάσω’
- Χρησιμοποιήστε τα              βέλη για να επιλέξετε την ταινία που
σας ενδιαφέρει
- Πατήστε το        ή το        πλήκτρο «Πληροφορίες & Αγορά/Info & Buy»
και θα εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες για τη ταινία
- Πατήστε το        πλήκτρο «Αγορά/Buy»
- Επιλέξτε «Ενοικίαση»
- Πατήστε
- Πληκτρολογήστε τον Κωδικό Αγοράς σας (Purchase Pin).
Στο σημείο αυτό έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να παρακολουθήσετε
την ταινία ή να την παρακολουθήσετε σε κατοπινό στάδιο. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε την ταινία όσες φορές θέλετε κατά το επόμενο 24ωρο.
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Πώς μπορώ να δω τη λίστα των ταινιών που έχω ενοικιάσει;
-

Από το χώρο «Ταινίες/Movies» χρησιμοποιήστε τα              βέλη και επιλέξτε
«Ενοικιασμένες/Rented» και μετά πατήστε
Στο σημείο αυτό θα εμφανιστεί η λίστα με τις ταινίες που έχετε ενοικιάσει.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω μια ταινία που έχω ήδη ενοικιάσει;
Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε μια ταινία, θα πρέπει πρώτα να την έχετε
ενοικιάσει ακολουθώντας την οδηγία “Πώς μπορώ να ενοικιάσω μια ταινία”.

ταινίες
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-

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην οδηγία “Πως μπορώ
να δω τη λίστα των ταινιών που έχω ενοικιάσει”
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε την ταινία
που θέλετε να παρακολουθήσετε
Πατήστε το        πλήκτρο «Επιλογές/Options». Στο παράθυρο που
εμφανίζεται μπροστά σας έχετε την επιλογή να ξεκινήσετε την ταινία από
την αρχή επιλέγοντας «Έναρξη/Play», να την συνεχίσετε από το σημείο που
την είχατε σταματήσε επιλέγοντας «Συνέχεια/Resume» ή να
παρακολουθήσετε το φιλμάκι της ταινίας.

Δημιουργήστε τη δική σας λίστα με τις ταινίες της προτίμησής σας
Στο χώρο “Ταινίες/Movies” μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα με
τις ταινίες της προτίμησης σας ώστε να τις βρίσκετε πιο εύκολα τη στιγμή που
θέλετε να τις ενοικιάσετε. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ταινίες
από τη λίστα.
Κατά την προσθήκη των ταινιών, δημιουργείται ένα αρχείο με την ονομασία
«Οι ταινίες μου/My movies» στο οποίο μπορείτε να εισέρχεστε κατευθείαν
για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τις ταινίες της επιλογής σας.

4

4.3 Ρυθμίσεις

Όλες οι οδηγίες που ανήκουν στην ενότητα «Ρυθμίσεις/Settings»
προϋποθέτουν ότι ήδη βρίσκεστε στο χώρο αυτό.
Αναζήτηση ψηφιακών καναλιών/Scan Digital TV
Πώς μπορώ να αναζητήσω κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης;
Πέραν από τα κανάλια που μεταφέρονται μέσω της πλατφόρμας της
Cytavision, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ανοικτά ψηφιακά κανάλια
χρησιμοποιώντας την εντολή «Αναζήτηση ψηφ. TV/Scan digital TV»
στις θέσεις 500 - 550.
-

Από το χώρο «Ρυθμίσεις/Settings» χρησιμοποιήστε τα               βέλη για να
επιλέξετε «Αναζήτηση ψηφ. TV/Scan digital TV” και μετά πατήστε
Πατήστε ξανά        για να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης των
ψηφιακών καναλιών
Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία πατώντας το        πλήκτρο «Διακοπή/Stop»
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε
«Αποδοχή/Accept» είτε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας το       .

Πώς μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω ταινίες από το χώρο
«Οι ταινίες μου/My movies»;
-
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Από το χώρο “Ταινίες/Movies“ επιλέξτε την ταινία που σας ενδιαφέρει
χρησιμοποιώντας τα              βέλη κατεύθυνσης
Πατήστε το        πλήκτρο «Επιλογές/Options». Στο παράθυρο που
εμφανίζεται μπροστά σας επιλέξτε «Προσθήκη/Add» ή
«Διαγραφή/Delete», ανάλογα του τί επιθυμείτε.

ρυθμίσεις
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Γονικός Κωδικός

Όριο ηλικίας θέασης

Πώς μπορώ να αλλάξω το Γονικό Κωδικό (Parental PIN);

Πώς μπορώ να αλλάξω το όριο ηλικίας;

-

Από το χώρο «Ρυθμίσεις/Settings» χρησιμοποιήστε τα              βέλη για να
επιλέξετε «Γονικός κωδικός/Parental PIN» και μετά πατήστε
Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό στα κατάλληλα πεδία.

Ο καθορισμός ορίου ηλικίας, σας επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στα
διάφορα είδη περιεχομένου με βάση την ηλικία του χρήστη, έτσι ώστε να μην
μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία του.
-

-

Φραγή καναλιών

Από την κατηγορία «Ρυθμίσεις/Settings» χρησιμοποιήστε τα              βέλη
για να επιλέξετε «Όριο Ηλικίας Θέασης/Age Rating Control»
και μετά πατήστε  
Καταχωρήστε τον «Γονικό Κωδικό»
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης και πατήστε        για να
επιλέξετε το όριο ηλικίας θέασης που επιθυμείτε
Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας
το        πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή σας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το όριο ηλικίας πατώντας το         πλήκτρο
«Αποθήκευση/Save» και μετά χρησιμοποιώντας τα                 βέλη
κατεύθυνσης επιλέξτε «Αποδοχή/Accept» ή «Ακύρωση/Cancel» εάν θέλετε
να αποθηκευτεί το όριο ηλικίας θέασης ή όχι αντίστοιχα, πατώντας        .

Τα όρια ηλικίας που είναι διαθέσιμα είναι:

Πώς μπορώ να φράξω/μπλοκάρω κάποιο κανάλι;
-
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Χρησιμοποιήστε τα             βέλη στην κατηγορία «Ρυθμίσεις/Settings» για
να επιλέξετε «Φραγή καναλιών/Channel Blocking»
Πληκτρολογήστε τον Γονικό Kωδικό για να οδηγηθείτε σε μια λίστα με όλα τα κανάλια
Χρησιμοποιήστε τα             βέλη κατεύθυνσης και πατήστε       
για να επιλέξετε τα κανάλια που επιθυμείτε να κλειδώσετε
Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας
το        πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή σας
Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι πατώντας το
πλήκτρο «Επιβεβαίωση/Confirm»
Χρησιμοποιώντας τα             βέλη κατεύθυνσης επιλέξτε «Αποδοχή/Accept»
ή «Ακύρωση/Cancel» εάν θέλετε να φραγεί το συγκεκριμένο κανάλι ή όχι
αντίστοιχα, πατώντας        .

12 - Άνω των 12 ετών
15 - Άνω των 15 ετών
18 - Άνω των 18 ετών
NB – Χωρίς φραγή

Εάν για παράδειγμα έχετε επιλεγμένη την κατηγορία «Άνω των 15 ετών»
τότε δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για άτομα άνω
των 15 ετών.
Γλώσσα
Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα του κυρίως μενού και των διάφορων επιλογών;
-

Χρησιμοποιήστε τα             βέλη στην κατηγορία «Ρυθμίσεις/Settings»
για να επιλέξετε «Γλώσσα/Language» και πατήστε
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε τη γλώσσα που
επιθυμείτε να ρυθμίσετε ως επιλεγμένη και πατήστε

ρυθμίσεις
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-

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας
το        πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή σας
Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε την αλλαγή πατώντας το         
πλήκτρο «Αποθήκευση/Save».

Κωδικός Αγοράς
Πώς μπορώ να αλλάξω τον Κωδικό Αγοράς (Purchase PΙΝ);
-

Επιλέξετε «Κωδικός Αγοράς/Purchase PΙΝ» χρησιμοποιώντας
τα             βέλη
Πατήστε
Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό αγοράς και στη συνέχεια, το νέο κωδικό
στα κατάλληλα πεδία.

Εικόνα & Ήχος
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τον τρόπο μετάδοσης της εικόνας και του ήχου;
-

-
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Χρησιμοποιήστε τα             βέλη στην κατηγορία «Ρυθμίσεις/Settings» για
να επιλέξετε «Εικόνα & Ήχος/Video & Audio» και πατήστε
Χρησιμοποιήστε τα                           βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε τις
ρυθμίσεις που επιθυμείτε
Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας
το        πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή σας
Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε τον τρόπο μετάδοσης εικόνας και
ήχου πατώντας το        πλήκτρο «Αποδοχή/Accept»
Χρησιμοποιώντας τα              βέλη κατεύθυνσης επιλέξτε
«Αποδοχή/Accept» ή «Ακύρωση/Cancel» εάν θέλετε να αποθηκευτούν οι
νέες ρυθμίσεις ή όχι αντίστοιχα
Πατήστε       .

ρυθμίσεις
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Μηνύματα
Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις που αφορούν τη λήψη μηνυμάτων;
Η πλατφόρμα της Cytavision υποστηρίζει τη λήψη μηνυμάτων/ενημερώσεων
τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη σας για σκοπούς ενημέρωσης για θέματα
που αφορούν την υπηρεσία. Στο χώρο αυτό έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
τον τρόπο εμφάνισης των μηνυμάτων αυτών ή ακόμα και την απόκρυψή τους.
-

Επιλέξετε «Μηνύματα/Messages» χρησιμοποιώντας τα              βέλη
Πατήστε
Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε τη ρύθμιση
που επιθυμείτε
Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση/Cancel» πατώντας
το        πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή σας
Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε τον τρόπο εμφάνισης των
μηνυμάτων πατώντας το        πλήκτρο «Επιβεβαίωση/Confirm»
και μετά χρησιμοποιώντας τα              βέλη κατεύθυνσης επιλέξτε
«Αποδοχή/Accept» ή «Ακύρωση/Cancel» εάν θέλετε να αποθηκευτούν οι
ρυθμίσεις μηνυμάτων ή όχι αντίστοιχα, πατώντας        .

Η επιλογή «Απόκρυψη/Hide» απενεργοποιεί τη θέαση των μηνυμάτων.

4

4.4 Λογαριασμός

Όλες οι οδηγίες που ανήκουν στην ενότητα «Λογαριασμός/My Account»
προϋποθέτουν ότι ήδη βρίσκεστε στο χώρο αυτό.
Τα μηνύματα μου
-

Οι υπενθυμίσεις μου
-

ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε τα             βέλη για να επιλέξετε
«Οι υπενθυμίσεις μου/My reminders»
Πατήστε
Στο σημείο αυτό θα εμφανιστούν οι υπενθυμίσεις που έχετε καταχωρήσει
στο χώρο «Οδηγός TV/TV Guide».

Πώς μπορώ να καταχωρήσω υπενθύμιση για κάποιο πρόγραμμα που θέλω
να παρακολουθήσω;
-

Η επιλογή «Ελαχιστοποίηση/Minimize» ρυθμίζει την υπηρεσία ούτως ώστε
όταν έχετε μηνύματα να εμφανίζεται ένας μικρός φάκελος κάτω από τον τίτλο
του προγράμματος που παρακολουθείτε.

-

Η επιλογή «Κανονικό/Normal» σας επιτρέπει να βλέπετε όλα τα μηνύματα σε
μεγάλο παράθυρο ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.

-
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Χρησιμοποιήστε τα             βέλη για να επιλέξετε
«Τα μηνύματα μου/My Messages»
Πατήστε
Στο σημείο αυτό θα εμφανιστούν τα μηνύματα που έχετε λάβει από
την υπηρεσία.

Μεταβείτε στο χώρο «Οδηγός TV/TV Guide» και χρησιμοποιήστε
τα                      βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε το πρόγραμμα για το
οποίο θέλετε να καταχωρήσετε υπενθύμιση
Πατήστε το         πλήκτρο «Επιλογές/Options» και στη συνέχεια
επιλέξετε «Υπενθύμιση/Reminder» πατώντας        για να προχωρήσετε στην
καταχώρηση της υπενθύμισης και επιλέξτε «Αποδοχή/Accept»
Μπορείτε να διαγράψετε μια υπενθύμιση πατώντας το         πλήκτρο       
«Επιλογές/Options» και να επιλέξετε «Διαγραφή Υπεν./Delete reminder»
Για να βγείτε από τη λειτουργία «Επιλογές/Options», ξαναπατήστε
το         πλήκτρο «Επιλογές/Options».

λογαριασμός
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Οι αγορές μου
Η πλατφόρμα της Cytavision σας παρέχει τη δυνατότητα να αγοράσετε ταινίες,
κανάλια και  πακέτα καναλιών. Σύντομα θα μπορείτε να αγοράζετε και κουπόνια.    
Πώς μπορώ να δω τις αγορές μου;
-

Επιλέξετε «Οι αγορές μου/My Purchases» χρησιμοποιώντας τα              βέλη
κατεύθυνσης και πατήστε
Πλοηγηθείτε στο χώρο χρησιμοποιώντας τα                           για να δείτε τις
αγορές σας
Πατήστε        επιλέγοντας κάποιο πακέτο και δείτε όλες τις σχετικές
πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αγορά.

Πώς μπορώ να αγοράσω περιεχόμενο;
Πώς μπορώ να δω τις υπενθυμίσεις που έχω καταχωρήσει και πώς μπορώ να
τις διαγράψω;
-

-
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-

Από το χώρο αυτό μπορείτε επίσης να αγοράσετε επιπλέον περιεχόμενο
πατώντας το       πλήκτρο «Αγορά/Buy»
Χρησιμοποίησε τα                          βέλη κατεύθυνσης για να δείτε όλες τις
επιλογές και πατήστε        για να επιλέξετε κάποιο πακέτο
Πατήστε το         πλήκτρο «Αγορά/Buy» και καταχωρήστε τον Κωδικό
Αγοράς σας
Επιλέξτε «Επιστροφή/Back» πατώντας         για να επιστρέψετε στη σελίδα αγοράς.

Επιλέξετε «Οι υπενθυμίσεις μου/My reminders» χρησιμοποιώντας
τα              βέλη κατεύθυνσης και πατήστε     
Στο σημείο αυτό θα εμφανιστεί η λίστα με τις υπενθυμίσεις που έχετε
καταχωρήσει
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει
πατώντας το        πλήκτρο «Πληροφορίες/Info», όπως για
παράδειγμα περιγραφή, πρωταγωνιστές καθώς και σε πόσο χρόνο
θα ξεκινήσει
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις υπενθυμίσεις σας εάν πατήσετε
το        πλήκτρο  «Επιλογές/Options»
Επιλέξτε «Διαγραφή/Delete» και στη συνέχεια 2 φορές το
Στη συνέχεια επιλέξτε «Ναι/Yes».

λογαριασμός
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4.5 Πληροφορίες

Όλες οι οδηγίες που ανήκουν στην ενότητα «Πληροφορίες/Information»
προϋποθέτουν ότι ήδη βρίσκεστε στο χώρο αυτό.
e-Magazine
Στο χώρο «e-Magazine» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για νέες ταινίες που
μπορείτε να ενοικιάσετε, να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των ζωντανών
αθλητικών μεταδόσεων και για τα νέα της υπηρεσίας.
-

Χρησιμοποιήστε τα              βέλη κατεύθυνσης στο χώρο
«Πληροφορίες/Information», επιλέξτε «e-Magazine» και πατήστε        .

Πύλη Πληροφοριών
Το περιεχόμενο της «Πύλης Πληροφοριών/Portal» σας προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο οδηγό χρήσιμων πληροφοριών που περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων, πληροφορίες για ταξίδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές ειδήσεις,
χρήσιμα τηλέφωνα, χρηματοοικονομικά νέα, καιρό κ.α.
-

Χρησιμοποιώντας τα              βέλη κατεύθυνσης στο χώρο
«Πληροφορίες/Information» επιλέξτε «Πύλη Πληροφοριών/Portal»
και πατήστε

Οδηγίες Χρήσης
Σε αυτή την ενότητα θα δείτε βίντεο που παρουσιάζουν τις δυνατότητες της
Cytavision, καθώς επίσης, λεπτομερείς οδηγίες χρήσης των λειτουργιών της.

-
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λογαριασμός

Επιλέξετε «Οδηγίες χρήσης/User Guide» χρησιμοποιώντας τα              βέλη
κατεύθυνσης και πατήστε        .  

πληροφορίες
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5Βασικές
λειτουργίες

Λειτουργία

τηλεχειριστηρίου αποκωδικοποιητών
Pirelli και ADB
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Pirelli

Επιστροφή

Επιστροφή στο σημείο του μενού
που βρισκόσουν προηγουμένως
Διαγραφή χαρακτήρων σε
συγκεκριμένα σημεία
Εναλλαγή ανάμεσα στα δυο
τελευταία κανάλια θέασης
Άμεση απομάκρυνση της κάρτας
με τα χρωματιστά πλήκτρα επιλογής

Αλλαγή καναλιών

Αλλαγή στο επόμενο ή προηγούμενο
κανάλι

Βοήθεια

Εμφάνιση οδηγιών ανάλογα με
το χώρο του μενού που βρίσκεστε

Τελετέξτ

Εμφάνιση της υπηρεσίας τελετέξτ
του καναλιού με το οποίο είστε
συντονισμένοι εκείνη τη στιγμή

Λειτουργία

Περιγραφή

Ενεργοποίηση/
Επανεκκίνηση

Πλήκτρο ενεργοποίησης,
επανεκκίνησης και απενεργοποίησης
αποκωδικοποιητή

Έλεγχος
Αποκωδικοποιητή και
Cytavision

Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου
για έλεγχο του αποκωδικοποιητή και
και της Cytavision

Έλεγχος Τηλεόρασης

Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου  
για έλεγχο της τηλεόρασης

Κυρίως Μενού

Εμφάνιση του Κυρίως Μενού

Οδηγός TV

Εμφάνιση του τηλεοπτικού οδηγού
(EPG)

Πληκτρολόγιο

Αναζήτηση ταινιών πληκτρολογώντας
τίτλο κτλ.

VoD

Εμφάνιση όλων των ταινιών
της υπηρεσίας VoD (Video on Demand)

Εκκίνηση (Play)

Εκκίνηση ταινίας από την υπηρεσία
VoD

Βέλη Κατεύθυνσης
(πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)

Μετακίνηση στους χώρους
πλοήγησης

Να σταματήσει (Stop)

Επιλογή να σταματήσει η ταινία από
την υπηρεσία VoD

Χρωματιστά Πλήκτρα Επιλογής
(κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε)

Προγραμματισμένες λειτουργίες
ανάλογα με το χώρο πλοήγησης

Ακινητοποίηση (Pause)

Ακινητοποίηση εικόνας της ταινίας
από την υπηρεσία VoD

OK

Ενεργοποίηση Επιλογής

Να προχωρήσει μπροστά η ταινία
(Fast Forward)

Επιλογή να προχωρήσει η ταινία

Να γυρίσει πίσω η ταινία
(Rewind)

Επιλογή να γυρίσει πίσω η ταινία

βασικές οδηγίες τηλεχειριστηρίου

Pirelli

Περιγραφή

ADB

ADB

βασικές οδηγίες τηλεχειριστηρίου
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6Επίλυση
προβλημάτων

Διαδικασία επανεκκίνησης εξοπλισμού Cytavision
- Bεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής είναι συνδεδεμένο

με τον απoδιαμορφωτή (modem) μέσω ενός φίλτρου

Η εικόνα πάγωσε και δεν μπορώ να διεκπεραιώσω καμιά εντολή
- Ακολουθείστε τη “Διαδικασία επανεκκίνησης εξοπλισμού Cytavision” όπως
περιγράφεται πιο πάνω.

- Bεβαιωθείτε ότι το Ethernet καλώδιο συνδέει τον αποκωδικοποιητή και

τον αποδιαμορφωτή (modem)
- Aπενεργοποιήστε τον απoδιαμορφωτή (modem) πατώντας το πλήκτρο
-

-

-

ON/OFF που βρίσκεται στο πίσω μέρος του από/διαμορφωτή
Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον αποδιαμορφωτή (modem) πατώντας
ξανά το πλήκτρο ON/OFF και η λυχνία «ADSL SYNC» ή «BROADBAND»  
θα αρχίσε να αναβοσβήνει
Περιμένετε μέχρι να παραμείνει αναμμένη η λυχνία. Αυτό σημαίνει ότι ο
αποδιαμορφωτής (modem) έχει συγχρονίσει
Σβήστε το τροφοδοτικό του αποκωδικοποιητή (STB) για 10
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάψτε το, ώστε αυτό να ξεκινήσει τη
διαδικασία εκκίνησης
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα πρέπει να εμφανιστούν κύκλοι στην
οθόνη και τελικά η υπηρεσία θα ξεκινήσει κανονικά.

Δεν ακούγεται ήχος

Η εικόνα του καναλιού παγώνει και επανέρχεται μόνο με αλλαγή σε άλλο κανάλι
- Τηλεφωνήστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βλαβών Cyta στον αριθμό 8000-0197
και αναφέρετε το πρόβλημα για επίλυση.

Όταν επιλέξω κάποιο κανάλι εμφανίζεται μαύρη οθόνη αντί το κανάλι
της επιλογής μου
- Ελέγξτε αν αυτό συμβαίνει σε μερικά κανάλια και όχι σε όλα. Σε αυτή την
περίπτωση τηλεφωνήστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βλαβών Cyta στον αριθμό
8000-0197 και αναφέρετε το πρόβλημα για επίλυση.

Καταχωρώ τον γονικό κωδικό μου ή τον κωδικό αγοράς και παίρνω
μήνυμα ότι είναι λανθασμένος
- Τηλεφωνήστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βλαβών Cyta στον αριθμό 8000-0197
και αναφέρεται το πρόβλημα για επίλυση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο SCART που ενώνει τον αποκωδικοποιητή με την
τηλεόραση είναι τοποθετημένο καλά στην εισδοχή. Επιπρόσθετα ελέγξτε αν
είναι παραμορφωμένες οι ακίδες του ακροδέκτη.

Το χρώμα στην οθόνη της τηλεόρασης δεν είναι καλό ή δείχνει μαυρόασπρα
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο SCART που ενώνει τον αποκωδικοποιητή με την
τηλεόραση είναι τοποθετημένο καλά στην εισδοχή. Επιπρόσθετα ελέγξτε αν
είναι παραμορφωμένες οι ακίδες του ακροδέκτη.

Μετά από επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή, η τηλεόραση δεν δείχνει
κανάλια και δεν φορτώνει το κυρίως μενού
- Ακολουθείστε τη “Διαδικασία επανεκκίνησης εξοπλισμού Cytavision” όπως
περιγράφεται πιο πάνω.
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επίλυση προβλημάτων
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7Επικοινωνήστε
μαζί μας

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Cytavision
στη διεύθυνση www.cyta.com.cy/tv τα κατά τόπους Cytashop ή τηλεφωνήστε
στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cyta στον αριθμό 132.

Σημειώσεις:

Για βλάβες ή τεχνικά προβλήματα τηλεφωνήστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο
Βλαβών της Cyta στον αριθμό 8000-0197.
Για οποιαδήποτε σχόλια επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση info@cytavision.com.cy
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επικοινωνήστε μαζί μας

43

Σημειώσεις:
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