
Οδηγίες Χρήσης  
 

Για να λειτουργήσει η Cytavision πρέπει να ενεργοποιήσετε το Set Top Box επιλέγοντας το "power" από το 
τηλεχειριστήριο σας. Όταν το κάνετε αυτό, θα παρουσιαστεί στην οθόνη σας το λογότυπο της Cytavision. 
Μόλις το Set Top Box ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι της 
Cytavision. 

Για να δείτε όλες τις υπηρεσίες της Cytavision και για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε πρέπει να 
βρεθείτε στο κυρίως μενού πατώντας το πλήκτρο "MENU" από το τηλεχειριστήριο ή το πληκτρολόγιο σας. 

Στο Κυρίως Μενού, το τηλεοπτικό κανάλι που έπαιζε τελευταία συνεχίζει να φαίνεται στη δεξιά πλευρά της 
οθόνης. Στα αριστερά φαίνονται οι τέσσερις χώροι πλοήγησης όπου περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες της 
Cytavision. 

1. TV channels  
Τηλεοπτικά Κανάλια, Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων 
 
2. Movies  
Ταινίες Κατ' Επιλογή 
 
3. Games  
Παιχνίδια 
 
4. Information  
Πύλη Πληροφοριών 
 
5. Settings  
Ρυθμίσεις 
 
6. Promotions  
Ανακοινώσεις 

 

 
Η πλοήγηση στο Κυρίως Μενού και στις διάφορες επιλογές επιτυγχάνεται μέσω του τηλεχειριστηρίου ή/και 
του ασύρματου πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε τα   βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξετε το χώρο 
πλοήγησης που επιθυμείτε. 

Πατήστε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK για να μπείτε στο συγκεκριμένο χώρο. 

 
ADB Set Top Box 

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης  
 

   
 
 
 
AMINO Set Top Box 
 
Το τηλεχειριστήριο AMINO της Cytavision μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 
τηλεόρασης σας. Δείτε και εκτυπώστε τις οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου. 
 
 

http://www.cytavision.com.cy/images/ADB/ADBManual.pdf�
http://www.cyta.com.cy/mp/informational/support/files/ADBManual.pdf


 

   
 

   
 

  

Η κάρτα NDS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο Set Top Box. Η πιο πάνω εικόνα δείχνει πως μπαίνει 
η κάρτα στο Set Top Box. 

 
 
PIRELLI Set Top Box 

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης  
 
Το τηλεχειριστήριο PIRELLI της Cytavision μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 
τηλεόρασης σας. Δείτε και εκτυπώστε τις οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου. Εάν 
εγκαταστήσετε Pirelli STB στον εξοπλισμό δεν θα συμπεριλαμβάνεται η συνδρομητική κάρτα. 
 
 

   

http://www.cytavision.com.cy/images/pirelli/PirelliManualEnglish.pdf�
http://www.cyta.com.cy/mp/informational/support/files/PirelliManualGreek.pdf


 

 

   
 
 
 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η Cytavision προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών μενού με διαφορετικά προνόμια για κάθε 
χρήστη. 

Με την αρχική εγκατάσταση της Cytavision δημιουργούνται δύο ήδη χρηστών: 

•  Οικογενειακός Χρήστης (Family - User): Ο οικογενειακός χρήστης έχει περιορισμένη πρόσβαση σε 
τηλεοπτικά κανάλια και ταινίες, δεν δικαιούται να δημιουργήσει νέους χρήστες και δεν έχει πρόσβαση στον 
αναλυτικό λογαριασμό. Στην κατηγορία αυτή είναι συνήθως τα παιδιά και νεαροί κάτω των 18 ετών οι 
οποίοι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας. 
 
•  Υπέρ-Χρήστης (Super User): Ο υπερ-χρήστης δεν έχει κανένα περιορισμό, μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και ταινίες καθώς επίσης σε όλες τις ιστοσελίδες. Μπορεί να έχει πρόσβαση 
στον αναλυτικό λογαριασμό, να δημιουργήσει νέους χρήστες και να καθορίσει δικαιώματα πρόσβασης στον 
καθένα. Ο συνολικός αριθμός χρηστών, δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 5 συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 
οικογενειακού χρήστη και του υπερ-χρήστη. 

Το όνομα του ενεργού χρήστη εμφανίζεται κάτω αριστερά σε κάθε παράθυρο του περιβάλλοντος 
πλοήγησης. Το περιβάλλον της Cytavision είναι ανάλογο με τις δυνατότητες του ενεργού χρήστη. Για 
παράδειγμα αν είστε στο περιβάλλον του οικογενειακού χρήστη τότε δεν μπορείτε να αγοράσετε 
περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στην κατηγορία περιεχομένου του οικογενειακού χρήστη. 

 
Οικογενειακός Χρήστης (Family - User) 
 

Ο οικογενειακός χρήστης (Family - User) είναι ο ενεργός χρήστης, σε όλες τις περιπτώσεις της αρχικής 
εισαγωγής σας στην υπηρεσία. 
O κωδικός αριθμός (PIN) του οικογενειακού χρήστη είναι αρχικά "1111", και μπορεί να αλλαχθεί από τον 
Υπέρ-Χρήστη "Super User". 
 

 
Υπερ-Χρήστης (Super - User) 

Μπορείτε να επιλέξετε τον υπερ-χρήστη καταχωρώντας τον κωδικό PIN που αναλογεί στον χρήστη αυτό. Ο 
κωδικός PIN του υπερ χρήστη είναι ένας τυχαίος τετραψήφιος κωδικός που δίνεται με την αρχική παροχή 
της υπηρεσίας και μπορεί να αλλαχθεί από τον υπέρ-χρήστη. 

Ο υπερ-χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέους χρήστες, καθώς και να ρυθμίζει τις επιλογές των άλλων 
χρηστών. Για να δημιουργηθούν νέοι χρήστες θα πρέπει να επιλεγεί ο υπέρ-χρήστης καταχωρώντας τον 
κωδικό που αναλογεί στον χρήστη αυτό. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών για κάθε λογαριασμό είναι πέντε (5) 
συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού χρήστη και του υπέρ-χρήστη. 
 
 
 
 



 Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου και τηλεχειριστηρίου: 

 
Πίνακας 1. Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου και τηλεχειριστηρίου 
Λειτουργία Περιγραφή Τηλεχειριστήριο(πλήκτρο)Πληκτρολόγιο(πλήκτρο)
Κυρίως Μενού Εμφάνιση του Κυρίως Μενού MENU MENU 
Ηλεκτρ. Οδηγός 
Προγραμμάτων 

Χρήση σύντομου ηλεκτρονικού οδηγού 
προγράμματος     

Αλλαγή Καναλιών + Αλλαγή στον επόμενο αριθμό καναλιού CH+ 
 

Αλλαγή Καναλιών - 
Αλλαγή στον προηγούμενο αριθμό 
καναλιού CH- 

 
Κόκκινο Πλήκτρο 
Επιλογής 

Προγραμματισμένο σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις στο περιβάλλον UI 

Κόκκινο πλήκτρο Κόκκινο πλήκτρο 

Κίτρινο Πλήκτρο 
Επιλογής 

Προγραμματισμένο σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις στο περιβάλλον UI 

Κίτρινο πλήκτρο Κίτρινο πλήκτρο 

Πράσινο Πλήκτρο 
Επιλογής 

Προγραμματισμένο σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις στο περιβάλλον UI 

Πράσινο πλήκτρο Πράσινο πλήκτρο 

Αριστερό Βέλος 
Πίσω κίνηση επιπέδου στις τρέχουσες 
επιλογές 

 
Αριστερό βέλος 

 
Αριστερό βέλος 

Δεξί Βέλος 
Μπροστά κίνηση επιπέδου στις 
τρέχουσες επιλογές 

 
Δεξί βέλος 

 
Δεξί βέλος 

Πάνω Βέλος 
Πάνω κίνηση επιπέδου στις τρέχουσες 
επιλογές 

 
Πάνω βέλος 

 
Πάνω βέλος 

Κάτω Βέλος 
Κάτω κίνηση επιπέδου στις τρέχουσες 
επιλογές 

 
Κάτω βέλος 

 
Κάτω βέλος 

Να ξεκινήσει 
Επιλογή ελέγχου για το βίντεο κατά 
ζήτηση 

/   
Play/pause key 

/   
Play/pause key 

Να σταματήσει 
Επιλογή ελέγχου για το βίντεο κατά 
ζήτηση 

  
Stop key 

  
Stop key 

Να Περιμένει 
Επιλογή ελέγχου για το βίντεο κατά 
ζήτηση 

/  
Play/pause key 

/  
Play/pause key 

Να προχωρήσει 
γρήγορα 

Επιλογή ελέγχου για το βίντεο κατά 
ζήτηση 

  
FF key 

  
FF key 

Να επιστρέψει 
γρήγορα 

Επιλογή ελέγχου για το βίντεο κατά 
ζήτηση 

  
RW key 

  
RW key 

Κανάλια Εμφάνιση τηλεόρασης TV TV   
 


