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Η Υπηρεσία Τηλεόρασης της epic σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο της τηλεοπτικής σου εμπειρίας 
αφού προσφέρει μοναδικές διαδραστικές υπηρεσίες όπως:

Record (μέχρι και 20 ώρες) 
Κάνε εγγραφή τα αγαπημένα σου προγράμματα από όπου κι αν βρίσκεσαι.

Replay (μέχρι και 7 μέρες πίσω) 
Έχασες την αρχή του προγράμματος που μεταδίδεται τώρα; 
Ξεκίνα το από την αρχή! 

Live TV pause
Κάνε παύση και συνέχισε το πρόγραμμα που παρακολουθείς.

TV Go
Απόλαυσε τηλεόραση ΚΑΙ έξω από το σπίτι, στο tablet ή smartphone.

Multiview
Δες διαφορετικά κανάλια από δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Τα πιο πάνω ισχύουν για επιλεγμένα κανάλια.

Λειτουργίες με μια ματιά.

υπηρεσία τηλεόρασης
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Ο οδηγός αυτός σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εγκατάσταση και χρήση της Υπηρεσίας Τηλεόρασης της epic.

A/V
Ethernet

Power HDMI

1. Ανοίγοντας τη συσκευασία

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει τον πιο κάτω εξοπλισμό:

 1 Αποκωδικοποιητή 
 1 Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες τύπου ‘AAA’
 1 Καλώδιο Ethernet
 1 Καλώδιο HDMI
 1 Καλώδιο RCA A/V
 1 Καλώδιο Ρεύματος

2. Εγκατάσταση και Σύνδεση

 Τοποθετείστε τον αποκωδικοποιητή οριζοντίως σε μια σταθερή επιφάνεια, σε κοντινή  
 απόσταση με την τηλεόραση και το modem. Η μέγιστη απόσταση από το τηλεχειριστήριο  
 πρέπει να είναι 6 μέτρα.
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2.2. Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή σας

 Για να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή σας χρειάζεστε ένα από τα  
 παρεχόμενα καλώδια, HDMI ή RCA A/V.
 Επιλογή Σύνδεσης 1 – χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI

 α. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην ανάλογη θύρα στο πίσω μέρος του   
  αποκωδικοποιητή.
 β. Συνδέστε την άλλη άκρη σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα HDMI στην τηλεόρασή  
  σας.

 

2.1. Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στο modem σας

 H Υπηρεσία Τηλεόρασης της epic για να λειτουργήσει απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο με  
 την Υπηρεσία Internet & Σταθερής της epic, για αυτό και πρέπει ο αποκωδικοποιητής να  
 συνδεθεί με το modem σας.

 Υπάρχουν δύο επιλογές για να επιτευχθεί η σύνδεση με το modem:
 • Μέσω του καλωδίου Ethernet.
 • Μέσω ενός ασύρματου αντάπτορα (πωλείται ξεχωριστά). 

 Επιλογή Σύνδεσης 1 – χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet    

 Αν η τηλεόρασή σας και ο αποκωδικοποιητής είναι σε κοντινή απόσταση με το modem  
 σας, μπορείτε να τα συνδέσετε με το καλώδιο Ethernet το οποίο σας παρέχεται.
 α. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου Ethernet σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα του  
  modem σας.
 β. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα που υποδεικνύεται στο  
  πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή σας.

 Επιλογή Σύνδεσης 2 – χρησιμοποιώντας ασύρματο αντάπτορα
 Αν η τηλεόραση και ο αποκωδικοποιητής σας δεν είναι σε κοντινή απόσταση με το   
 modem σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο αντάπτορα τον οποίο   
 μπορείτε να προμηθευτείτε από οποιοδήποτε κατάστημα epic. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
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3. Ενεργοποιείστε την Υπηρεσία Τηλεόρασής σας
 1. Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην παροχή ρεύματος
  α. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου ρεύματος στην εισδοχή που του αντιστοιχεί στο  
   πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή. 
  β. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος στον τοίχο.

 2. Επιλέξτε την Πηγή Σήματος στην τηλεόρασή σας
  α. Ενεργοποιείστε την τηλεόρασή σας.
  β. Στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας πατήστε το κουμπί για επιλογή πηγής  
   (Source/Input). 
  γ. Επιλέξτε τη θύρα HDMI (ή RCA A/V) όπου είναι ενωμένος ο αποκωδικοποιητής σας.

 3. Ενεργοποιείστε τον αποκωδικοποιητή σας
  α. Ενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος. 
  β. Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη του αποκωδικοποιητή σας.

 4. Ελέγξετε τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή

  Πράσινο:  ο αποκωδικοποιητής λειτουργεί κανονικά και όλες οι συνδέσεις 
   (παροχή ρεύματος, internet) λειτουργούν όπως πρέπει.
  Κόκκινο:  ο αποκωδικοποιητής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
  Καμία ένδειξη: δεν παρέχεται ρεύμα στον αποκωδικοποιητή.

 Επιλογή Σύνδεσης 2 – χρησιμοποιώντας το καλώδιο RCA A/V

 Αν η τηλεόρασή σας δεν έχει θύρα HDMI, μπορείτε να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή  
 στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο RCA A/V:

 α. Κίτρινο βύσμα: video

 β. Άσπρο βύσμα: audio (αριστερά)

 γ. Κόκκινο βύσμα: audio (δεξιά)

 δ. Συνδέστε το βύσμα των 3.5mm στην υποδοχή που του αντιστοιχεί στο πίσω μέρος  
  του αποκωδικοποιητή και τα τρία βύσματα (κίτρινο, άσπρο, κόκκινο) σε αυτά που  
  τους αντιστοιχούν στην τηλεόρασή σας.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να δείτε εικόνα από τον αποκωδικοποιητή, η τηλεόραση πρέπει να ρυθμιστεί στη  
 σωστή εξωτερική πηγή. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας αλλάξτε την  
 πηγή (source) σε αυτή της θύρας HDMI (ή RCA A/V) όπου είναι ενωμένος ο αποκωδικοποιητής.   
 Αποταθείτε στον οδηγό χρήσης της τηλεόρασής σας για περαιτέρω οδηγίες.
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4. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Τηλεόρασης της epic για πρώτη φορά
 1. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να λειτουργήσει ο αποκωδικοποιητής την πρώτη   
  φορά που θα τον ενεργοποιήσετε καθώς τρέχει η ενημέρωση του λογισμικού του   
  και μέχρι να ολοκληρωθούν τα αρχικά στάδια εκκίνησης (περίπου 2-3 λεπτά). 
  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης, ακολουθήστε απλά τις οδηγίες στην οθόνη  
  της τηλεόρασής σας.
 2. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). 
  Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται μόνο την πρώτη φορά  που θα συνδεθείτε. Θα παραλάβετε  
  τα στοιχεία αυτά με sms μόλις ενεργοποιηθεί η συνδρομή σας στην Yπηρεσία Τηλεόρασης  
  της epic. Σε περίπτωση που ξεχάσατε ή έχετε απωλέσει τα στοιχεία αυτά, μπορείτε να  
  καλέσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 136 για βοήθεια. 
 3. Χρησιμοποιείστε το τηλεχειριστήριο για να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό  
  πρόσβασής σας. Πατήστε το ΟΚ όταν έχετε ολοκληρώσει.
 4. Μετά την εισαγωγή τους, τα στοιχεία σας θα επαληθευτούν. 
 5. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει εμφανίζοντας τα διαθέσιμα κανάλια στην οθόνη σας και θα  
  είστε σε θέση να εξερευνήσετε τα κανάλια και το μενού.
 6. Η Yπηρεσία Τηλεόρασης της epic είναι τώρα έτοιμη για να την απολαύσετε.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην σβήσετε ή επανεκκινήσετε τον αποκωδικοποιητή σας σε οποιοδήποτε στάδιο της  
 εγκατάστασης.

5. Τηλεχειριστήριο
 Το τηλεχειριστήριο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την λειτουργία της Υπηρεσίας Τηλεόρασης  
 της epic. Περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε για γρήγορη και εύκολη θέαση.   
 Τοποθετήστε πρώτα τις δυο μπαταρίες που συμπεριλαμβάνονται ανοίγοντας το πίσω μέρος του  
 τηλεχειριστηρίου.

 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

 2.    Αριθμοί καναλιών για γρήγορη εναλλαγή αναμεταξύ τους.

 3.    Για μελλοντική χρήση.

 4.    Πληροφορίες προγράμματος.

 5.  Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG).  

 6.    Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι.

 7.    Ρύθμιση έντασης ήχου.
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 8. Σίγαση του ήχου.

 9. Εμφάνιση κεντρικού μενού.

 10. Εμφάνιση μενού με επιλογές για EPG,   
  μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι ή 
  αλλαγή της λίστας καναλιού.

 11. Κίνηση σε επιλογές σε λίστες ή μενού.

 12. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή ενότητα.

 13. Για μελλοντική χρήση.

 14.  i.  Κόκκινο: Έναρξη εγγραφής ενός   
   προγράμματος.
  ii. Πράσινο: Ηλεκτρονικός Οδηγός   
   Προγράμματος (EPG).
  iii. Κίτρινο: Προηγούμενο κανάλι.
  iv. Μπλε: Επιλογή λίστας καναλιών.

 15. TV:  Μεταφορά σε τηλεοπτικό πρόγραμμα.
  REC: Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος. 
 16. Κύλιση προγράμματος 30 δευτερόλεπτα πίσω.

 17. Κύλιση προγράμματος 30 δευτερόλεπτα   
  εμπρός.

 18. Κύλιση προγράμματος στην αρχή του.

 19. Κύλιση προγράμματος στο τέλος του.

 20. Διακοπή αναπαραγωγής.

 21.  Αναπαραγωγή/Παύση.

5. Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)
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TV Go

Εκτός από το καταπληκτικό περιεχόμενο και δυνατότητες που σου παρέχει ο 
αποκωδικοποιητής της Υπηρεσίας Τηλεόρασης της epic στο σπίτι, το TV Go σου δίνει 
τη δυνατότητα να παίρνεις την υπηρεσία τηλεόρασης μαζί σου οπουδήποτε στην Κύπρο, 
στο tablet ή στο smartphone.
Πιο συγκεκριμένα, με το TV Go μπορείς μέσω tablet ή smartphone να:
• Παρακολουθείς πάνω από 35 επιλεγμένα τοπικά 
 και διεθνή κανάλια
• Ελέγχεις τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων 
 (EPG) 
• Κάνεις εγγραφή την τρέχουσα εκπομπή ή να
 προγραμματίσεις μια μελλοντική εγγραφή
• Παρακολουθείς εγγραφές τις οποίες 
 πραγματοποίησες είτε στον αποκωδικοποιητή 
 στο σπίτι είτε στο TV Go
• Επανεκκινείς το τρέχον πρόγραμμα ή ακόμη και 
 να πηγαίνεις πιο πίσω (μέχρι και 7 μέρες) για 
 να δεις ένα παλαιότερο πρόγραμμα
• Βλέπεις ενώ είσαι σπίτι ένα πρόγραμμα στο tablet 
 ή smartphone, καθώς κάποιο άλλο μέλος της 
 οικογένειας παρακολουθεί ένα διαφορετικό 
 πρόγραμμα στην τηλεόραση (Multiview)

Η εφαρμογή TV Go είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS και διατίθεται δωρεάν 
στους συνδρομητές της υπηρεσίας τηλεόρασης της epic.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: 136


