
 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner 

 

Περιεχόμενα 

V1.1 

 

 

Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner ............................................................. 1 

1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας ............................................................................................................. 1 

1.2 Απαιτήσεις συστήματος .................................................................................................................. 1 

1.3 Εγκατάσταση Hardware ................................................................................................................. 1 

Κεφάλαιο 2 : Γρήγορη εγκατάστασηTurbo-X Digital TV Tuner................................................................. 1 

Κεφάλαιο 2 : Γρήγορη εγκατάστασηTurbo-X Digital TV Tuner................................................................. 2 

2.1 Εγκατάσταση οδηγού Turbo-X Digital TV Tuner .......................................................................... 3 

2.2 Εγκατάσταση εφαρμογής VivaTV .................................................................................................. 3 

2.3 Εγκατάσταση εφαρμογής τηλεχειρισμού για τοTurbo-X Digital TV Tuner .................................. 4 

2.4 Εγκατάσταση εφαρμογής VivaRadio ............................................................................................. 4 

Κεφάλαιο 3：Γρήγορη απεγκατάστασηTurbo-X Digital TV Tuner ........................................................... 6 

3.1 Απεγκατάσταση οδηγού γιαTurbo-X Digital TV Tuner ................................................................. 6 

3.2 Απεγκατάσταση της εφαρμογής VivaTV ....................................................................................... 7 

3.3 Απεγκατάσταση εφαρμογής τηλεχειρισμού Turbo-X Digital TV Tuner ........................................ 7 

3.4 Απεγκατάσταση της εφαρμογής VivaRadio ................................................................................... 8 

Κεφάλαιο 4：Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου* ............................................................................................... 9 

Κεφάλαιο 5 : Συχνές ερωτήσεις .................................................................................................................... 10 

5.1 Πώς να ελέγξω αν ο οδηγός έχει εγκατασταθεί επιτυχώς; ........................................................... 10 

5.2 Πώς να ελέγξω αν το τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί κανονικά; .................................................. 10 

5.3 Πώς να απεγκαταστήσω όλους τους οδηγούς και το λογισμικό; ................................................. 10 

 



 1 

Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner 

1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας 

Αποσυσκευάστε το Turbo-X Digital TV Tuner και βεβαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί τα ακόλουθα. Τα 

ακόλουθα αντικείμενα θα πρέπει να υπάρχουν εντός της συσκευασίας:  

 Turbo-X Digital TV Tuner 

 Κεραία DVB-T 

 Συνοπτικό εγχειρίδιο

 Τηλεχειριστήριο

 CD εγκατάστασης 

 Καλώδιο προέκτασης USB 

1.2 Απαιτήσεις συστήματος 

 Επεξεργαστής Intel Pentium IV 2.0GHz ή αντίστοιχος AMD Athlon  

 256MB RAM μνήμη συστήματος ή περισσότερο 

 Μία διαθέσιμη θύρα USB 2.0 

 Κάρτα γραφικών (Πρέπει να υποστηρίζει Microsoft DirectX 9.0c) 

 Κάρτα ήχου (Συμβατή με AC97) 

 1GB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 

 CD-ROM Drive (Για εγκατάσταση λογισμικού) 

 Microsoft Windows ® XP / MCE / Vista / 7 

1.3 Εγκατάσταση Hardware 

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εγκατάσταση τουTurbo-X Digital TV Tuner και 

χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σχήματα για συνδέσεις περιφερειακών συσκευών. 

1. Συνδέστε την κεραία ή το βύσμα της καλωδιακής τηλεόρασης στη θύρα TV INPUT. 

2. Συνδέστε τοTurbo-X Digital TV Tuner στη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας. 

 

 

Κεραία DVB-T 

Υποδοχή USB 
Turbo-X Digital TV Tuner 



 2 

Κεφάλαιο 2 : Γρήγορη εγκατάστασηTurbo-X Digital TV Tuner 

Η συσκευασία τουTurbo-X Digital TV Tuner περιέχει εφαρμογές για Windows. Αυτές οι εφαρμογές 

υπάρχουν στο  CD εγκατάστασης. Πριν την εγκατάσταση, σας συμβουλεύουμε να βγείτε από όλες τις 

εφαρμογές που τυχόν τρέχετε στο PC. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και εφαρμογές anti-virus και 

παρακολούθησης του συστήματος. 

 

1. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του 

hardware, κάντε επανεκκίνηση στον 

υπολογιστή. Θα εμφανιστεί το παράθυρο 

“Found New Hardware Wizard” (Οδηγός 

εγκατάστασης νέας συσκευής υλικού). 

Παρακαλούμε πιέστε στην ένδειξη “Cancel” 

και στη συνέχεια κάντε την εγκατάσταση μέσω 

της διαδικασίας Quick Installation του DVB-T 

USB Stick. 

  

 

2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στο CD 

ROM drive σας. Η σελίδα autorun θα 

εμφανιστεί όπως φαίνεται στην εικόνα στα 

αριστερά. Επιλέξτε “Quick Installation”. 

 

Σημείωση: Το USB stick θα πρέπει να είναι 

συνδεδεμένο στη θύρα USB2.0 πριν την 

εγκατάσταση. 

  

 

3. Η Quick Installation σας παρέχει δύο επιλογές 

εγκατάστασης. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε 

τον οδηγό της συσκευής και την εφαρμογή, 

επιλέξτε “Typical Installation”. Αν θέλετε να 

κάνετε προσαρμοσμένη εγκατάσταση, επιλέξτε 

“Custom Installation”. Κατόπιν 

πιέστε  ’Install’’ για συνέχεια..  
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2.1 Εγκατάσταση οδηγού Turbo-X Digital TV Tuner 

 

1. Πιέστε “Start” για να ξεκινήσετε την 

εγκατάσταση του οδηγού Turbo-X Digital TV 

Tuner. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση. 

  

 

2. Πλέον ο οδηγός έχει εγκατασταθεί με επιτυχία 

στον υπολογιστή. Πιέστε “OK” για να 

ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του οδηγού 

και να μεταβείτε στο επόμενο βήμα. 

2.2 Εγκατάσταση εφαρμογής VivaTV  

 

3. Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει στην 

εγκατάσταση της εφαρμογής VivaTV. Πιέστε 

“Next” για να συνεχίσετε. 

  

 

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως αυτό στα 

αριστερά, πιέστε “Finish” για να 

ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 
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2.3 Εγκατάσταση εφαρμογής τηλεχειρισμού για τοTurbo-X Digital TV Tuner 

Αυτό το βήμα θα σας δείξει πώς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή τηλεχειρισμού τουTurbo-X Digital TV 

Tuner. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εγκατάσταση. 

 

1. Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει στην 

εγκατάσταση της εφαρμογής τηλεχειρισμού 

τουTurbo-X Digital TV Tuner Παρακαλούμε 

περιμένετε λίγο και η εγκατάσταση θα 

ολοκληρωθεί αυτόματα. 

  

 

2. Όλοι οι οδηγοί και οι εφαρμογές έχουν 

εγκατασταθεί επιτυχώς. Παρακαλούμε 

επιλέξτε “Yes, I want to restart my computer 

now” για επανεκκίνηση του υπολογιστή 

(συνιστάται) και πιέστε “Finish” για να 

ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 

2.4 Εγκατάσταση εφαρμογής VivaRadio  

 

1. Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει στην 

εγκατάσταση της εφαρμογής VivaRadio. Πιέστε 

“Next” για συνέχεια. 
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2. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στη 

διπλανή εικόνα, πιέστε “Finish” για να 

ολοκληρώσετε την εγκατάσαση. 
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Κεφάλαιο 3：Γρήγορη απεγκατάστασηTurbo-X Digital TV Tuner 

 

1. Παρακαλούμε επιλέξτε “Quick 

Uninstallation”. 

  

 

2. Η Quick Uninstallation σας δίνει δύο επιλογές 

απεγκατάστασης. Αν θέλετε να 

απεγκαταστήσετε και τον οδηγό και την 

εφαρμογή, επιλέξτε “Typical Uninstallation”. 

Αν θέλετε να απεγκαταστήσετε ένα- ένα τα 

στοιχεία, επιλέξτε “Custom Uninstallation”. 

Τέλος πιέστε “Uninstall” για συνέχεια. 

3.1 Απεγκατάσταση οδηγού γιαTurbo-X Digital TV Tuner 

 

3. Πιέστε “OK” για απεγκατάσταση του οδηγού 

DVB-T USB Stick. Παρακαλούμε περιμένετε 

όσο προχωρά η απεγκατάσταση. 

  

 

4. Ο οδηγός BDA έχει απεγκατασταθεί με 

επιτυχία. Πιέστε “OK” για να μεταβείτε στο 

επόμενο βήμα. 
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3.2 Απεγκατάσταση της εφαρμογής VivaTV  

Αυτό το βήμα θα σας δείξει πώς να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή VivaTV. Παρακαλούμε ακολουθήστε 

τα παρακάτω βήματα για απεγκατάσταση. 

 

1. Αυτό το βήμα σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε 

την απεγκατάσταση της εφαρμογής VivaTV. Για 

να συνεχίσετε, πιέστε “Yes”. 

  

 

2. Η εφαρμογή VivaTv απεγκαταστάθηκε με 

επιτυχία. Πιέστε “OK”. 

  

 

3. Αυτό το βήμα σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε 

την απεγκατάσταση της εφαρμογής. Πιέστε 

“Yes” για συνέχεια. 

3.3 Απεγκατάσταση εφαρμογής τηλεχειρισμού Turbo-X Digital TV Tuner 

Αυτό το βήμα θα σας δείξει πώς να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τηλεχειρισμού DVB-T USB Stick. 

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για απεγκατάσταση. 

 

1. Αυτό το βήμα σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε 

την απεγκατάσταση της εφαρμογής 

τηλεχειρισμού. Πιέστε “OK”. 

 

2. Όταν εμφανιστεί ένα σχήμα σαν της διπλανής 

οθόνης, σημαίνει ότι η εφαρμογή τηλεχειρισμού 

απεγκαταστάθηκε επιτυχώς. Παρακαλούμε 

πιέστε  “Finish” για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. 
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3. Όλοι οι οδηγοί έχουν απεγκατασταθεί με 

επιτυχία. Παρακαλούμε επιλέξτε “Yes, I want to 

restart my computer now.” για επανεκκίνηση 

(συνιστάται) του υπολογιστή. Πιέστε “Finish” 

για να ολοκληρώσετε την απεγκατάσταση. 

3.4 Απεγκατάσταση της εφαρμογής VivaRadio 

 

1. Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει 

στην απεγκατάσταση της εφαρμογής 

VivaRadio. Πιέστε “Yes” για συνέχεια. 

  

 

2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στα 

αριστερά, πιέστε “OK” για να ολοκληρώσετε 

την απεγκατάσταση. 
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Κεφάλαιο 4：Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Power) 
Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί την 
εφαρμογή VivaTV.  

Source  
Αλλαγή της πηγής βίντεο 
(Κεραία, Καλωδιακή). 

Zoom 
Αλλαγή μεταξύ των καταστάσεων 
προβολής πλήρους οθόνης και 
προβολής παραθύρου. 

Shut Down  Απενεργοποίηση του PC. 

CH+/CH- 
Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο 
κανάλι. 

VOL-/VOL+  Αύξηση/ μείωση της έντασης. 

Numeric 
Keypad 

Αριθμητικά πλήκτρα για επιλογή 
καναλιών.  

Μετάβαση στο προηγούμενο 
κανάλι. 

 Είσοδος/ Επιβεβαίωση Stop 
Διακοπή της αναπαραγωγής ή 
εγγραφής της τρέχουσας 
εκπομπής. 

Rec Εγγραφή της τρέχουσας εκπομπής. Mute 
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 
του ήχου. 

Play 
Αναπαραγωγή ή παύση του 
εγγεγραμμένου αρχείου.  Μετάβαση στην αρχή . 

 Μετάβαση στο τέλος.   Πίσω. 

 Μπροστά  
F1 
(Κόκκινο 
πλήκτρο) 

Ώρα χέζει ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση 

F2 
(Πράσινο 
πλήκτρο) 

Στιγμιότυπο Λειτουργία 

F3 
(Κίτρινο 
πλήκτρο) 

Αλλαγή ποσοστού εμφάνισης 

F4 
(Μπλε 
πλήκτρο) 

Λίστα EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός 
προγράμματος) 
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Κεφάλαιο 5 : Συχνές ερωτήσεις 

5.1 Πώς να ελέγξω αν ο οδηγός έχει εγκατασταθεί επιτυχώς; 

Απ : Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο “My Computer” (Ο υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας και 

επιλέξτε “Properties” (Ιδιότητες). Στη συνέχεια επιλέξτε “Device Manager” (Διαχείριση συσκευών) 

μέσω της ετικέτας Hardware. Πιέστε στο εικονίδιο (+) του αντικειμένου “Sound, video and game 

controllers” για να ανοίξετε τη λίστα με τις συσκευές. Βλ. την εικόνα 1 παρακάτω. 

 Εικ. 1 

5.2 Πώς να ελέγξω αν το τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί κανονικά; 

Απ : 1) Πρέπει να ελέγξετε αν είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή τηλεχειρισμού. Βλ. εικ. 2 

2) Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο οδηγός είναι εγκαταστημένος. Βλ. 5.1. 

3) Μπορείτε να ελέγξετε αν το εικονίδιο τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στο χώρο ειδοποιήσεων. 

(κάτω δεξιά στην οθόνη). Βλ. εικ. 3 παρακάτω.  

Εικ. 2  

  

Εικ. 3 

  

5.3 Πώς να απεγκαταστήσω όλους τους οδηγούς και το λογισμικό; 

Απ：1) Μπορείτε να βάλετε το CD εγκατάστασης στο CD-ROM drive και να κάνετε τη διαδικασία “Quick 

Uninstallation” (Γρήγορη απεγκατάσταση). 

     2) Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε το μενού (StartAll Programs Turbo-X 

DTT-1000Uninstallation) για απεγκατάσταση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην εικ. 4. 

Εικ. 4 

 


