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Ασφάλεια1. 
Προοριζόμενη�χρήση1.1 

Το σύστημα Home Cinema System αναπαράγει ταινίες και φωτογραίφες από 
DVD. Η συσκευή παίζει επίσης μουσική από CD και φωτογραφίες από CD 
εικόνας Kodak. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

i
 Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με εξωτερικές συνδέσεις 

μνήμης (USB, SD/MMC, κλπ) και ορισμένες φορές τις ειδικές 
λειτουργίες από τον κατασκευαστή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 
ούτε ότι αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι όλες οι 
λειτουργικές δυνατότητες που είναι θεωρητικά εφικτές θα 
λειτουργήσουν στην πράξη.

2
 Τα DVD και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το 

παγκοσμίως συμφωνηθέντα σύστημα περιφερειακού κώδικα DVD 
έτσι ώστε η συσκευή λειτουργεί μόνο με τον αντίστοιχο δίσκο του 
ίδιου περιφερειακού κώδικα. Αν ο κωδικός αριθμού στην ετικέτα 
ενός DVD δεν ταιριάζει με την ετικέτα στη  συσκευή, το DVD δεν θα 
παίξει σ'αυτή τη συσκευή.

i
 Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία πνευματικών 

δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από δίσκο σε οποιοδήποτε 
μέσο. Αν είναι συνδεδεμένο βίντεο εγγραφής με τη συσκευή,  
η εικόνα εξόδου του βίντεο θα είναι παραμορφωμένη στη διάρκεια 
της εγγραφής.

D
 Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Τα "Dolby" και 

το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby 
Laboratories. Εμπιστευτικές μη δημοσιευμένες εργασίες. 
Πνευματικά δικαιώματα 1992-1997 Dolby Laboratories.  
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Ετικέτες�στο�εγχειρίδιο1.2 

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα 
τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς 
στη συσκευή.

i
 Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια 

διαδικασία.

Γενικές�οδηγίες�ασφαλείας1.3 

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να 
πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.

i
 Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν 

απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του 
δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

L
 Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να αποφύγετε 

απευθείας έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην ανοίγετε τη συσκευή.  
Η ακτινοβολία λέιζερ είναι ορατή όταν ανοίγει η συσκευή και 
παραβιάζεται η αποφυγή ασυγχρόνιστης λειτουργίας.
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Προετοιμασία για τη χρήση2. 
Αποσυσκευασία2.1 

● Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
● Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
● Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό 

πλαίσιο.

i
 Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας 

για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή 
για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με 
ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. 
Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε 
θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το 
περιβάλλον.

Περιεχόμενο�συσκευασίας2.2 

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:
1 Home Cinema System
5 Ηχεία
5 Ζεύγος καλωδίων ηχείων
1 Subwoofer
1 Τηλεχειριστήριο
2 Μπαταρίες (AAA)
1 Καλώδιο RCA
1 Κεραία ΑΜ
1 Εγχειρίδιο χρήσης

i
  

Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
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Εγκατάσταση3. 
● Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
● Συνδέστε τα ηχεία στη συσκευή. Διαβάστε την παράγραφο  

«Εγκατάσταση των ηχείων».
● Συνδέστε τον άμεσο εξοπλισμό στη συσκευή. Διαβάστε την παράγραφο 

«Σύνδεση άμεσου εξοπλισμού».
● Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.
● Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Διαβάστε την 

παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ

● Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
● Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

i
 Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να 

αποτρέπεται η ολίσθησή της.  Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα 
από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει 
σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση.  Ωστόσο, ορισμένα είδη 
στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, 
μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια  
ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί 
ζημιά η επιφάνεια.  Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων 
επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων 
κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.
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Εγκατάσταση�των�ηχείων3.1 

Τα καλώδια και οι ακροδέκτες φέρουν κωδική χρωματική σήμανση:
- Τα μαύρα καλώδια χωρίς σημάδια συνδεόνται με τους λευκούς ακροδέκτες 

(+)
- Τα μαύρα καλώδια μεσημάδια συνδεόνται με τους μαύρους ακροδέκτες (-)
● Τοποθετήστε τα ηχεία σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τα 

αρκετά κοντά στη συσκευή ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των 
καλωδίων.

● Συνδέστε τα καλώδια όπως περιγράφεται ακολούθως.

i
 Η βέλτιστη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί όταν τα ηχεία έχουν 

τοποθετήθεί σε θεατρική διάταξη περιβάλλοντας τον ακροατή.  
Για μια προσαρμοσμένη ρύθμιση, διαβάστε την παράγραφο 
"Μενού ρύθμισης ήχου" παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο.

- CEN: μπροστινό - κέντρο από τον ακροατή.
- SR: πίσω-δεξιά από τον ακροατή 
- SL: πίσω-αριστερά από τον ακροατή 
- FR: μπροστά-δεξιά από τον ακροατή 
- FL: μπροστά-αριστερά από τον ακροατή 
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Σύνδεση�με�τα�ηχεία
● Πιέστε τις ασφάλειες για να ανοίξουν οι ακροδέκτες. Κρατήστε τις 

ασφάλειες πατημένες.
● Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων με τα ηχεία, αντιστοιχώντας τις ενδείξεις 

πολικότητας (+) και (-).
● Αφήστε τις ασφάλειες για να κλειδώσετε τα άκρα των καλωδίων.

Σύνδεση�με�τη�συσκευή
● Πιέστε τις ασφάλειες για να ανοίξουν οι ακροδέκτες.
● Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων των ηχείων στη συσκευή αντιστοιχώντας 

τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
● Σηκώστε τις ασφάλειες για να κλειδώσετε τα άκρα των καλωδίων.

Εγκατάσταση�του�subwoofer3.2 

Τα καλώδια και οι ακροδέκτες φέρουν κωδική χρωματική σήμανση:
- Τα μαύρα καλώδια χωρίς σημάδια συνδεόνται με τους λευκούς ακροδέκτες (+)
- Τα μαύρα καλώδια μεσημάδια συνδεόνται με τους μαύρους ακροδέκτες (-)
● Τοποθετήστε το subwoofer σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε 

το subwoofer αρκετά κοντά στη συσκευή ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση 
των καλωδίων.

● Συνδέστε τα καλώδια στη συσκευή.
- Πιέστε τις ασφάλειες για να ανοίξουν οι ακροδέκτες.
- Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων των ηχείων στη συσκευή αντιστοιχώντας 

τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
- Σηκώστε τις ασφάλειες για να κλειδώσετε τα άκρα των καλωδίων.
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i
 Η καλύτερη απόδοση είναι όταν το subwoofer τοποθετείται στη 

γωνία ενός δωματίου.

Σύνδεση�άμεσου�εξοπλισμού3.3 

Η συσκευή περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για μόνιμη σύνδεση άμεσου 
εξοπλισμού. Τα κατάλληλα καλώδια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον 
μεταπωλητή μας.

Συνδέσεις�ήχου�(είσοδος)
Αυτές οι συνδέσεις σας επιτρέπουν να λαμβάνετε σήμα ήχου από μια 
συνδεδεμένη τηλεόραση ή ενισχυτή.

Η συσκευή έχει τις εξής εισόδους ήχου:
● Stereo audio: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλιαR/L της 

σύνδεσης LINE INPUT.
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Συνδέσεις�ήχου�(έξοδος)
Αυτές οι συνδέσεις σας επιτρέπουν να στείλετε ηχητικό σήμα σε ένα 
συνδεδεμένο ενισχυτή.

Η συσκευή έχει τις ακόλουθες εξόδους ήχου:
● Stereo audio: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλιαR/L της 

σύνδεσης AUDIO OUT.
● Coaxial digital audio: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση 

COAXIAL DIGITAL AUDIO.

Συνδέσεις�βίντεο
Οι συνδέσεις βίντεο σάς επιτρέπουν να στέλνετε σήμα βίντεο (σταθερές 
εικόνες ή ταινίες) σε μία συνδεδεμένη τηλεόραση.

Η συσκευή έχει τους παρακάτω εξόδους (σε σειρά προτίμησης):
● Component: Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο στα κανάλιαPr/Y/Pb της 

σύνδεσης COMPONENT VIDEO OUT.
● SCART: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση SCART.
● Composite video: Εισάγετε ένα κατάλληλο καλώδιο στη σύνδεση VIDEO 

OUT.

i
 Μην επιχειρείτε όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα επειδή αυτό θα 

επηρεάσει την ποιότητα εξόδου.

Σύνδεση�κεραίας�(ραδιόφωνο�FM)
● Εισάγετε κεραία FM ή κατάλληλο καλώδιο στην σύνδεση FM.

Σύνδεση�κεραίας�(ραδιόφωνο�ΑΜ)
● Τοποθετήστε τη κεραία σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε την 

κεραία ρκετά κοντά στη συσκευή ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των 
καλωδίων.

● Για να συνδέστε τη κεραία στη συσκευή:
 - Πιέστε τις ασφάλειες για να ανοίξουν οι ακροδέκτες.  

Κρατήστε τις ασφάλειες πατημένες.
 - Συνδέστε τα άκρα καλωδίων στη συσκευή.
 - Αφήστε τις ασφάλειες για να κλειδώσετε τα άκρα των καλωδίων.
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Λειτουργία5. 
Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση 
του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το 
τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Γενικός�διακόπτης�τροφοδοσίας5.1 

Η συσκευή διαθέτει ένα γενικό διακόπτη τροφοδοσίας (10) που βρίσκετε 
στον πίσω πίνακα.
● Θέστε τον διακόπτη στη θέση ON πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
● Θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF πριν την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

i
● Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεχειριστήριο.  

Για κανονική χρήση, μπορεί να το βρείτε βολικό να θέστε τη συσκευή σε 
κατάσταση αναμονής μετά τη χρήση. Ωστόσο, αν νοιάζεστε για το 
περιβάλλον και δεν θέλετε να ξοδέψετε ενέργεια αφήνοντας τη συσκευή σε 
κατάσταση αναμονής, μπορείτε να τη σβήσετε τη συσκευή με το γενικό 
διακόπτη τροφοδοσίας.

● Οταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση για μεγαλύτερο διάστημα, σας 
συνιστούμε να σβήσετε τη συσκευή στο γενικό διακόπτη τροφοδοσίας.

Γρήγορη�εκκίνηση5.2 

Γενικές�λειτουργίες
● Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας (10) είναι στη θέση OΝ.
● Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί STANDBY (11). Για 

να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε πάλι το κουμπί STANDBY (11).
● Για να επιλέξτε τον τρόπο πυγής (DVD/TUNER(AM/FM)/LINE IN), 

πατήστε το κουμπί SOURCE SELECT (21).
● Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί VOL +  ή το κουμπί 

VOL - (15).
● Για να ρυθμίσετε την ένταση ηχείων ξεχωριστά, πατήστε το κουμπί  

CH-LEVEL (19). Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί VOL +  ή το κουμπί  
VOL - (15).
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● Για να επιλέξετε τον τόνο (bass/treble), πατήστε το κουμπί TONE (18). Για 
να ρυθμίσετε τον τόνο, πατήστε το κουμπί VOL +  ή το κουμπί VOL - (15).

● Για να επιλέξετε την λειτουργία απόδοσης ήχου (5,1 CHANNELS 
OUTPUT/STEREO OUTPUT), πιέστε το κουμπί A-MODE (14).

● Για να αλλάξετε ενδιάμεσα σε ηχητικά εφέ , πατήστε το κουμπί S.EFFECT 
(17). Πιέστε το κουμπί όσες φορές χρειαστεί για να επιλέξετε το επιθυμητό 
ηχητικό εφέ (1x = normal; 2x = concert; 3x = living; 4x = hall; 5x = bath;  
6x = cave; 7x = arena; 8x = church). 

● Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (23).

Λειτουργίες�DVD/CD
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας DVD.
● Τοποθετήστε ένα δίσκο στη βάση του δίσκου. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε 

τη βάση δίσκου, πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (43).
Η οθόνη δείχνει το συνολικό αριθμό κομματιών στο CD.
● Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (42) 

μια φορά.
● Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες DVD/CD» 

σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες�ραδιοφώνου
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας συντονισμού 

(tuner).
● Για να συντονιστείτε στο σταθμό της επιλογής σας, πατήστε το κουμπί 

SEARCH + (44) ή το κουμπί SEARCH - (45) επανειλημμένα μέχρι να 
εντοπιστεί η συχνότητα.

● Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες 
ραδιοφώνου» σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες�DVD/CD5.3 

Μετά τη φόρτωση του δίσκου, στην οθόνη τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα 
μενού περιεχομένων.
● Πατήστε τα κουμπιά με τα βελάκια (16) για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
● Πιέστε το πλήκτρο ENTER (20) για να ειάγετε το επιλεγμένο στοιχείο μενού.
Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
● Για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή κομμάτι (CD), πιέστε τα κουμπιά 

αριθμών (12).
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● Για επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου κεφαλαίου (DVD) ή 
κομματιού (CD), πατήστε το κουμπί PREV (38) ή το κουμπί NEXT (39).

● Για μετάβαση μπροστά ή πίσω σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί FWD (26) 
ή το κουμπί REV (27). Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

● Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 
PLAY/PAUSE (42) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε το κουμπί ξανά.

● Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωρινά, πατήστε το κουμπί 
STOP (34). Πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε εντελώς την 
αναπαραγωγή, ή πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (42) για να συνεχίσετε 
την αναπαραγωγή.

● Για να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο (DVD) ή ένα ή όλα τα κομμάτια (CD):
 - Πατήστε το κουμπί REPEAT (32) μία φορά για να επαναληφθεί το 

τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά  για να επαναλάβετε το τρέχων τίτλο.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά  για επανάληψη όλων των κεφαλαίων 

ή κομματιών.
 - Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά  για ακύρωση της λειτουργίας.

● Για να αναπαραγάγετε το DVD καρέ - καρέ, πιέστε το κουμπί STEP (30). 
Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (42) για να συνεχίσετε την κανονική 
αναπαραγωγή.

● Για την προβολή ενός συγκεκριμένου τίτλου ενός DVD, πιέστε το κουμπί 
TITLE (28). Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να επιλέξετε τον τίτλο.

● Για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου ενός DVD, πατήστε το κουμπί AUDIO 
(29) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή γλώσσα.

● Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε ένα DVD, πατήστε το κουμπί 
SUBTITLE (37). Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τους 
υπότιτλους.

● Για να επιλέξετε επιπλέον πληροφορίες DVD ή CD (υπόλοιπος χρόνος/ 
περασμένος χρόνος αναπαραγωγής/ αριθμός κομματιού/ αριθμός 
κεφαλαίου), πατήστε το κουμπί OSD (40).

● Για να επιλέξετε τη γωνία κάμερας, πατήστε το κουμπί ANGLE (41).

i
 

● Κανονικά, αν φορτωθεί δίσκος MP3, η μονάδα θα χρειαστεί περισσότερο 
για να αναγνώσει τα αρχικά δεδομένα.

● DVD που δεν ταιριάζει με τον περιφερειακό κώδικα δεν μπορεί να 
αναγνωστεί από τη συσκευή αυτή.
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● Αν ένας δίσκος περιέχει μικτό περιεχόμενο (π.χ. αρχεία MP3 και βίντεο),  
η συσκευή θα αναγνωρίσει, παραθέσει και αναπαράγει μόνο έναν τύπο 
περιεχομένου.

● Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται αν δεν φορτωθεί δίσκος για 3 λεπτά 
ή αν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας STOP για 3 λεπτά.

Χρήση�της�λειτουργίας�GO�TO
Η λειτουργία GO TO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεχτεί ένα 
συγκεκριμένο αρχηκό σημείο σε ένα DVD ή CD.
● Πατήστε το κουμπί GO TO (24).
● Πατήστε τα βελάκια (16) για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα DVD είναι:
- Χρόνος δίσκου
- Κεφάλαιο
- Τίτλος
- Χρόνος κεφαλαίου
- Χρόνος τίτλου
Οι πιθανές καταχωρήσεις για ένα CD είναι:
- Χρόνος κομματιού
- Συγκεκριμένο κομμάτι
● Πατήστε τα κουμπιά αριθμών για να ρυθμίσετε μια επιλογή.

Χρήση�της�λειτουργίας�PROGRAM
● Πατήστε το κουμπί PROG (25) για να μπείτε στη λειτουργία PROGRAM.
● Πιέστε τα αριθμητικά κουμπιά (12) για να επιλέξετε ένα επιθυμητό κομμάτι 

και χρησιμοποιείστε το κουμπί με το βέλος προς τα κάτω (16) για να 
τονίσετε την επόμενη καταχώρηση.

● Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και ξεκινήσετε το πρόγραμμα, 
μετακινήστε την επιλογή στο "START" και πατήστε το κουμπί ENTER (20).

● Για να σταματήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί PROG (25) και 
πατήστε ENTER.

Χρήση�της�λειτουργίας�A-B
Η λειτουργία A-B μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναληφθεί ένα 
συγκεκριμένο σημείο σε ένα DVD.
● Πατήστε το κουμπί A-B (33) μια φορά για να επιλέξετε το αρχικό σημείο (Α).
● Πατήστε το κουμπί A-B ξανά για να επιλέξετε το τελικό σημείο (B).  

Η συσκευή παίζει επανειλημμένα το τμήμα αυτό.
● Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για ακύρωση της λειτουργίας.  

Η συσκευή συνεχίζει την κανονική αναπαραγωγή.
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Χρήση�της�λειτουργίας�ZOOM
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοντινό και μακρινό ζουμ σε 
φωτογραφίες και DVD. Οι διαθέσιμες μεγεθύνσεις είναι: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4.
● Πατήστε το κουμπί ZOOM (35).
● Πατήστε ξανά το κουμπί ZOOM για να ρυθμίσετε το σωστό μέγεθος.
● Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να μετακινηθείτε στην εικόνα.

Χρήση�της�λειτουργίας�αναπαραγωγής�MP3/MPEG4
● Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/MPEG4. Εμφανίζεται ένα μενού 

περιεχομένων στην οθόνη τηλεόρασης.
● Πατήστε τα βελάκια πάνω/κάτω (16) για να επιλέξετε ένα φάκελο ή αρχείο.
● Πατήστε το κουμπί ENTER (20) για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο  

ή αρχείο.
● Πατήστε το κουμπί PROG (25) για να αλλάξετε μεταξύ φακέλων και 

αρχείων. Πατήστε ENTER (20) για επιβεβαίωση.

Χρήση�της�λειτουργίας�αναπαραγωγής�CD�εικόνας�Kodak
● Τοποθετήστε ένα CD εικόνας Kodak.
● Πατήστε το κουμπί STOP (34) για να μπείτε στη κατάσταση 

μικρογραφιών. Επιλέξτε μια επιλογή (Slide show/Menu/prev-next) και 
πατήστε ENTER (20).

● Πατήστε το κουμπί PROG (25) για να αλλάξετε την επιλογή.  
Πατήστε ENTER (20) για επιβεβαίωση.

● Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (42) για να σταματήσετε την προβολή 
των διαφανειών στην τρέχουσα εικόνα.

● Πατήστε το κουμπί PREV (38) ή το κουμπί NEXT (39) για να επιλέξτε την 
προηγούμενη ή επόμενη εικόνα.

● Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (42) για να συνηχήσετε την προβολή 
των διαφανειών.

● Για να μεγεθύνετε την εικόνα, πατήστε το κουμπί ZOOM (35). Για να 
μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την εικόνα, πατήστε το κουμπι FastForward 
(26) ή FastRewind (27). Για να μετακινήσετε την εικόνα, πιέστε τα κουμπιά 
με τα βέλη (16).

● Για να στρέψετε την εικόνα κάθετα ή οριζόντια, πιέστε τα κουμπιά με τα 
πάνω/κάτω βέλη (16).

● Για να στρέψετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, πιέστε τα κουμπιά με τα 
αριστερά/δεξιά βέλη (16).



168

i
 Η προβολή διαφανειών κάνει παύση στον τρόπο λειτουργίας 

μεγέθυνσης. Οι λειτουργίες περιστροφής και εφέ σάρωσης δεν 
είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας μεγέθυνσης.

Χρήση�της�λειτουργίας�αναπαραγωγής�CD�Video
● Πατήστε το κουμπί MENU (36) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

αναπαραγωγής.
● Τοποθετήστε ένα CD Video.
● Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (42) 

μια φορά.
● Για να επιλέξετε το κανάλι ήχου κατά την αναπαραγωγή Video CD, 

πατήστε το κουμπί AUDIO (29).
● Πατήστε το κουμπί MENU (36) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και 

να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Λειτουργίες�ραδιοφώνου5.4 

● Για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων του ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί 
AM/FM (46) για να αλλάζετε AM/FM.

● Για να αναζητήσετε αυτομάτως συχνότητες, πατήστε το κουμπί AUTO (50).
● Για συντονισμό ακρίβειας, πατήστε το κουμπί SEARCH + (44) ή το κουμπί 

SEARCH - (45).
● Για να επιλέξετε ένα προρυθμισμένο σταθμό, πατήστε τα κουμπιά 

αριθμών (12).
● Για να περάσετε στο επόμενο προρυθμισμένο σταθμό, πατήστε τo κουμπί 

RADIO - (51) ή το κουμπί RADIO + (52).
● Για να σταματήστε την αυτόματη αναζήτηση για συχνότητες, πατήστε το 

κουμπί STOP (48).
● Για να αλλάξετε μεταξύ λήψης Μονό και Στέρεο, πατήστε το κουμπί  

MO/ST (49).

Χρήση�της�λειτουργίας�MEMORY
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση μιας συχνότητας ως 
επιθυμητός σταθμός.
● Πιέστε το κουμπί MEMORY (47).
● Αναζητήστε τις επιθυμητές συχνότητες με το κουμπί SEARCH + (44) ή το 

κουμπί SEARCH - (45).
● Πιέστε το πλήκτρο MEMORY (47) όταν βρεθεί η επιθυμητή συχνότητα.
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● Επιλέξτε τον επιθυμητό προρυθμισμένο αριθμό (1-40) με τα κουμπιά 
αριθμών για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα ως προρυθμισμένο σταθμό.

● Πατήστε το MEMORY (47) ξανά για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Λειτουργία�Karaoke�5.5 

Η λειτουργία karaoke σας επιτρέπει να τραγουδάτε με τη συνοδεία της 
αγαπημένης σας μουσικής.
● Συνδέστε ένα μικρόφωνο και προσαρμόστε την εγκατάσταση της συσκευής.

 - Για να συνδέσετε το μικρόφωνο, τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου 
στην υποδοχή μικροφώνου (9).

 - Για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε το μικρόφωνο, διαβάστε την 
παράγραφο "μενού ρύθμισης Karaoke" παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο.

● Τοποθετήστε ένα δίσκο καραόκε στη συρταρωτή θήκη δίσκου.
 - Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE 

(42) μια φορά.
 - Για σίγαση ή αποκατάσταση των φωνητικών του καλλιτέχνη, πατήστε το 

κουμπί AUDIO (29).

Λειτουργία�μενού�γενικής�ρύθμισης5.6 

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της συσκευής: 
ρυθμίσεις εμφάνισης οθόνης, ήχου και βίντεο.

Για�να�αλλάξετε�τις�αρχικές�ρυθμίσεις
Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες με το τηλεχειριστήριο.
● Πατήστε το κουμπί SETUP (13).
● Πατήστε τα βελάκια (αριστερά και δεξιά) (16) για να επιλέξετε ένα μενού. 

Το υπο-μενού εμφανίζεται απευθείας.
● Πατήστε τα βελάκια (πάνω και κάτω) για να μπείτε στο υπο-μενού.
● Πατήστε το κουμπί ENTER (20) για να επιλέξετε μια ρύθμιση, ή το 

αριστερό βελάκι για να ακυρώσετε την επιλογή.
● Πιέστε το κουμπί ENTER (20) για να αποθηκέυσετε τη ρύθμιση.
● Πιέστε το κουμπί SETUP (13) για να γίνει έξοδος.

Σελίδα�γενικών�ρυθμίσεων
● Στην ενότητα TV DISPLAY πατήστε τα κουμπιά βέλους (16) για να 

επιλέξετε 4:3 PANSCAN ή 4:3 Letterbox για συμβατική τηλεόραση. 
Επιλέξτε 16:9 για τηλεόρασης ευρείας οθόνης.



170

● Στην ενότητα ANGLE MARK, πατήστε τα βελάκια για να ενεργοποιήσετε  
ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν ενεργοποιημένη (ON), 
η συσκευή δείχνει το σημάδι γωνίας όταν είναι δυνατές γωνίες πολλαπλών 
κάμερων.

● Στην ενότητα OSD LANG, πατήστε τα βελάκια για να επιλέξετε τη γλώσσα.
● Στην ενότητα CLOSED CAPTIONS, πατήστε τα βελάκια για να 

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη (ON), η συσκευή δείχνει κρυμμένο κείμενο όταν υπάρχει.

● Στην ενότητα SCREEN SAVER, πατήστε τα βελάκια για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.

● Στην ενότητα LAST MEMORY, πατήστε τα βελάκια για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη 
(ON), η συσκευή θυμάται τον τελευταίο χρόνο αναπαραγωγής του δίσκου.

Σελίδα�ρυθμίσεων�ήχου
Ρύθμιση αναλογικού ήχου
DOWNMIX
● Επιλέξτε LT/RT για να αναμίξετε το κανάλι ήχου 5.1 στο αριστερό και δεξί 

κανάλι.
● Επιλέξτε STEREO για να αναμίξετε το κανάλι ήχου 5.1 σε στερεοφωνικό 

σήμα.
● Επιλέξτε το 3D SURROUND για να δημιουργήσετε ένα εικονικό surround 

effect από το στερεοφωνικό ή το πολυκάναλο σήμα.
● Επιλέξτε 5,1CH για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

i
 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους 5.1 καναλιών 

με κωδικοποίηση Dolby AC-3.

FRONT, CENTER, REAR & SUBWOOFER
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του επιπέδου 
απόδοσης ήχου των ηχείων.
● ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ:  Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο LARGE ή SMALL.
● CENTER: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο LARGE, SMALL ή OFF.
● REAR: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο LARGE, SMALL ή OFF.
● SUBWOOFER: Ρυθμίστε το επίπεδο απόδοσης στο ON ή OFF

i
 Τα κεντρικά και πίσω ηχεία μπορούν να προσαρμοστούν μόνο όταν 

έχει ρυθμιστεί το 5,1CH.
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DIALOG
Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει ρυθμιστεί το LT/RT ή το STEREO.
● Προσαρμόστε το επίπεδο της έντασης του κεντρικού ηχείου σε μια μίξη 

ήχου 2.1 καναλιών.

DYNAMIC RANGE CONTROL
● Επιλέξτε την τιμή (AUTO, ON ή OFF).

Ρύθμιση ψηφιακού ήχου
DIGITAL OUTPUT
● Επιλέξτε SPDIF OFF για να απενεργοποιήσετε το σήμα ψηφιακού ήχου.
● Επιλέξτε SPDIF RAW για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ψηφιακού σήματος 

σε μορφή raw format (DTS/Dolby Digital 5.1).
● Επιλέξτε SPDIF PCM για ρυθμίσετε την έξοδο ψηφιακού σήματος στη 

μορφή PCM.

LPCM OUTPUT
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το SPDIF PCM.
● Επιλέξτε την ταχύτητα δειγματοληψίας για την ψηφιακή έξοδο ήχου. 

Υπάρχουν δύο επιλογές: 48 kHz και 96 kHz.

i
 Πριν το κλείσιμο της επιλογής, ελέγξτε ότι ο συνδεδεμένος 

ενισχυτής είναι συμβατός με ψηφιακά σήματα των 96 kHZ.

Ρύθμιση ψηφιακού ήχου Dolby
DUAL MONO
● Στερεοφωνικός: και τα δύο κανάλια όπως είναι. Το STEREO είναι η 

προεπιλεγμένη ρύθμιση.
● Α-μονοφωνικός: μόνο το αριστερό κανάλι.
● Δ-μονοφωνικός: μόνο το δεξί κανάλι.
● Μίξη-μονοφωνικός: μέσος όρος του αριστερού και δεξιού καναλιού.

i
 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους 2 καναλιών με 

κωδικοποίηση Dolby AC-3.

DYNAMIC
● Διαλέξτε τη τιμή για τη δυναμική συμπίεση εύρους για να αποφύγετε την 

απώλεια λεπτομερειών ήχου λόγο χαμηλής έντασης.
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Καθυστέρηση καναλιού.
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης 
για τα κεντρικά και πίσω ηχεία και για το subwoofer. Η καθυστέρηση 
αντισταθμίζει τη χρονική διαφορά που προκαλείται από τις διαφορές στην 
απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου και του ακροατή.

Ισοσταθμιστής 
● SOUND MODE: Ενεργοποιείστε τη λειτουργία για να επιλέξτε μια 

επιθυμητή λειτουργία ήχου.
● BASS BOOST: Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενισχύσετε τον 

ήχο του μπάσου.
● SUPER BASS: Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε 

ένα εφέ δυνατού μπάσου.
● TREBLE BOOST: Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενισχύσετε τον 

ήχο του μπάσου.

Τρισδιάστατη επεξεργασία

i
 Η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία DOWNMIX έχει 

οριστεί σε 5,1CH.

PRO LOGIC II
H λειτουργία χρησιμοποιείται για τη μετατροπή σήματος 2 καναλιών σε 5.1 
καναλιών, ηχητικό σήμα.
● PRO LOGIC II: Όταν είναι ενεργοπιημένη, η λειτουργία είναι πάντα 

ενεργή. Όταν είναι απενεργοπιημένη, η λειτουργία είναι ανενεργή.  
Όταν ενεργοποιείται στη θέση AUTO, αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο 
όταν ανιχνεύεται κωδικοποιημένο περιεχόμενο.

● MODE: Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας πηγής:
 - Όταν ενεργοποιείται στη μουσική, η έξοδος ήχου κάνει επεξεργασία 

πολλαπλών καναλιών αναπαραγωγής μουσικής.
 - Όταν ενεργοποιείται στο MOVIE, η έξοδος ήχου κάνει επεξεργασία για 

την αναπαραγωγή ταινιών με έμφαση στο κεντρικό ηχείο. 
 - Όταν ενεργοποιείται στο PRO LOGIC, η έξοδος ήχου 

αποκωδικοποιούνται και επεξεργάζεται σύμφωνα με επεξεργασία Dolby 
Pro Logic με κανάλι μονο-surround. 

 - Όταν ενεργοποιείται στη θέση AUTO, η λειτουργία επεξεργασίας 
ανιχνεύεται αυτόματα με βάση τη μορφή εισαγωγής.
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● PANORAMA: Για να εισαγετε εν μέρει το μπροστινό ήχο στέρεο στα 
κανάλια surround για εφέ τρισδιάστατου ήχου. Σημείωση: αυτή η επιλογή 
είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία MUSIC.

● DIMENSION: να ρυθμίσετε το ηχητικό πεδίο, είτε προς τα εμπρός ή προς 
τα πίσω.  Σημείωση: αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία 
MUSIC.

● CENTER WIDTH: Για να ρυθμίσετε το πλάτος επίπεδου του κεντρικού ηχείου  
με την ανάμειξη του κεντρικού ηχείου με το αριστερό και το δεξί εμπρός ηχεία.  
Σημείωση: αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία MUSIC.

REVERB MODE
● Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για την προσαρμογή του χρόνου αντήχησης 

στη λειτουργία καραόκε. 

High Definition Compatible Digital (Ψηφιακό Συμβατό Υψηλής Ευκρίνειας) (HDCD)
● FILTER: Επιλέξτε τη τιμή (2x, 1x ή OFF) για CD κωδικοποιημένα με 

HDCD με πλούσιο ήχο.

Ρύθμιση Καραόκε
MIC SETUP
● MIC: Για να ενεργοποιήσετε ή ΝΑ απενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο 

μικρόφωνο.
● MIC VOL: Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του μικροφώνου.
● ECHO LEVEL: Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου.

Σελίδα�ρυθμίσεων�βίντεο
VIDEO OUTPUT
● OFF: Επιλέξτε αυτή τη μορφή όταν χρησιμοποιείται η έξοδος Composite 

video.
● YUV: Επιλέξτε αυτή τη μορφή όταν χρησιμοποιείται η έξοδος Component.
● P-YUV: Επιλέξτε αυτή τη μορφή, όταν χρησιμοποιείται η εξόδος 

Component και για την αποστολή του βίντεο εξόδου με προοδευτικά σήματα.
● RGB: Επιλέξτε αυτή τη μορφή όταν χρησιμοποιείται η έξοδος SCART.

i
● Η έξοδος composite video είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για έξοδο video.
● Αν η έξοδος video δίνει κακιά εικόνα, πατήστε το κουμπί V-Mode (22) 

μέχρι να καλυτερέψει η εικόνα.
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COLOUR SETTING
● SHARPNESS: Ρύθμιση της ευκρίνειας της οθόνης.
● BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE και SATURATION: Ρυθμίστε τη 

φωτεινότητα, αντίθεση, απόχρωση και κορεσμό της οθόνης. 
● GAMMA: Ρύθμιση της έντασης χρωμάτων.
● LUMA DELAY: Αναπληρώνει την καθυστέρηση στο σήμα χρωμάτων.

Σελίδα�ρύθμισης�προτιμήσεων

i
 Οι γενικές λειτουργίες συστήματος μπορεί να ρυθμιστούν μόνο με 

ένα άδειο μηχάνημα DVD.

TV TYPE
● Επιλέξτε τη μορφή εξόδου βίντεο να ταιριάζει τη συσκευή με το σύστημα 

της τηλεόρασης: PAL, MULTI ή NTSC.

PBC (Έλεγχο αναπαραγωγής)
● Ενεργοποιήστε (ON) ή απενεργοποιήστε (OFF) τη λειτουργία αυτή.

i
  

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για VCD 2,0, SVCD κλπ.

LANGUAGES
● Στην ενότητα AUDIO, επιλέξτε τη γλώσσα ήχου.
● Στην ενότητα SUBTITLE, επιλέξτε τη γλώσσα υποτίτλων.
● Στην ενότητα DISC MENU, επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού του δίσκου.

PARENTAL
● Ρυθμίστε μια άξια για ταινίες που παίζει η συσκευή.
● Ο κωδικός για την επαναρύθμιση της αξίας είναι 136900.

i
 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους που έχουν 

κωδικοποιημένη γονική προστασία.

DEFAULT
● Επαναφέρει όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, εκτός τις 

ρυθμίσεις για τα στοιχεία μενού PARENTAL και PASSWORD.
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Σελίδα�ρύθμισης�κωδικού
● PASSWORD MODE: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία 

κωδικού. Εισάγετε το σωστό κωδικό για να ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε.

● PASSWORD: Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό. Εισάγετε το τρέχων 
κωδικό στο πρώτο πλαίσιο. Εισάγετε το νέο κωδικό στο δεύτερο πλαίσιο. 
Εισάγετε το νέο κωδικό ξανά στο τρίτο πλαίσιο για επιβεβαίωση.

Καθαρισμός και συντήρηση6. 

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα. 

● Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Οταν η συσκευή 
είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο 
διάλυμα.

Χειρισμός�και�φροντίδα�ενός�δίσκου6.1 

● Κρατήστε το δίσκο με τα δάχτυλα. Κρατήστε την εξωτερική άκρη του 
δίσκου ή/και την κεντρική τρύπα του άξονα. Μην αγγίζετε την επιφάνεια 
του δίσκου.

● Μην λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. Μην εκθέτετε το δίσκο για να 
κατευθύνετε το ηλιακό φως ή τις πηγές θερμότητας.

● Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με μαλακό, στεγνό πανί καθαρισμού. 
Σκουπίστε την επιφάνεια του δίσκου μαλακά, ακτινωτά, από το κέντρο 
προς την εξωτερική άκρη.

● Μην απλώσετε αραιωτικό, οινόπνευμα, χημικούς διαλύτες ή σπρέι κατά 
τον καθαρισμό. Αυτά τα καθαριστικά υγρά θα επιφέρουν μόνιμη βλάβη 
στην επιφάνεια του δίσκου.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων7. 
Πρόβλημα� Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος  Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι 

ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος σωστά.
 Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης.
 Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή.
 Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος  Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί 

σωστά στην παροχή ρεύματος.
  Ελέγξτε αν ο γενικός διακόπτης τροφοδοσίας στον 

πίσω πίνακα είναι ON.
Δυσλειτουργία  Εάν η συσκευή παρουσιάσει σοβαρή δυσλειτουργία, 

αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος 
για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη 
συσκευή και επαναφέρετε τις εργοστασιακές επιλογές.

Ραδιόφωνο
Πρόβλημα� Ενέργεια
Θόρυβος ή παραμόρφωση Ο σταθμός δεν είναι σωστά συντονισμένος.  
ήχου σε εκπομπές FM.   Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού.
  Η γραμμική κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη. 

Επεκτείνετε την κεραία.
Ο ενδείκτης στερεοφωνικών Ο επιλεγμένος σταθμός εκπέμπει μονοφωνικά
συχνοτήτων FM δεν ανάβει. Επεκτείνετε την κεραία.
  Το σήμα του σταθμού είναι πολύ αδύνατο. Δοκιμάστε 

άλλους ισχυρούς σταθμούς.

DVD/CD
Πρόβλημα� Ενέργεια
Απουσία αναπαραγωγής  Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Τοποθετήστε ένα δίσκο 

στη συσκευή.
  Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε το 

δίσκο με την ετικέτα προς τα επάνω.
  Το επίπεδο απαγόρευσης του δίσκου είναι 

υψηλότερο από το επίπεδο απαγόρευσης που έχει 
ρυθμιστεί στη συσκευή.
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 Μη έγκυρος περιφερειακός κώδικας
 Λανθασμένος τύπος δίσκου.
  Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι 

βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον.
  Ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί υγρασία μέσα στη 

συσκευή. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή 
ενεργοποιημένη για μία ή δύο ώρες.

Απουσία ήχου ή ατελής ήχος Επιλέξτε ένα άλλο ακουστικό κομμάτι.
  Στη διάρκεια SCAN, SLOW MOTION ή SINGLE 

STEP, ο ήχος είναι σε σίγαση.
Αδύνατη η σάρωση Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι να  
ή η παράλειψη   αρνούνται ενέργεια του χρήστη σε ορισμένα 

τμήματα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Οι δίσκοι 
του ενός κεφαλαίου ή κομματιού δεν επιτρέπουν τη 
λειτουργία υπερπήδησης.

Εικόνα παραμορφωμένη Ο δίσκος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι  
ή με παράσιτα   βρώμικος. Καθαρίστε το δίσκο ή δοκιμάστε άλλον.
  Ελέγξτε τη ρύθμιση του συστήματος της τηλεόρασης 

(PAL/NTSC).
  Είναι συνδεδεμένο VCR μεταξύ της συσκευής και 

τυχόν εξοπλισμού. Συνδέστε τη συσκευή σε A/V 
απευθείας.

 Καθαρίστε το δίσκο.
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού  
την οθόνη  ρύθμισης συσκευής.
  Επιλέξτε τη μορφή της οθόνης από το μενού 

έναρξης δίσκου.

Αναπαραγωγή�MP3
Πρόβλημα� Ενέργεια
Απουσία ήχου ή ατελής ήχος  Εάν τα δεδομένα MP3 είναι αναμεμιγμένα με άλλα 

αρχεία σε CD, η συσκευή ενδέχεται να 
αναπαραγάγει τα αρχεία που δεν είναι τύπου MP3 
ως θόρυβο ή χωρίς ήχο ή να απορρίψει το δίσκο.

  Ελέγξτε εάν το αρχείο που αναπαράγεται είναι σε 
μορφή MP3 ή επιλέξτε άλλο αρχείο προς 
αναπαραγωγή.
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AUX
Πρόβλημα� Ενέργεια
Απουσία ήχου στο σύστημα Η πηγή εισόδου είναι χαμηλή. Αυξήστε το επίπεδο  
της μονάδας.  έντασης ήχου στη συσκευή ήχου πηγής.
Απουσία εικόνας  Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και 

εάν έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο A/V.
 Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης.
 Ελέγξτε τα καλώδια για ζημιά. 

Τηλεχειριστήριο
Πρόβλημα� Ενέργεια
Δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο  Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία.
  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα 

απομακρυσμένου ελέγχου.
  Χρησιμοποιήστε το σε λιγότερα από 8 μέτρα από τη 

συσκευή.

Τεχνικά Δεδομένα8. 
Παράμετρος� Τιμή
Τάση 220VAC / 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος 27 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή 8,5 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου 15 W x 5 (RMS) + 30 W (RMS)
Αντίδραση συχνότητας +/- 1,5 dB (20 Hz ~ 20 kHz)
Σύνθετη αντίσταση εξόδου ακουστικών 32 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 435 x 55 x 259 mm
Βάρος 2,3 kg

Εύρος�συχνοτήτων
Παράμετρος� Τιμή
Ραδιόφωνο AM 522 ~ 1620 kHz
Ραδιόφωνο FM 87,5 ~ 108 mHz
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Έξοδος�δίσκου
Παράμετρος� Τιμή
Τύπος λέιζερ Ημιαγωγού
Εύρος συχνοτήτων 20 Hz ~ 20 kHz
Σηματοθορυβικός λόγος > 80 dB (1 kHz)
Δυναμικό εύρος ≥ 70 dB (1 kHz)
Παραμόρφωση ≤ -60 dB (1 kHz)
Διακύμανση ταχύτητας Κάτω από το όριο της συσκευής
Σύστημα τηλεόρασης PAL/NTSC
Περιφερειακός κώδικας 2

Σύστημα�ηχείων
Παράμετρος� Τιμή
Σύνθετη αντίσταση 4 Ω
Υλικό κονσόλας Ξύλο
Μήκος καλωδίων 110 cm
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 80 x 90 x 132 mm
Βάρος 340 g

Subwoofer
Παράμετρος� Τιμή
Σύνθετη αντίσταση 8 Ω
Υλικό κονσόλας Ξύλο
Μήκος καλωδίων 110 cm
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 118 x 305 x 298 mm
Βάρος 2,83 kg

Τηλεχειριστήριο
Παράμετρος� Τιμή
Κατανάλωση ισχύος 2 x 1,5 V
Μέγεθος μπαταριών AAA

Υποστηριζόμενες�μορφές�μέσων
Παράμετρος� Τιμή
Τύποι δίσκων  DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / 

CD-R(W)
Μορφές εικόνων JPEG / CD εικόνας Kodak
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Μορφές βίντεο MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid
Μορφές ήχου  MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, 

MP3

Περιβάλλων�εργασίας
Παράμετρος� Τιμή
Θερμοκρασία λειτουργίας -10 ~ +40 °C
Σχετική υγρασία 5% ~ 90%

 Απόρριψη χρησιμοποιημένου 9. 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

Z
Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη 
συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 
οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο 
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν 
ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να 
προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του 
προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών 
πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία 
απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, 
παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu


