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Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που 
μπορούν να επισκευαστούν από το 
χρήστη. Για τις εργασίες συντήρησης 
εμπιστευθείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Προφυλάξεις κατά την 
εγκατάσταση

Εύρεση κατάλληλης θέσης
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, 
σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην 
τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα πάνω σε χαλί.
– Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα πάνω σε 
άλλο εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να 
αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία (π.χ. δέκτη ή 
ενισχυτή.)
– Μην βάζετε ποτέ τίποτα κάτω από τη 
μονάδα (π.χ. δίσκους CD, περιοδικά).
– Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην 
πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η 
πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να 
είναι εύκολη.

Χώρος για εξαερισμό
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε θέση με 
επαρκή εξαερισμό για να αποτρέψετε την 
άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της 
συσκευής. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 
10 cm (4”) από το πίσω και το επάνω μέρος 
της μονάδας και 5cm (2”) από δεξιά και 
αριστερά για να αποτρέψετε την 
υπερθέρμανσή της.

Αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία, την 
υγρασία, το νερό και τη σκόνη
– Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά.
– Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα που 
μπορεί να προκαλέσουν φθορά στη μονάδα 
(π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, 
αναμμένα κεριά).

Παρεχόμενα αξεσουάρ

– 1 σύστημα δέκτη AV
– 1 υπογούφερ 
– 2 μπροστινά ηχεία 
– 2 πίσω ηχεία 
– 1 κεντρικό ηχείο
– 1 τηλεχειριστήριο με μπαταρίες
– 1 καλώδιο ήχου (κόκκινο/λευκό)
– 1 ομοαξονικό καλώδιο
– 1 καλώδιο τροφοδοσίας
– 1 καλώδιο MP3 Line In
– 1 ενσύρματη κεραία FM
– 1 κεραία AM/MW τύπου loop 
– Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Σχετικά με την ανακύκλωση

Το χαρτί στο οποίο έχουν τυπωθεί οι οδηγίες 
χρήσης δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Ο 
ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει μεγάλο 
αριθμό υλικών που μπορούν να 
ανακυκλωθούν. Αν πρόκειται να πετάξετε ένα 
παλιό μηχάνημα, παρακαλούμε μεταφέρετέ 
το σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τηρείτε τους 
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την 
απόρριψη υλικών συσκευασίας, 
εξαντλημένων μπαταριών ή παλιού 
εξοπλισμού.
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Τηλεχειριστήριο
a 2
– Πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 

αναμονής ή ενεργοποιεί το σύστημα.

b Κουμπιά πηγής
– DISC/DI: πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ 

DISC 6CH, COAX IN και OPTI IN.
  RADIO: πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ 

της ζώνης FM και AM/MW.
 TV: πραγματοποιεί μετάβαση στη 

λειτουργία τηλεόρασης. 
  AUX: πραγματοποιεί μετάβαση στην 

εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην υποδοχή AUDIO IN-AUX.

 MP3 Line in: πραγματοποιεί μετάβαση στη 
συσκευή MP3 που είναι συνδεδεμένη στην 
υποδοχή MP3 Line in της πρόσοψης.

c PROGRAM
–  RADIO: ξεκινά αυτόματο/χειροκίνητο 

προγραμματισμό προεπιλογών.

d 
– RADIO: πατήστε πάνω ή κάτω για να 

πραγματοποιήσετε αναζήτηση της 
ραδιοφωνικής συχνότητας.

 b (à)  B(á)
– RADIO: πατήστε για να ξεκινήσει η 

αυτόματη αναζήτηση.

e OK
– Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.

f PREVí  / NEXT ë
– RADIO: πατήστε για να ξεκινήσει η 

αυτόματη αναζήτηση.

g STOP 
– RADIO: πατήστε και κρατήστε πατημένο 

αυτό το κουμπί για να σβήσετε τον τρέχοντα 
προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό. 

h TV VOL +/-
– Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της 

τηλεόρασης (για τηλεοράσεις της Philips ή 
συμβατές μάρκες μόνο).

i  SURROUND
– Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της 

λειτουργίας πολυκαναλικού περιβάλλοντος 
ή στερεοφωνικού ήχου.

j AUDIO SYNC 
– Ρυθμίζει τους χρόνους καθυστέρησης για 

την έξοδο ήχου εάν η αναπαραγωγή βίντεο 
είναι πιο αργή από την έξοδο ήχου.

1

2

4

5

6

8

3

7

9

q;
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Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)

k SLEEP
– Ρυθμίζει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

l PLAY/PAUSE u
– RADIO: ξεκινά αυτόματα την εγκατάσταση 

ραδιοφωνικού σταθμού την πρώτη φορά 
που θα πραγματοποιήσετε ρύθμιση.

m  MUTE %

– Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της 
έντασης.

n  VOL +/- 
– Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης.

o  Αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9
– Εισάγει έναν αριθμό προεπιλεγμένου 

ραδιοφωνικού σταθμού.

p SOUND
– Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

q BASS
– Επιλέξτε το για λειτουργία ήχου χαμηλών 

συχνοτήτων.
– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOL+/-για 

να αλλάξετε το επίπεδο συχνοτήτων.

r TREBLE
– Επιλέξτε το για λειτουργία ήχου υψηλών 

συχνοτήτων.
– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOL +/-

για να αλλάξετε το επίπεδο συχνοτήτων.

s SPEAKER/ SELECT
– Επιλέγει το επίπεδο των ηχείων.
– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOL +/-

για να αλλάξετε το επίπεδο συχνοτήτων.

 Σημείωση: Εάν έχετε συνδέσει συσκευή 
αναπαραγωγής DVD της Philips σε αυτό το 
δέκτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
παρακάτω πλήκτρα:
– ZOOM
– SETUP
– DISPLAY
– SUBTITLE
– DISC MENU
– v V

– TITLE 
 Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή 
αναπαραγωγής DVD της Philips.

qf

qg

qh

qj
qk

ql

qd

qa

qs
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Χρήση του τηλεχειριστηρίου

A

B

C

A Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

B  Τοποθετήστε στο διαμέρισμα δύο 
μπαταρίες τύπου R03 ή AAA, σύμφωνα με 
τις ενδείξεις (+/-).

C Κλείστε το κάλυμμα.

D  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον 
αισθητήρα υπερύθρων (IR) που βρίσκεται 
στην πρόσοψη.

STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

E Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε 
πατώντας το κουμπί DISC/DI, RADIO, TV, 
AUX ή MP3 LINE IN στο τηλεχειριστήριο.

F  Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή 
λειτουργία (για παράδειγμα í, ë). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
– Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν 
αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
μεγάλο διάστημα.
– Μην συνδυάζετε ποτέ μπαταρίες 
διαφορετικού τύπου (παλιές με 
καινούριες ή μπαταρίες άνθρακα με 
αλκαλικές, κλπ.).
– Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές 
ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να 
απορρίπτονται σωστά.

Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)
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a STANDBY ON 
– Πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 

αναμονής ή ενεργοποιεί το σύστημα.

b SURROUND                                                           
– Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της 

λειτουργίας πολυκαναλικού περιβάλλοντος 
ή στερεοφωνικού ήχου.

c SOUND
– Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

d TREBLE
– Επιλέξτε το για λειτουργία ήχου υψηλών 

συχνοτήτων.
– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOL +/-

για να αλλάξετε το επίπεδο συχνοτήτων.

e  BASS
– Επιλέξτε το για λειτουργία ήχου χαμηλών 

συχνοτήτων.
– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOL +/-

για να αλλάξετε το επίπεδο συχνοτήτων.

f PROGRAM
– Μεταβαίνει στο μενού ρύθμισης δέκτη.   
– ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: ξεκινά αυτόματο/χειροκίνητο 

προγραμματισμό προεπιλογών. 

g .TUNING >
– Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό 

σταθμό.
– Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να 

ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.

h Οθόνη ενδείξεων
 
i SOURCE 
– Επιλέγει την αντίστοιχη ενεργή λειτουργία 

πηγής:
 DISC 6CH/ COAX IN/ OPTI IN, MP3 

MODE, RADIO (FM/ AM/ MW), AUX ή TV.  

j VOL +/-
– Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης.
– Επιλέγει μια ρύθμιση στο μενού ρύθμισης 

δέκτη.

k PHONES 
– Σύνδεση στην υποδοχή των ακουστικών.  

l MP3 LINE IN
– Είσοδος phono για σύνδεση στην υποδοχή 

εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής 
αναπαραγωγής ήχου.

Κύρια μονάδα

STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Βασικές συνδέσεις

Βήμα 1: Τοποθέτηση των 
ηχείων και του υπογούφερ

Για βέλτιστο περιβάλλοντα ήχο, όλα τα ηχεία 
(εκτός του υπογούφερ) θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ίση απόσταση από τη θέση 
ακρόασης.

A Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία (αριστερό/
δεξί) σε ίση απόσταση από την τηλεόραση 
και σε γωνία περίπου 45 μοιρών σε σχέση 
με τη θέση ακρόασης.

B Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από 
την τηλεόραση ή την κύρια μονάδα για να 
καθορίσετε χωρικά τον ήχο του κεντρικού 
καναλιού.

C Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία σε κανονικό 
επίπεδο ακρόασης ή κρεμάστε τα στον 
τοίχο.

D Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία του 
δωματίου. Διατηρήστε μια απόσταση 
τουλάχιστον ενός μέτρου από την 
τηλεόραση. 

Χρήσιμες συμβουλές:
– Το διάγραμμα τοποθέτησης που 
παρουσιάζεται εδώ αποτελεί απλώς οδηγία 
που εξασφαλίζει πως η απόδοση του 
συστήματος θα είναι εκπληκτική. Είναι πιθανό 
να βρείτε άλλες επιλογές τοποθέτησης που 
θα είναι καταλληλότερες για τη διαρρύθμιση 
του δωματίου σας και οι οποίες θα σας 
παρέχουν τον ήχο που σας αρέσει.
– Προς αποφυγή της μαγνητικής 
παρεμβολής, μην τοποθετείτε ποτέ τα 
μπροστινά ηχεία πολύ κοντά στην τηλεόρασή 
σας.
– Ο δέκτης AV πρέπει να αερίζεται επαρκώς.

A

A

BC

C

D
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Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

Βήμα 2: Σύνδεση των 
ηχείων και του υπογούφερ

 Συνδέστε όλα τα ηχεία στις υποδοχές 
ηχείων που βρίσκονται στο πίσω μέρος της 
κύριας μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι τα 
χρώματα των βυσμάτων ταιριάζουν με αυτά 
των υποδοχών.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ηχείων είναι 
σωστά συνδεδεμένα. Οι εσφαλμένες 
συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη 
στο σύστημα λόγω βραχυκυκλώματος.
– Μην συνδέετε τα ηχεία με αντίσταση 
μικρότερη από αυτήν των ηχείων που 
παρέχονται. Δείτε το κεφάλαιο 
“Προδιαγραφές”.

AM/

Μπροστινό 
δεξί

Μπροστινό 
αριστερό

Μπροστινό 
κεντρικό

Πίσω 
αριστερό Πίσω δεξί

Υπογούφερ
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Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

Βήμα 3: Σύνδεση των 
κεραιών FM και AM/MW

A Συνδέστε την κεραία AM/MW τύπου loop 
που παρέχεται στην υποδοχή 
AM/MW. Τοποθετήστε την κεραία 
AM/MW τύπου loop σε ένα ράφι ή 
προσαρμόστε την σε κάποια βάση ή στον 
τοίχο.

B Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται 
στην υποδοχή FM 75 Ω. Προεκτείνετε την 
κεραία FM και στερεώστε τα άκρα της στον 
τοίχο.

Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος 
FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν 
παρέχεται).

Χρήσιμες συμβουλές:
– Ρυθμίστε τη θέση της κάθε κεραίας για να 
έχετε τη βέλτιστη λήψη.
– Τοποθετήστε τις κεραίες όσο πιο μακριά 
γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη 
πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή 
οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων παρεμβολών.

Βήμα 4: Σύνδεση του 
καλωδίου τροφοδοσίας

Αφού τα συνδέσετε όλα σωστά, συνδέστε 
το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.
Ανάβει φωτεινή ένδειξη αναμονής στην κύρια 
μονάδα. Ποτέ μην πραγματοποιείτε ή 
αλλάζετε συνδέσεις όταν η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη.

Σημείωση:
Η απενεργοποίηση του συστήματος και η 
ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής δεν 
αποσυνδέει τη μονάδα από την τροφοδοσία.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που 
βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του 
προϊόντος για τα αναγνωριστικά και τις 
ενδείξεις παροχής.
– Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις 
όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

2

1

AM/

A A
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Προαιρετικές συνδέσεις

Σύνδεση ήχου από την 
τηλεόραση

Αυτή η σύνδεση σας επιτρέπει να ακούτε την 
έξοδο ήχου της τηλεόρασης μέσω αυτής της 
μονάδας. Θα ακούτε την έξοδο ήχου της 
τηλεόρασης από όλα τα ηχεία. 

 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο 
ήχου (κόκκινο/λευκό) για να συνδέσετε τις 
υποδοχές TV AUDIO IN αυτής της μονάδας 
με τις υποδοχές AUDIO OUT της 
τηλεόρασης.

Για να ακούγεται ο ήχος, πατήστε TV στο 
τηλεχειριστήριο ως πηγή αναπαραγωγής του 
ήχου.

Σύνδεση ήχου από συσκευή 
ήχου/βίντεο

Αυτή η σύνδεση σας επιτρέπει να ακούτε την 
έξοδο ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή 
ήχου/βίντεο (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής 
DVD, συσκευή εγγραφής VCR ή κουτί 
σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη). 
Αρκεί να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω.

Επιλογή 1: Χρήση των αναλογικών 
υποδοχών ήχου

 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο 
ήχου (κόκκινο/λευκό) για να συνδέσετε τις 
υποδοχές AUX AUDIO IN αυτής της 
μονάδας με τις υποδοχές AUDIO OUT της 
συσκευής ήχου/βίντεο.

Για να ακούγεται ο ήχος, πατήστε AUX στο 
τηλεχειριστήριο ως πηγή αναπαραγωγής του 
ήχου.

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO OUT

L

R

AM/

Συσκευή 
ήχου/βίντεο

Επιλογή 1

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
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Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

AM/

Επιλογή 2: Χρήση υποδοχών 6 
καναλιών
Εάν η συσκευή ήχου/βίντεο υποστηρίζει 
έξοδο 6 καναλιών (πολυκαναλική).

 Χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (δεν 
παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές 
6 CHANNEL IN του δέκτη με τις αντίστοιχες 
υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής ήχου/
βίντεο.

Για να ακούτε την αναπαραγωγή από τη 
συσκευή, 

A Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη 
συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.

B Πατήστε επανειλημμένα DISC/DI στο 
τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το 
‘DISC 6CH’ στην οθόνη ενδείξεων για να 
ενεργοποιήσετε την πηγή εισόδου ήχου.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Τα σήματα ήχου που παράγονται από το 
βύσμα 6 καναλιών αποτελούν πολυκαναλικό 
περιβάλλοντα ήχο. Η μετάβαση σε 
στερεοφωνική λειτουργία δεν θα έχει καμία 
επίδραση.

Επιλογή 2

Επιλογή 3: Χρήση ομοαξονικής 
εισόδου

 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ομοαξονικό 
καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή 
COAXIAL IN του δέκτη με την υποδοχή 
COAXIAL OUT της συσκευής ήχου/βίντεο.

Για να ακούτε την αναπαραγωγή από τη 
συσκευή, 

A Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη 
συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.

B Πατήστε DISC/DI στο τηλεχειριστήριο για να 
επιλέξετε ‘COAX IN’ για την ενεργοποίηση 
της πηγής εισόδου ήχου.

Επιλογή 3ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Επιλογή 4

Συσκευή ήχου/βίντεο 
(Μόνο παράδειγμα)
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Επιλογή 4: Χρήση οπτικής εισόδου

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οπτικών ινών 
(δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την 
υποδοχή OPTICAL IN του δέκτη στην 
υποδοχή OPTICAL OUTPUT της συσκευής 
ήχου/βίντεο.

Για να ακούτε την αναπαραγωγή από τη 
συσκευή, 

A Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη 
συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.

B Πατήστε επανειλημμένα DISC/DI στο 
τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το 
‘OPTI IN’ στην οθόνη ενδείξεων για 
ενεργοποίηση της πηγής εισόδου ήχου.

Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)
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Ξεκινώντας

Βήμα 1: Ενεργοποίηση του 
συστήματος

Προτού ξεκινήσετε...
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις 
απαραίτητες συνδέσεις πριν προχωρήσετε.

 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 
SOURCE στην πρόσοψη για να επιλέξετε:

DISC 6CH  COAX IN  OPTI IN  MP3 
MODE  FM  AM/MW  AUX  TV  
DISC 6CH.... 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

 Πατήστε DISC/DI, RADIO, TV, AUX ή MP3 
LINE-IN στο τηλεχειριστήριο.

 Πατήστε DISC/DI για εναλλαγή μεταξύ 
των λειτουργιών DISC 6CH, COAX IN ή 
OPTI IN.

 Πατήστε RADIO για εναλλαγή μεταξύ 
της ζώνης FM και AM/MW.

 Εάν η είσοδος ήχου αυτής της μονάδας 
είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας, 
πατήστε TV για να ακούτε την έξοδο ήχου 
της τηλεόρασης μέσω αυτής της μονάδας.

 Πατήστε AUX για να μεταβείτε στην 
εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην υποδοχή AUDIO IN-AUX αυτής της 
μονάδας.

 Πατήστε MP3 LINE-IN για να μεταβείτε 
στην εξωτερική συσκευή που είναι 
συνδεδεμένη στην υποδοχή MP3 Line-In 
της πρόσοψης.

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία 
αναμονής

 Πατήστε STANDBY-ON (2).
 Απενεργοποιείται η οθόνη ενδείξεων.

Βήμα 2: Ρύθμιση των ηχείων

 Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο 
καθυστέρησης (μόνο κεντρικά και πίσω 
ηχεία) και το επίπεδο έντασης για 
μεμονωμένα ηχεία. Αυτές οι προσαρμογές 
επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση του ήχου 
ανάλογα με το περιβάλλον και τη ρύθμιση. 

Προτού ξεκινήσετε...
Πατήστε SURROUND στο τηλεχειριστήριο 
για να επιλέξετε τη λειτουργία πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος ήχου πριν ρυθμίσετε τα ηχεία.

Προσαρμογή του χρόνου 
καθυστέρησης για τα ηχεία
(Δεν διατίθεται σε λειτουργία STEREO 
(Στερεοφωνική))

A Πατήστε STANDBY-ON (2) για να 
ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

B Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
PROGRAM της πρόσοψης για πέντε 
δευτερόλεπτα για πρόσβαση στη ρύθμιση 
του συστήματος.

Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση 
ήχου για το κεντρικό ηχείο

 Πατήστε . ή > μέχρι να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘CENTER DELAY’ (Χρονική 
καθυστέρηση κεντρικού ηχείου). 

 Πατήστε PROGRAM στην πρόσοψη.

 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου VOL για να 
αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση. Επιλέξτε 
από : 5ms, 3ms, 2ms, 1ms ή OFF 
(Απενεργοποίηση) (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση).

 Για να διατηρήσετε την προηγούμενη 
ρύθμιση, μην περιστρέφετε το κουμπί 
ελέγχου VOL για τα επόμενα πέντε 
δευτερόλεπτα.

4_htr5204_eu_grk.indd   904_htr5204_eu_grk.indd   90 2007-02-13   1:58:49 PM2007-02-13   1:58:49 PM



E
λλ

ην
ικ
ά

91

Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση 
ήχου για το πίσω ηχείο

 Πατήστε . ή > μέχρι να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘REAR DELAY’ (Χρονική 
καθυστέρηση πίσω ηχείου).

 Πατήστε PROGRAM στην πρόσοψη.

 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου VOL για να 
αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση. Επιλέξτε 
από : 15ms, 12ms, 9ms, 6ms, 3ms ή OFF 
(Απενεργοποίηση) (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση).

 Για να διατηρήσετε την προηγούμενη 
ρύθμιση, μην περιστρέφετε το κουμπί 
ελέγχου VOL για τα επόμενα πέντε 
δευτερόλεπτα.

C Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας, 
πατήστε PROGRAM στην πρόσοψη.

D Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το 
μενού ρύθμισης, πατήστε . ή > για 
να επιλέξετε ‘EXIT’. 

Χρήσιμες συμβουλές:
– Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις μεγαλύτερης 
χρονικής καθυστέρησης όταν τα πίσω ηχεία 
βρίσκονται πιο κοντά στον ακροατή από τα 
μπροστινά.
– Σε λειτουργία DISC 6CH και RADIO 
(Ραδιόφωνο), δεν διατίθεται το SETUP 
MENU (Μενού ρύθμισης).
– Σε λειτουργία STEREO (Στερεοφωνική), 
όταν έχει επιλεγεί CENTER DELAY (Χρονική 
καθυστέρηση κεντρικού ηχείου), REAR 
DELAY (Χρονική καθυστέρηση πίσω ηχείου) 
ή TEST TONE (Δοκιμή ήχου), στην οθόνη 
ενδείξεων θα εμφανιστεί το μήνυμα 
“UNAVAILABLE FOR STEREO MODE.” (Μη 
διαθέσιμη επιλογή για τη στερεοφωνική 
λειτουργία). Πατήστε το κουμπί SURROUND 
για να επιλέξετε άλλη λειτουργία 
περιβάλλοντος ήχου.
– Το AUTO PROGRAM (Αυτόματος 
προγραμματισμός) διατίθεται μόνο σε 
λειτουργία RADIO (Ραδιόφωνο).

Προσαρμογή του επιλογέα στάθμης
(Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες DOLBY 
DIGITAL, DTS, PRO LOGIC, MOVIE, MUSIC) 
 Μπορείτε να προσαρμόσετε τον επιλογέα 
στάθμης από –10dB έως +10dB. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0dB.

A Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
PROGRAM της πρόσοψης για πέντε 
δευτερόλεπτα για πρόσβαση στη ρύθμιση 
του συστήματος.

B Πατήστε . ή > μέχρι να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘TEST TONE’ (Δοκιμή ήχου). 

C Πατήστε PROGRAM στην πρόσοψη.
 Θα πραγματοποιηθεί αυτόματα δοκιμή 

σε κάθε ηχείο.
 Ο ήχος θα αναπαράγεται από κάθε 

ηχείο για δύο δευτερόλεπτα. Για να 
προσαρμόσετε τον επιλογέα στάθμης, 
περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου VOL. 

D Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε 
PROGRAM στην πρόσοψη.

E Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το 
μενού ρύθμισης, πατήστε . ή > για 
να επιλέξετε ‘EXIT’.  

Χρήσιμη συμβουλή:
– Για να διατηρήσετε την προηγούμενη 
ρύθμιση, μην περιστρέφετε το κουμπί ελέγχου 
VOL ενώ πραγματοποιείται δοκιμή στο 
μεμονωμένο ηχείο. Μετά από δύο 
δευτερόλεπτα, πραγματοποιείται δοκιμή στο 
επόμενο ηχείο, προσαρμόστε το κουμπί 
ελέγχου VOL εάν χρειάζεται.

Προσαρμογή των επιπέδων 
έντασης ήχου των ηχείων
 
 [Δεν διατίθεται σε λειτουργία STEREO 
(Στερεοφωνική)]
 Μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα 
έντασης ήχου των πίσω ηχείων, του 
κεντρικού ηχείου και του υπογούφερ 
συγκρίνοντας τον ήχο από τα μπροστινά 
ηχεία.

A Σε λειτουργία ‘DISC 6CH’, πατήστε το 
κουμπί SPEAKER SELECT στο 
τηλεχειριστήριο για να προβάλετε την τιμή 
στάθμης του κάθε καναλιού ξεχωριστά.    

B Για να προσαρμόσετε τον επιλογέα, πατήστε 
τα κουμπιά VOL+- στο τηλεχειριστήριο.

Ξεκινώντας (συνέχεια)
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Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης
Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης...
Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί τα ηχεία και 
το υπογούφερ Δείτε το κεφάλαιο “Βασικές 
συνδέσεις”.

Επιλογή περιβάλλοντος ήχου

 Σε λειτουργία ‘COAX IN’ ή ‘OPTI IN’, 
πατήστε το κουμπί SURROUND για να 
επιλέξετε: 
DOLBY DIGITAL / DTS ή STEREO.
(Διατίθεται μόνο εάν το ηχητικό σήμα λήψης 
είναι Dolby Digital ή DTS).
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

 Πατήστε το κουμπί SURROUND για να 
επιλέξετε: MOVIE, MUSIC, PRO LOGIC ή 
STEREO.

 Η διαθεσιμότητα των διαφόρων 
λειτουργιών περιβάλλοντος ήχου εξαρτάται 
από τον ήχο που είναι διαθέσιμος στο 
δίσκο.

 Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξόδου για 
πολυκαναλικό ήχο περιλαμβάνουν: Dolby 
Digital, DTS (Digital Theatre Systems) 
Surround, Dolby Pro Logic II και Dolby Pro 
Logic.

 Οι στερεοφωνικές μεταδόσεις ή 
εγγραφές θα παράγουν τα ίδια εφέ καναλιού 
περιβάλλοντος ήχου, όταν η αναπαραγωγή 
γίνεται σε λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου δεν είναι 
διαθέσιμη στη λειτουργία DISC 6CH.
– Τα κεντρικά και πίσω ηχεία λειτουργούν 
μόνο σε λειτουργία πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος ήχου.

Επιλογή εφέ ψηφιακού ήχου

 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο εφέ ψηφιακού 
ήχου που να ταιριάζει στο περιεχόμενο του 
δίσκου ή που να βελτιώνει τον ήχο του 
μουσικού είδους που αναπαράγεται.

 Πατήστε SOUND στο τηλεχειριστήριο για 
να επιλέξετε από τα διαθέσιμα ηχητικά 
εφέ.

Όταν η αναπαραγωγή ήχου βρίσκεται σε 
λειτουργία περιβάλλοντος ήχου Dolby Digital, 
DTS, PRO LOGIC ή MOVIE, μπορείτε να 
επιλέξετε:

CONCERT (Συναυλία), ACTION (Δράση), 
DRAMA (Δράμα), SCI–FI (Επιστημονική 
φαντασία) (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή 
NIGHT (Νύχτα).  

Όταν η αναπαραγωγή ήχου βρίσκεται σε 
λειτουργία περιβάλλοντος ήχου MUSIC ή 
σε λειτουργία ραδιοφώνου, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
CLASSIC (Κλασσική), ROCK (Ροκ), JAZZ 
(Τζαζ), DIGITAL (Ψηφιακή) (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση) ή NIGHT (Νύχτα).

Χρήσιμη συμβουλή:
– Για επίπεδο ηχητικό εφέ, επιλέξτε 
CONCERT (Συναυλία) ή CLASSIC 
(Κλασσική).

Προσαρμογή του επιπέδου 
μπάσων/ πρίμων  

 Οι λειτουργίες BASS (μπάσα) και TREBLE 
(πρίμα) σας δίνουν τη δυνατότητα να ορίσετε 
ρυθμίσεις στον επεξεργαστή ήχου.

A Πατήστε BASS ή TREBLE στο 
τηλεχειριστήριο.

B Εντός δύο δευτερολέπτων, χρησιμοποιήστε 
το κουμπί ελέγχου VOL+- για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο μπάσων ή 
πρίμων (–10dB ~ 10dB, προεπιλεγμένη 
ρύθμιση – 0dB). 

 Εάν το κουμπί ελέγχου της έντασης δεν 
χρησιμοποιηθεί εντός δύο δευτερολέπτων, 
θα επανακτήσει την κανονική του 
λειτουργία.
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Προσαρμογή ελέγχου έντασης

 Πατήστε VOL+- στο τηλεχειριστήριο για 
να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της 
έντασης. 

 ‘VOL MIN’ είναι το ελάχιστο επίπεδο 
έντασης και ‘VOL MAX’ είναι το μέγιστο 
επίπεδο έντασης.

Για ακρόαση μέσω των ακουστικών
 Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 

PHONE που βρίσκεται στην πρόσοψη του 
δέκτη.
 θα πραγματοποιηθεί σίγαση των 

ηχείων.
 Ο τρέχων περιβάλλων ήχος θα αλλάξει 

σε στερεοφωνικό ήχο.
 Για να επαναφέρετε την αναπαραγωγή 

μέσω των ηχείων, αποσυνδέστε τα ηχεία.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον 
ήχο

 Πατήστε MUTE στο τηλεχειριστήριο.
 Η αναπαραγωγή θα συνεχίζεται χωρίς 

ήχο και το ‘MUTE ON’ (Ενεργοποίηση 
σίγασης) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

 Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε 
ξανά MUTE ή αυξήστε το επίπεδο της 
έντασης.

Προσαρμογή για καθυστερήσεις 
‘Lip Sync’ (Συγχρονισμός 
ομιλίας)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να 
προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης ήχου 
εάν η αναπαραγωγή βίντεο είναι πιο αργή 
από τις ροές εξόδου ήχου (γνωστό και ως 
‘Συγχρονισμός ομιλίας’). Για να διορθώσετε 
το σφάλμα συγχρονισμού ομιλίας που 
προκαλείται από καθυστερημένο βίντεο, 
καθυστερήστε ανάλογα το χρόνο για την 
έξοδο ήχου.

A Πατήστε AUDIO SYNC στο τηλεχειριστήριο.

B Εντός πέντε δευτερολέπτων, 
χρησιμοποιήστε το VOL+- για να 
ορίσετε τους χρόνους καθυστέρησης της 
εξόδου ήχου (0 ~ 200 ms).
 Εάν το κουμπί ελέγχου της έντασης δεν 

χρησιμοποιηθεί εντός πέντε 
δευτερολέπτων, θα επανακτήσει την 
κανονική του λειτουργία.

Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης (συνέχεια)
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Αναπαραγωγή - Άλλη συσκευή αναπαραγωγής ήχου

Αναπαραγωγή από 
άλλη φορητή συσκευή 
αναπαραγωγής ήχου

Όταν συνδέετε τη φορητή σας συσκευή 
αναπαραγωγής ήχου σε αυτή τη μονάδα, 
απολαμβάνετε βέλτιστη εμβυθιστική εμπειρία 
ήχου μέσω του συστήματος ηχείων. Ωστόσο, 
ο έλεγχος της αναπαραγωγής είναι δυνατός 
μόνο στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής 
ήχου.

A Συνδέστε την υποδοχή MP3 LINE-IN αυτού 
του δέκτη, μέσω του παρεχόμενου 
καλωδίου MP3 Line-in, με την υποδοχή 
εξόδου ‘headphone’ (ακουστικά) της 
φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.

B Πατήστε MP3 LINE-IN στο τηλεχειριστήριο. 

C Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη φορητή 
συσκευή αναπαραγωγής ήχου.  

 Η μουσική θα ακούγεται από τα ηχεία.

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε το κουμπί STOP στη φορητή 
συσκευή αναπαραγωγής ήχου. 

Χρήσιμη συμβουλή:
– Εάν αλλάξετε την πηγή εισόδου πατώντας 
οποιοδήποτε από τα κουμπιά πηγής (π.χ. 
DISC//DI, RADIO), πατήστε το κουμπί STOP 
στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου 
για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
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Λειτουργίες δέκτη

Προτού ξεκινήσετε...
Βεβαιωθείτε πως έχετε συνδέσει τις κεραίες 
FM και AM/MW.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς

A Πατήστε επανειλημμένα SOURCE μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη ‘FM’ ή ‘AM/MW’ 
στην οθόνη ενδείξεων. (ή πατήστε RADIO 
στο τηλεχειριστήριο).

B Πατήστε t ή u στο τηλεχειριστήριο για 
να ξεκινήσετε το συντονισμό. 
è Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η 
ένδειξη “SEARCH” (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) μέχρι να 
βρεθεί ραδιοφωνικός σταθμός με αρκετά 
ισχυρό σήμα.

C  Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε το βήμα B 
μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό 
ραδιοφωνικό σταθμό.

D Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια ασθενές 
σήμα λήψης σταθμού, πατήστε σύντομα 
και επανειλημμένα p ή q μέχρι να βρεθεί 
η καλύτερη δυνατή λήψη.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός των FM 
χρησιμοποιεί το σύστημα αναμετάδοσης RDS 
(Radio Data System), εμφανίζονται και 
αποθηκεύονται το όνομα και η συχνότητα του 
σταθμού. Πατήστε DISPLAY στο 
τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τη 
συχνότητα του σταθμού.

Προρύθμιση ραδιοφωνικών 
σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 40 
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
στη μνήμη του συστήματος. Υπάρχουν τρεις 
διαφορετικοί τρόποι για να προγραμματίσετε 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:
– Χρήση αυτόματης εγκατάστασης (μόνο 

για την πρώτη ρύθμιση)

– Χρήση αυτόματης προρύθμισης 

– Χρήση χειροκίνητης προρύθμισης
 

Χρήσιμη συμβουλή:
– Εάν δεν ανιχνευθεί στερεοφωνικό σήμα ή 
ανιχνευθούν λιγότεροι από πέντε (5) σταθμοί 
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης 
ραδιοφωνικού σταθμού, θα εμφανιστεί το 
μήνυμα “PLEASE CHECK ANT” (Ελέγξτε την 
κεραία).

Χρήση αυτόματης εγκατάστασης

Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στη 
λειτουργία ‘RADIO’ (Ραδιόφωνο) για 
πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να 
εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε 
να εγκαταστήσετε το διαθέσιμο 
ραδιοφωνικό σταθμό αυτόματα με το 
πάτημα ενός κουμπιού. 

A Πατήστε RADIO στο τηλεχειριστήριο
è Εμφανίζεται το μήνυμα ‘AUTO 
INSTALL ... PRESS PLAY’ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....ΠΑΤΗΣΤΕ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). 

B Πατήστε και κρατήστε πατημένο το u 

μέχρι να εμφανιστεί το ‘START... 

SEARCH’  στην οθόνη ενδείξεων.
è Το σύστημα θα ξεκινήσει την αναζήτηση 
στη ζώνη FM και θα συνεχίσει στη ζώνη MW.

è Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
με ισχυρό σήμα αποθηκεύονται.

è Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
εκτελείται αναπαραγωγή του πρώτου 
ραδιοφωνικού σταθμού στον οποίο 
συντονιστήκατε.

l Για να διακόψετε την εγκατάσταση του 
δέκτη, πατήστε STOP Ç στο 
τηλεχειριστήριο.

Χρήση αυτόματης προρύθμισης

Χρησιμοποιήστε την αυτόματη 
προρύθμιση για να αποθηκεύσετε ή για να 
εγκαταστήσετε ξανά όλους τους 
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς.

A Πατήστε RADIO για να επιλέξετε τη ζώνη 
‘FM’ ή ‘AM/MW’.

B Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
PROGRAM μέχρι να εμφανιστεί το 

‘START... SEARCH’ στην οθόνη 
ενδείξεων.
è Θα γίνει αντικατάσταση όλων των 
ραδιοφωνικών σταθμών που έχετε ήδη 
αποθηκεύσει.

è Όταν αποθηκευτούν 40 προεπιλογές 
ραδιοφωνικών σταθμών, θα διακοπεί η 
αναζήτηση. Εκτελείται αναπαραγωγή του 
πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού στον οποίο 
συντονιστήκατε.
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Λειτουργίες δέκτη  (συνέχεια)

Χρήση χειροκίνητης προρύθμισης
Χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη προρύθμιση 
για να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους 
σας ραδιοφωνικούς σταθμούς.

A Συντονιστείτε στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε ‘Συντονισμός σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς’).

B Πατήστε PROGRAM στο τηλεχειριστήριο.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PREVí ή 
NEXTë για επιλογή ενός προεπιλεγμένου 
αριθμού στον οποίο θέλετε να 
αποθηκεύσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό 
σταθμό.  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 0-9 για να εισαγάγετε τον 
προεπιλεγμένο αριθμό της προτίμησής σας.

D Πατήστε PROGRAM για αποθήκευση.

Επιλογή ενός προεπιλεγμένου 
ραδιοφωνικού σταθμού

A Πατήστε RADIO για να επιλέξετε τη ζώνη 
‘FM’ ή ‘AM/MW’.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PREVí ή 
NEXTë για να επιλέξετε έναν 
προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό (ή 
χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο). 

 Ο προεπιλεγμένος αριθμός και 
ραδιοφωνική συχνότητα εμφανίζονται στην 
οθόνη ενδείξεων.

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου 
ραδιοφωνικού σταθμού

A Σε λειτουργία ραδιοφώνου, χρησιμοποιήστε 
τα πλήκτρα PREVí ή NEXTë για να 
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό 
σταθμό. 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 0-9 για να εισαγάγετε τον 
προεπιλεγμένο αριθμό της προτίμησής σας.

B Πατήστε και κρατήστε πατημένο το STOP  
x μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ‘DELETED’ 
(Διεγράφη). 

 Ο ραδιοφωνικός σταθμός διαγράφεται 
από τη λίστα προεπιλογών. Αναπαράγεται ο 
επόμενος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός 
σταθμός.
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Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει στο σύστημα να 
μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής 
σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

 Πατήστε επανειλημμένα SLEEP στο 
τηλεχειριστήριο μέχρι να φτάσετε στον 
επιθυμητό προκαθορισμένο χρόνο 
απενεργοποίησης.

 Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής (σε 
λεπτά της ώρας):

 OFF  120  90  60  45  30  
  15  OFF

Για έλεγχο ή αλλαγή της ρύθμισης 
 Πατήστε μία φορά SLEEP για να εμφανιστεί 
ο χρόνος που απομένει μέχρι την 
απενεργοποίηση.Εάν συνεχίσετε να πατάτε 
το κουμπί SLEEP θα εμφανιστεί η επόμενη 
επιλογή χρονοδιακόπτη.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη 
 Πατήστε επανειλημμένα SLEEP μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “OFF” 
(Απενεργοποίηση) ή πατήστε το κουμπί 
STANDBY ON.

Άλλες λειτουργίες
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Προδιαγραφές
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Συνολική ΜΕΓ. ισχύς εξόδου
Λειτουργία Home Theater: 600W
Μπροστινό:              75W x 2 / Κανάλι
Κεντρικό:   150W / Κανάλι
Περιφερειακό: 75W x 2 / Κανάλι
Υπογούφερ:  150W / Κανάλι
Απόκριση συχνοτήτων:  150 Hz –18 kHz / ±3 dB
Λόγος σήματος 
προς θόρυβο:  > 60 dB (στάθμιση A)
Ευαισθησία εισόδου:
  – TV In: 500 mV
  – AUX In: 500 mV

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Εύρος συντονισμού: FM 87,5 –108 MHz 
       (50 kHz)
       AM/MW 531 –1602 kHz 
       (9 kHz)
26 dB Ευαισθησία 
δέκτη:      FM 22 dBf,   
       AM/MW 5000 μV/m
Λόγος σήματος 
προς θόρυβο:  FM 55 dB, 
       AM/MW 40 dB
Αρμονική 
παραμόρφωση: FM Mono 3%
       FM Stereo 3%
       AM/MW 5%
Απόκριση 
συχνοτήτων:  FM 180 Hz – 9 kHz / ±6 dB
Στερεοφωνικό όριο: FM 23,5dB

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
Εύρος τιμών 
τροφοδοσίας ρεύματος:  220 – 240 V, 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 100 W
Κατανάλωση ρεύματος 
κατά την αναμονή:      < 1 W
Διαστάσεις:        435 x 56 x 325 mm
            (π x υ x β)
Βάρος:                       3,2kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΗΧΕΙΑ
Σύστημα Δορυφορικό σύστημα 
πλήρους εμβέλειας
Αντίσταση:   4 Ω
Οδηγοί ηχείων: Ηχείο 3” πλήρους εμβέλειας 
Απόκριση συχνοτήτων:150 Hz – 20 kHz 
Διαστάσεις:   95,6 x 198,3 x 75 mm
       (π x υ x β)
Βάρος:     0,62 kg /έκαστο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ  
Σύστημα Δορυφορικό σύστημα πλήρους 
εμβέλειας
Αντίσταση:   8 Ω
Οδηγοί ηχείων: γούφερ 2 x 2,5”, 
       τουίτερ 1 x 2”
Απόκριση 
συχνοτήτων:  150Hz – 20 kHz 
Διαστάσεις:    435 x 93,5 x 67 mm
       (π x υ x β)
Βάρος:     1,28 kg
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ 
Απόκριση 
συχνοτήτων:  40 Hz – 150 Hz
Αντίσταση:   8 Ω 
Πρόγραμμα οδήγησης 
υπογούφερ:   υπογούφερ 8”,
Διαστάσεις:   159,5 x 355,5 x 370 mm  
       (π x υ x β)
Βάρος:     4,712kg

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το σύστημα, καθώς κάτι 
τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση. Μην ανοίγετε ποτέ το σύστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας.

Εάν προκύψει σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω πριν δώσετε το 
σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, 
συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης ή τη Philips για βοήθεια

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με 
ρεύμα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος 
είναι παραμορφωμένος.

Δεν υπάρχει εφέ περιβάλλοντος 
ήχου από τα ηχεία.

Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι 
καλή.

Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί 
σωστά.

Χαμηλός ήχος ή βουητό

–  Πατήστε STANDBY-ON στη μονάδα για να την 
ενεργοποιήσετε.

– Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά 
συνδεδεμένο και ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.

– Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
– Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων.
– Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και 

πατήστε SOURCE για να ορίσετε τη σωστή πηγή εισόδου 
(για παράδειγμα, TV ή AUX), προκειμένου να επιλέξετε τη 
συσκευή από την οποία θέλετε να αναπαράγεται ο ήχος 
μέσω της μονάδας.

– Πατήστε VOL +- για να ρυθμίσετε το επίπεδο της 
έντασης. 

– Βεβαιωθείτε ότι τα κεντρικά και πίσω ηχεία είναι σωστά 
συνδεδεμένα. 

– Πατήστε το κουμπί SURROUND για να επιλέξετε σωστή 
ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου. 

– Βεβαιωθείτε ότι η πηγή που αναπαράγετε έχει εγγραφεί ή 
μεταδοθεί σε περιβάλλοντα ήχο (DTS, Dolby Digital, κλπ.).

– Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία 
ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.

– Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της 
τηλεόρασης ή του VCR.

– Συντονιστείτε στη σωστή συχνότητα.
– Τοποθετήστε την κεραία σε πολύ μακρινή απόσταση από 

οποιονδήποτε εξοπλισμό που ενδέχεται να προκαλέσει 
παρεμβολές.

– Επιλέξτε την πηγή από την οποία θέλετε να 
πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή (για παράδειγμα, DISC/DI 
ή RADIO) πριν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας  [ (.) / 

 (>)].
– Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη 

μονάδα.
–  Εάν η ισχύς των μπαταριών είναι εξασθενημένη, να τις 

αντικαταστήσετε.
– Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα 

υπερύθρων (IR).
– Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

– Τοποθετήστε το δέκτη μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές 
που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

 Πρόβλημα (Γενικό) Λύση
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Γλωσσάρι
Αναλογικός: Ήχος που δεν έχει μετατραπεί σε 
αριθμούς. Ο αναλογικός ήχος μεταβάλλεται, ενώ 
ο ψηφιακός ήχος έχει συγκεκριμένες αριθμητικές 
τιμές. Οι υποδοχές αυτές μεταδίδουν τον ήχο 
μέσω δύο καναλιών, του αριστερού και του 
δεξιού.

Υποδοχές AUDIO OUT: Κόκκινες και λευκές 
υποδοχές στο πίσω μέρος της μονάδας που 
στέλνουν ήχο σε άλλο σύστημα (τηλεόραση, 
στερεοφωνικό, κλπ.).

Dolby Digital: Σύστημα περιβάλλοντος ήχου 
που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby 
Laboratories και εμπεριέχει έως και έξι κανάλια 
ψηφιακού ήχου (μπροστινό αριστερό και δεξί, 
περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και 
υπογούφερ).

Dolby Surround Pro Logic II: Είναι μια 
βελτιωμένη τεχνολογία αποκωδικοποίησης 
matrix που παρέχει καλύτερη διάρκεια και 
κατευθυντικότητα ήχου σε προγραμματιστικό 
υλικό Dolby Surround. Παρέχει ρεαλιστικό 
τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σε συμβατικές 
στερεοφωνικές εγγραφές μουσικής και είναι 
ιδανικό για εμπειρία περιβάλλοντος ήχου στον 
automotive ήχο. Εφόσον ο συμβατικός 
προγραμματισμός περιβάλλοντος ήχου είναι 
πλήρως συμβατός με τους αποκωδικοποιητές 
Dolby Surround Pro Logic II, τα ηχητικά κομμάτια 
θα έχουν συγκεκριμένη κωδικοποίηση, ώστε να 
αξιοποιείται πλήρως η αναπαραγωγή Pro Logic 
II, συμπεριλαμβανομένων των ξεχωριστών 
αριστερών και δεξιών καναλιών περιβάλλοντος 
ήχου. (Αυτό το υλικό είναι επίσης συμβατό με 
τυπικούς αποκωδικοποιητές Pro Logic).

DTS: Digital Theater Systems. Είναι ένα 
σύστημα περιβάλλοντος ήχου, διαφορετικό από 
το Dolby Digital. Τα φορμά αναπτύχθηκαν από 
διαφορετικές εταιρείες.

MP3: Φορμά αρχείου με σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ήχου. Το “MP3” είναι συντόμευση του 
Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) 
Audio Layer3. Χρησιμοποιώντας το φορμά MP3, 
ένας δίσκος CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει 
περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από 
ένα κανονικό CD.

Πολυκαναλικός ήχος: Τα DVD είναι 
διαμορφωμένα έτσι ώστε κάθε κομμάτι ήχου να 
αποτελεί και ένα πεδίο ήχου. Η λέξη 
“πολυκαναλικός” αναφέρεται σε μια δομή όπου 
τα ηχητικά κομμάτια έχουν τρία ή περισσότερα 
κανάλια.

Radio Data System (RDS): Το Radio Data 
System είναι μια υπηρεσία ραδιοφωνικών 
εκπομπών όπου ο παροχέας υπηρεσιών στέλνει 
πρόσθετες πληροφορίες, όπως όνομα και 
συχνότητα σταθμού, μέσω του ραδιοφωνικού 
σήματος FM.

Super Audio CD (SACD): Αυτό το φορμά ήχου 
βασίζεται στα τρέχοντα πρότυπα CD, αλλά 
συμπεριλαμβάνει μεγαλύτερη ποσότητα 
πληροφοριών που παρέχουν καλύτερη ποιότητα 
ήχου. Υπάρχουν τρεις τύποι δίσκων: μίας 
στρώσης, δύο στρώσεων και ο υβριδικός τύπος 
δίσκων. Ο υβριδικός δίσκος περιέχει τόσο 
πληροφορίες standard audio CD όσο και Super 
Audio CD.

Περιβάλλων ήχος: Σύστημα για τη δημιουργία 
ρεαλιστικών τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων 
που επιτυγχάνεται με την τακτοποίηση πολλών 
ηχείων γύρω από τον ακροατή.
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