
Αναπαραγωγή DVD
1 Πατήστε το κουμπί OPEN CLOSE               

στο μπροστινό μέρος του συστήματος DVD για 
να ανοίξει η θήκη δίσκου.

2 Τοποθετήστε το DVD στη θήκη με την ετικέτα 
προς τα πάνω.

3 Πατήστε ξανά το κουμπί OPEN/CLOSE         .

4 Πατήστε τα κουμπιά UP       , DOWN       , 
RIGHT        ή LEFT       για να κινηθείτε 
διαδοχικά στις επιλογές του μενού του DVD.

5 Πατήστε το κουμπί PLAY        στην επιλογή που 
επιθυμείτε.

6 Για διακοπή, πατήστε το κουμπί STOP      .
   Συμβουλή: Πατήστε το κουμπί PLAY      για να 

συνεχίσετε από το σημείο που σταματήσατε ή 
πατήστε τα κουμπιά STOP     και PLAY      για 
να ξεκινήσετε από την αρχή του DVD.

7 Πατήστε DISC MENU       για να επιστρέψετε 
στο μενού του DVD.

Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

HTS 3610Home Theatre System

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πρόβλημα Συμβουλή
Δεν πραγματοποιείται  • Βεβαιωθείτε πως το  καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σωστά 
τροφοδοσία ρεύματος  συνδεδεμένο.
 • Πατήστε το κουμπί STANDBY-ON που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του συστήματος 
  DVD για να το ενεργοποιήσετε.
Δεν προβάλλεται εικόνα • Πατήστε το κουμπί DISC στο τηλεχειριστήριο.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα
Δεν παράγεται ήχος  • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
ή ο ήχος είναι  • Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων.
παραμορφωμένος • Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε τη σωστή 
  πηγή εισόδου.
Το τηλεχειριστήριο  • Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
δεν λειτουργεί. • Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, DISC ή TUNER) πριν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.
 • Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα.
 • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπερύθρων (IR).

Σύστημα DVD

Καλώδια Scart

Πίσω ηχεία 
(αριστερά / δεξιά)

Ακρόαση ραδιοφώνου
1 Πατήστε το κουμπί TUNER     .

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
PLAY       μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ΕΝΑΡΞΗ

Συμβουλή:Η λειτουργία αυτή είναι 
διαθέσιμη μόνο όταν γίνεται ρύθμιση 
για πρώτη φορά. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης εάν θέλετε να 
προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς ξανά ή να πραγματοπο-
ιήσετε μη αυτόματο προγραμματισμό.

3 Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία μπορείτε να 
πατήσετε τα κουμπιά NEXT      ή PREVIOUS       
για να επιλέξτε ραδιοφωνικό σταθμό.

{Εμφάνιση από την 
μπροστινή πλευρά}

Τηλεχειριστήριο 
και 2 μπαταρίες

Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

Κεντρικό ηχείο

Υπογούφερ

{Σύστημα DVD (μπροστινή πλευρά)}

Μπροστινά ηχεία 
(αριστερά / δεξιά)

Απόλαυση του ήχου surround
1 Πατήστε το κουμπί SURR      για να 

πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ 
στερεοφωνικών και πολυκαναλικών καναλιών

2 Πατήστε SOUND     για κάποιο από τα 
παρακάτω προκαθορισμένα εφέ ψηφιακού 
ήχου: Concert, Drama, Action ή Sci-fi.

Κεραία AM/MW 
τύπου loop

Ενσύρματη 
κεραία FM

Εγχειρίδιο χρήσης
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Τι περιέχεται στη συσκευασία



Εύρεση του σωστού καναλιού 
προβολής

1 Πατήστε το πλήκτρο STANDBY-ON      στο 
τηλεχειριστήριο του συστήματος DVD.

2 Πατήστε επανειλημμένα DISC      
στο τηλεχειριστήριο μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη (ΔΙΣΚΟΣ) 
στον μπροστινό πίνακα της 
συσκευής.

3 Ανοίξτε την τηλεόραση.

4 Πατήστε ‘0’ στο 
τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης και, στη 
συνέχεια, πατήστε 
επανειλημμένα το κουμπί 
αλλαγής καναλιών μέχρι 
να δείτε την οθόνη 
φόντου του DVD. Αυτό 
είναι το σωστό κανάλι 
προβολής για το σύστημα 
οικιακού κινηματογράφου.

   Συμβουλή: Σε ορισμένες 
τηλεοράσεις, για να βρείτε το 
σωστό κανάλι προβολής, 
πρέπει να πατήσετε 
επανειλημμένα το κουμπί AV ή 
το κουμπί SELECT. Εάν ακόμα 
δεν μπορείτε να βρείτε το 
σωστό κανάλι προβολής, 
ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις ή 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης της τηλεόρασής σας

Σύνδεση ηχείων και 
υπογούφερ στο σύστημα DVD

   Συνδέστε τα διάφορα έγχρωμα βύσματα από τα 
ηχεία και το υπογούφερ στην υποδοχή που 
φέρει το αντίστοιχο χρώμα και βρίσκεται στο 
πίσω μέρος του συστήματος DVD.

Τοποθέτηση κεραίας 

1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM, 
προεκτείνετε την κεραία και στερεώστε τη στον 
τοίχο.

{Σύστημα DVD (πίσω πλευρά)}

2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/ MW τύπου loop και 
προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή.

3 Σπρώξτε προς τα πίσω την προστατευτική 
προεξοχή και τοποθετήστε κάθε καλώδιο σε 
υποδοχή.

Τοποθέτηση των ηχείων και 
του υπογούφερ

1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω ή κοντά 
στην τηλεόραση.

2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα.
3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση 

απόσταση από την τηλεόραση και σε γωνία 45 
μοιρών από τον ακροατή.

4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η μπροστινή τους πλευρά να αντικρίζει 
τον ακροατή και να έχουν ίση απόσταση από 
τα δεξιά και τα αριστερά.

Εισαγωγή μπαταριών στο 
τηλεχειριστήριο 

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των 
μπαταριών.  

2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες που παρέχονται 
στο τηλεχειριστήριο. Σημειώστε πού θα πρέπει 
να είναι ο θετικός και αρνητικός πόλος.

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του 
διαμερίσματος των μπαταριών.

Τηλεχειριστήριο (πίσω πλευρά)}

{Κεραία MW 
τύπου loop}

{Σύστημα DVD (πίσω πλευρά)}

Σύνδεση του συστήματος 
DVD με την τηλεόραση

1 Χρησιμοποιήστε το κίτρινο καλώδιο βίντεο για 
να συνδέσετε την κίτρινη υποδοχή CVBS που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος 
DVD με την υποδοχή VIDEO IN που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του 
συστήματος DVD σε πρίζα AC.

   Συμβουλή: Για να συνδέσετε 
άλλες συσκευές στο σύστημα 
DVD, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης.

{Με την 
κεραία 

ή το κουτί 
σύνδεσης 

καλωδιακής}

{Σύστημα DVD (πίσω πλευρά)}

{Τηλεόραση (πίσω πλευρά)}

Σύνδεση Εγκατάσταση

{Πίσω 
ηχείο 

(αριστερό)}

{Πίσω 
ηχείο 
(δεξί)}

{Μπροστινό 
ηχείο 
(δεξί)}

{Μπροστινό 
ηχείο 

(αριστερό)}{Κεντρικό ηχείο}

{Σύστημα DVD (πίσω πλευρά)}

{Υπογούφερ}

SCART IN

SCART

SCART

SCART IN


