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Γενικές πληροφορίες
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συσκευή 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 συσκευή σε επίπεδη, 
σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην 
τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί.
– Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε 
άλλο εξοπλισμό ο οποίος ενδέχεται να 
αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία (π.χ. δέκτη ή 
ενισχυτή.)
– Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή κάτω από 
τη συσκευή (π.χ. CD, περιοδικά).
– Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην 
πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η 
πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να 
είναι εύκολη.

Χώρος για εξαερισμό
– Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση με 
επαρκή αερισμό για να αποτρέψετε τη 
δημιουργία θερμότητας στο εσωτερικό της 
συσκευής. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 
10 cm (4.5”) από το πίσω και το επάνω 
μέρος της συσκευής και 5 cm (2.3”) από 
δεξιά και αριστερά για να αποτρέψετε την 
υπερθέρμανσή της.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την 
υγρασία, το νερό και τη σκόνη.
– Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε υγρά.
– Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω 
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν 
υγρά, αναμμένα κεριά.)

Παρεχόμενα αξεσουάρ

– 1 σύστημα DVD 
– 1 υπογούφερ AV 
– 1 κουτί ασύρματου δέκτη AV 
– 1 Κουτί σύνδεσης
–  2 κεντρικά ηχεία 
–  2 μπροστινά ηχεία + βάσεις 
–  2 πίσω ηχεία + βάσεις 
– 3 x 1 ζευγάρια βίδες για στήριξη σε τοίχο 
– 3 x 1 ζευγάρια βραχίονες για στήριξη σε τοίχο
–  1 τηλεχειριστήριο με μπαταρίες 
–  1 καλώδιο VGA (για σύνδεση μεταξύ του 

υπογούφερ AV και του κουτιού σύνδεσης). 
– 4 x Καλώδια ηχείων
– 2 x Kαλώδιο τροφοδοσίας
– 1 x πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα 

(για σύστημα DVD)
–  Σύντομος οδηγός αναφοράς 

Καθαρισμός δίσκων

Για τον καθαρισμό ενός δίσκου, 
χρησιμοποιήστε πανί καθαρισμού από 
μικροφίμπρα και σκουπίστε το δίσκο με 
κατεύθυνση από το κέντρο προς την 
περιφέρεια σε ευθεία γραμμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, 
διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή 
αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για 
αναλογικούς δίσκους.

Επειδή η οπτική μονάδα (λέιζερ) της συσκευής 
εγγραφής DVD λειτουργεί σε υψηλότερη τάση 
από τις κανονικές συσκευές αναπαραγωγής 
DVD ή CD, τα CD καθαρισμού που 
προορίζονται για συσκευές αναπαραγωγής 
DVD ή CD μπορεί να καταστρέψουν την οπτική 
μονάδα (λέιζερ). Συνεπώς, αποφύγετε να 
χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό CD.

Σχετικά με την ανακύκλωση

Το χαρτί στο οποίο έχουν τυπωθεί οι οδηγίες 
χρήσης δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Ο παρών 
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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Κύρια μονάδα

a  2 STANDBY ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

– Πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 
αναμονής ή ενεργοποιεί το σύστημα. 

b u   PLAY PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΑΥΣΗ)

– DISC: ξεκινά/διακόπτει την αναπαραγωγή. 
–  TUNER: ξεκινά την εγκατάσταση 

προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού 
σε λειτουργία Plug & Play. 

c Ç  STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
–  Πραγματοποιεί έξοδο από λειτουργία. 
–  DISC: διακόπτει την αναπαραγωγή. 
–  TUNER: πατήστε και κρατήστε πατημένο 

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

d  ./ >
– DISC: επιλέξτε ένα κομμάτι ή κρατήστε 

πατημένο αυτό το κουμπί για αναζήτηση 
προς τα πίσω/εμπρός. 

–  TUNER: ρυθμίζει τη ραδιοφωνική 
συχνότητα προς τα πάνω/ κάτω. 

e SOURCE 
– Επιλέγει την αντίστοιχη ενεργή λειτουργία: 

DISC, TUNER FM, TV ή AUX/DI. 

f +- VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ)  
– Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης. 

g Ένδειξη έντασης  A

h ç  EJECT (ΕΞΑΓΩΓΗ)
– Ανοίγει/κλείνει τη θήκη του δίσκου. 

i Οθόνη ενδείξεων συστήματος 

j Υποδοχή δίσκου 

i

j

a b c d e f g h

Πρόσοψη Πλαϊνή όψη 

Κουμπιά χειρισμού οθόνης αφής
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Τηλεχειριστήριο 
a SOURCE
– Επιλέγει την αντίστοιχη ενεργή λειτουργία: 

DISC, FM TUNER, TV ή AUX/DI. 

b DISPLAY
– Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ή 

πληροφορίες για το δίσκο. 

c PROGRAM
–  TUNER: πατήστε και κρατήστε το 

πατημένο για να ξεκινήσετε αυτόματο/
χειροκίνητο προεπιλεγμένο 
προγραμματισμό. 

d SYSTEM MENU
– Πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το 

μενού συστήματος. 

e    
– Επιλέγει την κατεύθυνση της κίνησης στο 

μενού. 
–  TUNER: πατήστε  ή  για να επιλέξετε 

έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό. 
–  TUNER: πατήστε  ή  για να επιλέξετε 

αυτόματο συντονισμό. 

f OK
– Επιβεβαιώνει μια επιλογή. 

g . / >
– DISC: πατήστε και κρατήστε το πατημένο 

για αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός ή για 
επιλογή κομματιού. 

–  TV: επιλέγει προηγούμενο/επόμενο κανάλι 
(μόνο τηλεόραση Philips). 

–  TUNER: ρυθμίζει τη ραδιοφωνική 
συχνότητα προς τα πάνω/ κάτω. 

h Ç
– Πραγματοποιεί έξοδο από λειτουργία. 
–  DISC: διακόψτε την αναπαραγωγή ή 

πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 
εξαγωγή δίσκου. 

–  TUNER: πατήστε και κρατήστε το 
πατημένο για να σβήσετε έναν 
προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό. 

i MUTE  H
– Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της 

έντασης. 

j VOL +-
– Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης. 

ON

STANDBY
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– Επιλέξτε μια γωνία κάμερας δίσκου DVD 
(αν διατίθεται). 

l SUBTITLE
– Επιλέγει μια γλώσσα υποτίτλων. 

m REPEAT
– Επιλέγει διάφορες λειτουργίες 

επανάληψης. 

n SURR.
– DISC: επιλέγει λειτουργία πολυκαναλικού 

περιβάλλοντος ήχου ή στερεοφωνικού 
ήχου. 

–  TUNER: επιλέγει στερεοφωνικό ή 
μονοφωνικό σήμα. 

o REPEAT A-B
– Επαναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο 

απόσπασμα σε δίσκο. 

p SOUND
– Επιλέγει ένα ηχητικό εφέ. 
–  Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να 

επιλέξετε διαφορετικό κανάλι μετάδοσης 
για τα πίσω ασύρματα ηχεία. 

q NIGHT (μόνο σε λειτουργία DVD) 
– Βελτιστοποιεί το δυναμικό της εξόδου του 

ήχου. 

r CD UP SAMP.
– Βελτιώνει το ρυθμό δειγματοληψίας του CD 

ήχου για καλύτερη ποιότητα ήχου. 

s BASS/TREBLE
– Επιλέξτε λειτουργία ήχου BASS (χαμηλές 

συχνότητες) ή TREBLE (υψηλές 
συχνότητες) και χρησιμοποιήστε το κουμπί 
ελέγχου της έντασης για να αλλάξετε το 
επίπεδο συχνοτήτων. 

t AUDIO
– Επιλέγει μια ομιλούμενη γλώσσα (DVD) ή 

ένα κανάλι ήχου (CD). 

u ZOOM
– Μεγεθύνει μια εικόνα στην τηλεοπτική 

οθόνη. 

v TV VOL +-
– Προσαρμόζει την ένταση του ήχου της 

τηλεόρασης (μόνο τηλεόραση Philips). 

w  PLAY É
– DISC: ξεκινά την αναπαραγωγή. 

x Å
– DISC: διακόπτει την αναπαραγωγή. 

y  DISC MENU
– Πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το 

μενού με τα περιεχόμενα του δίσκου. 
–  Μόνο για έκδοση VCD 2.0. Σε λειτουργία 

διακοπής, ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη 
λειτουργία ελέγχου αναπαραγωγής (PBC). 
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
επιστρέφει στο βασικό μενού. 

z  RETURN/TITLE
– Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 
–  Εμφανίζει το μενού τίτλων του δίσκου (αν 

διατίθεται). 

 Αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) 
– Εισάγει έναν αριθμό κομματιού/τίτλου του 

δίσκου. 
–  Εισάγει έναν αριθμό προεπιλεγμένου 

ραδιοφωνικού σταθμού. 

 DIM
– Επιλέγει διάφορα επίπεδα φωτεινότητας 

για την οθόνη ενδείξεων. 
–  Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να 

ρυθμίσετε τη λειτουργία του 
χρονοδιακόπτη. 

  STANDBY 2
– Πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 

αναμονής. 

Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)



12

E
λληνικά

Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

A Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. 

B Τοποθετήστε στο διαμέρισμα δύο 
μπαταρίες τύπου R06 ή AA, σύμφωνα με 
τις ενδείξεις (+-). 

C Κλείστε το κάλυμμα. 

D  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον 
αισθητήρα υπερύθρων (IR) στην πρόσοψη 
του συστήματος DVD. 

E Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε 
πατώντας το κουμπί SOURCE στο 
τηλεχειριστήριο. 

F Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (π.χ. 
., >).

ΠΡΟΣΟΧΉ!
– Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν 
αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
μεγάλο διάστημα.
– Μη συνδυάζετε μπαταρίες 
διαφορετικού τύπου (παλιές με 
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με 
αλκαλικές κλπ.).
– Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές 
ουσίες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να 
απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο.
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A

B

Κάτω όψη της βάσης ηχείου

C

Βασικές συνδέσεις

Βήμα 1: Συναρμολόγηση των  
ηχείων 

A Συνδέστε τη βάση ηχείου με το παρεχόμενο 
καλώδιο ηχείου. Ταιριάξτε το χρώμα του 
καλωδίου ηχείου με το χρώμα της υποδοχής 
στο κάτω μέρος της βάσης ηχείου.

 Κρατήστε πατημένη την προεξοχή 
υποδοχής καθώς εισάγετε το γυμνό τμήμα 
του καλωδίου του ηχείου στην προεξοχή. 
Στη συνέχεια, αφήστε την προεξοχή της 
υποδοχής για να ασφαλίσετε το καλώδιο 
στη θέση του.

B Ταιριάξτε τα χρωματιστά αυτοκόλλητα στο 
πίσω μέρος του ηχείου και στο εσωτερικό 
της βάσης ηχείου. Τοποθετήστε τα ηχεία 
όπως φαίνεται και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν 
οι ακροδέκτες. Δείτε την παραπάνω εικόνα.

C Στερεώστε τη βάση ηχείου με τις 
παρεχόμενες βίδες.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Κατά την εισαγωγή του καλωδίου του 
ηχείου, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα καλώδια 
με την ελαστική επικάλυψη δεν συσφίγγεται 
από την προεξοχή της υποδοχής. 

Βήμα 2: Επιλογή της κατάλληλης 
θέσης για το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα 

Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Philips 
HTS9800W Home Theatre System είναι 
απλό στην εγκατάσταση. Ωστόσο, η σωστή 
τοποθέτηση του συστήματος είναι σημαντική 
για τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία ήχου. 

 Τα διαγράμματα τοποθέτησης που 
παρουσιάζονται εδώ αποτελούν απλώς 
οδηγίες που εξασφαλίζουν εκπληκτική 
απόδοση του συστήματος - είναι πιθανό να 
βρείτε άλλες επιλογές τοποθέτησης που 
είναι καταλληλότερες για τη διαρρύθμιση 
του δωματίου σας και την εμπειρία ήχου 
που σας ταιριάζει. 

Τοποθέτηση των ηχείων 
Κατά την τοποθέτηση των ηχείων: 

– Τα κεντρικά ηχεία [FRONT CENTER 
(ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ), REAR 
CENTER (ΠΙΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ)] θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στο ίδιο ύψος και σε 
κανονικό επίπεδο ακρόασης για την 
καλύτερη δυνατή απόδοση του ήχου. 

–  Τα μπροστινά ηχεία θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ίση απόσταση από την 
τηλεόραση, το FRONT RIGHT (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 
ΔΕΞΙ) στη δεξιά πλευρά και το FRONT LEFT 
(ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ) στην αριστερή 
πλευρά (όπως φαίνεται παρακάτω). 

– Τα πίσω ηχεία θα πρέπει να τοποθετηθούν 
σε ίσες αποστάσεις από το ηχείο REAR 
CENTER (ΠΙΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ), το REAR 
RIGHT (ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ) στη δεξιά πλευρά και το 
REAR LEFT (ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ) στην 
αριστερή πλευρά. (όπως φαίνεται παρακάτω). 

 
FRONT LEFT

REAR  
LEFT

FRONT CENTER

REAR CENTER

FRONT RIGHT

REAR  
RIGHT

TV

Και τα δύο 
χρωματιστά 
αυτοκόλλητα 
πρέπει να 
ταιριάζουν



14

E
λληνικά

Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

Τοποθέτηση του υπογούφερ
Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε το 
υπογούφερ AV στη γωνία του δωματίου. 
Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον ενός 
μέτρου από την τηλεόραση. Προσαρμόστε 
τη θέση του μέχρι να επιτευχθεί αρμονικός 
ήχος ανάμεσα στο υπογούφερ και τα ηχεία. 

FRONT 
LEFT

REAR  
LEFT

FRONT CENTER

REAR CENTER

FRONT 
RIGHT

REAR  
RIGHT

AV WIRELESS
RECEIVER BOX 

TV SUB
WOOFER

Τοποθέτηση του συστήματος DVD
Βεβαιωθείτε ότι διατίθεται επαρκής χώρος 
στη δεξιά πλευρά για ευκολία στο χειρισμό 
των δίσκων. 

Τοποθέτηση του κουτιού σύνδεσης
Μπορείτε να τοποθετήσετε το κουτί 
σύνδεσης πίσω από την τηλεόραση/ράφι/
τραπέζι ώστε να μη φαίνονται οι συνδέσεις 
του καλωδίου. 

Για να το στερεώσετε, συνδέστε τη μία 
πλευρά της παρεχόμενης ταινίας με βέλκρο 
στο κουτί σύνδεσης και την άλλη στο μέρος 
όπου θέλετε να στερεώσετε το κουτί 
σύνδεσης. 

Τοποθέτηση του κουτιού ασύρματου 
δέκτη AV
Μπορείτε να τοποθετήσετε το κουτί 
ασύρματου δέκτη AV στο πίσω μέρος του 
δωματίου και σε βολική απόσταση για να 
μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία REAR 
CENTER (ΠΙΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ), REAR LEFT 
(ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ) και REAR RIGHT (ΠΙΣΩ 
ΔΕΞΙ) στο κουτί. 

– Βεβαιωθείτε ότι το κουτί ασύρματου 
δέκτη AV έχει τοποθετηθεί κοντά στην 
πρίζα AC ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC. 
–  Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή πλευρά 
του κουτιού ασύρματου δέκτη AV (με το 
λογότυπο της Philips) είναι στραμμένη 
προς το σύστημα DVD.
– Για βέλτιστη ασύρματη απόδοση, 
βεβαιωθείτε ότι το κουτί ασύρματου δέκτη 
AV δεν τοποθετείται σε περίκλειστο χώρο. 

Σε εναλλα-
σσόμενο 
ρεύμα

Στα πίσω 
ηχεία

Στα πίσω ηχεία

Πρόσοψη Πλαϊνή όψη 
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Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

Βήμα 3: Σύνδεση του 
συστήματος DVD, του 
υπογούφερ AV και των 
μπροστινών ηχείων 

Σύστημα DVD

Υπογούφερ AV

Κουτί σύνδεσης

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT

Παράδειγμα πίσω 
πλευράς τηλεόρασης 

Προτού ξεκινήσετε…
Εάν θέλετε να στηρίξετε το σύστημα DVD 
στον τοίχο, δείτε την ενότητα “Προαιρετικές 
συνδέσεις” προτού πραγματοποιήσετε 
άλλες συνδέσεις. 

Σε πρίζα 
ρεύματος AC

Σε πρίζα 
ρεύματος 
AC

VIDEO

AUDIO

OUT IN

TV

RIGHTCENTER LEFT

SPEAKERS

Για αλλαγή του 
καλωδίου τροφοδοσίας, 
αφαιρέστε το κάλυμμα 
του συστήματος DVD.

Συνδέστε το ηχείο σας 
στην παρεχόμενη βάση 
ηχείου, δείτε “Βήμα 1: 
Συναρμολόγηση των 
ηχείων”.

FRONT
CENTER

Μπροστινά 
ηχεία 

Προεκτείνετε 
την κεραία βόστρυχο FM 
και τοποθετήστε το άκρο 
της όπου υπάρχει 
βέλτιστη λήψη.
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SPEAKERS

Βασικές συνδέσεις (συνέχεια)

Βήμα 4: Σύνδεση των 
ασύρματων πίσω 
ηχείων

Τα πίσω ηχεία [REAR LEFT] (ΠΙΣΩ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ)/ [REAR RIGHT] (ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ)/ 
[REAR CENTER] (ΠΙΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 
πρέπει να συνδεθούν στο κουτί ασύρματου 
δέκτη AV, το οποίο λαμβάνει σήματα από 
το σύστημα DVD.

Προτού ξεκινήσετε…
Εάν θέλετε να στηρίξετε τα ηχεία στον τοίχο, 
δείτε την ενότητα “Προαιρετικές συνδέσεις” 
προτού πραγματοποιήσετε άλλες συνδέσεις.

A Συνδέστε το γυμνό τμήμα καλωδίου του 
παρεχόμενου καλωδίου ηχείου στην 
προεξοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
κάθε βάσης ηχείου. Δείτε “Βήμα 1: 
Συναρμολόγηση των ηχείων”.

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

REAR CENTER

Προβολή του κάτω μέρους του 
κουτιού ασύρματου δέκτη AV

Κουτί 
ασύρματου 
δέκτη AV

B Συνδέστε τo χρωματιστό βύσμα από κάθε 
ηχείο στην αντίστοιχη υποδοχή ηχείου, στη 
βάση του κουτιού ασύρματου δέκτη AV. Για 
ευκολία, κάθε υποδοχή ηχείου έχει 
κωδικοποιηθεί χρωματικά: REAR RIGHT 
(ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ) (γκρι), REAR CENTER (ΠΙΣΩ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ) (καφέ) και REAR LEFT (ΠΙΣΩ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ) (μπλε).

Χρήσιμη συμβουλή:  
– Για να αποφύγετε ανεπιθύμητο θόρυβο, μην 
τοποθετείτε τα πίσω ηχεία πολύ κοντά στο 
σύστημα DVD, στο τροφοδοτικό AC, στην 
τηλεόραση ή σε άλλες πηγές ακτινοβολίας.

B
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 Προαιρετικές συνδέσεις

A B

D E

C

Στήριξη του συστήματος DVD 
στον τοίχο 

Μπορείτε να επιλέξετε τη στήριξη του 
συστήματος DVD στον τοίχο. Επιλέξτε μια 
θέση όπου τίποτε δεν εμποδίζει την 
υποδοχή δίσκου από τα δεξιά της. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Τα ανοίγματα για τις βίδες στήριξης (δεν 
παρέχονται) και η τοποθέτησή τους θα 
πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο 
τεχνικό. ΜΗΝ το κάνετε μόνος σας για 
να αποφευχθούν οι μη αναμενόμενες 
βλάβες του εξοπλισμού ή ο 
τραυματισμός του προσωπικού. 

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Η Philips δεν αποδέχεται καμία απολύτως 
ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που 
προκύπτουν από ανεπαρκή συναρμολόγηση ή 
τοποθέτηση, κακή χρήση ή κατάχρηση ή από 
φυσικές καταστροφές. 

A Τοποθετήστε το σύστημα DVD με την 
πρόσοψη προς τα κάτω σε επιφάνεια που 
δεν χαράσσει. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του 
συστήματος είναι στραμμένη προς εσάς. 
Πιέστε τη λαβή που βρίσκεται σε κάθε μία 
από τις πλευρές για να απελευθερώσετε το 
πίσω κάλυμμα του συστήματος.  

B Σηκώστε το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω 
και αφαιρέστε το από το σύστημα DVD. 

C Πιέστε τη λαβή σε κάθε μία από τις 
εσωτερικές πλευρές της βάσης για να 
αφαιρέσετε τη βάση του συστήματος DVD. 

D Ανοίξτε οπές και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε τα ελαστικά βύσματα 
στερέωσης και τις βίδες (δεν παρέχονται) 
στον τοίχο. 

E Τοποθετήστε το σύστημα DVD στις βίδες, 
εξασφαλίζοντας την εφαρμογή τους στους 
βραχίονες ανάρτησης του πίσω μέρους του 
συστήματος DVD, ώστε να κλειδώσει στη 
θέση του. 
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Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Στήριξη των ηχείων σε τοίχο

Μπορείτε να επιλέξετε τη στήριξη των 
ηχείων στον τοίχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα ανοίγματα για τις βίδες στήριξης (δεν 
παρέχονται) και η τοποθέτησή τους θα 
πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο 
τεχνικό. ΜΗΝ το κάνετε μόνος σας για 
να αποφευχθούν οι μη αναμενόμενες 
βλάβες του εξοπλισμού ή ο 
τραυματισμός του προσωπικού.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Η Philips δεν αποδέχεται καμία απολύτως 
ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκύπτουν 
από ανεπαρκή συναρμολόγηση ή τοποθέτηση, 
κακή χρήση ή κατάχρηση ή από φυσικές 
καταστροφές.

A Το συγκεκριμένο βήμα απαιτείται μόνο για 
το κεντρικό ηχείο. Για αφαίρεση της βάσης 
κεντρικού ηχείου, χαλαρώστε και αφαιρέστε 
τις βίδες στο πίσω μέρος των ηχείων. Δείτε 
τις παραπάνω εικόνες.

B Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες για 
να προσαρτήσετε σταθερά το βραχίονα στο 
πίσω μέρος των ηχείων.

C Ανοίξτε οπές στον τοίχο όπου θα 
αναρτήσετε το ηχείο. Τοποθετήστε τα 
ελαστικά βύσματα στερέωσης και τις βίδες 
(δεν παρέχονται) στον τοίχο.

D Τοποθετήστε κατάλληλα το ηχείο στις βίδες 
εξασφαλίζοντας την εφαρμογή τους στους 
βραχίονες του πίσω μέρους του ηχείου.

Προετοιμασία των 
μπροστινών και πίσω 
ηχείων

Προετοιμασία των κεντρικών ηχείων
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VIDEOHDMI IN

AUDIO

OUT IN TV

Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

DIGITAL IN L   AUX IN   R COMPONENT VIDEO

Pr Pb Y

TO SUB-
WOOFER

VIDEO

AUDIO

OUT IN

TV

Η υποδοχή 
HDMI OUT 
βρίσκεται 
κάτω από 
το κάλυμμα 
του 
συστήματος 
DVD

Παράδειγμα πίσω πλευράς τηλεόρασης 
Παράδειγμα πίσω πλευράς 
τηλεόρασης συμβατής με HDMI

Σύνδεση σε τηλεόραση 
προοδευτικής σάρωσης 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
–  Η ποιότητα βίντεο που εξασφαλίζεται 
από την προοδευτική σάρωση είναι 
διαθέσιμη μόνο όταν στις υποδοχές Y 
Pb Pr, είναι συνδεδεμένη τηλεόραση με 
δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης. 
–  ΜΗΝ συνδέετε SCART και Y Pb Pr σε 
τηλεόραση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να 
επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. 

A Χρησιμοποιήστε τα καλώδια του σήματος 
βίντεο συνιστωσών (κόκκινο/μπλε/πράσινο 
- δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τα 
βύσματα Y Pb Pr του κιβωτίου σύνδεσης 
στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου σήματος 
βίντεο συνιστωσών (που μπορεί να φέρουν 
την ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV) στην 
τηλεόραση.   

 Μην συνδέετε την υποδοχή SCART από το 
κουτί σύνδεσης στην τηλεόρασή σας. 

B Για να ακούσετε τα τηλεοπτικά κανάλια 
μέσω του συστήματος DVD, 
χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου (άσπρο/
κόκκινο - δεν παρέχονται) για να συνδέσετε 
τις υποδοχές AUX IN στις αντίστοιχες 
υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης. 

C Προχωρήστε στις σελίδες 25~26 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της 
Προοδευτικής σάρωσης. 

Σύνδεση σε συσκευή συμβατή 
με HDMI 

Η υποδοχή HDMI χρησιμεύει για τη 
σύνδεση μετάδοσης ψηφιακών σημάτων 
χωρίς συμπίεση ή επεξεργασία για 
υψηλότερη και καλύτερα καθορισμένη 
ποιότητα ήχου/εικόνας. Η δυνατότητα plug 
and play που διαθέτει απαιτεί μόνο ένα 
καλώδιο τόσο για την έξοδο ήχου όσο και 
για την έξοδο εικόνας. 

A Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του συστήματος 
DVD απασφαλίζοντας τις δύο λαβές που 
βρίσκονται στη βάση του συστήματος. 

B Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
HDMI OUT (στο πίσω μέρος του 
συστήματος DVD) στην υποδοχή HDMI IN 
συσκευής συμβατής με HDMI (πχ. 
τηλεόραση HDMI, τηλεόραση συμβατή με 
HDCP).

C Αφού ολοκληρώσετε τις απαραίτητες 
συνδέσεις, την εγκατάσταση και τη ρύθμιση, 
ανατρέξτε στις σελίδες 39 και 42 για τις 
βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου και εικόνας HDMI.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Με τη χρήση ενός κατάλληλου βύσματος, η 
διασύνδεση HDMI είναι συμβατή με αρκετές 
προγενέστερες συσκευές DVI.
– Οι περισσότερες από τις παλαιότερες 
συσκευές με δυνατότητα DVI δεν είναι 
συμβατές με το HDCP και δεν είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή.

A

B

B
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Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Σύνδεση σε αναλογική συσκευή 
ήχου/βίντεο 

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου/
βίντεο (π.χ. VCR, κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη, TV ή 
συσκευή εγγραφής κασέτας) στο κουτί 
σύνδεσης προκειμένου να απολαύσετε τις 
δυνατότητες περιβάλλοντος ήχου του 
ηχοσυστήματος οικιακού κινηματογράφου. 

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 
(κόκκινο/άσπρο - δεν παρέχεται) για να 
συνδέσετε τις υποδοχές AUX IN (R/L) του 
κουτιού σύνδεσης στις υποδοχές AUDIO 
OUT αναλογικής συσκευής ήχου/βίντεο. 

Για να ακούσετε τον ήχο, πατήστε SOURCE 
εξακολουθητικά για επιλογή του “AUX” ως 
της προέλευσης για αναπαραγωγή.  

Χρήσιμες συμβουλές: 
– Η εγγραφή από το συγκεκριμένο σύστημα 
DVD στη συσκευή VCR δεν είναι δυνατή. 
–  Για να δείτε την εικόνα της συνδεδεμένης 
συσκευής βίντεο (π.χ. VCR), συνδέστε την 
υποδοχή VIDEO OUT της συσκευής στην 
υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης και 
επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου στην 
τηλεόραση. 

Σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή 
ήχου 

Μπορείτε να συνδέσετε μια ψηφιακή 
συσκευή ήχου (π.χ. συσκευή εγγραφής CD) 
στο κουτί σύνδεσης προκειμένου να 
απολαύσετε τις δυνατότητες περιβάλλοντος 
ήχου του ηχοσυστήματος οικιακού 
κινηματογράφου. 

 Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 
(δεν παρέχεται) για σύνδεση της υποδοχής 
DIGITAL IN του κουτιού σύνδεσης στην 
υποδοχή DIGITAL OUT σε ψηφιακή 
συσκευή ήχου. 

Για να ακούσετε τον ήχο, πατήστε SOURCE 
εξακολουθητικά για επιλογή του “DI” ως 
προέλευση για αναπαραγωγή. 

Χρήσιμες συμβουλές: 
– Η ακρόαση ή η εγγραφή της αναπαραγωγής 
SACD ή MP3-CD δεν είναι δυνατή εάν 
χρησιμοποιείτε ψηφιακή σύνδεση. 
–  Για αναπαραγωγή μέσω της σύνδεσης 
DIGITAL IN, ρυθμίστε την ψηφιακή έξοδο 
αυτής της συσκευής αναπαραγωγής σε φορμά 
PCM. 
–  Να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης 
του άλλου εξοπλισμού για πλήρεις 
λεπτομέρειες σύνδεσης και χρήσης. 
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Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Σύνδεση σε ακροδέκτη 
εξωτερικής κεραίας FM 

Εάν η λήψη FM είναι κακή, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα ομοαξονικό καλώδιο 
για FM (δεν παρέχεται) για σύνδεση του 
ομοαξονικού καλωδίου FM 75 � (κρυμμένο 
στο πίσω κάλυμμα) απευθείας με τον 
ακροδέκτη της εξωτερικής κεραίας FM. 

A Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του συστήματος 
DVD απασφαλίζοντας τις δύο λαβές που 
βρίσκονται στη βάση του συστήματος. 

B Αποσυνδέστε την κεραία βόστρυχο FM από 
το ομοαξονικό καλώδιο FM 75 �. 

C Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο 75 � για 
FM στο ένα άκρο του ομοαξονικού 
καλωδίου FM που είναι συνδεδεμένο με τον 
ακροδέκτη εξωτερικής κεραίας FM. 

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Τοποθετήστε τις κεραίες όσο πιο μακριά 
γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη 
πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή 
οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων παρεμβολών. 

A 

B 
C 

Κεραία FM
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Βήμα 1:  Ενεργοποίηση του 
συστήματος DVD 

 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί SOURCE 
στο σύστημα DVD για να επιλέξετε: 

  DISC  TUNER FM  TV  AUX 
   DI  DISC .... 

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής
 Πατήστε STANDBY 2 στο τηλεχειριστήριο.

 Το μήνυμα “Standby” (Αναμονή) θα 
εμφανιστεί στην οθόνη και σταδιακά θα 
σβήσει. 

Βήμα 2:  Εύρεση του σωστού 
καναλιού προβολής 

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

A Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 
SOURCE στο τηλεχειριστήριο μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “DISC” (ΔΙΣΚΟΣ) στην 
οθόνη ενδείξεων. 

B Ανοίξτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο 
σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Θα πρέπει να 
δείτε στην τηλεόραση την μπλε οθόνη 
φόντου του DVD. 

 Διαφορετικά, μπορείτε να πάτε στο 
κανάλι 1 της τηλεόρασής σας και στη 
συνέχεια, να πατάτε συνεχώς το πλήκτρο 
αλλαγής καναλιών από πάνω προς τα 
κάτω μέχρι να δείτε το κανάλι εισόδου 
βίντεο. 

 Συνήθως το κανάλι αυτό βρίσκεται 
ανάμεσα στο μεγαλύτερο και το μικρότερο 
κανάλι και μπορεί να ονομάζεται FRONT, 
A/V IN, VIDEO. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης της τηλεόρασής σας.  

 Εναλλακτικά, το τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης μπορεί να διαθέτει πλήκτρο ή 
διακόπτη επιλογής μεταξύ διαφορετικών 
λειτουργιών βίντεο. 

Ξεκινώντας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. 
         Πατήστε SYSTEM MENU για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.
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Βήμα 3:  Ρύθμιση προτιμήσεων 
γλώσσας 

Οι επιλογές γλώσσας διαφέρουν ανάλογα 
με τη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται 
να μην υπάρχει αντιστοιχία με τις εικόνες 
που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης. 

Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη 
(OSD)
Η γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη (OSD) 
για αυτό το σύστημα DVD θα παραμείνει 
όπως την είχατε ρυθμίσει, ανεξάρτητα από 
τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στη 
γλώσσα δίσκου του DVD. 

A Σε λειτουργία ‘DISC’, πατήστε SYSTEM 
MENU. 

B Πατήστε  για να επιλέξετε { General 
Setup Page } (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων). 

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επισημάνετε { OSD Language } (Γλώσσα 
εμφάνισης στην οθόνη) και, στη συνέχεια, 
πατήστε . 

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code

English
Espanõl
Français
Português

D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε γλώσσα και πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

Ομιλούμενη γλώσσα, γλώσσα 
υποτίτλων και γλώσσα μενού για 
αναπαραγωγή DVD 
Μπορείτε να επιλέξετε τις αγαπημένες σας 
ρυθμίσεις γλώσσας για αναπαραγωγή DVD. 
Εάν η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί 
στον δίσκο DVD, το σύστημα DVD θα 
αναπαράγει αυτόματα το δίσκο σε αυτή τη 
γλώσσα. Διαφορετικά, αντί αυτής θα 
χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα 
του δίσκου. 

A Πατήστε  δύο φορές για να σταματήσετε 
την αναπαραγωγή (εάν εκτελείται) και, στη 
συνέχεια, πατήστε SYSTEM MENU. 

B Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε 
{ Preference Page } (Σελίδα προτιμήσεων). 

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επισημάνετε μία από τις παρακάτω 
επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε . 
 

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

{ Audio } (Ήχος) 
Επιλέγει την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα 
για την αναπαραγωγή DVD.

{ Subtitle } (Υπότιτλοι) 
Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων 
για την αναπαραγωγή DVD.

{ Disc Menu } (Μενού δίσκου) 
Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα μενού 
δίσκου για αναπαραγωγή DVD.

Ξεκινώντας (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. 
         Πατήστε SYSTEM MENU για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.
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D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε γλώσσα και πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν είναι στη 
λίστα, επιλέξτε {Others} (Άλλες). 
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο (0-9) που βρίσκεται στο 
τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον 
τετραψήφιο κωδικό γλώσσας ‘XXXX’ (δείτε 
σελίδα 206) και πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

E Επαναλάβετε τα βήματα C ~ D για άλλες 
ρυθμίσεις.

Χρήσιμες συμβουλές: 
–  Κατά την αναπαραγωγή του DVD, μπορείτε 
να αλλάξετε την ομιλούμενη γλώσσα και τη 
γλώσσα υποτίτλων πατώντας τα κουμπιά 
AUDIO και SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο. 
Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τις προεπιλεγμένες 
σας ρυθμίσεις. 
–  Σε ορισμένα DVD, η αλλαγή της γλώσσας 
υποτίτλων/ομιλούμενης γλώσσας/γλώσσας 
μενού μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το μενού 
του δίσκου DVD. 

Βήμα 4: Ρύθμιση της 
τηλεόρασης

\
Επιλογή του αντίστοιχου 
συστήματος χρωμάτων 
Το σύστημα χρωμάτων του συστήματος 
DVD, του DVD και της τηλεόρασης θα 
πρέπει να ταιριάζουν. Μόνο τότε θα είναι 
δυνατή η αναπαραγωγή ενός DVD στο 
σύστημα αυτό. Προτού αλλάξετε το 
τηλεοπτικό σύστημα, προσδιορίστε το 
σύστημα χρωμάτων της τηλεόρασής σας. 

A Σε λειτουργία ‘DISC’, πατήστε SYSTEM 
MENU στο τηλεχειριστήριο. 

B Πατήστε επανειλημμένα  για να επιλέξετε 
{ Video Setup Page } (Σελίδα ρύθμισης 
βίντεο). 

C Πατήστε  για να επισημάνετε { TV Type } 
(Τύπος τηλεόρασης) και, στη συνέχεια, 
πατήστε . 

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup

PAL
NTSC
Multi

{ PAL } 
Επιλέξτε το αν η συνδεδεμένη τηλεόραση 
διαθέτει το έγχρωμο σύστημα PAL. Θα αλλάξει 
το σήμα βίντεο ενός δίσκου NTSC και θα το 
μετατρέψει σε μορφή PAL.

{ NTSC }
Επιλέξτε το αν η συνδεδεμένη τηλεόραση 
διαθέτει το έγχρωμο σύστημα NTSC. Θα 
αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου PAL και θα 
το μετατρέψει σε μορφή NTSC.

{ Multi }
Επιλέξτε το αν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι 
συμβατή τόσο με NTSC όσο και με PAL 
(πολυσύστημα). Το φορμά εξόδου θα είναι 
ανάλογο με το σήμα βίντεο του δίσκου.

D Ορίστε μία από τις επιλογές και πατήστε 
OK για επιβεβαίωση. 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης 
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας (εάν 
έχετε κάνει κάποια). 

 Εάν στην τηλεοπτική οθόνη εμφανιστεί 
κενή/παραμορφωμένη εικόνα, περιμένετε 
περίπου 15 δευτερόλεπτα για την 
αυτόματη επαναφορά. 

Ξεκινώντας (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. 
         Πατήστε SYSTEM MENU για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.
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Ρυθμίστε το λόγο διαστάσεων του 
συστήματος DVD σύμφωνα με τον τύπο 
τηλεόρασης που έχετε συνδέσει. Το φορμά 
που επιλέγετε πρέπει να είναι διαθέσιμο στο 
δίσκο. Εάν δεν είναι, η ρύθμιση για την 
οθόνη της τηλεόρασης δεν θα επηρεάσει 
την εικόνα κατά την αναπαραγωγή. 

A Σε λειτουργία ‘DISC’, πατήστε SYSTEM 
MENU στο τηλεχειριστήριο. 

B Πατήστε επανειλημμένα  για να επιλέξετε 
{ Video Setup Page } (Σελίδα ρύθμισης 
βίντεο). 

C Πατήστε  για να επισημάνετε { TV 
Display } (Οθόνη τηλεόρασης) και, στη 
συνέχεια, πατήστε . 

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup

4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9 Wide Screen

{ 4:3 Pan Scan } 
Επιλέξτε το αν διαθέτετε 
συμβατική τηλεόραση και 
θέλετε να περικόπτονται ή 
να διαμορφώνονται και οι 
δύο πλευρές της εικόνας, ώστε να χωρά στην 
οθόνη της τηλεόρασής σας. 

{ 4:3 Letter Box } 
Επιλέξτε το αν διαθέτετε 
συμβατική τηλεόραση. Στην 
περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί 
μια ευρεία εικόνα με μαύρες ζώνες στο 
ανώτερο και κατώτερο τμήμα της τηλεοπτικής 
οθόνης. 

{ 16:9 Wide Screen } 
Επιλέξτε το αν διαθέτετε 
τηλεόραση ευρείας 
οθόνης. 

D Ορίστε μία από τις επιλογές και πατήστε 
OK για επιβεβαίωση. 

Ξεκινώντας (συνέχεια)

Ρύθμιση της λειτουργίας 
προοδευτικής σάρωσης (μόνο 
για τηλεόραση με δυνατότητα 
προοδευτικής σάρωσης)
Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης 
εμφανίζει διπλάσιο αριθμό πλαισίων ανά 
δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται 
με την πεπλεγμένη σάρωση (κοινό σύστημα 
τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό 
γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει 
υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι:
1) Η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα 

προοδευτικής σάρωσης. Απαιτείται 
τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής 
σάρωσης. 

2) Έχετε συνδέσει τη συσκευή αναπαραγωγής 
DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας 
Y Pb Pr (δείτε σελίδα 19). 

A Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή 
σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
πεπλεγμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας). 

B Πατήστε το κουμπί SOURCE μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “DISC” (ΔΙΣΚΟΣ) στην 
οθόνη ενδείξεων. 

C Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και επιλέξτε το 
σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. 

 Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η μπλε 
οθόνη φόντου του DVD. 

D Πατήστε SYSTEM MENU στο 
τηλεχειριστήριο. 

E Πατήστε  για να επιλέξετε { Video Setup 
Page } (Σελίδα ρύθμισης βίντεο). 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. 
         Πατήστε SYSTEM MENU για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.
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F Επιλέξτε { Component } (Συνιστωσών) > 
{ YUV }, και στη συνέχεια πατήστε OK για 
επιβεβαίωση.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup

YUV
RGB

G Επιλέξτε { Progressive } (Προοδευτικό) > 
{ On } (Ενεργοπ.) και στη συνέχεια πατήστε 
OK για επιβεβαίωση. 

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup

On
Off

H Στην τηλεόραση εμφανίζεται το παρακάτω 
μενού. 

  

HINTS:(refer to the owner's manual)
ACTIVATING PROGRESSIVE:
1. Ensure your TV has progressive scan.
2. Connect with YPbPr(GBR) video cable.
3. If there is a blank screen on normal TV,
    wait 15 seconds for auto recover.

CancelOK

I Πατήστε  για επισήμανση του OK  στο 
μενού και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

Σε αυτή τη φάση, στην οθόνη της 
τηλεόρασης δεν θα υπάρχει εικόνα μέχρι 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης στην 
τηλεόρασή σας. 

J Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής 
σάρωσης στην τηλεόρασή σας (ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας). 

 Στην τηλεόραση εμφανίζεται το 
παρακάτω μενού. 

  

Confirm again to use progressive scan
If picture is good press OK on remote

CancelOK

K Πατήστε  για επισήμανση του OK  στο 
μενού και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

 Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί και τώρα 
μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής 
ποιότητας.

Εάν δεν προβάλλεται εικόνα : 
 Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να γίνει 
αυτόματη επαναφορά. 
Ή

A Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης πατώντας ç 
(ΕΞΑΓΩΓΗ) στην πρόσοψη.

B Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο. 

C Πατήστε το SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο. 
 Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η μπλε 

οθόνη φόντου του DVD. 

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Υπάρχουν ορισμένες τηλεοράσεις 
προοδευτικής σάρωσης και υψηλής ευκρίνειας 
που δεν είναι πλήρως συμβατές με αυτό το 
σύστημα DVD. Ως αποτέλεσμα, η εικόνα δεν 
φαίνεται κανονικά όταν αναπαράγεται δίσκος 
DVD VIDEO στη λειτουργία προοδευτικής 
σάρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής 
σάρωσης και στο DVD και στην τηλεόρασή 
σας. 

Ξεκινώντας (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. 
         Πατήστε SYSTEM MENU για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.
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Ξεκινώντας (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο μενού. 
         Πατήστε SYSTEM MENU για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

Βήμα 5: Ρύθμιση των καναλιών 
των ηχείων

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο 
καθυστέρησης (μόνο κεντρικά και 
περιβάλλοντα 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 το κουμπί SURR. στο 
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη 
λειτουργία πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος ήχου πριν ρυθμίσετε τα 
ηχεία. 
–  Σε περίπτωση παραμόρφωσης του 
ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί SOUND για να επιλέξετε 
διαφορετικό κανάλι μετάδοσης για τα 
πίσω ασύρματα ηχεία. 

A Πατήστε  για να σταματήσετε την 
αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε 
SYSTEM MENU. 

B Πατήστε επανειλημμένα  για να επιλέξετε 
{ Audio Setup Page } (Σελίδα ρύθμισης 
ήχου). 

C Πατήστε  για να επισημάνετε { Speaker 
Setup Page } (Ρύθμιση ηχείων) και, στη 
συνέχεια, πατήστε . 

Audio Setup Page

Analog Output
HDMI Audio
Speaker Setup
CD Upsampling
Night Mode
Lip Sync
 Speaker Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay

D Μεταβείτε στο υπομενού πατώντας .

E Πατήστε  για να επισημάνετε μία από 
τις παρακάτω επιλογές και κατόπιν πατήστε 

.

 

 { Speakers Volume } 
(Ένταση ήχου ηχείων) 
–  Ρύθμιση επιπέδου έντασης για μεμονωμένα 
ηχεία (-6dB – +6dB). 

Speakers Volume Setup

Front Left
Front Right
Center
Subwoofer
Rear Left
Rear Right
Rear Center

0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB

 

 { Speakers Delay } 
(Καθυστέρηση ήχου ηχείων) 
– Ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης σχετικά με 
τη θέση/απόσταση ακρόασης από τα κεντρικά 
και τα περιβάλλοντα ηχεία.

Speakers Delay Setup

Center
Rear Left
Rear Right
Rear Center

0ms
0ms
0ms
0ms

Σημείωση: Η αύξηση/μείωση του χρόνου 
καθυστέρησης κατά 1 ms αντιστοιχεί σε 
αλλαγή της απόστασης κατά 30 cm. 
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις μεγαλύτερης 
χρονικής καθυστέρησης όταν τα πίσω ηχεία 
βρίσκονται πιο κοντά στον ακροατή από τα 
μπροστινά.

F Πατήστε   για να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στις 
προτιμήσεις σας σχετικά με τον 
περιβάλλοντα ήχο. 

G Πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

Χρήσιμες συμβουλές: 
–  Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις μεγαλύτερης 
χρονικής καθυστέρησης όταν τα πίσω ηχεία 
βρίσκονται πιο κοντά στον ακροατή από τα 
μπροστινά. 
–  Η δοκιμή ήχου θα αναπαραχθεί αυτόματα 
για να σας βοηθήσει να κρίνετε το επίπεδο του 
ήχου κάθε ηχείου. 
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Λειτουργίες δίσκου

Δίσκοι με δυνατότητα 
αναπαραγωγής

SUPER VIDEO

Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου 
DVD θα αναπαράγει:
– Ψηφιακούς πολυλειτουργικούς δίσκους  
 (DVD)
– Video CD (VCD) 
– Super Video CD (SVCD)
– Super Audio CD (SACD)
– DVD±Επανεγγράψιμους δίσκους   
 (DVD±R[W])
– Σύμπυκνους δίσκους ήχου (CD) σε 
 CD-R(W). 
– Δίσκους MP3/ Windows Media™ Audio, 

αρχεία εικόνας (Kodak, JPEG) σε 
CD-R(W).
 – JPEG/ISO 9660/Φορμά UDF
 – Υποστηριζόμενη ανάλυση JPEG 

έως και 3072 x 2048
 – Υποστηριζόμενες συχνότητες 

δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 
48 kHz

 – Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 
(kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

– Αρχεία MPEG-4 σε CD-R[W]:
 – Απλό προφίλ
 – Απλό προφίλ για προχωρημένους 

(ASP) (640-480)
– Αρχεία DivX σε CD-R[W] / DVD+R[W]:
 – DivX 3.11, 4.x, 5.x και 6.x
 – Υποστηρίζει QPEL (Quarter Pixel).
– Αρχεία DivX σε CD-R[W] / DVD+R[W]:

Κωδικοί περιοχών για δίσκους DVD 
Οι δίσκοι και οι συσκευές αναπαραγωγής 
DVD είναι σχεδιασμένοι με περιορισμούς 
περιοχών. Πριν από την αναπαραγωγή 
ενός δίσκου, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος 
ανήκει στην ίδια περιοχή με τη συσκευή 
σας. Ο κωδικός περιοχής για αυτό το 
σύστημα DVD εμφανίζεται στο πίσω μέρος. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
–  Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, στην 
οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το 
απαγορευτικό εικονίδιο (ø ή X), αυτό 
σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι 
διαθέσιμη για τον τρέχοντα δίσκο ή την 
τρέχουσα ώρα. 
–  Στη θήκη δίσκου μην τοποθετείτε άλλα 
αντικείμενα εκτός από δίσκους. 
Κάνοντας κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή 
αναπαραγωγής δίσκων. 

Χρήσιμες συμβουλές: 
– Η αναπαραγωγή δίσκου CD-R/RW ή DVD-
R/-RW ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες 
τις περιπτώσεις λόγω του τύπου του δίσκου ή 
της κατάστασης της εγγραφής. 
–  Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την 
αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου, 
αφαιρέστε τον και δοκιμάστε κάποιον άλλο 
δίσκο. Εσφαλμένα διαμορφωμένοι δίσκοι δεν 
θα αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα DVD. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για 
ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους. 
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Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Αναπαραγωγή δίσκου

A Πατήστε το κουμπί SOURCE μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “DISC” (ΔΙΣΚΟΣ) στην 
οθόνη ενδείξεων. 

B Ανοίξτε την τηλεόραση και ρυθμίστε το 
σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (Δείτε την 
ενότητα “Επιλογή της κατάλληλης θέσης 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”). 

 Στην τηλεόραση θα πρέπει να 
εμφανιστεί η μπλε οθόνη φόντου του DVD. 

C Εισαγάγετε ένα δίσκο στην υποδοχή 
δίσκου. 

 Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου 
είναι στραμμένη προς τα έξω. Για δίσκους 
διπλής όψεως, τοποθετήστε την πλευρά 
που θέλετε να αναπαράγετε στραμμένη 
προς τα έξω. 

 Όταν τοποθετείτε δίσκο 8cm, 
τοποθετήστε τον στη μεσαία υποδοχή του 
μηχανισμού φόρτωσης δίσκων. 

(EJECT)

D Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.  
 Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα 

μενού δίσκου, ανατρέξτε στη σελίδα 30 
“Χρήση του μενού δίσκου”. 

 Εάν ο δίσκος έχει κλειδωθεί από τον 
γονικό έλεγχο, πρέπει να εισαγάγετε τον 
εξαψήφιο κωδικό. (δείτε σελίδα 44). 

E Για να αφαιρέσετε το δίσκο, πατήστε 
ç (ΕΞΑΓΩΓΗ) ή πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. 

Κουμπιά χειρισμού βασικής 
αναπαραγωγής

 Παύση αναπαραγωγής
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε u (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΥΣΗ) ή 
Å στο τηλεχειριστήριο.

 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε u ξανά (ή PLAY  στο 
τηλεχειριστήριο).

Επιλογή άλλου κομματιού/κεφαλαίου 
 Πατήστε ./ > (ΠΡΟΗΓ / ΕΠΟΜ) ή 
χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο (0-9) για να εισαγάγετε 
αριθμό κομματιού/κεφαλαίου. 

 Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
επανάληψης κομματιού, πατήστε . 
ξανά για επανάληψη του ίδιου κομματιού/
κεφαλαίου. 

Αναζήτηση προς τα πίσω/προς τα 
εμπρός 

 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
./ > (ΠΡΟΗΓ / ΕΠΟΜ). 

 Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, 
πατήστε ./ > επανειλημμένα για να 
μειώσετε/αυξήσετε την ταχύτητα 
αναζήτησης. 

 Για συνέχιση της κανονικής 
αναπαραγωγής, πατήστε u (ή PLAY  
στο τηλεχειριστήριο). 

Διακοπή αναπαραγωγής 
 Πατήστε  (ΔΙΑΚΟΠΗ). 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για 
ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους. 
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Επιλογή διαφόρων λειτουργιών 
επανάληψης/τυχαιοποίησης 

 Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, 
πατήστε επανειλημμένα REPEAT στο 
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια 
λειτουργία επανάληψης της αναπαραγωγής. 

DVD 
  RPT ONE (επανάληψη κεφαλαίου)  
  RPT TT (επανάληψη τίτλου)   
  SHUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή)   
  RPT SHF (επανάληψη τυχαίας  
   αναπαραγωγής) 
  RPT OFF (έξοδος από λειτουργία  
   επανάληψης)

 VCD/SVCD/CD
  RPT ONE (επανάληψη κομματιού)  
  RPT ALL (επανάληψη δίσκου)   
  SHUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή) 
  RPT SHF (επανάληψη τυχαίας  
   αναπαραγωγής)   
  RPT OFF (έξοδος από λειτουργία  
   επανάληψης)
 

 MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio
  RPT ONE (επανάληψη κομματιού)
  RPT ALL/FLD (επανάληψη   
   φακέλου)     
  SHUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή)   
  RPT OFF (έξοδος από λειτουργία  
   επανάληψης)

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Η επανάληψη της αναπαραγωγής δεν είναι 
διαθέσιμη για VCD όταν η λειτουργία PBC είναι 
ενεργοποιημένη. 

Άλλες λειτουργίες 
αναπαραγωγής για δίσκους 
βίντεο (DVD/VCD/ SVCD)  

É
Å

OK

Ç

SUBTITLE
ZOOM
AUDIO

DISPLAY

SYSTEM
MENU

ON

STANDBY

Χρήση του μενού δίσκου
Ανάλογα με τη μορφή του δίσκου, ένα 
μενού ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη 
της τηλεόρασης με την τοποθέτηση του 
δίσκου. 

Για να επιλέξετε μια λειτουργία ή ένα 
στοιχείο αναπαραγωγής 

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   ή το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) στο 
τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε 
OK για έναρξη της αναπαραγωγής. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να 
καταργήσετε το μενού 

 Πατήστε DISC MENU στο τηλεχειριστήριο. 

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για 
ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους. 
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αναπαραγωγής
Το σύστημα DVD μπορεί να εμφανίσει τις 
πληροφορίες αναπαραγωγής του δίσκου 
(για παράδειγμα, τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου, 
χρόνο αναπαραγωγής που παρήλθε, 
ομιλούμενη γλώσσα/γλώσσα υποτίτλων), 
καθώς και ορισμένες λειτουργίες που 
μπορούν να εκτελεστούν χωρίς διακοπή της 
αναπαραγωγής του δίσκου.   

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε DISPLAY. 

 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται 
μια λίστα με τις διαθέσιμες πληροφορίες 
για το δίσκο. 

DVD

VCD/SVCD

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
προβάλετε τις πληροφορίες και πατήστε OK 
για πρόσβαση. 

C Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο (0-9) για να εισαγάγετε τον 
αριθμό/ώρα ή τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε και κατόπιν πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

 Η ώρα της αναπαραγωγής θα αλλάξει 
ανάλογα με το χρόνο ή τον τίτλο/κεφάλαιο/
κομμάτι που έχετε επιλέξει. 

Συνέχιση της αναπαραγωγής από το 
σημείο που σταμάτησε την τελευταία 
φορά
Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να συνεχίσει 
την αναπαραγωγή δίσκου από το σημείο 
που σταμάτησε (δυνατό μόνο για τους 10 
τελευταίους δίσκους που εγγράφηκαν χωρίς 
μενού). 

A Τοποθετήστε έναν από τους τελευταίους 10 
δίσκους που αναπαράχθηκαν

B Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί το 
μήνυμα “LOADING” (ΦΟΡΤΩΣΗ), πατήστε 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (PLAY ) (ή u u στην 
οθόνη ενδείξεων) για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή από το σημείο που 
σταμάτησε την τελευταία φορά. 

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
συνέχισης. 

C Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε  
(ΔΙΑΚΟΠΗ) ξανά. 

Μεγέθυνση
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μεγέθυνση 
της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης και 
την περιήγησή σας στη μεγεθυσμένη 
εικόνα. 

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε επανειλημμένα ZOOM για να 
επιλέξετε ένα διαφορετικό συντελεστή 
μεγέθυνσης. 

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   
για να περιηγηθείτε στη ζουμαρισμένη 
εικόνα. 

 Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. 

B Πατήστε επανειλημμένα ZOOM για να 
επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος. 

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για 
ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους. 
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Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων (μόνο 
DVD)
Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο σε 
DVD με πολλαπλές γλώσσες υποτίτλων. 
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή 
γλώσσα κατά την αναπαραγωγή ενός DVD. 

 Πατήστε επανειλημμένα SUBTITLE για να 
επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων. 

Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας
Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο σε 
DVD με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες. 
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή 
γλώσσα κατά την αναπαραγωγή του DVD. 

 Πατήστε AUDIO επανειλημμένα για να 
επιλέξετε τις διαθέσιμες ομιλούμενες 
γλώσσες. 

Για VCD – αλλαγή του καναλιού ήχου 
 Πατήστε AUDIO επανειλημμένα για να 
επιλέξετε τα διαθέσιμα κανάλια ήχου που 
παρέχονται από το δίσκο (STEREO, MONO 
LEFT, MONO RIGHT ή MIX MONO). 

Εναλλαγή γωνιών κάμερας
Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε 
DVD που περιέχουν ακολουθίες που έχουν 
εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες κάμερας. 
Αυτό σας επιτρέπει να δείτε την εικόνα από 
διαφορετικές γωνίες. 

 Πατήστε ANGLE επανειλημμένα για να 
επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές για τη 
γωνία κάμερας. 

Λειτουργία προεπισκόπησης (μόνο 
VCD/SVCD)
Η αναπαραγωγή PBC σάς επιτρέπει να 
αναπαραγάγετε Video CD με διαδραστικό 
τρόπο, ακολουθώντας το μενού στην 
οθόνη. Επίσης, μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στη λειτουργία αυτή μέσω του 
μενού ‘Preference Page’ (Σελίδα 
προτιμήσεων) (δείτε σελίδα 44). 

Για VCD με δυνατότητα ελέγχου 
αναπαραγωγής (PBC) (μόνο έκδοση 2.0) 

 Όταν διακοπεί η αναπαραγωγή, πατήστε 
DISC MENU για εναλλαγή μεταξύ ‘PBC ON’ 
(Ενεργοποίηση PCB) και ‘PBC OFF’ 
(Απενεργοποίηση PCB). 

 Εάν επιλέξετε ‘PBC ON’ (Ενεργοποίηση 
PCB), το μενού δίσκου (αν διατίθεται) θα 
εμφανιστεί στην τηλεόραση. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να 
ενεργοποιήσετε μια επιλογή 
αναπαραγωγής και πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

 Εάν επιλέξετε ‘PBC OFF’ 
(Απενεργοποίηση PCB), το VCD θα 
προσπεράσει το μενού καταλόγου και θα 
ξεκινήσει άμεσα την αναπαραγωγή 

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για 
ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους. 
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Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Αναπαραγωγή δίσκου MP3/ 
JPEG/ MPEG-4/Windows 
Media™ Audio 

Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να 
αναπαράγει τα περισσότερα από τα αρχεία 
MP3, JPEG, MPEG-4 και Windows 
Media™ Audio που έχουν εγγραφεί σε 
δίσκο CD-R/RW σε εμπορικό CD. 

Προτού ξεκινήσετε…
Πρέπει να έχετε ανοικτή την τηλεόρασή σας 
και να την έχετε ρυθμίσει στο σωστό κανάλι 
εισόδου βίντεο. (Δείτε την ενότητα “Εύρεση 
του σωστού καναλιού προβολής”). 

A Εισαγάγετε ένα δίσκο.  
 Ο χρόνος ανάγνωσης του δίσκου 

μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα 
λόγω της περιπλοκότητας της 
διαμόρφωσης του καταλόγου/αρχείου. 

 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται 
το μενού δίσκου. 

00:19      04:39           001/003
\MP3_files_128kbs

Previous
Picture 1

Picture 2

MP3 Music 1

MP3 Music 2

050               003     000 

B Εάν το βασικό μενού δίσκου περιέχει 
πολλούς φακέλους, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα  για να επιλέξετε τον φάκελο 
που θέλετε και πατήστε OK για να ανοίξετε 
τον φάκελο. 

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο και πατήστε 
OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 

 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το 
επιλεγμένο αρχείο και θα συνεχιστεί μέχρι 
το τέλος του φακέλου. 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 
μπορείτε να 

 Πατήσετε ./ > για να επιλέξετε άλλο 
κομμάτι ή αρχείο στον τρέχοντα φάκελο. 

 Πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το 
./ > για γρήγορη αναζήτηση σε 
μουσικό κομμάτι προς τα πίσω/εμπρός. 

 Για να επιλέξετε άλλο φάκελο από τον 
τρέχοντα δίσκο, πατήστε  για να 
επιστρέψετε στο αρχικό μενού και κατόπιν 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

 Πατήστε επανειλημμένα REPEAT για 
πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες 
αναπαραγωγής. 

D Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε Å 
στο τηλεχειριστήριο. Για να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY . 

E Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε . 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για 
ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους. 
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Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

Αναπαραγωγή αρχείου εικόνας 
JPEG (slide show) 

Προτού ξεκινήσετε…
Πρέπει να έχετε ανοικτή την τηλεόρασή σας 
στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Δείτε την 
ενότητα “Εύρεση του σωστού καναλιού 
προβολής”. 

 Τοποθετήστε ένα δίσκο εικόνων (CD 
εικόνων Kodak, JPEG). 

 Για δίσκο Kodak, η παρουσίαση θα 
ξεκινήσει αυτόματα. 

 Για δίσκο JPEG, το μενού εικόνων θα 
εμφανιστεί στην τηλεόραση. Πατήστε  
PLAY  (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή u) για να 
ξεκινήσει η αναπαραγωγή της 
παρουσίασης. 

Λειτουργία προεπισκόπησης 
A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 

πατήστε .
 12 μικρογραφίες θα εμφανιστούν στην 

τηλεόραση. 

B Πατήστε ./ > για να εμφανίσετε τις 
άλλες εικόνες στην προηγούμενη/επόμενη 
σελίδα. 

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επισημάνετε μία από τις εικόνες και 
πατήστε OK για έναρξη της αναπαραγωγής.

D Πατήστε DISC MENU για να επιστρέψετε 
στο μενού του CD εικόνων. 

Ζουμ της εικόνας
A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 

πατήστε επανειλημμένα ZOOM για να 
επιλέξετε ένα διαφορετικό συντελεστή 
μεγέθυνσης. 

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
αποκτήσετε πανοραμική άποψη της 
ζουμαρισμένης εικόνας. 

Περιστροφή/Αναστροφή της εικόνας

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
περιστροφή/αναστροφή της εικόνας στην 
τηλεόραση. 

 : αναστρέψτε την εικόνα κατακόρυφα
 : αναστρέψτε την εικόνα οριζόντια
 : περιστρέψτε την εικόνα 
αριστερόστροφα

 : περιστρέψτε την εικόνα δεξιόστροφα

Υποστηριζόμενο φορμά αρχείου:
– Η επέκταση του αρχείου πρέπει να είναι 
‘*.JPG’ και όχι ‘*.JPEG’.
– Μπορεί να εμφανίσει μόνο ακίνητες 
εικόνες DCF ή εικόνες JPEG π.χ. TIFF. Δεν 
μπορεί να αναπαραγάγει κινούμενες 
εικόνες, Motion JPEG, προοδευτικό JPEG 
και άλλα φορμά, ή εικόνες σε άλλα φορμά 
εκτός του JPEG, ή εικόνες που συνδέονται 
με ήχο.
– Το σύστημα DVD μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερο χρόνο για να εμφανίσει τα 
περιεχόμενα του δίσκου στην τηλεόραση σε 
περίπτωση που σε έναν δίσκο έχει 
συμπιεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/
εικόνων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής 
λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης του 
λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε. 
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Ταυτόχρονη αναπαραγωγή 
μουσικού αρχείου MP3 και 
αρχείου εικόνας JPEG

A Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3 που περιέχει 
μουσική και εικόνες. 

B Επιλέξτε ένα κομμάτι MP3 στο μενού και 
πατήστε PLAY  (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή u) 
για έναρξη της αναπαραγωγής. 

C Κατά τη διάρκεια μουσικής αναπαραγωγής 
MP3, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   
για να επιλέξετε έναν φάκελο εικόνων από 
το μενού δίσκου και πατήστε PLAY  
(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (ή u). 

 Τα αρχεία εικόνας θα αναπαραχθούν 
μέχρι το τέλος του φακέλου. 

D Για να διακόψετε την ταυτόχρονη 
αναπαραγωγή, πατήστε DISC MENU και 
μετά . 

Χρήσιμες συμβουλές: 
– Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται 
περιστασιακή “αναπήδηση” κατά την ακρόαση 
του δίσκου MP3. 
–  Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται 
περιστασιακό θόλωμα της εικόνας κατά την 
αναπαραγωγή αρχείων MPEG-4/DivX που 
οφείλεται στην ανεπαρκή ευκρίνεια ψηφιακού 
περιεχομένου κατά τη λήψη μέσω του Internet. 
–  Αν χρησιμοποιείτε CD με πολλές περιόδους 
λειτουργίας, εκτελείται αναπαραγωγή μόνο της 
πρώτης περιόδου λειτουργίας. 

Αναπαραγωγή Super Audio CD 
(SACD) 

Υπάρχουν τρεις τύποι δίσκων SACD : μίας 
στρώσης, δύο στρώσεων ή ο υβριδικός 
τύπος δίσκων. Ο υβριδικός δίσκος περιέχει 
στρώσεις Super Audio CD και standard 
audio CD. Μόνο η στρώση του SACD είναι 
δυνατό να αναπαραχθεί σε αυτό το 
σύστημα DVD. 

A Τοποθετήστε ένα SACD.  
 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται 

το μενού δίσκου. 

B Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
 Εάν το SACD αποτελείται από κομμάτια 

πολυκαναλικού και στερεοφωνικού ήχου, 
τα κομμάτια πολυκαναλικού ήχου θα έχουν 
προτεραιότητα στην αναπαραγωγή. 

 Για την αναπαραγωγή κομματιών 
στερεοφωνικού ήχου, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα  για να κάνετε την επιλογή 
σας από το μενού δίσκου και στη συνέχεια 
πατήστε PLAY . 

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός 
κομματιών SACD. 

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής 
λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης του 
λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε. 
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Αναπαραγωγή δίσκου DivX

Αυτό το σύστημα DVD υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή ταινιών DivX, τις οποίες 
μπορείτε να αντιγράψετε από τον 
υπολογιστή σας σε δίσκο CD-R/RW, 
DVD±R/±RW. 

A Τοποθετήστε ένα δίσκο DivX.  

B Εάν η ταινία DivX περιέχει εξωτερικό αρχείο 
υποτίτλων, το μενού υποτίτλων θα 
εμφανιστεί στην τηλεόραση για να επιλέξετε. 

 Στην περίπτωση αυτή, πατώντας 
SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο, θα 
ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η 
οθόνη υποτίτλων.   

C Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε PLAY  στο τηλεχειριστήριο.

 Εάν ο δίσκος DivX περιλαμβάνει υπότιτλους 
σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να πατήσετε 
SUBTITLE για να αλλάξετε τη γλώσσα των 
υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή. 

Χρήσιμες συμβουλές: 
– Τα αρχεία υποτίτλων με τις ακόλουθες 
επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.srt, .smi, .sub, 
.ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν 
εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων. 
–  Το όνομα του αρχείου υποτίτλων πρέπει να 
είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου της 
ταινίας. 
–  Το όνομα του αρχείου υποτίτλων μπορεί να 
περιέχει έως και 35 χαρακτήρες. 

Λειτουργίες δίσκου (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής 
λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης του 
λογισμικού εγγραφής και συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε. 
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Επιλογές μενού συστήματος DVD

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης 
DVD 

Η ρύθμιση αυτού του συστήματος DVD 
εκτελείται μέσω της τηλεόρασης, δίνοντάς 
σας τη δυνατότητα προσαρμογής του 
συστήματος DVD ώστε να ταιριάζει στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. 

A Σε λειτουργία ‘DISC’, πατήστε SYSTEM 
MENU. 
 Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης του 

συστήματος. 

B Πατήστε   για να επιλέξετε μία από τις 
σελίδες του μενού ρύθμισης και πατήστε 
OK. 

 Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο { Preference Page } (Σελίδα 
προτιμήσεων), πατήστε SYSTEM MENU 
για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το 
μενού. Πατήστε  (ΔΙΑΚΟΠΗ) δύο φορές 
πριν πατήσετε το κουμπί SYSTEM MENU 
ξανά.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε  για να 
μεταβείτε σε αυτήν.

D Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να 
αλλάξετε, πατήστε OK για επιβεβαίωση και 
στη συνέχεια μεταβείτε στο προηγούμενο 
επιλεγμένο στοιχείο. 

 Οδηγίες και επεξηγήσεις των επιλογών 
παρέχονται στις παρακάτω σελίδες. 

 Εάν μια επιλογή του μενού δεν είναι 
ενεργοποιημένη, σημαίνει ότι η 
συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη 
ή ότι δεν είναι δυνατό να αλλάξει στην 
τρέχουσα κατάσταση. 

E Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU. 

δείτε 
σελίδα 38 

δείτε 
σελίδα 39 

δείτε 
σελίδα 40 

δείτε 
σελίδα 43 

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Screen Saver
DIVX(R) VOD Code

 

Audio Setup Page

Analog Output
HDMI Audio
Speaker Setup
CD Upsampling
Night Mode
Lip Sync
 

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default
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Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα γενικών ρυθμίσεων (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις) 

Δεν έχουν όλοι οι δίσκοι διαβάθμιση ή κωδικό από τον κατασκευαστή του 
δίσκου. Μπορείτε να εμποδίσετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου 
δίσκου κλειδώνοντας το δίσκο. Μπορούν να κλειδωθούν μέχρι και 40 
δίσκοι. 

{ Lock } (Κλείδωμα) – Επιλέξτε το για να μπλοκάρετε την 
αναπαραγωγή του τρέχοντα δίσκου. Η 
πρόσβαση σε μπλοκαρισμένο δίσκο 
απαιτεί την εισαγωγή ενός εξαψήφιου 
κωδικού. Ο προεπιλεγμένος κωδικός 
πρόσβασης είναι ‘136900’ (δείτε 
“Ρυθμίσεις σελίδας προτιμήσεων βίντεο – 
Κωδικός πρόσβασης’).

{ Unlock } (Ξεκλείδωμα) – Μπορούν να αναπαραχθούν όλοι οι δίσκοι. 

Επιλέγει τη γλώσσα προτίμησής σας για την προβολή μενού επί της 
οθόνης του συστήματος DVD. 

Η προφύλαξη οθόνης θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη φθορά της 
οθόνης της τηλεόρασής σας. 

{ On } (Ενεργοποίηση) – Απενεργοποιεί την οθόνη της τηλεόρασης, 
όταν η αναπαραγωγή έχει διακοπεί 
οριστικά ή προσωρινά για περισσότερο 
από 15 λεπτά. 

{ Off } (Απενεργοποίηση) – Απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης 
οθόνης. 

Η Philips σάς παρέχει τον κωδικό εγγραφής DivX® VOD (Βίντεο κατ’ 
απαίτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε και να αγοράσετε 
βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD. Πατήστε  για να 
δείτε τον κωδικό εγγραφής και OK για έξοδο. 

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή να 
ενοικιάσετε βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD στη διεύθυνση “www.
divx.com/vod”. Ακολουθήστε τις οδηγίες και αντιγράψτε το βίντεο από 
τον υπολογιστή σας σε δίσκο CD-R/RW για αναπαραγωγή στο παρόν 
σύστημα DVD. 

Σημείωση: Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να 
αναπαραχθούν μόνο σε αυτό το σύστημα DVD. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.divx.com/vod. 

Disc Lock
(Κλείδωμα δίσκου)

OSD language
(Γλώσσα εμφάνισης 
στην οθόνη)

Screen Saver 
(Προφύλαξη οθόνης)

DIVX(R) VOD code 
(Κωδικός DIVX(R) 
VOD) 
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Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα ρύθμισης ήχου (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις) 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την αναλογική έξοδο έτσι 
ώστε να ταιριάζει με τη δυνατότητα αναπαραγωγής του συστήματος DVD. 

{ Stereo } (Στερεοφωνικός) – Επιλέξτε το για να αλλάξετε την 
έξοδο καναλιού σε στερεοφωνική, 
ώστε να εξέρχεται ο ήχος μόνο 
από τα μπροστινά ηχεία και το 
υπογούφερ. 

{ Multi-channel } (Πολυκαναλικός) – Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε 
την έξοδο περιβάλλοντος ήχου από 
όλα τα ηχεία (εκτός από το ΠΙΣΩ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ) και το υπογούφερ.

{ 6.1 Multi-channel } – Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε 
την έξοδο περιβάλλοντος ήχου από 
όλα τα ηχεία και το υπογούφερ.

Για συνδέσεις HDMI, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές εξόδου ήχου HDMI. 
Οι διαθέσιμες επιλογές θα εμφανιστούν μόλις πραγματοποιήσετε τη 
σύνδεση της συσκευής HDMI. (δείτε σελίδα 19). 

Το σύστημα DVD και η συσκευή εισόδου μπορεί να χρειαστούν 
κάποιο χρονικό διάστημα για να επικοινωνήσουν και να τεθούν σε 
λειτουργία.

{ Off } (Απενεργοποίηση) – Επιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε την 
έξοδο ήχου HDMI.

{ All } (Όλα) – Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει το σύστημα 
DVD σε πολυκαναλικό αποκωδικοποιητή/
δέκτη.

{ PCM Only } (Μόνο PCM) – Επιλέξτε το αν η τηλεόραση ή ο δέκτης 
δεν διαθέτουν δυνατότητα 
αποκωδικοποίησης πολυκαναλικού ήχου.  

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του ήχου ανάλογα με 
το περιβάλλον και τη ρύθμιση.

{ Speaker Volume } (Ένταση ήχου ηχείων)  –  Αποκτήστε πρόσβαση στο 
μενού ρύθμισης του επιπέδου των ηχείων. 
Ανατρέξτε στο “Βήμα 5: Ρύθμιση των 
καναλιών των ηχείων”.

{ Speaker Delay } (Καθυστέρηση ήχου ηχείων)  –  Αποκτήστε πρόσβαση 
στο μενού ρύθμισης της απόστασης των 
ηχείων. Ανατρέξτε στο “Βήμα 5: Ρύθμιση 
των καναλιών των ηχείων”.

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να βελτιώσετε το ρυθμό δειγματοληψίας 
του CD ήχου χρησιμοποιώντας την προηγμένη διαδικασία ψηφιακού 
σήματος για καλύτερη ποιότητα ήχου. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη 
λειτουργία μετατροπής δειγματοληψίας CD, το σύστημα θα 
πραγματοποιήσει αυτόματα εναλλαγή σε στερεοφωνική λειτουργία. 

Σημείωση: Εάν πατήσετε το κουμπί SURR. στο τηλεχειριστήριο για να 
επιλέξετε την πολυκαναλική λειτουργία, η λειτουργία μετατροπής 
δειγματοληψίας CD θα απενεργοποιηθεί.

Analog Output
(Αναλογική έξοδος)

HDMI Audio

Speaker Setup
(Ρύθμιση ηχείων)

CD Upsampling 
(Μετατροπή 
δειγματοληψίας CD)
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Σελίδα ρύθμισης ήχου (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Σελίδα ρύθμισης βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Επιλέγει το έγχρωμο σύστημα που ταιριάζει με τη συνδεδεμένη 
τηλεόραση. Επιτρέπει την αναπαραγωγή διαφορετικού τύπου δίσκου 
(δίσκου PAL ή NTSC) σε αυτό το σύστημα DVD. Η επιλογή αυτή δεν είναι 
διαθέσιμη εάν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση συμβατή με HDMI.

{ PAL } – Για τηλεόραση συστήματος PAL. 

{ NTSC } – Για τηλεόραση συστήματος NTSC. 

{ Multi } – Για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με 
PAL όσο και με NTSC. 

Το σχήμα της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί για να ταιριάζει με την 
τηλεόρασή σας. 

{ 4:3 Pan Scan } – Για εικόνα με πλήρες ύψος 
και τις πλευρές περικομμένες. 

{ 4:3 Letter Box } –  Για προβολή ‘ευρείας οθόνης’ 
με μαύρες λωρίδες στο πάνω 
και κάτω μέρος. 

{ 16:9 Wide Screen } – Για τηλεόραση ευρείας 
οθόνης (αναλογία καρέ 
16:9). 

Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την αναπαραγωγή του ήχου σε χαμηλή 
ένταση. Οι έξοδοι υψηλής έντασης μαλακώνουν, ενώ οι έξοδοι χαμηλής 
έντασης αυξάνονται σε επίπεδο που μπορεί να ακουστεί. Η συγκεκριμένη 
λειτουργία ισχύει μόνο για δίσκους DVD Video με λειτουργία Dolby Digital. 

{ On } (Ενεργοποίηση) – Ενεργοποιεί τη νυχτερινή λειτουργία. 

{  Off } (Απενεργοποίηση) – Απενεργοποιεί τη νυχτερινή λειτουργία. 
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να 
απολαύσετε τον περιβάλλοντα ήχο στο 
πλήρες δυναμικό εύρος του. 

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το χρόνο 
καθυστέρησης ήχου εάν η αναπαραγωγή βίντεο είναι πιο αργή από τις 
ροές εξόδου ήχου με αποτέλεσμα το συγχρονισμό ομιλίας. 

Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης συγχρονισμού της ομιλίας. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να ρυθμίσετε το χρόνο 
καθυστέρησης για την έξοδο ήχου. 

Night Mode  
(Νυχτερινή λειτουργία)

Lip Sync 
(Συγχρονισμός 
ομιλίας)

 

TV Type
(Τύπος τηλεόρασης) 

TV Display
(Οθόνη της 
τηλεόρασης) 
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Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα ρύθμισης βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, μπορείτε να απολαύσετε εικόνα 
υψηλής ποιότητας με λιγότερο τρεμόπαιγμα. Λειτουργεί μόνο όταν έχετε 
συνδέσει τις υποδοχές Y Pb Pr του κουτιού σύνδεσης στην τηλεόραση που 
υποστηρίζει είσοδο σήματος προοδευτικού βίντεο. Διαφορετικά, μπορεί να 
μην εμφανίζεται εικόνα ή η εικόνα μπορεί να είναι παραμορφωμένη. 
Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει { YUV } 
στην επιλογή { Component } (Συνιστωσών). Ανατρέξτε στην επόμενη 
σελίδα “Σελίδα ρυθμίσεων βίντεο – Βίντεο συνιστωσών” για λεπτομέρειες.

{ Off } (Απενεργοποίηση) – Επιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία προοδευτικής σάρωσης. 

{ On } (Ενεργοποίηση) – Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία προοδευτικής σάρωσης. 

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται εικόνα, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για 
να γίνει αυτόματη επαναφορά. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε την 
προοδευτική σάρωση ως εξής:
1) Πατήστε ç EJECT στο σύστημα DVD.
2) Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
3) Πατήστε το SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο. 

Το σύστημα DVD παρέχει τρία προκαθορισμένα σετ ρυθμίσεων 
χρωμάτων εικόνας και μια προσωπική ρύθμιση, την οποία μπορείτε να 
ορίσετε μόνος σας. 

{ Standard } (Τυπικό) – Ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.  
{  Bright } (Φωτεινό) – Ρύθμιση έντονων χρωμάτων. 
{ Soft } (Απαλό) – Ρύθμιση ζεστών χρωμάτων. 
{ Personal } (Προσωπικό) –  Με τη ρύθμιση αυτή μπορείτε να 

προσαρμόσετε το χρώμα της εικόνας 
όπως το θέλετε ρυθμίζοντας τη 
φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση 
και το χρώμα (κορεσμός). 

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να 
προσαρμόσετε τη ρύθμιση που ταιριάζει 
καλύτερα στις προτιμήσεις σας και 
πατήστε OK για επιβεβαίωση. Για ρύθμιση 
σε μέσο επίπεδο, επιλέξτε { 0 }. 

  { Brightness } (Φωτεινότητα) 
  Αυξήστε αυτή την τιμή για να γίνει πιο 

φωτεινό το χρώμα της εικόνας και 
αντίστροφα. 

  { Contrast } (Αντίθεση)
  Αυξήστε αυτή την τιμή για να αυξηθεί η 

ευκρίνεια του χρώματος της εικόνας και 
αντίστροφα. 

  { Tint } (Απόχρωση)
  Αυξήστε ή μειώστε την τιμή για να 

αλλάξετε το χρωματικό φάσμα της εικόνας. 
 

  { Color } (Χρώμα)
  Αυξήστε αυτή την τιμή για να βελτιωθεί το 

χρώμα της εικόνας και αντίστροφα.

Progressive
(Προοδευτική 
σάρωση)

Picture Setting 
(Ρύθμιση εικόνας)

 

Brightness

Contrast

Tint

Color

Personal Picture Setup
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Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα ρύθμισης βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο που ταιριάζει με τη σύνδεση βίντεο 
μεταξύ του συστήματος DVD και της τηλεόρασής σας.

{ YUV } – Επιλέξτε το εάν έχετε συνδέσει το κουτί 
σύνδεσης στην τηλεόρασή σας 
χρησιμοποιώντας τις υποδοχές 
σήματος βίντεο συνιστωσών (Y Pb Pr).

{ RGB } – Επιλέξτε το εάν έχετε συνδέσει το κουτί 
σύνδεσης στην τηλεόρασή σας 
χρησιμοποιώντας την υποδοχή SCART.

Παρέχει τις ρυθμίσεις εικόνας για βελτίωση της εμφάνισης και της 
ποιότητας εικόνας κατά την αναπαραγωγή δίσκου. 

{ Wide Screen Format } – (Φορμά ευρείας οθόνης) 
Επιλέγει μια κατάλληλη προβολή στην 
οθόνη. Η λειτουργία αυτή είναι 
διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει { TV 
Display – 16:9 Wide Screen } (Οθόνη 
της τηλεόρασης σε 16:9 Wide Screen).

{ Superwide } (Εξαιρετικά ευρεία)
Επιλέξτε το για προβολή του δίσκου εικόνων 4:3 στην 
τηλεόραση ευρείας οθόνης με μη γραμμική επιμήκυνση (τα 
στοιχεία που βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης επιμηκύνονται 
λιγότερο από αυτά που βρίσκονται στο πλάι).

{ 4:3 Pillar Box }
Επιλέξτε το για προβολή του δίσκου εικόνων 4:3 στην 
τηλεόραση ευρείας οθόνης χωρίς επιμήκυνση. Μαύρες λωρίδες 
θα εμφανίζονται και στις δύο πλευρές της τηλεοπτικής οθόνης.

{ Off } (Απενεργοποίηση)
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή δεν 
πραγματοποιείται καμία προσαρμογή του λόγου διαστάσεων.

    
Σημείωση: Η λειτουργία { Wide Screen Format } (Φορμά ευρείας οθόνης) 
θα απενεργοποιηθεί εάν τηλεόραση συμβατή με HDMI έχει προκαθοριστεί 
στις ρυθμίσεις { 480p } ή { 576p }.

{ HDMI Video } (Βίντεο HDMI) – Επιλέξτε το για περαιτέρω βελτίωση 
της εξόδου βίντεο HDMI.

{ 480p }
Έξοδος προοδευτικής σάρωσης σε 480 γραμμές για 
τηλεόραση NTSC. Επιλέξτε το για απενεργοποίηση της 
λειτουργίας { Wide Screen Format } (Φορμά ευρείας οθόνης).

{ 576p }
Έξοδος προοδευτικής σάρωσης σε 576 γραμμές για 
τηλεόραση PAL. Επιλέξτε το για απενεργοποίηση της 
λειτουργίας { Wide Screen Format } (Φορμά ευρείας οθόνης).

{ 720p } - (εάν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση συμβατή με HDMI) 
Έξοδος προοδευτικής κλιμάκωσης εικόνας σε 720 γραμμές.

{ 1080i } - (εάν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση συμβατή με HDMI) 
Έξοδος πεπλεγμένης κλιμάκωσης εικόνας σε 1080 γραμμές.

Component 
(Συνιστωσών)

HDMI Setup
(Ρύθμιση HDMI)
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Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα προτιμήσεων βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις) 

Επιλέγει την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για την αναπαραγωγή 
DVD. 

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων για την αναπαραγωγή 
DVD. 

Επιλέγει την προτιμώμενη γλώσσα μενού δίσκου για την αναπαραγωγή 
DVD. 
Σημείωση: Αν η ομιλούμενη γλώσσα/γλώσσα υποτίτλων/γλώσσα μενού 
δίσκου που επιλέχθηκε δεν είναι διαθέσιμη στο DVD, θα χρησιμοποιηθεί 
στη θέση της η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου. 

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση σε δίσκους 
που έχουν ξεπεράσει τους περιορισμούς που ορίζετε εσείς. Αυτή η 
ρύθμιση λειτουργεί μόνο στα DVD με αντίστοιχο επίπεδο γονικού ελέγχου 
για ολόκληρο το δίσκο ή για ορισμένες σκηνές του.
1) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα 

διαβάθμισης γονικού ελέγχου, από το 1 έως το 8, και πατήστε OK. 
 Τα επίπεδα διαβάθμισης γονικού ελέγχου εξαρτώνται από την 

εκάστοτε χώρα (το επίπεδο ‘1’ χαρακτηρίζει το λιγότερο ακατάλληλο 
περιεχόμενο και το ‘8’ το αυστηρώς ακατάλληλο περιεχόμενο). Για να 
απενεργοποιήσετε τον γονικό έλεγχο και να επιτρέψετε την 
αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε ‘8’. 

2) Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9 του 
τηλεχειριστηρίου για να εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό. 

 Τα DVD με διαβάθμιση υψηλότερη από το επίπεδο που επιλέξατε δεν 
θα αναπαράγονται, εκτός εάν εισαγάγετε τον ίδιο εξαψήφιο κωδικό. 

Σημείωση: Κάποια DVD δεν είναι κωδικοποιημένα με κάποια 
βαθμολογία, ωστόσο η ταξινόμηση της ταινίας μπορεί να είναι τυπωμένη 
στο εξώφυλλο του Δίσκου. Το χαρακτηριστικό επιπέδων διαβάθμισης δεν 
εμποδίζει την αναπαραγωγή τέτοιων δίσκων. Οι δίσκοι VCD, SVCD και 
CD δεν έχουν ένδειξη επιπέδου, οπότε ο γονικός έλεγχος δεν έχει καμία 
επίδραση σε τέτοιου είδους δίσκους. 

1  Kid Safe
2  G
3  PG
4  PG 13
5  PGR
6  R
7  NC 17
8  Adult

Audio
(Ήχος)

Subtitle
(Υπότιτλοι)

Disc Menu
(Μενού δίσκου)

Parental
(Γονικός έλεγχος)

 

Σελίδα ρύθμισης βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

{ HDMI Video } (Βίντεο HDMI) – Επιλέξτε το για περαιτέρω βελτίωση 
της εξόδου βίντεο HDMI.

{ Auto } 
Η έξοδος εικόνας θα ακολουθήσει αυτόματα την ανάλυση που 
υποστηρίζει η οθόνη.

HDMI Setup
(συνέχεια)
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Επιλογές μενού συστήματος DVD (συνέχεια)

Σελίδα προτιμήσεων βίντεο (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις) 

Η δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PCB) ισχύει μόνο για VCD/SVCD. 
Σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε Video CD (2.0) με διαδραστικό τρόπο, 
ακολουθώντας το μενού στην οθόνη.  
{ Off } (Ανενεργό) – Ο δίσκος VCD θα προσπεράσει το 

μενού καταλόγου και θα προβεί σε 
απευθείας αναπαραγωγή από την 
αρχή. 

{ On } (Eνεργό) – Το μενού καταλόγου (αν διατίθεται) 
θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, όταν 
τοποθετήσετε ένα VCD/SVCD. 

Ο Περιηγητής MP3/JPEG μπορεί να οριστεί μόνο εάν υπάρχει 
εγγεγραμμένο μενού στο δίσκο. Σας επιτρέπει να επιλέγετε διαφορετικά 
μενού οθόνης για εύκολη περιήγηση. 
{ Without Menu } (Χωρίς μενού) – Εμφανίζει όλα τα αρχεία που 

περιέχονται στο δίσκο MP3/ Εικόνων. 
{ With Menu } (Με Μενού) – Εμφανίζει το μενού φακέλων του 

δίσκου MP3/Εικόνων. 

Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται για τον γονικό έλεγχο και το κλείδωμα του 
δίσκου. Εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό για να αναπαράγετε έναν 
απαγορευμένο δίσκο ή αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης. Ο 
προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι ‘136900’. Για να αλλάξετε τον 
κωδικό πρόσβασης: 

1) Πατήστε OK για αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού αλλαγής του 
κωδικού πρόσβασης.

2) Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9 στο 
τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον υφιστάμενο εξαψήφιο κωδικό 
πρόσβασης στο { Old Password } (Παλιός κωδικός πρόσβασης).

  Αν το κάνετε για πρώτη φορά ή εάν ξεχάσατε τον υφιστάμενο κωδικό 
πρόσβασης, πληκτρολογήστε ‘136900’.

3) Εισαγάγετε το νέο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης στο { New Password } 
(Νέος κωδικός πρόσβασης).

4) Εισαγάγετε το νέο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης ξανά στο { Confi rm 
PWD } (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης).

5) Πατήστε το OK για επιβεβαίωση και έξοδο από το μενού.
 
Επιλέγει τον τύπο γραμματοσειράς που υποστηρίζει το εγγεγραμμένο 
αρχείο υποτίτλων DivX. 

{ Standard } (Τυπικό) – Εμφανίζει μια τυπική λίστα μη λατινικών 
γραμματοσειρών υποτίτλων που 
παρέχονται από αυτό το σύστημα DVD. 

{ Others } (Άλλες) – Εμφανίζει άλλες γραμματοσειρές 
υποτίτλων. 

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις επιλογές του 
μενού ρύθμισης και τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις, εκτός του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το 
γονικό έλεγχο και το κλείδωμα του δίσκου. Πατήστε OK για να 
επιβεβαιώσετε την επαναφορά στην προεπιλογή. 

Change Password

Old Password
New Password
Confirm PWD

OK

PBC

MP3/JPEG Nav

Password
(Κωδικός πρόσβασης)

DIVX Subtitle 
(Υπότιτλοι DIVX) 

Default
(Προεπιλογή)
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Λειτουργίες δέκτη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς 

A Πατήστε το κουμπί SOURCE μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “TUNER FM” 
(ΔΕΚΤΗΣ FM) στην οθόνη ενδείξεων. 

B Πατήστε  /  σύντομα στο 
τηλεχειριστήριο. 

 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 ./ > μέχρι να βρεθεί η 
καλύτερη δυνατή λήψη. 

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός των FM 
χρησιμοποιεί το σύστημα αναμετάδοσης RDS 
(Radio Data System), εμφανίζεται και 
αποθηκεύεται το όνομα RDS

Προρύθμιση ραδιοφωνικών 
σταθμών 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 40 
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
FM 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

Χρήσιμες συμβουλές:
– Το σύστημα θα πραγματοποιήσει έξοδο από 
τη λειτουργία προρύθμισης εάν δεν πατηθεί 
κανένα κουμπί εντός 20 δευτερολέπτων.
–  Εάν δεν εντοπιστεί έγκυρη συχνότητα κατά 
την εγκατάσταση του δέκτη, εμφανίζεται το 
μήνυμα “PLEASE CHECK FM ANTENNA” 
(ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ FM).

Χρήση αυτόματης εγκατάστασης
Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν 
πραγματοποιείτε προγραμματισμό 
ραδιοφωνικών σταθμών για πρώτη φορά. 
Θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, όταν αποκτήσετε 
πρόσβαση στη λειτουργία δέκτη. Με ένα 
πάτημα του κουμπιού, όλοι οι διαθέσιμοι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται 
αυτόματα.

 AUTO INSTALL ....

 INSTALL TUNER

12

A

B

A Πατήστε SOURCE στην οθόνη του 
συστήματος για να επιλέξετε τη λειτουργία 
TUNER.

 Εμφανίζεται το μήνυμα “AUTO 
INSTALL PRESS PLAY” (ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ).

B Πατήστε και κρατήστε πατημένο το u 

(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΥΣΗ) στην οθόνη του 
συστήματος μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα 
“INSTALL TUNER” (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΕΚΤΗ) στην οθόνη ενδείξεων.

 Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
με ισχυρό σήμα αποθηκεύονται αυτόματα. 

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

Οθόνη ενδείξεων 
του συστήματος 
DVD 



46

E
λληνικά

Λειτουργίες δέκτη (συνέχεια)

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

1 TUNER FM

3 AUTO

2 02

ONON

STANDBY

A Πατήστε το κουμπί SOURCE μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “TUNER FM’ (ΔΕΚΤΗΣ 
FM) στην οθόνη ενδείξεων. 

B Πατήστε   ή χρησιμοποιήστε το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να 
επιλέξετε αριθμό προεπιλεγμένου σταθμού 
με τον οποίο θα ξεκινήσετε. 

C Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
PROGRAM μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 
“AUTO” (ΑΥΤΟΜΑΤΟ).

 Εάν ένας ραδιοφωνικός σταθμός έχει 
αποθηκευτεί σε μία από τις προηγούμενες 
προρυθμίσεις, ο ίδιος ραδιοφωνικός 
σταθμός δεν θα αποθηκευτεί με άλλον 
αριθμό προεπιλογής. 

 Εάν δεν έχει οριστεί αριθμός 
προεπιλογής, η αυτόματη προρύθμιση θα 
ξεκινήσει από την προρύθμιση (1) και θα 
αντικατασταθούν όλες οι προηγούμενες 
προρυθμίσεις σας. 

Χρήση χειροκίνητης προρύθμισης
Χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη 
προρύθμιση για να αποθηκεύσετε μόνο 
τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. 

A Συντονιστείτε στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε “Συντονισμός σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς”). 

B Πατήστε PROGRAM. 

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να 
επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής στον 
οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον 
τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό. 

D Πατήστε ξανά PROGRAM για αποθήκευση. 

Επιλογή ενός προεπιλεγμένου 
ραδιοφωνικού σταθμού 

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να 
επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής (ή 
χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο). 

 Θα εμφανιστεί ο αριθμός 
προεπιλεγμένου σταθμού ακολουθούμενος 
από τη ραδιοφωνική συχνότητα. 

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου 
ραδιοφωνικού σταθμού 

A Στη λειτουργία δέκτη, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα   στο τηλεχειριστήριο για να 
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό 
σταθμό. 

B Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι 
να εμφανιστεί το μήνυμα “PRESET 
DELETED” (Η ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ).

 Ο ραδιοφωνικός σταθμός συνεχίζει να 
αναπαράγεται αλλά έχει διαγραφεί από τη 
λίστα προεπιλογών. 

Οθόνη ενδείξεων 
του συστήματος

(μόνο για παράδειγμα) 
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Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης

Επιλογή περιβάλλοντος ήχου

 Πατήστε SURR. (SURROUND) για να 
επιλέξετε : MULTI-CHANNEL 
(ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΣ) ή STEREO 
(ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΣ). 

 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, Dolby Digital EX, DTS (Digital 
Theatre Systems) Surround και Dolby Pro 
Logic II.

 Οι στερεοφωνικές μεταδόσεις ή 
εγγραφές θα παράγουν τα ίδια εφέ 
καναλιού περιβάλλοντος ήχου όταν η 
αναπαραγωγή γίνεται σε λειτουργία 
περιβάλλοντος ήχου. Ωστόσο, οι 
μονοφωνικές (ήχος ενός καναλιού) πηγές 
δεν θα αναπαράγουν ήχο από τα 
περιβάλλοντα ηχεία. 

Χρήσιμη συμβουλή: 
– Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 
περιβάλλοντος ήχου εάν το μενού ρύθμισης 
του συστήματος είναι ενεργοποιημένο. 

Προσαρμογή του επιπέδου 
μπάσων/ πρίμων 

Οι λειτουργίες BASS (χαμηλή συχνότητα) 
και TREBLE (υψηλή συχνότητα) σας δίνουν 
τη δυνατότητα να ορίσετε ρυθμίσεις στον 
επεξεργαστή ήχου. 

A Πατήστε BASS ή TREBLE στο 
τηλεχειριστήριο. 

B Εντός πέντε δευτερολέπτων, 
χρησιμοποιήστε το VOL +/- για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο μπάσων ή 
πρίμων ( MIN, -2, -1, 0, +1, +2 ή MAX). 

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

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 για να επιλέξετε από τα 
διαθέσιμα ηχητικά εφέ. 

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων βίντεο ή σε 
λειτουργία TV, μπορείτε να επιλέξετε:
CONCERT (ΣΥΝΑΥΛΙΑ), DRAMA 
(ΔΡΑΜΑ), ACTION (ΔΡΑΣΗ) ή SCI-FI 
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ).

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων βίντεο ή σε 
λειτουργία TUNER ή AUX/DI, μπορείτε να 
επιλέξετε: ROCK (ΡΟΚ), DIGITAL 
(ΨΗΦΙΑΚΗ), CLASSIC (ΚΛΑΣΣΙΚΗ) ή 
JAZZ (ΤΖΑΖ).

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

Κουμπί ελέγχου της 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 να απενεργοποιήσετε προσωρινά 
τον ήχο 

 Πατήστε MUTE H στο τηλεχειριστήριο. 
 Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο 

και εμφανίζεται η ένδειξη “MUTE” 
(ΣΙΓΑΣΗ). 

 Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε 
ξανά MUTE H ή αυξήστε το επίπεδο 
έντασης. 
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Κουμπιά ελέγχου ήχου και έντασης (συνέχεια)

Χρήση του τηλεχειριστηρίου 
για χειρισμό της τηλεόρασης 
‘Philips’ 

1

4

2

3

ONON

STANDBY

A Πατήστε το κουμπί SOURCE μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη “TV” (Τηλεόραση) στην 
οθόνη ενδείξεων.

B Πατήστε ./ > ή χρησιμοποιήστε το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να 
επιλέξετε το τηλεοπτικό κανάλι.

C Πατήστε TV VOL +/- για να 
προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης της 
τηλεόρασης. 

D Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
STANDBY 2 για να κλείσετε την 
τηλεόρασή σας. 

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

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

A Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
DIM στο τηλεχειριστήριο μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η ένδειξη 
“SLEEP XX” (XX = 15, 30, 45, 60 ή OFF). 

B Για να επιλέξετε την επόμενη τιμή για το 
χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί DIM 
ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία χρονοδιακόπτη 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, έως ότου 
εμφανιστεί η προρυθμισμένη επιθυμητή 
ώρα απενεργοποίησης. 

 Η ένδειξη ‘SLEEP’ (ΥΠΝΟΣ) θα 
εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων, εκτός εάν 
επιλεγεί το “OFF” (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). 

 Πριν μεταβεί το σύστημα στη λειτουργία 
αναμονής, εμφανίζεται μια αντίστροφη 
μέτρηση 10 δευτερολέπτων. 
 “SLEEP10”  “SLEEP 9”....   
 “SLEEP1”  “SLEEP”

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη  
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 

DIM έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “OFF” 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή πατήστε το κουμπί 
STANDBY 2. 

Οθόνη ενδείξεων του 
συστήματος επιπέδων 
φωτεινότητας 

 Σε οποιαδήποτε ενεργή λειτουργία, πατήστε 
DIM στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας:  

DIM 1 : φωτεινότητα 70%
DIM 2 : φωτεινότητα 50%
DIM 3 : φωτεινότητα 25%
DIM OFF : κανονική φωτεινότητα
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Προδιαγραφές
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ  
Ισχύς εξόδου  800 W 

Μπροστινό αριστερό /δεξί  125 W / κανάλι
Μπροστινό κεντρικό   125 W / κανάλι
Πίσω αριστερό/δεξί   85 W / κανάλι
Πίσω κεντρικό   105 W / κανάλι
Υπογούφερ   150 W / κανάλι 

Απόκριση συχνοτήτων  20 Hz – 6 kHz / –3 dB 
Λόγος σήματος προς θόρυβο > 65 dB (CCIR) 
Ευαισθησία εισόδου 
– Είσοδος AUX  1000 mV 
– Είσοδος TV  500 mV

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΤΗ 
Εύρος συντονισμού   FM 87,5 – 108 MHz 
  (50 kHz) 
Ευαισθησία δέκτη κατά τη 
διάρκεια της ελάχιστης 
λήψης 26 dB  FM 20 dB 
Λόγος απόρριψης ειδώλου FM 25 dB 
Λόγος απόρριψης 
συχνότητας-ειδώλου  FM 60 dB 
Λόγος σήματος προς θόρυβο FM 60 dB 
Λόγος συμπίεσης AM  FM 30 dB 
Αρμονική παραμόρφωση  FM Stereo 3% 
Απόκριση συχνοτήτων  FM 180 Hz – 10 kHz  

 / ±6 dB 
Στερεοφωνικός διαχωρισμός FM 26 dB (1 kHz) 
Στερεοφωνικό όριο  FM 23,5 dB 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ 
Τύπος λέιζερ  Ημιαγωγός 
Διάμετρος δίσκου  12 cm / 8 cm 
Αποκωδικοποίηση βίντεο  MPEG-1 / MPEG-2 /  

 MPEG-4 / DivX 3.11,  
 4.x, 5.x και 6.0 / DivX 

Βίντεο DAC  12 Bits / 108 MHz 
Σύστημα σημάτων   PAL / NTSC 
Φορμά βίντεο  4:3 / 16:9 
Βίντεο S/N   56 dB (ελάχιστο) 
Έξοδος σύνθετου βίντεο   1.0 Vp-p, 75 W 
DAC ήχου  24 Bits / 96 kHz 
Απόκριση συχνοτήτων   4 Hz – 20 kHz 

 (44,1 kHz) 
  4 Hz – 22 kHz 

 (48 kHz) 
  4 Hz – 44 kHz 

 (96 kHz) 
PCM  IEC 60958 
Dolby Digital  IEC 60958, 

 IEC 61937 
DTS  IEC 60958, 

 IEC 61937 
Μετατροπέας SACD D/A   PCM 
Συχνότητα αποκοπής SACD  50 kHz 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Εύρος τιμών τροφοδοσίας 
ρεύματος:  220 – 230 V, 50 Hz 
Κατανάλωση ρεύματος  15 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή < 0,5 W 
Διαστάσεις (π x υ x β) 273  x  284 x  144 mm
Βάρος 2,8 κιλά 

ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ AV 
Εύρος τιμών τροφοδοσίας 
ρεύματος 220 – 230 V, 50 Hz 
Κατανάλωση ρεύματος 150 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή < 0,5 W  
Σύστημα Σύστημα ανάκλασης 

μπάσων 
Σύνθετη αντίσταση 4 �
Οδηγοί ηχείων 165 mm (6,5”) γούφερ 
Απόκριση συχνοτήτων 30 Hz – 120 Hz 
Διαστάσεις (π x υ x β) 300 x 399 x 300 mm 
Βάρος 12 κιλά 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ ΗΧΕΙΑ 
Σύστημα Αμφίδρομο σύστημα 

κλειστού κιβωτίου 
Σύνθετη αντίσταση 6 �
Οδηγοί ηχείων Γούφερ με επίπεδο κώνο 

2 x (3”x3”) + τουίτερ 
τύπου ribbon 1 x (1”x 4”) 

Απόκριση συχνοτήτων  120 Hz + 20 kHz 
Διαστάσεις (π x υ x β)  106 x 1220 x 32 mm 
 (ύψος με βάση)
Βάρος 4,75 κιλά/έκαστο (με 

βάση) 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ/ ΠΙΣΩ ΗΧΕΙΑ 
Σύστημα Αμφίδρομο σύστημα 

κλειστού κιβωτίου 
Σύνθετη αντίσταση 6 �
Οδηγοί ηχείων Γούφερ με επίπεδο κώνο 

2 x (3”x3”) + 1 x (1”x 4”) 
τουίτερ τύπου ribbon 

Απόκριση συχνοτήτων 120 Hz + 20 kHz 
Διαστάσεις (π x υ x β) 497 x 139 x 32 mm 
  (ύψος με βάση)
Βάρος 1,5 κιλά/έκαστο (με βάση) 

ΚΟΥΤΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΕΚΤΗ AV 
Εύρος τιμών τροφοδοσίας 
ρεύματος:  110 – 240 V, 50 – 60 Hz 
Κατανάλωση ρεύματος 60 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή < 0,5 W  
Διαστάσεις (π x υ x β)  242,5 x 157 x 117,5 mm 
Βάρος 1,56 κιλά 

ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Διαστάσεις (π x υ x β)  182 x 35 x 62 mm 
Βάρος 0,27 κιλά 

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 το σύστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 

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

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με 
ρεύμα.

Δεν προβάλλεται εικόνα.

Πλήρως παραμορφωμένη ή 
ασπρόμαυρη εικόνα

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης δεν 
είναι δυνατό να αλλάξει, αν και έχετε 
ρυθμίσει την οθόνη της τηλεόρασης. 

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι 
παραμορφωμένος. 

– Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου 
ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.

– Πατήστε το κουμπί 2 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) που 
βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του συστήματος DVD για 
να το ενεργοποιήσετε.

– Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για την 
επιλογή του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο. Αλλάζετε το 
κανάλι τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη DVD.

– Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε λειτουργία 
δίσκου.

– Αν η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης είναι 
ενεργοποιημένη αλλά η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν 
υποστηρίζει προοδευτικά σήματα ή τα καλώδια δεν είναι 
σωστά συνδεδεμένα, ανατρέξτε στις σελίδες 25~26 για 
οδηγίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε σωστά τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης όπως περιγράφεται παρακάτω:
1) Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης 

στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
πεπλεγμένης σάρωσης.

2) Πατήστε ç ΕΞΑΓΩΓΗ στο σύστημα DVD.
3) Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
4) Πατήστε το SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.

– Εάν συμβεί αυτό κατά την αλλαγή της ρύθμισης ‘TV TYPE’ 
(ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ), περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για 
την αυτόματη επαναφορά του συστήματος.

– Εάν αυτό συμβεί κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας 
προοδευτικής σάρωσης, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για 
αυτόματη επαναφορά.

– Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο.
– Μερικές φορές είναι πιθανό να εμφανίζεται παραμόρφωση 

της εικόνας σε μικρό βαθμό. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

– Καθαρίστε το δίσκο.

– Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στο δίσκο DVD.
– Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η 

αλλαγή του λόγου διαστάσεων.

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

πατήστε το κουμπί SOURCE για να ορίσετε τη σωστή πηγή 
εισόδου (για παράδειγμα TV ή AUX/DI), προκειμένου να 
επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θέλετε να αναπαράγεται 
ο ήχος μέσω του συστήματος DVD.

 Πρόβλημα Λύση 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση 
ορισμένων λειτουργιών όπως των 
Angles (Γωνίες), Subtitles 
(Υπότιτλοι) ή multi-language Audio 
(πολύγλωσσος ήχος). 

Αδύνατη η επιλογή ορισμένων 
στοιχείων στο μενού ρύθμισης ή το 
μενού του συστήματος. 

Το σύστημα DVD δεν ξεκινά την 
αναπαραγωγή. 

Δεν υπάρχει εφέ περιβάλλοντος 
ήχου από τα ηχεία. 

Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι 
καλή. 

Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί 
σωστά. 

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
ταινιών DivX. 

Το σύστημα DVD δεν λειτουργεί. 

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του 
δίσκου που βρίσκεται στην 
υποδοχή δίσκου.

– Οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο DVD.
– Απαγορεύεται η αλλαγή της ομιλούμενης γλώσσας ή της 

γλώσσας υποτίτλων σε αυτό το DVD.

– Πατήστε το κουμπί  ΔΙΑΚΟΠΗ δύο φορές πριν επιλέξετε το 
μενού ρύθμισης του συστήματος.

– Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δίσκου, ορισμένα στοιχεία 
μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.

– Τοποθετήστε ένα δίσκο με δυνατότητα ανάγνωσης με την 
πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. Το DVD+R/CD-R 
πρέπει να ολοκληρωθεί.

– Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το έγχρωμο σύστημα (PAL ή 
NTSC) και τον κωδικό περιοχής.

– Ελέγξτε για τυχόν γρατσουνιές ή μουτζούρες στο δίσκο.
– Πατήστε SYSTEM MENU για να απενεργοποιήσετε την 

οθόνη του μενού ρύθμισης του συστήματος.
– Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό προκειμένου 

να αλλάξετε το επίπεδο γονικού ελέγχου ή να ξεκλειδώσετε 
τον δίσκo για αναπαραγωγή.

– Η υγρασία ενδέχεται να έχει συμπυκνωθεί στο εσωτερικό του 
συστήματος. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε 
λειτουργία για περίπου μία ώρα.

– Πατήστε το κουμπί SURR. για να επιλέξετε μια 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 του συστήματος 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 (για παράδειγμα, SOURCE) πριν 
πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ( , ., >).

– Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το 
σύστημα.

– Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
– Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα 

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

– Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σε 
λειτουργία ‘Home Theatre’ με κωδικοποιητή DivX 5.x/6.x.

– Αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για 
λίγα λεπτά. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και 
προσπαθήστε να το χειριστείτε όπως συνήθως.

– Πατήστε και κρατήστε πατημένο του κουμπί  ΔΙΑΚΟΠΗ 
στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε τα αριθμητικά 
πλήκτρα “2”, “5” και “9”.
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 Πρόβλημα Λύση 

Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

Χωρίς έξοδο ήχου HDMI.

Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI.

Yπάρχουν παρεμβολές στα πίσω 
ηχεία HTS9800W ή στο υπάρχον 
ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας.

–  Δεν θα παραχθεί κανένας ήχος από την έξοδο HDMI, εάν η 
συσκευή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα είναι 
συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI/HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection).

–  Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων SACD ή DVD-
Μουσικής που διαθέτουν προστασία από αντιγραφή μέσω 
της σύνδεσης HDMI.

– Σύνδεση HDMI μπορεί να γίνει μόνο με συσκευές που είναι 
εξοπλισμένες με το πρότυπο HDMI μέσω HDCP (High 
Bandwidth Digital Content Protection.) Εάν θέλετε να 
συνδέσετε ένα βύσμα DVI (που διαθέτει HDCP), θα 
χρειαστείτε ένα διαφορετικό προσαρμογέα (DVI σε HDMI).

–  Βεβαιωθείτε πως η ανάλυση του συστήματος DVD είναι ίδια 
με τη συσκευή που συνδέσατε με το πρότυπο HDMI. 
Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις HDMI.

– Πρέπει να μεταβείτε σε άλλη συχνότητα καναλιού για να 
αποφύγετε τις παρεμβολές στο εύρος ζώνης από άλλες 
ασύρματες συσκευές.

– Για να αλλάξετε τη συχνότητα καναλιού, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOUND στο τηλεχειριστήριο 
για 5 δευτ.

– Θα δείτε τους αριθμούς καναλιών (1- 4) να αναβοσβήνουν 
στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος DVD.

} 
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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.

Αναλογία εικόνας: Η αναλογία ανάμεσα στην 
κατακόρυφη και την οριζόντια πλευρά της 
εμφανιζόμενης εικόνας. Η αναλογία της οριζόντιας 
προς την κατακόρυφη πλευρά στις συμβατικές 
τηλεοράσεις είναι 4:3 και η αντίστοιχη στις ευρείες 
οθόνες είναι 16:9.

Υποδοχές AUDIO OUT: Κόκκινες και λευκές 
υποδοχές στο πίσω μέρος του συστήματος DVD 
που στέλνουν ήχο σε άλλο σύστημα (τηλεόραση, 
στερεοφωνικό, κτλ).

Ρυθμός bit: Η ποσότητα δεδομένων που 
χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει μια δεδομένη 
διάρκεια μουσικής και μετριέται σε kilobits ανά 
δευτερόλεπτο ή kbps. Ή η ταχύτητα στην οποία 
πραγματοποιείτε εγγραφή. Γενικά, όσο 
μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός bit ή η ταχύτητα 
εγγραφής τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα ήχου. 
Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι ρυθμοί bit χρησιμοποιούν 
μεγαλύτερο χώρο σε ένα δίσκο.

Κεφάλαιο: Ενότητες ταινίας ή μουσικού κομματιού 
σε ένα DVD που είναι μικρότερες από τους τίτλους. 
Κάθε τίτλος αποτελείται από περισσότερα του ενός 
κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί ένας 
αριθμός κεφαλαίου που σας επιτρέπει να 
εντοπίσετε το κεφάλαιο που θέλετε.

Υποδοχές εξόδου σήματος βίντεο 
συνιστωσών: Υποδοχές στο πίσω μέρος του 
συστήματος DVD που στέλνουν σήμα βίντεο 
υψηλής ποιότητας σε τηλεόραση που διαθέτει 
αντίστοιχες υποδοχές εισόδου σήματος βίντεο 
συνιστωσών (R/G/B, Y/Pb/Pr κλπ.).

Μενού δίσκου: Μια επιλογή προβολής στην 
οθόνη που επιτρέπει επιλογή εικόνων, ήχων, 
υποτίτλων, πολλαπλών γωνιών θέασης κτλ για 
εγγραφή σε ένα DVD.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x: Ο κωδικός DivX είναι μια 
τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο 
MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως 
ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την 
DivXNetworks Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπιέζει 
αρκετά τα ψηφιακά βίντεο ώστε να είναι δυνατή η 
μεταφορά τους μέσω του Internet, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital: Ένα σύστημα περιβάλλοντος ήχου 
που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby 
Laboratories και εμπεριέχει μέχρι και έξι κανάλια 
ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερό και δεξί, 
περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και 
υπογούφερ).

Dolby Digital EX: Ένα σύστημα περιβάλλοντος 
ήχου που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια 
Dolby Laboratories και εμπεριέχει μέχρι και επτά 
κανάλια ψηφιακού ήχου (μπροστινό αριστερό και 
δεξί, περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό 
μπροστινό και πίσω 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 ιδανικά κατάλληλο για 
να φέρει την surround εμπειρία στον automotive 
ήχο. Εφόσον ο συμβατικός προγραμματισμός 
περιβάλλοντος ήχου είναι πλήρως συμβατός με 
τους αποκωδικοποιητές Dolby Surround Pro Logic 
II, τα ηχητικά κομμάτια μπορούν να 
κωδικοποιούνται συγκεκριμένα ώστε να 
αξιοποιείται πλήρως η αναπαραγωγή Pro Logic II, 
καθώς και τα αριστερά και δεξιά κανάλια 
περιβάλλοντος ήχου. (Αυτό το υλικό είναι επίσης 
συμβατό με τυπικούς αποκωδικοποιητές Pro 
Logic).

DTS: Ψηφιακά Συστήματα Αιθουσών. Είναι ένα 
σύστημα περιβάλλοντος ήχου, διαφορετικό από το 
Dolby Digital. Τα φορμά αναπτύχθηκαν από 
διαφορετικές εταιρείες.

HDMI: Το πρότυπο HDMI (Διασύνδεση 
Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι μια ψηφιακή 
διασύνδεση υψηλής ταχύτητας που μπορεί να 
μεταδώσει ασυμπίεστο σήμα βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. 
Παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως 
απαλλαγμένη από θόρυβο. Η διασύνδεση HDMI 
είναι πλήρως συμβατή με προγενέστερες 
συσκευές DVI. Όπως απαιτείται από το πρότυπο 
HDMI, εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση σε προϊόντα 
HDMI ή DVI χωρίς HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) δεν θα υπάρξει έξοδος 
σήματος βίντεο ή ήχου.

HDCP: (High-bandwidth Digital Content 
Protection) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που 
παρέχει ασφαλή μετάδοση ψηφιακού 
περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών συσκευών (για 
την αποτροπή της κλοπής πνευματικής 
ιδιοκτησίας.)
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JPEG: Ένα πολύ σύνηθες φορμά ψηφιακής 
ακίνητης εικόνας. Ένα σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ακίνητων εικόνων που προτάθηκε από 
το Joint Photographic Expert Group, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από μικρή μείωση της ποιότητας 
της εικόνας παρά την υψηλή αναλογία συμπίεσης.

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.

Γονικός έλεγχος: Περιορίζει την αναπαραγωγή 
δίσκων ανάλογα με την ηλικία του χρήστη ή το 
επίπεδο περιορισμού που ισχύει σε κάθε χώρα. Ο 
περιορισμός ποικίλει από δίσκο σε δίσκο. Όταν 
ενεργοποιηθεί, η αναπαραγωγή δεν θα 
επιτρέπεται αν το επίπεδο του λογισμικού είναι 
υψηλότερο από το επίπεδο που έχει ορίσει ο 
χρήστης.

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC): Αναφέρεται στο 
σήμα που εγγράφεται σε βίντεο CD ή SVCD για 
έλεγχο της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιώντας 
οθόνες μενού που έχουν εγγραφεί σε Video CD ή 
SVCD, το οποίο υποστηρίζει τη δυνατότητα PBC, 
μπορείτε να απολαύσετε διαδραστική 
αναπαραγωγή και αναζήτηση.

Προοδευτική σάρωση: Εμφανίζει ταυτόχρονα 
όλες τις οριζόντιες γραμμές μιας εικόνας σε ένα 
μόνο πλαίσιο. Το σύστημα αυτό μπορεί να 
μετατρέψει τη διαδοχική σάρωση ενός DVD σε 
προοδευτική, καθιστώντας δυνατή τη σύνδεση σε 
οθόνη με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης. Το 
σύστημα αυξάνει σημαντικά την κατακόρυφη 
ανάλυση.

Κωδικός περιοχής: Σύστημα που επιτρέπει την 
αναπαραγωγή δίσκων μόνο στην καθοριζόμενη 
περιοχή. Η συσκευή αυτή αναπαράγει μόνο 
δίσκους που έχουν συμβατούς κωδικούς περιοχής. 
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της 
συσκευής σας από την ετικέτα του προϊόντος. 
Ορισμένοι δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες 
από μία περιοχές (ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές).

Γλωσσάρι (συνέχεια)

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.

Τίτλος: Το μεγαλύτερο τμήμα μιας ταινίας ή 
μουσικού θεάματος σε ένα DVD. Σε κάθε τίτλο 
αντιστοιχεί ένας αριθμός τίτλου, ο οποίος σας 
επιτρέπει να εντοπίσετε τον τίτλο που θέλετε.

Υποδοχή VIDEO OUT: Η κίτρινη υποδοχή στο 
πίσω μέρος του συστήματος DVD που μεταβιβάζει 
την εικόνα της ταινίας DVD στην τηλεόραση.

WMA: To WMA είναι συντομογραφία του Windows 
Media Audio και αναφέρεται σε μια τεχνολογία 
συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί από την 
Microsoft Corporation. Τα δεδομένα WMA 
μπορούν να κωδικοποιηθούν με χρήση του 
Windows Media Player έκδοση 9 ή του Windows 
Media Player για Windows XP. Τα αρχεία 
αναγνωρίζονται από την επέκταση του αρχείου 
τους “.wma” ή “.WMA”.
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