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Τι περιέχεται στη συσκευασία;
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Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το σύστημα 
Home Cinema DVD της Philips.

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τηδιεύθυνση
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Έλεγχος EasyLink
Αυτή η λειτουργία διατίθεται εάν η μονάδα Home Cinema 
DVD έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/συσκευή συμβατή με 
HDMI CEC μέσω καλωδίου HDMI. Επιτρέπει την 
ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των 
συνδεδεμένων συσκευών σε συγκεκριμένες εντολές με το 
πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.
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A Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην 
τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε το 
εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.

B Μπορείτε να απολαύσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα [ Auto Wake-up TV ] 
(Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)
A Πατήστε PLAY.  
 Ενεργοποιεί τη μονάδα και ξεκινά την αναπαραγωγή 

του δίσκου (εάν εντοπιστεί δίσκος βίντεο). Ταυτόχρονα 
ενεργοποιείται και η τηλεόρασή σας και μεταβαίνει στο 
σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Αυτή η ενέργεια είναι δυνατή μόνο εάν η 
μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Εάν η μονάδα 
βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία, πρέπει να πατήσετε 
DISC και, στη συνέχεια, PLAY για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή του δίσκου.  

Απενεργοποίηση με ένα πάτημα 
[ System Standby ] (Αναμονή συστήματος)
A Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 2. 
  Απενεργοποιεί όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.   

Σημείωση Η μονάδα ανταποκρίνεται στην εντολή 
μετάβασης σε κατάσταση αναμονής από άλλη συμβατή 
με HDMI CEC τηλεόραση/συσκευές. 

Εναλλαγή εισόδου ήχου με ένα πάτημα
Η μονάδα έχει δυνατότητα απόδοσης σημάτων ήχου 
από ενεργή πηγή και αυτόματης μετάβασης στην 
αντίστοιχη είσοδο ήχου.

Για να έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε αυτή τη 
λειτουργία, συνδέστε καλώδια ήχου από τη μονάδα 
στην τηλεόραση/συσκευές και ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες για να αντιστοιχίσετε τις εισόδους 
ήχου με τις συνδεδεμένες συσκευές. 

A Πατήστε DISC.

B Πατήστε OPTIONS.

C Πατήστε B.

D Επιλέξτε [ EasyLink ] και πατήστε  B.

Screen Saver

DivX(R) VOD Code

Sleep Timer

Display Dim
Disc Lock

OSD Language

EasyLink

Standby Mode

General Setup

Auto Wake-up TV

System Standby

System Audio Control

Audio Input Mapping

E Επιλέξτε [ System Audio Control ] (Έλεγχος ήχου 
συστήματος) > [ On ] (Ενεργοποίηση) και πατήστε 
OK.

F Επιλέξτε [ Audio Input Mapping ] (Αντιστοίχιση 
εισόδου ήχου) OK.

G Επιλέξτε [ OK ] στο μενού και πατήστε OK για να 
ξεκινήσετε τη σάρωση των συσκευών.

H Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, επιλέξτε την είσοδο 
ήχου της μονάδας που χρησιμοποιείται για 
σύνδεση στην τηλεόραση/συσκευή που διαθέτετε 
[π.χ. (AUX1 Input) (Είσοδος AUX1)] και πατήστε B. 

I Επιλέξτε την τηλεόραση/συσκευή (εμφανίζεται η 
μάρκα της) στη δεξιά πλευρά και πατήστε OK.

J  Επαναλάβετε τα βήματα 8~9 για να αντιστοιχίσετε 
τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

K Για έξοδο από το μενού, πατήστε OPTIONS.

Σημείωση Η Philips δεν εγγυάται 100% 
διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι 
συμβατές με HDMI CEC. devices. 

Υπογούφερ

Δορυφορικός δέκτης/
κουτί σύνδεσης καλωδιακής

HDD / DVD Recorder Σύνδεση
Ρύθμιση

Απόλαυση

Απόλαυση

Κουτί σύνδεσης

Home Cinema DVD 
(κύρια μονάδα)

Τηλεχειριστήριο 
και 2 μπαταρίες

1 κεντρικό, 2 μπροστινά 
και 2 πίσω ηχεία

Πανί καθαρισμού 
από μικροφίμπρα

Υπογούφερ Καλώδιο Scart2x Καλώδιο 
ρεύματος

Καλώδιο διασύνδεσης 
(μεταξύ κουτιού σύνδεσης 

και υπογούφερ)

Καλώδιο 
στερεοφωνικού ήχου 

3,5 χιλ. (για MP3 LINK)

Κουτί σύνδεσης

Καλώδιο HDMI  

Καλώδιο λογισμικού

Ταινία με βέλκρο 
(για το κουτί σύνδεσης)

Προαιρετικά 
καλώδια
(δεν απαιτούνται για 
βασική σύνδεση)

Ενσύρματη κεραία FM



1 Σύνδεση 2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής
A Πατήστε 2 για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home 

Cinema DVD.  

B Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το 
σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση  Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι 
προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel 
Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί 
AV, SELECT, °) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου 
βίντεο. 

B Έναρξη ρύθμισης Ambisound
Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα Home Cinema DVD για 
πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη της τηλεόρασης για να ολοκληρώσετε τη 
ρύθμιση.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή στην οθόνη και 
πατήστε B.

B Εμφανίζεται το μήνυμα υποδοχής [ Welcome ] 
(Καλωσήλθατε). Πατήστε B για να συνεχίσετε.

C Εμφανίζεται το μήνυμα [ Room Acoustics ] (Ακουστική 
δωματίου). Επιλέξτε τον τύπο των τοίχων που 
περιβάλλουν το δωμάτιο και πατήστε B για επιλογή.

D Εμφανίζεται το μήνυμα [ Rear Speaker Placement ] 
(Τοποθέτηση πίσω ηχείου). Επιλέξτε τη θέση των 
πίσω ηχείων στο δωμάτιο και πατήστε B για επιλογή.

E Όταν εμφανιστεί η οθόνη [ Complete ] 
(Ολοκληρώθηκε), πατήστε B για έξοδο. 

Σημείωση  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
συσκευής για άλλες επιλογές ρύθμισης.

Βασική σύνδεση
A Τοποθέτηση
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση 
ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Σύνδεση σε τηλεόραση

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI
A Αφαιρέστε το κάλυμμα της κύριας μονάδας 

σπρώχνοντάς το προς τα επάνω και προς τα έξω.

B Συνδέστε το καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI 
OUT στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.

Σημείωση  Η σύνδεση HDMI δεν υποστηρίζει έξοδο 
ήχου από την τηλεόραση στη μονάδα. Απαιτείται 
ξεχωριστή σύνδεση ήχου. 

Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Scart
A Συνδέστε ένα καλώδιο scart από την υποδοχή 

SCART OUT του κουτιού σύνδεσης στην υποδοχή 
SCART IN της τηλεόρασης.

Σημείωση  Για άλλες πιθανές συνδέσεις βίντεο, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν. 

C  Σύνδεση ηχείων

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21
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A Συνδέστε τα ηχεία FRONT LEFT, FRONT RIGHT και 
CENTER στις αντίστοιχες υποδοχές στο υπογούφερ.

B Συνδέστε το καλώδιο ηχείου REAR RIGHT στην 
υποδοχή ηχείου REAR LEFT και, στη συνέχεια, 
συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC.

D  Σύνδεση της κύριας μονάδας, 
του κουτιού σύνδεσης και του 
υπογούφερ

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Ξετυλίξτε το καλώδιο DC από την κύρια μονάδα και 

συνδέστε το στην υποδοχή TO MAIN UNIT που 
βρίσκεται στο κουτί σύνδεσης.

B Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ της 
υποδοχής TO SUBWOOFER του κουτιού σύνδεσης και 
της υποδοχής TO JUNCTION BOX του υπογούφερ.

C  Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το υπογούφερ 
στην πρίζα AC.

Προαιρετική σύνδεση

A Σύνδεση εξόδου ήχου από 
τηλεόραση (ή έλεγχος EasyLink)

Για έξοδο του ήχου της τηλεόρασης από τη μονάδα Home 
Cinema DVD, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) 
από τις υποδοχές AUDIO IN-AUX1 στις υποδοχές AUDIO 
OUT της τηλεόρασης.

AUX 1

AUDIO IN

Σημείωση Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, 
πατήστε επανειλημμένα AUX/DI /MP3 LINK μέχρι στην 
οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη ‘AUX1 INPUT’.

B  Σύνδεση κεραίας ραδιοφώνου
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A Συνδέστε την κεραία FM στην εσωτερική ακίδα της 
υποδοχής 
FM 75 Ω (σε μερικά μοντέλα, αυτό το καλώδιο έχει 
συνδεθεί). Επεκτείνετε την κεραία για βέλτιστη λήψη.

Κουτί σύνδεσης 
(πίσω μέρος)

Κύρια μονάδα 
(πίσω μέρος)

Υπογούφερ 
(πίσω μέρος)

Κουτί σύνδεσης (πίσω μέρος)

Υπογούφερ (πίσω μέρος)

Ή

Κουτί σύνδεσης 
(πίσω μέρος)

Κύρια μονάδα 
(πίσω μέρος) Υπογούφερ (πίσω μέρος)


