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Important notes for users in the U.K.
Mains plug

This apparatus is fi tted with an approved 13 
Amp plug.  To change a fuse in this type of plug 
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.
 

2 Fix new fuse which should be a BS1362  
  5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refi t the fuse cover.

If the fi tted plug is not suitable for your socket 
outlets, it should be cut off and an appropriate 
plug fi tted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should 
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse 
is used, the fuse at the distribution board 
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed of to 
avoid a possible shock hazard should it be 
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with 
the following code: blue = neutral (N), 
brown = live (L).

 As these colours may not correspond with the 
colour markings identifying the terminals in your 
plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal 
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal 
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth 
terminal in the plug, marked E (or e) or 
coloured green (or green and yellow).
       

Before replacing the plug cover, make certain 
that the cord grip is clamped over the sheath of 
the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require 
consent. See Copyright Act 1956 and The 
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

For Customer Use:

Read carefully the information located at the 

bottom or rear of your DVD Recorder and 

enter below the Serial No. Retain this 

information for future reference.

Model No.   DVD RECORDER 510

Serial No.    _______________

 Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er 
derfor ikke frakoplet nettet så lenge 
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller 
elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes 
for regn eller fuktighet.
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VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. 

AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL 

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING 

VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE 

FOR STRÅLING

VARNING 

SYNLIG OCH OSYNLIG 

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR 

ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO! 

AVATTAESSA OLET ALTTIINA 

NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE 

LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO 

SÄTEESEEN

VORSICHT 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE 

LASERSTRAHLUNG WENN 

ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM 

STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION 

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET 

INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE 

EXPOSITION DANGEREUSE AU 

FAISCEAU
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LASER
Type     Semiconductor laser   

      InGaAlP (DVD)

      AIGaAs (CD)

Wave length  658 nm (DVD)

      784 nm (CD)

Output Power  30 mW (DVD+RW write)

       1.0 mW (DVD read)

       0.4 mW (CD read)

This product complies with the radio 
interference requirements of the European 
Community.

This product complies with the 
requirements of the following 
directives and guidelines: 
73/23/EEC + 89/336/EEC + 
93/68/EEC

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved 
åbning når sikkerhedsafbrydere er ude 
af funktion. Undgå utsættelse for 
stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på 
annat sätt än i denna bruksanvisning 
specifi cerats, kan användaren utsättas 
för osynlig laserstrålning, som 
överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge 
stickproppen sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla 
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla 
tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu 
verkko-osa on kytkettynä 
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke 
on pistorasiassa.
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technology that is protected by US patents. 

Use of this copyright protection technology must 

be authorised by Macrovision, and is intended for 

home and other limited viewing uses only, unless 

otherwise authorised by Macrovision. Reverse

engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Number:  4,631,603; 4,819,098; 

4,907,093; 5,315,448; and 6,516,132

Manufactured under license from Dolby 

Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol 

are trademarks of Dolby Laboratories.

SHOWVIEW® is a registered trademark of Gemstar 

Development Corporation. The SHOWVIEW® 

system is manufactured under license from 

Gemstar Development Corporation.

*Available on certain countries only.

 

DivX®, DivX Certifi ed, and associated logos 

are trademarks of DivX, Inc and are used under 

license.

i.Link is also known as ‘FireWire’ and ‘IEEE1394’. 

This connection is used for the transfer of high 

bandwidth digital signals as used by digital video 

(DV) camcorders. It carries all audio and video 

signals via a single cable.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε τη συσκευή. 
Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

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”) από το πίσω και το επάνω μέρος 
της συσκευής και 5 cm (2”) 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.)

Καθαρισμός δίσκων

Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα 
εάν ο δίσκος στο εσωτερικό της συσκευής 
είναι λερωμένος (πάγωμα εικόνας, διακοπές 
στον ήχο, παραμορφώσεις στην εικόνα). Για 
την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων, οι 
δίσκοι θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

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.

Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια
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Πληροφορίες για το προϊόν

Εισαγωγή

Η συσκευή εγγραφής DVD επιτρέπει την 
εγγραφή τηλεοπτικών εκπομπών ή την 
αντιγραφή λήψεων βιντεοκάμερας σε 
DVD±RW ή DVD±R και την αναπαραγωγή 
προ-εγγεγραμμένων DVD. Οι εγγραφές που 
κάνετε με τη συσκευή εγγραφής θα 
αναπαράγονται σε ορισμένες συσκευές 
αναπαραγωγής DVD και μονάδες δίσκων 
DVD-ROM. Οι δίσκοι DVD±R θα πρέπει να 
“ολοκληρώνονται” για να είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή τους σε άλλες συσκευές 
αναπαραγωγής DVD. 

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή εγγραφής, ακολουθήστε τρία 
εύκολα βήματα για να ολοκληρώσετε τις 
βασικές συνδέσεις και την εγκατάσταση.

Βήμα 1:   Βασικές συνδέσεις συσκευής 
εγγραφής

Βήμα 2:  Προαιρετικές συνδέσεις για 
άλλες συσκευές 

Βήμα 3:  Βασική εγκατάσταση και 
ρύθμιση

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής 
DVD. Εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 
και σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό. 

Χρήσιμες συμβουλές:
– Αν έχετε ερωτήσεις ή εμφανιστούν 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Αντιμετώπιση 
προβλημάτων”. 
– Αν χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια, καλέστε 
την υπηρεσία υποστήριξης πελατών για τη 
χώρα σας. Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
επικοινωνία παρέχονται στο φυλλάδιο 
εγγύησης.
– Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που 
βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του 
προϊόντος για τα αναγνωριστικά και τις 
ενδείξεις παροχής.   

Παρεχόμενα εξαρτήματα

– Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
– Οδηγίες γρήγορης χρήσης

Κωδικοί περιοχών

Οι ταινίες DVD συνήθως δεν κυκλοφορούν 
ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, 
οπότε όλες οι συσκευές αναπαραγωγής DVD 
είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο 
κωδικό περιοχής. 

Η παρούσα συσκευή μπορεί να 
αναπαράγει DVD Περιοχής 2 ή 
DVD που έχουν κατασκευαστεί για 
να παίζουν σε όλες τις περιοχές 
(‘ALL’). Δίσκοι DVD από άλλες 
περιοχές δεν μπορούν να 
αναπαραχθούν σε αυτή τη 
συσκευή εγγραφής.

Ανακοίνωση περί πνευματικών 
δικαιωμάτων

Κάθe χωρίς άdeιa tου νομίμου κatόχου (κaι 
μη peριοριstικά) aνapaρaγωγή, aνtιγρafή, 
dιasκeυή, μetάdοsη tων pροstateυομένων 
apό tο Νόμο “peρί Πνeυμatικής Ιdιοκtηsίaς” 
έργων, sυμpeριλaμßaνομένων tων 
pρογρaμμάtων ηλeκtρονικών υpολογιstών, 
aρχeίων, κaθώς κaι η aνaμetάdοsη κaι 
aνapaρaγωγή ήχου κaι eικόνaς, 
apaγορeύetaι aυstηρά. Κάθe tέtοιa 
paρaßίasη θeμeλιώνeι astική eυθύνη γιa 
apοζημίωsη κaι οdηγeί se pοινική dίωξη 
tου paρaßάtη. Αυtή η sυsκeυή deν pρέpeι 
νa χρηsιμοpοιeίtaι γιa tέtοιους sκοpούς.

ALL

2
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Τηλεχειριστήριο 

a 2
– Ενεργοποιεί τη συσκευή εγγραφής ή 

μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

b OPEN/CLOSE ç
– Ανοίγει/κλείνει τη θήκη του δίσκου.

c DISPLAY
– Πραγματοποιεί εμφάνιση/απόκρυψη του 

μενού από την οθόνη.

d PREV/FRV .,  NEXT/FFWD >
– Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή το επόμενο 

κεφάλαιο/κομμάτι.
– Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 

γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.

e RECORD z 
– Ξεκινά την εγγραφή του τρέχοντος 

τηλεοπτικού καναλιού ή της τρέχουσας 
πηγής εισόδου εικόνας.

– Πατήστε επανειλημμένα για να ρυθμίσετε 
μια “Εγγραφή με ένα άγγιγμα” σε διάστημα 
30, 60 ή 90 λεπτών.

f PLAY/PAUSE u
– Πραγματοποιεί εκκίνηση/παύση 

αναπαραγωγής ή εγγραφής.

g SYSTEM-MENU
– Πραγματοποιεί είσοδο/έξοδο από το μενού 

ρύθμισης του συστήματος.

h   :  Πλήκτρα δρομέα για μετακίνηση 
προς τα αριστερά/δεξιά.

  : Πλήκτρα δρομέα για μετακίνηση 
προς τα πάνω/κάτω ή αλλαγή του 
τηλεοπτικού καναλιού της συσκευής 
εγγραφής.

i OK
– Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.

j CLEAR
– Απαλείφει την καταχώρηση του ονόματος 

τίτλου κατά τη λειτουργία επεξεργασίας 
τίτλων.

k SUBTITLE
– Επιλέγει μια γλώσσα υποτίτλων DVD.

l ANGLE
– Επιλέγει μια γωνία κάμερας δίσκου DVD 

(εάν διατίθεται).

1
2

3

4

5
6

7

8
9
q;

qa

qs
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Τηλεχειριστήριο (συνέχεια) 

m SOURCE
– Επιλέγει την πηγή εισόδου της συσκευής 

εγγραφής (Δέκτης, CAM, EXT2 ή DV).

n Αριθμητικό πληκτρολόγιο
– Επιλέγει έναν αριθμό κεφαλαίου/κομματιού 

για αναπαραγωγή.
– Επιλέγει το προρυθμισμένο τηλεοπτικό 

κανάλι της συσκευής εγγραφής.

o TIMER
– Πραγματοποιεί είσοδο/έξοδο από το μενού 

χρονοπρογραμματισμού εγγραφής.

p STOP x
– Διακόπτει την αναπαραγωγή/εγγραφή.

q DISC MENU
– Παρέχει πρόσβαση στο μενού δίσκου DVD.
– Παρέχει πρόσβαση στο μενού δίσκου VCD 

όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία PBC.

r BACK
– Πραγματοποιεί επιστροφή στο 

προηγούμενο μενού ενός video CD (VCD) 
ή ορισμένων DVD.

s REC MODE
– Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των 

λειτουργιών εγγραφής: HQ, SP, LP, EP ή 
SLP.

 Καθορίζει την ποιότητα της εγγραφής και 
τη χρονική διάρκεια εγγραφής σε δίσκο 
DVD±R/±RW.

t AUDIO
– Πραγματοποιεί επιλογή ομιλούμενης 

γλώσσας/καναλιού ήχου.  

u REPEAT A-B
– Επαναλαμβάνει συγκεκριμένο απόσπασμα 

ενός δίσκου.

v REPEAT 1/ALL
– Πραγματοποιεί επιλογή διαφόρων 

λειτουργιών επανάληψης.

qd

qf

qg

qh

qj

qk

ql

w;
wa

ws



12

E
λληνικά

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

1

3

2

A Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

B Εισαγάγετε δύο μπαταρίες τύπου R03 ή 
AAA, σύμφωνα με τις ενδείξεις (+-) εντός 
του διαμερίσματος. 

C Κλείστε το κάλυμμα.

D Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον 
αισθητήρα υπερύθρων (IR) που βρίσκεται 
στην πρόσοψη και επιλέξτε τη λειτουργία 
που επιθυμείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
– 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, κατά συνέπεια πρέπει να 
απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο. 

Τηλεχειριστήριο (συνέχεια) 
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Μπροστινός πίνακας

a b c d ef

i

hg

a STANDBY-ON 
– Ενεργοποιεί τη συσκευή εγγραφής ή 

μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

b Θήκη του δίσκου

c OPEN/CLOSE ç
– Ανοίγει/κλείνει τη θήκη του δίσκου.

d Οθόνη ενδείξεων συστήματος
– Εμφάνιση πληροφοριών για την τρέχουσα 

κατάσταση της συσκευής εγγραφής.

e . (PREV) / > (NEXT) 
– Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο 

κεφάλαιο ή κομμάτι.
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 

αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.

  (PLAY)
– Αναπαραγωγή δίσκου.
– Αναπαράγει μια εγγραφή.

  (STOP)
– Διακοπή αναπαραγωγής/εγγραφής.  

f  (RECORD) 
– Ξεκινάει εγγραφή του τρέχοντος 

τηλεοπτικού καναλιού ή της τρέχουσας 
πηγής εισόδου βίντεο. 

– Πατήστε επανειλημμένα για να ρυθμίσετε 
μια “Εγγραφή με ένα άγγιγμα” σε διάστημα 
30, 60 ή 90 λεπτών.

Υποδοχές πίσω από το κάλυμμα
Ανοίξτε προς τα κάτω το πορτάκι, όπως 
φαίνεται στην ετικέτα OPEN  στη δεξιά 
γωνία.

g VIDEO
– Είσοδος βίντεο για βιντεοκάμερες ή 

συσκευές εγγραφής βίντεο. 
 Πατήστε SOURCE στο τηλεχειριστήριο για 

να επιλέξετε “CAM” ώστε να προβληθεί η 
πηγή εισόδου.  

h L/R AUDIO
– Είσοδος ήχου για βιντεοκάμερες ή 

συσκευές εγγραφής βίντεο.

i DV IN
– Είσοδος για ψηφιακές βιντεοκάμερες ή 

άλλες κατάλληλες συσκευές με χρήση 
αυτής της υποδοχής. 

 Πατήστε SOURCE στο τηλεχειριστήριο για 
να επιλέξετε “DV” ώστε να προβληθεί η 
πηγή εισόδου.
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Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής

Σύνδεση των καλωδίων της 
κεραίας

Οι συνδέσεις αυτές σας δίνουν τη δυνατότητα 
παρακολούθησης και εγγραφής τηλεοπτικών 
προγραμμάτων με χρήση της συσκευής 
εγγραφής. Εάν το σήμα της κεραίας 
συνδέεται μέσω VCR, κουτιού σύνδεσης 
καλωδιακής ή δορυφορικού δέκτη, 
βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές είναι 
ενεργοποιημένες προκειμένου να 
παρακολουθήσετε ή να εγγράψετε τα 
καλωδιακά προγράμματα.

 Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε 
σύνδεση σε VCR ή/και κουτί καλωδιακής 
σύνδεσης/δορυφορικό δέκτη, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο “Βήμα 2: Προαιρετικές 
συνδέσεις” για τις πλήρεις συνδέσεις με την 
τηλεόρασή σας.

A Συνδέστε το υπάρχον τηλεοπτικό σήμα 
κεραίας/καλωδίου (ή από το κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής/δορυφορικό δέκτη {RF OUT ή 
TO TV}) στην υποδοχή ANTENNA-IN   
της συσκευής εγγραφής.

B Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 
RF (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την 
υποδοχή TV-OUT  της συσκευής 
εγγραφής με την υποδοχή εισόδου κεραίας 
της τηλεόρασης (VHF/UHF RF IN).

Χρήσιμη συμβουλή:
– Ανάλογα με την τρέχουσα σύνδεση που 
χρησιμοποιείτε για τα τηλεοπτικά κανάλια 
(απευθείας από κεραία off-air ή από κουτί 
σύνδεσης καλωδιακής ή VCR), θα πρέπει να 
αποσυνδέσετε ορισμένα από τα καλώδια πριν 
πραγματοποιήσετε την παραπάνω σύνδεση.

ANTENNA-INTV-OUT
TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

   
      
   
   
      
    

CABLESATELLITEANTENNA

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

A

B

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.



15

E
λλ

ην
ικ
ά

Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής

Σύνδεση του καλωδίου βίντεο

Η σύνδεση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα 
προβολής της αναπαραγωγής δίσκου από 
τη συσκευή εγγραφής DVD. Για τη σύνδεση 
βίντεο θα πρέπει μόνο να επιλέξετε ένα από 
τα παρακάτω.

Επιλογή 1: Χρήση καλωδίου scart 
 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
scart EXT1 TO TV-I/O της συσκευής 
εγγραφής με την αντίστοιχη υποδοχή 
εισόδου scart της τηλεόρασης.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Αν η τηλεόρασή σας έχει πολλές υποδοχές 
SCART, επιλέξτε την υποδοχή SCART που 
ταιριάζει τόσο στην είσοδο όσο και στην 
έξοδο βίντεο.
– Η υποδοχή EXT 2 AUX-I/O προορίζεται 
μόνο για επιπλέον συσκευές.

Επιλογή 2: Χρήση καλωδίου 
S-Video

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο S-video 
(δεν παρέχεται) για σύνδεση της υποδοχής 
S-VIDEO OUT της συσκευής εγγραφής με 
την υποδοχή εισόδου S-Video (ή με την 
ετικέτα Y/C ή S-VHS) στην τηλεόραση.
 Απαιτείται σύνδεση ήχου για να 

ακούγεται ο ήχος (δείτε επόμενη ενότητα 
“Σύνδεση των καλωδίων ήχου”).

Επιλογή 3: Χρήση καλωδίου 
βίντεο (CVBS)

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνθετου 
σήματος βίντεο (κίτρινο - δεν παρέχεται) για 
σύνδεση της υποδοχής CVBS OUT της 
συσκευής εγγραφής με την υποδοχή 
εισόδου βίντεο (ή με την ετικέτα A/V In, 
Video In, Composite ή Baseband) στην 
τηλεόραση. 
 Απαιτείται σύνδεση ήχου για να 

ακούγεται ο ήχος (δείτε επόμενη ενότητα 
“Σύνδεση των καλωδίων ήχου”).

ANTENNA-INTV-OUT
TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

Επιλογή 1

Επιλογή 2

Επιλογή 3

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
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Σύνδεση των καλωδίων ήχου

Η σύνδεση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα 
ακρόασης του ήχου. Η σύνδεση αυτή δεν 
απαιτείται εάν η συσκευή εγγραφής 
συνδέεται στην τηλεόραση μέσω καλωδίου 
scart.

Επιλογή 1: Χρήση καλωδίου ήχου
Για να απολαύσετε το σύστημα 
στερεοφωνικού ήχου, μπορείτε να συνδέσετε 
τη συσκευή εγγραφής σε στερεοφωνικό 
σύστημα ή δέκτη δύο καναλιών.

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 
(κόκκινη/άσπρη απόληξη - δεν παρέχεται) 
για σύνδεση των υποδοχών AUDIO L/R με 
μία από τις παρακάτω συσκευές με ίδιες 
υποδοχές εισόδου.
– στερεοφωνικό σύστημα (για παράδειγμα, 
μίνι σύστημα ήχου ή τηλεόραση).
– δέκτη με αναλογικό στερεοφωνικό 
σύστημα δύο καναλιών.

Επιλογή 2: Χρήση ομοαξονικού 
καλωδίου
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή 
εγγραφής σε ενισχυτή/δέκτη AV με ψηφιακό 
πολυκαναλικό αποκωδικοποιητή ήχου και να 
απολαύσετε πολυκάναλο ήχο surround.

 Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 
(δεν παρέχεται). Συνδέστε την υποδοχή 
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT) της 
συσκευής εγγραφής στην ψηφιακή είσοδο 
του δέκτη/ενισχυτή.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, ορίστε τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις ψηφιακής εξόδου ήχου 
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Επιλογές μενού 
συστήματος - Ρυθμίσεις ήχου - Ψηφιακή 
έξοδος”). 

Αν η ρύθμιση ήχου δεν συμφωνεί με τις 
δυνατότητες του στερεοφωνικού σας, το 
στερεοφωνικό μπορεί να παράγει έναν 
δυνατό, παραμορφωμένο ήχο, ή καθόλου 
ήχο.

DIGITAL IN

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

COAXIAL

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

STEREO / TV

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Επιλογή 2

Επιλογή 1

Ενισχυτής/
δέκτης AV

Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής
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Σύνδεση με κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής ή δορυφορικό 
δέκτη  

Επιλογή 1
Αν το κουτί σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικός δέκτης έχει μόνο υποδοχή 
εξόδου κεραίας (RF OUT ή TO TV),
ανατρέξτε στην ενότητα “Βήμα 1: Βασικές 
συνδέσεις συσκευής εγγραφής – Σύνδεση 
των καλωδίων της κεραίας” για τις πλήρεις 
συνδέσεις με την τηλεόρασή σας.

Επιλογή 2 (δείτε την παραπάνω εικόνα)
Εάν το κουτί σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικός δέκτης έχει υποδοχή 
εξόδου SCART

A Διατηρήστε την υπάρχουσα σύνδεση 
κεραίας από το κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής/δορυφορικό δέκτη στην 
τηλεόρασή σας.

B Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
scart EXT1 TO TV-I/O της συσκευής 
εγγραφής με την αντίστοιχη υποδοχή 
εισόδου scart της τηλεόρασης.

C Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart για 
σύνδεση της υποδοχής EXT2 AUX-I/O της 
συσκευής εγγραφής DVD με την υποδοχή 
εξόδου Scart (ή με την ετικέτα TV OUT ή 
TO TV) στο κουτί σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικό δέκτη.

B

C

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

   
      
   
   
      
    

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

A

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις

Πίσω μέρος κουτιού 
σύνδεσης καλωδιακής ή 
δορυφορικού δέκτη 
(Μόνο παράδειγμα)
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ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

 

 

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

 

 

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

   
      
   
   
      
    

CABLE SATELLITE ANTENNA

A

B C

Σύνδεση σε VCR ή άλλη 
παρόμοια συσκευή

Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την εγγραφή από 
βιντεοκασέτα σε DVD±R/±RW και επιτρέπει 
τη χρήση της συσκευής VCR για 
αναπαραγωγή εάν η συσκευή εγγραφής είναι 
κλειστή. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η νέα συσκευή εγγραφής μπορεί να 
αντικαταστήσει τη συσκευή VCR, 
καλύπτοντας κάθε ανάγκη εγγραφής. 
Απλώς αποσυνδέστε όλα τα καλώδια 
σύνδεσης με το VCR.

A Συνδέστε το υπάρχον σήμα κεραίας/
δορυφόρου/καλωδιακής τηλεόρασης (ή από 
το αποκωδικοποιητή/δορυφορικό δέκτη, με 
την ένδειξη RF OUT ή TO TV) στην 
υποδοχή ANTENNA-IN  της συσκευής 
εγγραφής. 

B Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 
RF (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την 
υποδοχή TV-OUT  της συσκευής 
εγγραφής με την υποδοχή εισόδου κεραίας 
(που μπορεί να φέρει την ένδειξη VHF/UHF 
RF IN) της τηλεόρασης.

C Χρησιμοποιήστε το καλώδιο scart για 
σύνδεση της υποδοχής EXT1 TO TV-I/O 
της συσκευής εγγραφής με την αντίστοιχη 
υποδοχή εισόδου SCART στην τηλεόραση. 

D Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart για 
σύνδεση της υποδοχής EXT2 AUX-I/O της 
συσκευής εγγραφής με την υποδοχή 
εξόδου Scart (ή με την ετικέτα TV OUT ή 
TO TV) στη συσκευή VCR.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Οι περισσότερες βιντεοκασέτες και DVD 
του εμπορίου έχουν προστασία αντιγραφής, 
οπότε δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε αυτές.
– Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής απευθείας 
στην τηλεόραση. Εάν ενδιάμεσα υπάρχει 
συσκευή βίντεο ή πρόσθετη συσκευή, η ποιότητα 
της εικόνας ενδέχεται να είναι κακή λόγω του 
συστήματος προστασίας αντιγραφής που είναι 
ενσωματωμένο στη συσκευή εγγραφής.

D

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Πίσω μέρος συσκευής 
VCR (Μόνο παράδειγμα)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
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ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN
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CABLE
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ANTENNA

Σύνδεση σε VCR και κουτί 
σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικό δέκτη

A Συνδέστε το σήμα κεραίας/καλωδιακής 
τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου της 
κεραίας (RF IN) στο κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής/δορυφορικό δέκτη.

B Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 
RF (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την 
υποδοχή εξόδου κεραίας (RF OUT) του 
κουτιού σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού 
δέκτη με την υποδοχή ANTENNA-IN  
της συσκευής εγγραφής.

C Χρησιμοποιήστε άλλο ομοαξονικό καλώδιο 
ραδιοσυχνοτήτων για να συνδέσετε την 
υποδοχή TV-OUT   της συσκευής 
εγγραφής με την υποδοχή εισόδου της 
κεραίας στην τηλεόραση.

D Χρησιμοποιήστε το καλώδιο scart για να 
συνδέσετε την υποδοχή EXT1 TO TV-I/O 
της συσκευής εγγραφής με την αντίστοιχη 
υποδοχή εισόδου SCART στην τηλεόραση. 

E Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart για 
σύνδεση της υποδοχής EXT2 AUX-I/O της 
συσκευής εγγραφής με την υποδοχή 
εξόδου Scart (ή με την ετικέτα TV OUT ή 
TO TV) στη συσκευή VCR.

F Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart για να 
συνδέσετε την υποδοχή εισόδου scart (TV 
IN) της συσκευής VCR με την υποδοχή 
εξόδου Scart (ή με την ετικέτα TV OUT ή 
TO TV) στο κουτί σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικό δέκτη.

C

A

B

D

F

E

B

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Πίσω μέρος 
συσκευής VCR 
(Μόνο 
παράδειγμα)

Πίσω μέρος κουτιού 
σύνδεσης 
καλωδιακής ή 
δορυφορικού δέκτη 
(Μόνο παράδειγμα)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε τις όποιες συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Σύνδεση βιντεοκάμερας στις 
μπροστινές υποδοχές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μπροστινές 
υποδοχές για να αντιγράψετε λήψεις της 
βιντεοκάμερας. Οι υποδοχές αυτές 
βρίσκονται πίσω από το κάλυμμα στη δεξιά 
πλευρά, και αποτελούν βολικές υποδοχές 
σύνδεσης για βιντεοκάμερες.

Επιλογή 1: Χρήση υποδοχής DV IN 
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνδεση μόνο αν 
έχετε ψηφιακή βιντεοκάμερα ή βιντεοκάμερα 
Digital 8. Η υποδοχή DV συμμορφώνεται με 
το πρότυπο i.LINK. 

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 4 ακίδων 
i.LINK (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την 
υποδοχή DV IN της συσκευής εγγραφής 
DVD με την κατάλληλη υποδοχή DV OUT 
στη βιντεοκάμερα. 

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, πατήστε 
επανειλημμένα SOURCE στο τηλεχειριστήριο 
για να επιλέξετε το κανάλι εισόδου “DV”. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“Εγγραφή”.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Η υποδοχή DV IN δεν υποστηρίζει 
σύνδεση σε προσωπικό υπολογιστή.
– Δεν είναι δυνατή η εγγραφή από τη 
συσκευή εγγραφής στη βιντεοκάμερα μέσω 
της υποδοχής DV IN στη συσκευή εγγραφής.

Επιλογή 2: Χρήση της υποδοχής 
VIDEO IΝ
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση VIDEO αν η 
βιντεοκάμερά σας έχει μόνο μία έξοδο βίντεο 
(Composite Video, CVBS).

A Συνδέστε την υποδοχή VIDEO (CAM) στον 
μπροστινό πίνακα της συσκευής εγγραφής 
με την αντίστοιχη υποδοχή εξόδου S-VHS ή 
βίντεο στη βιντεοκάμερα.

B Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 
(κόκκινη/άσπρη απόληξη) για σύνδεση των 
υποδοχών AUDIO L/R στον μπροστινό 
πίνακα της συσκευής εγγραφής με τις 
υποδοχές εξόδου ήχου στη βιντεοκάμερα.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, πατήστε 
επανειλημμένα SOURCE στο τηλεχειριστήριο 
για να επιλέξετε ως κανάλι εισόδου το “CAM”, 
ανάλογα με τις συνδέσεις σας. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“Εγγραφή”.

DV OUT

A B
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Βήμα 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση
Προτού ξεκινήσετε ...
Όταν ολοκληρώσετε τις συνδέσεις και 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής για 
πρώτη φορά, στην οθόνη της τηλεόρασης 
θα πρέπει να εμφανιστεί το μενού αρχικής 
εγκατάστασης (μόνο για σύνδεση scart). 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της 
τηλεόρασης για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση.

Welcome

OK Next Page

Before use the recorder, 

please complete the installation.

Διαφορετικά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“Επιλογές μενού συστήματος” για να 
πραγματοποιήσετε μερικές βασικές 
ρυθμίσεις: Γλώσσα μενού, Ρύθμιση χώρας, 
Αυτόματη εγκατάσταση και Ρύθμιση 
ρολογιού. Έτσι θα βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της συσκευής εγγραφής.

Εύρεση του σωστού καναλιού 
προβολής

A Πατήστε STANDBY-ON στη συσκευή 
εγγραφής για να την ενεργοποιήσετε.

B Ανοίξτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο 
σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. 

 Μπορείτε να μεταβείτε στο Κανάλι 1 της 
τηλεόρασής σας και, στη συνέχεια, να 
πατήσετε το κουμπί αλλαγής καναλιών στο 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να 
εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

 Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα 
το κουμπί ° στο τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασής σας.

 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. 

Αρχική εγκατάσταση της 
συσκευής εγγραφής

Το μενού αρχικής εγκατάστασης θα 
εμφανιστεί στην τηλεόραση όταν θα 
ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή 
εγγραφής ή όταν πραγματοποιήσετε 
επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις 
εργοστασιακές προεπιλογές.

Αυτές οι ρυθμίσεις θα σας βοηθήσουν να 
ρυθμίσετε εύκολα τις βασικές λειτουργίες της 
συσκευής εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης τηλεοπτικών 
προγραμμάτων και των ρυθμίσεων γλώσσας 
και ρολογιού. 
  

Welcome

OK Next Page

Before use the recorder, 

please complete the installation.

A Πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο για να 
συνεχίσετε.

 Εμφανίζεται το μενού 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.

Menu Language

OK Next Page

Select a Menu language.

English

Français

Deutsch

Español

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε OK για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα ρύθμισης. 
Πατήστε BACK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα ρύθμισης.



22

E
λληνικά

B Επιλέξτε γλώσσα για το μενού που θα 
εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής 
εγγραφής και πατήστε OK.

 Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης χώρας.

Country Setting

OK BACKNext Page Exit

Select your current country.

UK

Germany

France

Spain

C Επιλέξτε τη χώρα σας για αυτόματο 
συντονισμό καναλιών και πατήστε OK.

 Εμφανίζεται το μενού αυτόματης 
σάρωσης.

Cancel

Auto scan the channels.

Channels found: 10

Auto Scan

100%

OK BACKNext Page Prev Page

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει 
σωστά όλες τις απαραίτητες συνδέσεις στη 
συσκευή εγγραφής, στην τηλεόραση και τον 
δορυφορικό δέκτη/αποκωδικοποιητή (αν 
υπάρχουν) και ότι έχετε ενεργοποιήσει όλες 
τις συσκευές.

D Η αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών 
καναλιών ξεκινάει. 

 Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει 
αρκετά λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί, 
εμφανίζεται το μενού του καταλόγου 
προγραμμάτων.

Program List

OK BACKNext Page Prev Page

1             C2         On

2 C3 Off

3 C4 Off

Sort, skip and rename the programs.
PR CH        NICAM    StationMove Up

Move Down

NICAM

Rename

E Από αυτό το μενού, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε αναδιάταξη της 
ακολουθίας των αποθηκευμένων 
τηλεοπτικών καναλιών, να την 
μετονομάσετε ή να ορίσετε μια λίστα με τα 
αγαπημένα σας κανάλια.

 Εάν δεν θέλετε να τροποποιήσετε/αλλάξετε 
τα αποθηκευμένα κανάλια, πατήστε OK στο 
τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και δείτε 
το βήμα H.

F Επισημάνετε το προρυθμισμένο κανάλι που 
θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, 
πατήστε  για να μεταβείτε στη γραμμή 
ενεργειών που βρίσκεται στα αριστερά του 
μενού.

G Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε την απαιτούμενη ενέργεια αλλαγής.

Ταξινόμηση καναλιών
 Επισημάνετε την επιλογή { Move Up } 

(Μετακίνηση προς τα πάνω) ή { Move 
Down } (Μετακίνηση προς τα κάτω) στο 
μενού και πατήστε επανειλημμένα OK για 
να μετατοπίσετε το επιλεγμένο κανάλι στον 
προρυθμισμένο αριθμό που επιθυμείτε.

Ρύθμιση της λειτουργίας NICAM
 Επισημάνετε την επιλογή { NICAM } του 
μενού και πατήστε OK για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία NICAM.

 Σημείωση: Η λειτουργία NICAM είναι ένα 
σύστημα μετάδοσης ψηφιακού ήχου. 
Επιτρέπει τη μετάδοση ενός στερεοφωνικού 
καναλιού ή δύο ξεχωριστών μονοφωνικών 
καναλιών. Επιλέξτε { On } (Ενεργοποίηση) 
για να βελτιώσετε τη μετάδοση του ήχου ή 
{ Off } (Απενεργοποίηση) εάν η λήψη δεν 
είναι καλή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε OK για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα ρύθμισης. 
Πατήστε BACK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα ρύθμισης.

Βήμα 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση (συνέχεια)



23

E
λλ

ην
ικ
ά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Πατήστε OK για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα ρύθμισης. 
Πατήστε BACK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα ρύθμισης.

Μετονομασία καναλιού
 Επισημάνετε την επιλογή { Rename } 

(Μετονομασία) του μενού και πατήστε OK 
για να εμφανιστεί η οθόνη πληκτρολογίου. 
Μπορείτε να εισάγετε έως και 5 χαρακτήρες. 

 Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
  για να μετακινηθείτε στο μενού του 

πληκτρολογίου και πατήστε OK για να 
επιλέξετε χαρακτήρα/αριθμό/σύμβολο. Για να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μεταβείτε στην 
επιλογή { Finish } (Τέλος) του μενού και 
πατήστε OK. 

H Πατήστε  για να μετακινήσετε τη γραμμή 
επιλογής προς τα δεξιά πριν πατήσετε OK 
για να συνεχίσετε με την επόμενη ρύθμιση.

 Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης 
ρολογιού.

Set the system time.

Clock Setting

OK BACKExit Prev Page

Date: Time:

01 01 2006 12 00 00: :/ /

I Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
αλλάξετε τους αριθμούς και τα πλήκτρα 

  για να επιλέξετε διαφορετικά πεδία 
εισαγωγής. 

 Εναλλακτικά, μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε τους αριθμούς 
χρησιμοποιώντας το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 0-9 στο τηλεχειριστήριο.

J Πατήστε το OK για επιβεβαίωση και έξοδο 
από το μενού.

Η συσκευή εγγραφής DVD είναι πλέον 
έτοιμη για χρήση.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Για επανεγκατάσταση, αλλάξτε ή 
τροποποιήστε τα τηλεοπτικά κανάλια, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Επιλογές μενού 
συστήματος - Ρυθμίσεις δέκτη”.

Βήμα 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση (συνέχεια)
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Δίσκοι για εγγραφή

Με αυτή τη συσκευή εγγραφής μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν αρκετά διαφορετικά 
φορμά εγγράψιμων δίσκων DVD:

    

 
DVD±RW (Επανεγγράψιμο DVD)
– Οι επανεγγράψιμοι δίσκοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές εγγραφές 
από τη στιγμή που θα διαγραφούν τα 
υπάρχοντα δεδομένα.
      

 
DVD±R (Εγγράψιμο DVD)

– Οι δίσκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για μία και μοναδική εγγραφή. Κάθε νέα 
εγγραφή προστίθεται πάντα στο τέλος 
όλων των προηγούμενων εγγραφών, 
καθώς οι υπάρχουσες εγγραφές δεν 
μπορούν να αντικατασταθούν.

– Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας κάθε 
δίσκου DVD±R εάν δεν είναι 
“ολοκληρωμένος” (εκτός από την επιλογή 
Διαγραφή A-B). 

– Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή 
DVD±R σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής 
DVD, θα πρέπει να είναι “ολοκληρωμένο” 
(δείτε το κεφάλαιο “Ρυθμίσεις δίσκου - 
Ολοκλήρωση”). Μετά από αυτό, δεν 
μπορούν να προστεθούν άλλα δεδομένα 
στο δίσκο.

Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων και 
ταχύτητες μέσων

δίσκων ταχύτητες μέσων
DVD+R 1x - 16x
DVD+RW 2.4 x - 4x
DVD-R 1x - 16x
DVD-RW 2x - 4x

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μη εγγράψιμες εικόνες
Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι 
βιντεοκασέτες, οι δίσκοι και άλλα υλικά 
ενδέχεται να φέρουν προστασία 
αντιγραφής, οπότε η εγγραφή τους δεν 
είναι δυνατή σε αυτή τη συσκευή 
εγγραφής.

Ρυθμίσεις εγγραφής 

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγγραφής σας 
επιτρέπουν να ορίσετε τους αυτόματους 
δείκτες κεφαλαίων, την προεπιλεγμένη 
λειτουργία εγγραφής και τη λειτουργία 
επανεγγραφής. 

A Πατήστε SYSTEM-MENU στο 
τηλεχειριστήριο.

 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται 
το μενού δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Recording } (Εγγραφή) και 
πατήστε  για επιβεβαίωση.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybackyb

Systemy

Recording Quality

Overwrite 

pSetupSetupS t

SP

Language I

On

Off

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να 
αλλάξετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

 Οδηγίες και επεξήγηση των επιλογών 
παρέχονται στις παρακάτω σελίδες.

D Για έξοδο, πατήστε SYSTEM-MENU.

Εγγραφή
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{ Recording Quality } 
(Ποιότητα εγγραφής)

 Η λειτουργία εγγραφής καθορίζει την ποιότητα της εικόνας των 
εγγραφών DVD και τον μέγιστο χρόνο εγγραφής ενός δίσκου. 
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι SP.

            

Μέγιστος χρόνος εγγραφής  
ανά δίσκο (ώρες) 

Ποιότητα  
εικόνας 

Λειτουργία  
εγγραφής  

 1

2

3

4

6

High Quality 

Standard Play

Long Play

Extended Play

Super Long Play

HQ

SP

LP

EP

SLP

{ Recording 
Language } 
(Γλώσσα εγγραφής)

 Επιλέγει τη γλώσσα εγγραφής που θα χρησιμοποιηθεί για τα 
τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται και σε δεύτερη γλώσσα. 
Για παράδειγμα, έστω ότι ένα πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα 
Αγγλικά και στα Ισπανικά, με τα Ισπανικά να είναι η δεύτερη επιλογή 
γλώσσας
{ Language I } (Γλώσσα Ι)– Αρχική γλώσσα εκπομπής.
{ Language II } (Γλώσσα ΙΙ)–Πρόσθετη ομιλούμενη γλώσσα.

 Γίνεται αυτόματος διαχωρισμός μιας εγγραφής (ενός τίτλου) σε 
κεφάλαια, με εισαγωγή δεικτών κεφαλαίων ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Έτσι, σας παρέχεται δυνατότητα γρήγορης μετάβασης 
σε συγκεκριμένο σημείο της εγγραφής.
{ Off } (Απενεργοποίηση) – Δεν εισάγονται δείκτες κεφαλαίων στην 

εγγραφή.
{ On } (Ενεργοποίηση) – Εισάγονται δείκτες κεφαλαίων κατά τη 

διάρκεια της εγγραφής ανά 5 (πέντε) 
λεπτά περίπου. 

 
Overwrite
(Αντικατάσταση)

 Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε αυτόματα τα 
περιεχόμενα του DVD±RW κάθε φορά που ξεκινάτε μια καινούργια 
εγγραφή.
{ On } (Ενεργοποίηση) – Ενεργοποίηση λειτουργίας 

αντικατάστασης. Όταν ξεκινάτε μια 
καινούργια εγγραφή σε ένα DVD±RW, 
θα γίνει αντικατάσταση των 
περιεχομένων του δίσκου από τον 
επιλεγμένο τίτλο και μετά.

{ Off } (Απενεργοποίηση) – Απενεργοποίηση λειτουργίας 
αντικατάστασης. Η νέα εγγραφή θα 
ξεκινά πάντα από τον κενό τίτλο του 
DVD±RW.

{ Auto Chapter 
Marking }(Αυτόματος 
δείκτης κεφαλαίου)

Ρυθμίσεις εγγραφής (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Εγγραφή (συνέχεια)
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Χειροκίνητη εγγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε 
εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος ή 
να πραγματοποιήσετε εγγραφή από 
εξωτερική συσκευή. 

SOURCE

RECORD z

REC MODE

A Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε 
τη στο σωστό κανάλι προβολής για τη 
συσκευή εγγραφής.

B Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο DVD στη 
συσκευή εγγραφής.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε το τηλεοπτικό κανάλι του οποίου 
θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή.

 Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από 
την εξωτερική συσκευή , πατήστε 
επανειλημμένα SOURCE για να επιλέξετε 
το κανάλι εισόδου που αντιστοιχεί στην 
υποδοχή που χρησιμοποιείται για τη 
σύνδεση της εξωτερικής συσκευής.

{ CAM }
Πηγή εισόδου από τη συσκευή που 
συνδέεται στις υποδοχές CAM και AUDIO 
L/R στην πρόσοψη.

{ DV }
 Πηγή εισόδου από τη συσκευή που 

συνδέεται στην υποδοχή DV IN στον 
μπροστινό πίνακα.

{ EXT 2 }
Πηγή εισόδου από τη συσκευή που 
συνδέεται στην υποδοχή scart EXT2 AUX-
I/O στην πίσω πλευρά της συσκευής.

D Καθορίστε τη λειτουργία εγγραφής κατά 
περίπτωση πατώντας επανειλημμένα REC 
MODE.

E Πατήστε RECORD z για να ξεκινήσει η 
εγγραφή.

 Εάν ο δίσκος περιέχει προηγούμενες 
εγγραφές, η νέα εγγραφή θα ξεκινήσει 
αυτόματα μετά την τελευταία εγγραφή στο 
δίσκο.

 Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, 
πατήστε u. Για να συνεχίσετε την 
εγγραφή, πατήστε ξανά το u.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία για να αποφύγετε την εγγραφή 
διαφημίσεων.

F Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε 
STOP x. 

 Διαφορετικά, η εγγραφή συνεχίζεται 
μέχρι να γεμίσει ο δίσκος.

Άμεση εγγραφή time-off

A Ακολουθήστε τα βήματα A~E για “Μη 
αυτόματη εγγραφή” που αναφέρονται στην 
προηγούμενη ενότητα.

B Πατήστε επανειλημμένα RECORD z για 
εναλλαγή μεταξύ των επιλογών εγγραφής 
OTR 30, 60 ή 90 λεπτών. 

C Η συσκευή εγγραφής θα διακόψει την 
εγγραφή την καθορισμένη ώρα λήξης και θα 
μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

 Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή πριν 
από την προγραμματισμένη ώρα, πατήστε 
STOP x

Εγγραφή (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο DVD±R/±RW πριν από 
την εγγραφή. Πριν από την αναπαραγωγή του DVD±R σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής, 
“ολοκληρώστε” το δίσκο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ”Ρυθμίσεις δίσκου - Ολοκλήρωση”.
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Πληροφορίες για την εγγραφή 
χρονοπρογραμματισμού

Χρησιμοποιήστε τον “Χρονοπρογραμματισμό 
εγγραφής” για αυτόματη έναρξη και διακοπή 
εγγραφής σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή 
ώρα. Η συσκευή εγγραφής θα συντονιστεί 
στο σωστό κανάλι προγράμματος και θα 
ξεκινήσει την εγγραφή την καθορισμένη ώρα.

Με τη συγκεκριμένη συσκευή εγγραφής, 
μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 
8 εγγραφές για χρονικό διάστημα μέχρι και 1 
μήνα. Κατά την εγγραφή με 
χρονοπρογραμματισμό, δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή του καναλιού της συσκευής εγγραφής.

Προτού ξεκινήσετε ...
Βεβαιωθείτε πως το ρολόι του συστήματος 
έχει ρυθμιστεί σωστά.

TIMER

OK

Πληροφορίες για τη λειτουργία ‘VPS/PDC’
Η λειτουργία “VPS” (Σύστημα 
προγραμματισμού βίντεο) ή “PDC” (Έλεγχος 
Παράδοσης Προγράμματος) χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο του χρόνου έναρξης και της 
διάρκειας των εγγραφών από τηλεοπτικά 
κανάλια. Αν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα 
ξεκινήσει νωρίτερα ή τελειώσει αργότερα από 
την προγραμματισμένη ώρα, η συσκευή 
εγγραφής θα ενεργοποιηθεί και θα 
απενεργοποιηθεί την σωστή ώρα.

Η λειτουργία VPS/PDC είναι ρυθμισμένη 
ώστε να πραγματοποιεί εγγραφή ολόκληρου 
του προγράμματος. Για να ρυθμίσετε χρόνο 
μεγαλύτερο/μικρότερο από το χρόνο 
μετάδοσης VPS/PDC, πρέπει να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VPS/PDC.

Χρονοπρογραμματισμός 
εγγραφής (Σύστημα ShowView)*

* Μόνο για ορισμένες χώρες.
Πρόκειται για ένα απλό σύστημα 
χρονοπρογραμματισμού. Για να το 
χρησιμοποιήσετε, εισαγάγετε τον αριθμό 
προγραμματισμού ShowView που αντιστοιχεί 
στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της αρεσκείας 
σας. Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον αριθμό 
στο αγαπημένο σας περιοδικό με το 
πρόγραμμα της τηλεόρασης.

A Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε 
τη στο σωστό κανάλι προβολής για τη 
συσκευή εγγραφής.

B Πατήστε το TIMER στο τηλεχειριστήριο.
 Εμφανίζεται το μενού επιλογής 

χρονοπρογραμματισμού εγγραφής.

Timer Recording

OK BACKConfirm Exit

ShowView entry or manual entry.

ShowView

Manual Timer

C Επιλέξτε { ShowView } (ShowView) από 
το μενού και πατήστε OK.

 Εμφανίζεται το μενού ShowView.

Timer Recording

OK BACKConfirm Back

ShowView

0

Quality

SP

TIMER Exit

Εγγραφή (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο DVD±R/±RW πριν από 
την εγγραφή. Πριν από την αναπαραγωγή του DVD±R σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής, 
“ολοκληρώστε” το δίσκο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ”Ρυθμίσεις δίσκου - Ολοκλήρωση”.
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D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να περιηγηθείτε στο μενού. Χρησιμοποιήστε 
το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9 για να 
εισάγετε τον αριθμό προγραμματισμού 
ShowView και να επιλέξετε την επιθυμητή 
ποιότητα εγγραφής. Στη συνέχεια, πατήστε 
OK.

 Εμφανίζεται η λίστα 
χρονοπρογραμματισμού εγγραφής.

 Το σύστημα ShowView αποκωδικοποιεί 
τον αριθμό προγραμματισμού και τον 
μετασχηματίζει σε προγραμματισμένο 
συμβάν.

Timer Recording List

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -          - -           - -                  - - -

15/07  Sat  18:05    19:20       PR5         SP         Off              Once      Valid

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

 Εάν γίνει εισαγωγή λανθασμένου αριθμού 
προγραμματισμού, θα σας ζητηθεί να 
εισάγετε το τηλεοπτικό κανάλι που 
αντιστοιχεί στον αριθμό προγραμματισμού 
του συστήματος ShowView. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.

E Πατήστε TIMER για έξοδο από το μενού.

F Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο DVD στη 
συσκευή εγγραφής.

G Πατήστε STANDBY-ON για να θέσετε τη 
συσκευή εγγραφής σε λειτουργία αναμονής.

 Εάν η συσκευή εγγραφής DVD δεν είναι 
σε κατάσταση αναμονής, θα εμφανιστεί ένα 
προειδοποιητικό μήνυμα πέντε λεπτά πριν 
από την έναρξη της εγγραφής. Εάν 
αγνοήσετε το μήνυμα, ο 
χρονοπρογραμματισμός εγγραφής δεν θα 
γίνει.

 Το εικονίδιο 
‘ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ’ θα ανάψει 
στην οθόνη ενδείξεων εάν έχει ρυθμιστεί 
χρονοπρογραμματισμός εγγραφής.

 Μόλις ξεκινήσει ο χρονοπρογραμματισμός 
εγγραφής, η ένδειξη 
‘ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ 
ΕΓΓΡΑΦΉΣ’ θα ανάψει στην οθόνη 
ενδείξεων. Για να διακόψετε τον 
χρονοπρογραμματισμό εγγραφής, 
ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής, 
πατήστε STOP x και, στη συνέχεια, 
πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

Εγγραφή 
χρονοπρογραμματισμού 
(χειροκίνητα)

A Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε 
τη στο σωστό κανάλι προβολής για τη 
συσκευή εγγραφής.

B Πατήστε το TIMER στο τηλεχειριστήριο.

C Εάν εμφανιστεί το μενού επιλογής 
χρονοπρογραμματισμού, επιλέξτε { Manual 
Timer } (Μη αυτόματος 
χρονοπρογραμματισμός) από το μενού και 
πατήστε OK. Διαφορετικά, αγνοήστε το 
βήμα C. 

 Εμφανίζεται η λίστα 
χρονοπρογραμματισμού εγγραφής.

Timer Recording List

BACK TIMERBack ExitEditOK

 

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -              - -            - -            - - -

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

D Επιλέξτε μια κενή λίστα από το μενού και 
πατήστε OK για να μεταβείτε στο πεδίο 
καταχώρησης χρονοπρογραμματισμού.

 Βεβαιωθείτε πως η κίτρινη γραμμή 
βρίσκεται σε κενή λίστα.

E Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
αλλάξετε την τιμή όλων των ρυθμίσεων και 
τα πλήκτρα    για να μετακινηθείτε μέσα 
σε κάθε πεδίο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο DVD±R/±RW πριν από 
την εγγραφή. Πριν από την αναπαραγωγή του DVD±R σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής, 
“ολοκληρώστε” το δίσκο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ”Ρυθμίσεις δίσκου - Ολοκλήρωση”.

Εγγραφή (συνέχεια)
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αριθμητικό πληκτρολόγιο στο 
τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε 
την τιμή της ρύθμισης.

{ Date } (Ημερομηνία)
– Ημερομηνία εγγραφής (ημέρα/μήνας).

{ Start } (Έναρξη)
– Ώρα έναρξης εγγραφής (ώρες:λεπτά).

{ End } (Λήξη)
– Ώρα λήξης εγγραφής (ώρες:λεπτά).

{ Source } (Πηγή)
– Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι ή τη σωστή 
πηγή εισόδου (EXT2 ή CAM) την οποία έχετε 
χρησιμοποιήσει για τη σύνδεση της 
εξωτερικής συσκευής.

{ Quality } (Ποιότητα)
– Επιλέξτε τη λειτουργία εγγραφής. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις εγγραφής - 
Ποιότητα εγγραφής”.

{ VPS/PDC }
– Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
λειτουργίας VPS/PDC. 

{ Repeat } (Επανάληψη) 
– Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε για την 
επανάληψη εγγραφής { None } (Καμία), 
{ Daily } (Καθημερινά), { Weekly } 
(Εβδομαδιαίως), { Mon-Fri } (Δευτέρα έως 
Παρασκευή) ή { Weekend } (Σάββατο και 
Κυριακή).

F Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, 
πατήστε το OK.

G  Πατήστε TIMER για έξοδο από το μενού.
H Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο DVD στη 

συσκευή εγγραφής DVD.
I Πατήστε STANDBY-ON για να θέσετε τη 

συσκευή εγγραφής σε λειτουργία αναμονής.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Ρυθμίστε την εγγραφή 
χρονοπρογραμματισμού ένα λεπτό νωρίτερα 
από την ώρα έναρξης του προγράμματος. 
Αυτό βοηθάει στη διασφάλιση εγγραφής 
ολόκληρου του προγράμματος, επειδή ο 
δίσκος χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα 
για να προετοιμαστεί για εγγραφή.

Αλλαγή/διαγραφή εγγραφής 
χρονοπρογραμματισμού

A Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε 
τη στο σωστό κανάλι προβολής για τη 
συσκευή εγγραφής.

B Πατήστε το TIMER στο τηλεχειριστήριο.
C Εάν εμφανιστεί το μενού επιλογής 

χρονοπρογραμματισμού, επιλέξτε { Manual 
Timer } (Μη αυτόματος 
χρονοπρογραμματισμός) από το μενού και 
πατήστε OK. Διαφορετικά, αγνοήστε το 
βήμα C. 

 Εμφανίζεται η λίστα 
χρονοπρογραμματισμού εγγραφής.

Timer Recording List

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -          - -           - -                  - - -

15/07  Sat  18:05    19:20       PR5         SP         Off              Once      Valid

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε μια προγραμματισμένη εγγραφή 
που θέλετε να αλλάξετε/διαγράψετε και, στη 
συνέχεια, πατήστε OK.

 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

Edit

Delete

Disable

Cancel

 Για να αλλάξετε τη λίστα 
χρονοπρογραμματισμού, επισημάνετε 
την επιλογή { Edit } (Επεξεργασία) και 
πατήστε OK. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής, 
πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές 
και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να τις 
αποθηκεύσετε.

 Για να διαγράψετε κάποιο 
χρονοπρόγραμμα, επισημάνετε την 
επιλογή { Delete } (Διαγραφή) και πατήστε 
OK.

 Για να διακόψετε κάποιο 
χρονοπρόγραμμα, επισημάνετε την 
επιλογή { Disable } (Απενεργοποίηση) και 
πατήστε OK.

 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το 
μενού επεξεργασίας, επισημάνετε την 
επιλογή { Cancel } (Άκυρο) και πατήστε 
OK. 

E Πατήστε TIMER για έξοδο από το μενού.

Εγγραφή (συνέχεια)
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Δίσκοι με δυνατότητα 
αναπαραγωγής

Χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή 
εγγραφής, μπορείτε να αναπαραγάγετε και 
να εγγράψετε τους παρακάτω δίσκους:

Εγγραφή και Αναπαραγωγή
DVD±RW
(DVD πανεγγράψιμος) 
- μπορεί να γίνει 
εγγραφή σε αυτόν 
ξανά και ξανά.

DVD±R
(DVD Εγγράψιμος) - 
μπορεί να γίνει μόνο 
μία εγγραφή

Μόνο αναπαραγωγή:
Βίντεο DVD
(Ψηφιακός Ευέλικτος Δίσκος)

CD-RW (Επανεγγράψιμο CD) 
Περιεχόμενα ήχου/MP3/JPEG

CD-R (Εγγράψιμο CD) 
Περιεχόμενα ήχου/MP3/JPEG

CD Μουσικής - (Σύμπυκνος 
Δίσκος Ψηφιακού Ήχου)

Δίσκος MP3

Video CD 
(Φορμά  1,1, 2,0)

Σούπερ Βίντεο CD

Δίσκος DivX (σύμφωνα με τη 
λειτουργία “Home theatre profi le”)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
– Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, στην 
οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το 
απαγορευτικό εικονίδιο ( ), αυτό 
σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι 
διαθέσιμη για τον τρέχοντα δίσκο ή την 
τρέχουσα ώρα.
– 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.
– Μη σπρώχνετε τη θήκη του δίσκου και 
μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο 
αντικείμενο εκτός από δίσκους στη θήκη. 
Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία τη 
συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

A Πατήστε STANDBY-ON για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής.

B Πατήστε OPEN/CLOSE ç.
 Ανοίγει η θήκη του δίσκου.

C Τοποθετήστε προσεκτικά το δίσκο μέσα στη 
θήκη με την ετικέτα του δίσκου να βλέπει 
προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πατήστε 
OPEN/CLOSE ç.

  Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου 
είναι στραμμένη προς τα πάνω. Για δίσκους 
διπλής όψεως, τοποθετήστε την πλευρά 
όπως φαίνεται στην ετικέτα.

D Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε 
τη στο σωστό κανάλι προβολής για τη 
συσκευή εγγραφής.

E Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει 
αυτόματα.

 Διαφορετικά, πατήστε DISC MENU για να 
εμφανίσετε το περιεχόμενο του δίσκου. 
Επιλέξτε κομμάτι/τίτλο για αναπαραγωγή 
και πατήστε u. 

 Για περισσότερες λειτουργίες 
αναπαραγωγής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“Πρόσθετες δυνατότητες αναπαραγωγής”.

ReWritable

Recordable

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

Αναπαραγωγή
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Το DVD συνήθως περιλαμβάνει ένα μενού 
δίσκου. Ίσως χρειαστεί να κάνετε την επιλογή 
σας (π.χ. γλώσσα υποτίτλων ή ομιλούμενη 
γλώσσα) από το μενού δίσκου.

A Τοποθετήστε ένα δίσκο DVD στη συσκευή.
 Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης 
εμφανιστεί το μενού του δίσκου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να ενεργοποιήσετε μια επιλογή 
αναπαραγωγής ή το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 0-9 για να εισάγετε την 
επιλογή σας και, στη συνέχεια, πατήστε 
OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για να επιλέξετε το δείκτη του 
προηγούμενου ή του επόμενου 
κεφαλαίου/τίτλου

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε ./ >.

B Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε 
STOP x.

Αναπαραγωγή (Super) Video CD
Οι δίσκοι (Super) Video CD ενδέχεται να 
διαθέτουν τη λειτουργία ‘PBC’ (Play Back 
Control). Αυτό σας επιτρέπει να 
αναπαράγετε τα video CD με διαδραστικό 
τρόπο, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη. 

A Τοποθετήστε ένα (Super) Video CD στη 
συσκευή. 

 Εάν εμφανιστεί το μενού ευρετηρίου του 
δίσκου, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 0-9 για να εισάγετε την 
επιλογή σας ή τα πλήκτρα  για να 
ορίσετε μια επιλογή αναπαραγωγής και 
πατήστε OK για επιβεβαίωση.

 Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού, 
πατήστε BACK στο τηλεχειριστήριο. 

 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία “PBC” (Έλεγχος 
αναπαραγωγής), πατήστε DISPLAY στο 
τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { PBC On } (Ενεργοποίηση PBC) 
ή { PBC Off } (Απενεργοποίηση PBC). 

B Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP x.

Αναπαραγωγή εγγράψιμου δίσκου 
DVD

A Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο δίσκο DVD στη 
συσκευή.

B Πατήστε DISC-MENU.
 Εμφανίζεται το μενού δίσκου.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επιλέξετε κάποιο τίτλο και πατήστε u για 
να ξεκινήσει u αναπαραγωγή.

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP x.

Αναπαραγωγή δίσκου DivX-®
Αυτό το σύστημα DVD υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή ταινιών DivX-® που έχετε 
αντιγράψει από τον υπολογιστή σας σε CD-
R/RW, DVD±R/±RW.

A Τοποθετήστε ένα δίσκο DivX-® στη 
συσκευή.

B Πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 
μπορείτε να

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

C Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε 
STOP x.

Σημείωση:
Για να επιλέξετε άλλη ρύθμιση χαρακτήρων 
για το αρχείο υποτίτλων, δείτε το κεφάλαιο 
“Ρυθμίσεις αναπαραγωγής - Γραμματοσειρά 
υποτίτλων DivX”.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Υποστηρίζονται αρχεία υποτίτλων με τις 
ακόλουθες επεκτάσεις (.srt, .smi, .sub, .sami).
– Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται 
περιστασιακό θόλωμα της εικόνας κατά την 
αναπαραγωγή ταινιών DivX-® που οφείλεται 
στην ανεπαρκή ευκρίνεια ψηφιακού 
περιεχομένου κατά τη λήψη μέσω του 
Internet.

Αναπαραγωγή (συνέχεια)
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Αναπαραγωγή δίσκου MP3
Αυτή η συσκευή εγγραφής μπορεί να 
πραγματοποιήσει αναπαραγωγή των 
περισσότερων αρχείων ήχου MP3 και 
αρχείων εικόνων JPEG που περιέχονται σε 
εγγράψιμους δίσκους ή CD του εμπορίου.

A Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3 στη συσκευή.
 Εμφανίζεται το μενού με τα περιεχόμενα 

του δίσκου.
 Η συσκευή εγγραφής ενδέχεται να 

χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να 
εμφανίσει τα περιεχόμενα του δίσκου στην 
τηλεόραση, λόγω του μεγάλου αριθμού 
τραγουδιών/εικόνων που βρίσκονται 
συμπιεσμένα σε ένα δίσκο.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο μενού και 
πατήστε OK

Data Disc        0002/0006    s      00:00 / 00:00 

PLAY DISPPlay ID3Switch ModeREC MODE

Folder Mode

Preview

/ MP3 / ..

 ..

01breaknews.mp3

02intotrap.mp3

03aboutjane.mp3

04love.mp3

 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ 
της προβολής φακέλων ή αρχείων, 
πατήστε REC MODE.

 Για να μεταβείτε στο προηγούμενο 
επίπεδο, πατήστε BACK.

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

 Εάν το αρχείο MP3 περιλαμβάνει ετικέτα 
ID3, πατήστε DISPLAY για να 
εμφανιστούν οι πληροφορίες ID3. 

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP x.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή μόνο 
της πρώτης περιόδου λειτουργίας ενός CD με 
πολλαπλές περιόδους.
– Αυτή η συσκευή εγγραφής δεν υποστηρίζει 
το φορμά ήχου MP3PRO.
– Αν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες στο 
όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή στο όνομα 
του άλμπουμ, ενδέχεται να μην εμφανίζονται 
σωστά στην οθόνη επειδή η συσκευή 
εγγραφής δεν υποστηρίζει τέτοιους 
χαρακτήρες.

Αναπαραγωγή (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων στη συγκεκριμένη συσκευή εγγραφής 
DVD λόγω της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου, ή λόγω της κατάστασης 
του λογισμικού εγγραφής και συγγραφής.
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(διαδοχική προβολή εικόνων)
Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες JPEG στο 
επιλεγμένο ρολό αυτόματα, τη μια μετά την 
άλλη.

A Τοποθετήστε ένα δίσκο εικόνων JPEG (CD, 
CD-R/RW, DVD±R/±RW) στη συσκευή.

 Εμφανίζεται το μενού με τα περιεχόμενα 
του δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο μενού και 
πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στον φάκελο/άλμπουμ.

Data Disc        0002/0006    s      00:00 / 00:00 

PLAY DISPPlay ID3Switch ModeREC MODE

2160 x 1728

Folder Mode

Preview

/ Images / ..

 ....

AUCKLAND.JPG

BALLOON.JPG

BASE.JPG

BEACH.JPG

 Για να μεταβείτε στο προηγούμενο 
επίπεδο, πατήστε BACK.

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

D Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
διάφορες ρυθμίσεις.

BACKIndex BackHelpTIMER ANGLE Zoom

 Πατήστε TIMER για να πραγματοποιήσετε 
είσοδο ή έξοδο από το μενού βοήθειας. 
Αναγράφει τις λειτουργίες των πλήκτρων 
του τηλεχειριστηρίου.

 Πατήστε STOP x για να εμφανίσετε 16 
μικρογραφίες σε μία οθόνη. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ./ > για 
να μετακινηθείτε στην προηγούμενη/
επόμενη σελίδα.

 Πατήστε ANGLE για να πραγματοποιήσετε 
είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία ζουμ. 
Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ζουμ, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ./ > για 
να αλλάξετε το συντελεστή μεγέθυνσης και 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 

να περιηγηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα.
 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να περιστρέψετε την εικόνα.

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ./ > για 
να εμφανίσετε το προηγούμενο/επόμενο 
αρχείο.

 Πατήστε επανειλημμένα REC MODE για 
να επιλέξετε λειτουργία ανανέωσης για την 
αναπαραγωγή της παρουσίασης.

 Πατήστε BACK ή DISC-MENU για να 
επιστρέψετε στο κύριο μενού.

E Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP x.

Εάν ο δίσκος αποτελείται από μουσικά 
αρχεία MP3/WMA και αρχεία εικόνων 
JPEG, μπορείτε να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή μιας μουσικής 
παρουσίασης.

 Επιλέξτε κάποιο αρχείο MP3 και πατήστε 
OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Στη 
συνέχεια, επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας από 
το μενού και πατήστε OK για να ξεκινήσει 
η αναπαραγωγή της παρουσίασης.

Υποστηριζόμενα φορμά εικόνας JPEG 
Φορμά αρχείου:

– Η επέκταση αρχείου πρέπει να είναι ‘.JPG,’ 
‘.JPE’ ή ‘.JPEG’.

– Αυτή η συσκευή εγγραφής μπορεί να 
προβάλει μόνο εικόνες από ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή σύμφωνα με το 
φορμά JPEG-EXIF, το οποίο 
χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να 
προβάλει Motion JPEG, εικόνες 
αποθηκευμένες σε άλλα φορμά ή ηχητικά 
κλιπ συσχετισμένα με εικόνες.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή σε αυτή τη συσκευή εγγραφής 
δίσκων που έχουν δημιουργηθεί σε 
προσωπικό υπολογιστή, λόγω διαφορών στις 
τεχνικές εγγραφής. Δεν δίνεται εγγύηση πως 
θα υπάρχει συμβατότητα με το φορμά 
εγγραφής.
– Η συσκευή εγγραφής 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.
– Εάν η εικόνα JPEG δεν έχει εγγραφεί ως 
αρχείο τύπου ‘exif’, τότε δεν θα εμφανίζεται 
στην οθόνη η πραγματική μικρογραφία. 

Αναπαραγωγή (συνέχεια)



34

E
λληνικά

REPEAT A-B
REPEAT 1/ALL
SUBTITLE

ANGLE
AUDIO

DISC MENU

DISPLAY

.  >

Μετάβαση σε άλλο κεφάλαιο/
κομμάτι

Όταν ένας δίσκος περιέχει περισσότερα από 
ένα κεφάλαια ή κομμάτια, μπορείτε να 
μεταβείτε σε διαφορετικό κεφάλαιο ή κομμάτι 
ως εξής.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 

 Πατήστε > για να μεταβείτε στον 
επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι. 

 Πατήστε . για να επιστρέψετε στην 
έναρξη του προηγούμενου κεφαλαίου/
κομματιού.
Ή

 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 0-9 για να καταχωρίσετε τον 
αριθμό τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού. 
Ή

 Πατήστε DISPLAY για να εμφανίσετε το 
μενού επιλογών αναπαραγωγής βίντεο.

Επισημάνετε το εικονίδιο του τίτλου από το 
μενού και πατήστε  για να αλλάξετε τον 
αριθμό του τίτλου.

1/3
 

Επισημάνετε το εικονίδιο του κεφαλαίου από 
το μενού και πατήστε  για να αλλάξετε τον 
αριθμό του κεφαλαίου.

3/8

Παύση αναπαραγωγής / 
αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

A Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε u  για 
παύση της αναπαραγωγής και εμφάνιση 
ακίνητης εικόνας. 

B Για να μετακινήσετε την ακίνητη εικόνα κατά 
ένα καρέ προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, 
πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα  ή .

C Για να πραγματοποιήσετε έναρξη 
αναπαραγωγής σε αργή κίνηση, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το .(προς τα 
πίσω) ή πατήστε επανειλημμένα το > 
(προς τα εμπρός) για να πραγματοποιήσετε 
κύλιση στις διαφορετικές ταχύτητες αργής 
κίνησης (1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, 
πατήστε u. 

Αναζήτηση προς τα εμπρός/ 
προς τα πίσω

Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη αναζήτηση 
προς τα εμπρός/προς τα πίσω σε ένα δίσκο 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και να 
επιλέξετε την ταχύτητα αναζήτησης που 
θέλετε.

A Κατά την αναπαραγωγή, κρατήστε 
πατημένο το . (προς τα πίσω) ή το >  
(προς τα εμπρός) μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη της τηλεόρασης η γραμμή 
κατάστασης για την ταχύτητα αναζήτησης 
(2X).

 Ο ήχος θα απενεργοποιηθεί.

B Πατήστε το . (προς τα πίσω) ή πατήστε 
επανειλημμένα το >  (προς τα εμπρός) 
για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις 
διαφορετικές ταχύτητες αναζήτησης (2X, 
4X, 8X, 16X, 32X).

C Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, 
πατήστε u. 

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.

Προηγμένα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής 
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Επανάληψη αναπαραγωγής

Οι επιλογές επανάληψης της αναπαραγωγής 
ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε REPEAT1/ALL για να 
ενεργοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω 
επιλογές.

 Repeat chapter (Επανάληψη 
κεφαλαίου) (DVD/DVD±R/±RW)

 Repeat track/title (Επανάληψη 
κομματιού/τίτλου) (CD/VCD/DVD)

 Repeat all (Επανάληψη όλων) (CD/
VCD/DVD)

B Για ακύρωση της επανάληψης 
αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα 
REPEAT1/ALL για να επιλέξετε ‘Repeat off’ 
(Απενεργοποίηση επανάληψης) ή πατήστε 
STOP x.

Επανάληψη συγκεκριμένου 
τμήματος (A-B)

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή 
συγκεκριμένου τμήματος ενός τίτλου/
κομματιού κεφαλαίου. Για να το κάνετε αυτό, 
θα πρέπει να σημειώσετε την αρχή και το 
τέλος του τμήματος που θέλετε.

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε REPEAT A-B στο σημείο που 
θέλετε να ξεκινήσει η επανάληψη 
αναπαραγωγής.

B Πατήστε ξανά REPEAT A-B στο σημείο 
που θέλετε να σταματήσει η επανάληψη 
αναπαραγωγής.

 Η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή 
του μαρκαρισμένου τμήματος. Το τμήμα 
αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να ακυρωθεί η 
λειτουργία επανάληψης.

C Για ακύρωση της επανάληψης 
αναπαραγωγής, πατήστε REPEAT A-B 
ακόμη μια φορά.

Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για 
DVD με πολλαπλές γλώσσες υποτίτλων. 
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη γλώσσα 
που θέλετε κατά την αναπαραγωγή του DVD.

Off

 Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, 
πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 
SUBTITLE για εναλλαγή μεταξύ των 
επιλογών γλώσσας στο δίσκο. 

 Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι 
διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας του 
δίσκου.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Σε ορισμένους δίσκους DVD η αλλαγή της 
γλώσσας υποτίτλων μπορεί να γίνει μόνο 
μέσω του μενού του δίσκου DVD. Για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του δίσκου, 
πατήστε DISC-MENU.

Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο σε 
DVD με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες ή 
VCD με πολλαπλά κανάλια ήχου.

3.2.1CH  English (1/3)

 Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, 
πατήστε επανειλημμένα AUDIO για 
εναλλαγή μεταξύ των καναλιών ήχου και 
της ομιλούμενης γλώσσας στο δίσκο.

 Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι 
διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί 
στη θέση της η προεπιλεγμένη ρύθμιση 
γλώσσας του δίσκου.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Σε ορισμένους δίσκους DVD, η αλλαγή της 
ομιλούμενης γλώσσας μπορεί να γίνει μόνο 
μέσα από το μενού του δίσκου DVD. Για να 
έχετε πρόσβαση στο μενού δίσκου, πατήστε 
DISC-MENU.

Προηγμένα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής (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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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.

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε επανειλημμένα ANGLE για να 
επιλέξετε τη γωνία κάμερας που επιθυμείτε 
από τις διαθέσιμες στο δίσκο.

 Το εικονίδιο θα εμφανιστεί, εάν 
υποστηρίζονται πολλές γωνίες κάμερας.

Αναζήτηση ώρας

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να μεταβείτε σε 
συγκεκριμένο σημείο στον τρέχοντα δίσκο.

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε DISPLAY για να εμφανίσετε το 
μενού επιλογών αναπαραγωγής βίντεο.

B Επισημάνετε το εικονίδιο αναζήτησης ώρας 
στο μενού και πατήστε OK.

 Ο χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε 
θα αλλάξει στο πεδίο εισαγωγής διάρκειας.

 
_ _ : _ _ : _ _

C Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο (0-9) για να εισάγετε τα 6 
ψηφία της ώρας. 

 Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στην 
επιλεγμένη χρονική στιγμή.

Συνέχιση της αναπαραγωγής 
από το σημείο που σταμάτησε 
την τελευταία φορά

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για 
δίσκους DVD/VCD. Η συσκευή εγγραφής 
έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει την 
αναπαραγωγή του δίσκου από το σημείο 
που σταμάτησε την τελευταία φορά.

Προτού ξεκινήσετε...
Βεβαιωθείτε πως έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία συνέχισης, δείτε το κεφάλαιο 
“Ρυθμίσεις αναπαραγωγής - Συνέχιση”.

 Τοποθετήστε ένα δίσκο και πατήστε u 
για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από 
το σημείο που σταμάτησε την τελευταία 
φορά.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
συνέχισης και να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή από την αρχή

 Μόλις τερματιστεί η αναπαραγωγή, 
πατήστε ξανά STOP x.

Προηγμένα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής (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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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Σε έναν πλήρη ή “ολοκληρωμένο” δίσκο DVD±R δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
περαιτέρω εγγραφή ή επεξεργασία.  Πατήστε το BACK για επιστροφή στο 
προηγούμενο μενού.

Επεξεργασία εγγραφής

Πληροφορίες για την 
επεξεργασία εγγράψιμων DVD

Μετά την ολοκλήρωση μιας εγγραφής, η 
συγκεκριμένη συσκευή εγγραφής σάς επιτρέπει 
να επεξεργαστείτε τον τίτλο ή το περιεχόμενο 
του βίντεο. Μπορείτε να διαγράψετε ή να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας της 
εγγραφής και να την μετονομάσετε. Εάν ένας 
δίσκος DVD+R έχει “ολοκληρωθεί”, δεν 
μπορείτε να τον επεξεργαστείτε.

Προτού ξεκινήσετε...
Πατήστε DISC-MENU για να εμφανίσετε την 
οθόνη της λίστας τίτλων. Επιλέξτε τον τίτλο 
που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε 
OK για να μεταβείτε στο μενού επεξεργασίας.

Menu

DISC BACKExit BackConfirmOK

PR 2
15/07   18:05Play

Erase

Protect

Edit

{ Play } (Αναπαραγωγή)
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του 
επιλεγμένου τίτλου (εγγραφή).

{ Erase } (Διαγραφή) 
Πραγματοποιήστε διαγραφή του επιλεγμένου 
τίτλου ή όλων των τίτλων.

{ Protect } / { Unprotect } (Προστασία) / 
(Κατάργηση προστασίας) 
Προστατέψτε ή καταργήστε την προστασία 
του τίτλου από επεξεργασία ή μη ηθελημένη 
απώλεια εγγραφών.

{ Edit } (Επεξεργασία)
Αλλάξτε το όνομα του τίτλου ή/και διαγράψτε 
σκηνές της εγγραφής που σας είναι 
ανεπιθύμητες.

Σημείωση:
Για πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία εγγράψιμου DVD (π.χ. 
φορμά, ολοκλήρωση, κλείδωμα), δείτε το 
κεφάλαιο “Επιλογές μενού συστήματος - 
Ρυθμίσεις δίσκου”.

Οθόνη του μενού ευρετηρίου 
του δίσκου

Η οθόνη του μενού ευρετηρίου του δίσκου 
εμφανίζει τις εγγραφές σας σε εγγράψιμο 
DVD. Πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη της 
τηλεόρασης μόλις φορτώσετε ένα εγγράψιμο 
DVD ή μόλις πατήσετε DISC MENU στο 
τηλεχειριστήριο.

Menu

OK DISCEdit ExitPlayPLAY

Remain:
SP   01:17:38
2.8 GB

Title Used:
SP   00:43:28
1.5 GB

PR 2
15/07   18:05

PR 1
16/12  10:05

PR 13
18/12   22:00

C

B

A

E
D

Η οθόνη του μενού ευρετηρίου του δίσκου 
περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες 
εγγραφής:

A  Τον τύπο του δίσκου.
B  Το χρόνο εγγραφής που απομένει σε 

διαφορετική λειτουργία εγγραφής. Πατήστε 
REC MODE για να αλλάξετε τη λειτουργία 
εγγραφής.

C  Τη μικρογραφία του τίτλου, το όνομα τίτλου 
και πληροφορίες σχετικά με αυτόν.

D  Το χώρο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και 
το χρόνο εγγραφής.

E  Τα πλήκτρα ελέγχου που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και τις λειτουργίες τους.
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Διαγραφή τίτλου (ων)

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή ενός 
συγκεκριμένου τίτλου (εγγραφή) ή όλων των 
τίτλων από το δίσκο. 

A Πατήστε DISC-MENU και, στη συνέχεια, OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Erase } (Διαγραφή) και πατήστε 
OK.

C Επισημάνετε την επιλογή { Erase title } 
(Διαγραφή τίτλου) για να διαγράψετε τον 
τίτλο που έχετε επιλέξει ή { Erase all } 
(Διαγραφή όλων) για να διαγράψετε όλους 
τους τίτλους του δίσκου και, στη συνέχεια, 
πατήστε OK.

 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

D Επιλέξτε { OK } από το μενού για να 
συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για 
ακύρωση και, στη συνέχεια, OK για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

Προστασία/Κατάργηση 
προστασίας τίτλου

Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της 
προστασίας του εγγεγραμμένου τίτλου 
προκειμένου να αποφευχθεί η μη ηθελημένη 
απώλεια εγγραφών.

A Πατήστε DISC-MENU και, στη συνέχεια, 
OK.

 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Protect } (Προστασία) και 
πατήστε OK.

 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

C Επιλέξτε { OK } από το μενού για να 
συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για 
ακύρωση και, στη συνέχεια, OK για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

 Εάν ο τίτλος είναι προστατευμένος, η 
επιλογή στο μενού γίνεται { Unprotect } 
(Κατάργηση προστασίας). Καταργήστε την 
προστασία του τίτλου εάν θέλετε να 
διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τον τίτλο.

Μετονομασία τίτλου

Το αρχικό όνομα τίτλου δημιουργείται 
αυτόματα από τη συσκευή εγγραφής. 
Μπορείτε να δώσετε νέο όνομα στον τίτλο 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

A Πατήστε DISC-MENU και, στη συνέχεια, OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Edit } (Επεξεργασία) και 
πατήστε OK.

Menu

DISC BACKExit BackConfirmOK

PR 2
15/07   18:05Rename

Divide

A-B Erase

Undo Erase

C Επισημάνετε την επιλογή { Rename } 
(Μετονομασία) και πατήστε OK.

 Εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.
D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα    για 

επισήμανση χαρακτήρα/αριθμού/συμβόλου 
και πατήστε OK για επιλογή.

 Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 
64 χαρακτήρες.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
παρακάτω πλήκτρα στην οθόνη του 
πληκτρολογίου για να επεξεργαστείτε την 
καταχώρισή σας. Για να την επιλέξετε, 
επισημάνετε την αντίστοιχη γραμμή και 
πατήστε OK.

"A" Page : τα γράμματα εμφανίζονται 
κεφαλαία.

"a" Page : τα γράμματα εμφανίζονται πεζά.
Symbol : εμφανίζει σύμβολα.
Space : δημιουργεί κενό μεταξύ 

χαρακτήρων.  
Backspace: διαγράφει το χαρακτήρα που 

βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα
Finish : επιβεβαιώνει την μετονομασία. 
Cancel : ακυρώνει την μετονομασία και 

πραγματοποιεί έξοδο από το μενού 
εισαγωγής μέσω πληκτρολογίου.  

E Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μεταβείτε 
στην επιλογή { Finish } (Τέλος) στο μενού 
και πατήστε OK.

 Γίνεται ενημέρωση της οθόνης 
πληροφοριών. 

Επεξεργασία εγγραφής (συνέχεια)
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Επεξεργασία εγγραφής (συνέχεια)

Διαίρεση τίτλου (μόνο για 
DVD±RW)

Μπορείτε να διαιρέσετε έναν τίτλο σε δύο ή 
περισσότερους τίτλους. Σημειώστε ότι το 
μήκος του τίτλου πρέπει να υπερβαίνει τα 6 
(έξι) δευτερόλεπτα.

Προειδοποίηση! Η διαίρεση ενός τίτλου 
είναι μη αντιστρέψιμη.

A Πατήστε DISC-MENU και, στη συνέχεια, OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Edit } (Επεξεργασία) και 
πατήστε OK.

C Επισημάνετε την επιλογή { Divide } 
(Διαίρεση) και πατήστε OK.

 Η οθόνη του τίτλου θα βρίσκεται, από 
προεπιλογή, σε κατάσταση προσωρινής 
διακοπής. 

enu

PLAY BACKPlay BackConfirmOK

Title NO.1 Title NO.2

Divide

Title: 1

Divide

OK

Cancel

00:00:00

D Πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή του δίσκου.

 Για να πραγματοποιήσετε μια γρήγορη 
αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε 
πατημένα τα πλήκτρα .>.

 Για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο καρέ 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε u για να διακόψετε προσωρινά 
την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, 
πατήστε επανειλημμένα  ή .

E Έχοντας επισημάνει την επιλογή { Divide } 
(Διαίρεση), πατήστε OK για να ορίσετε το 
σημείο διαίρεσης.

F Έχοντας επισημάνει την επιλογή { OK }, 
πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη διαίρεση.

 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα 
εμφανιστεί ένας νέος τίτλος στην οθόνη του 
μενού ευρετηρίου του δίσκου.

Διαγραφή μέρους τίτλου (μόνο 
για DVD±RW)

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να 
διαγράψετε ανεπιθύμητες σκηνές από την 
εγγραφή (π.χ. διαφημιστικά). Για να το 
πραγματοποιήσετε, θα πρέπει να ορίσετε το 
σημείο έναρξης (σημείο A) και το σημείο λήξης 
(σημείο B) των σκηνών που θέλετε να σβήσετε.

A Πατήστε DISC-MENU και, στη συνέχεια, OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Edit } (Επεξεργασία) και 
πατήστε OK.

C Επισημάνετε την επιλογή { A-B Διαγραφή } 
και πατήστε OK.

 Η οθόνη του τίτλου θα βρίσκεται, από 
προεπιλογή, σε κατάσταση προσωρινής 
διακοπής.  

enu

PLAY BACKPlay BackConfirmOK

Point A Point B

A-B Erase

Title: 1

Set Point A

Set Point B

OK

Cancel

00:00:00

D Πατήστε u για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή 
του δίσκου.

 Για να πραγματοποιήσετε μια γρήγορη 
αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε 
πατημένα τα πλήκτρα .>.

 Για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο καρέ 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε u για να διακόψετε προσωρινά 
την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, 
πατήστε επανειλημμένα  ή .

E Έχοντας επισημάνει την επιλογή { Ορισμός 
σημείου A }, πατήστε OK για να ορίσετε το 
σημείο έναρξης. 

F Έχοντας επισημάνει την επιλογή { Ορισμός 
σημείου B }, πατήστε OK για να ορίσετε το 
σημείο λήξης. 

G Έχοντας επισημάνει το { OK }, πατήστε OK 
για να ξεκινήσει η διαγραφή A-B.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Για να επαναφέρετε τις σκηνές που έχετε 
διαγράψει, επιλέξτε { Undo Erase } (Αναίρεση 
διαγραφής) στο μενού επεξεργασίας. 
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Επιλογές μενού συστήματος

Πρόσβαση στο μενού 
συστήματος

Το μενού συστήματος παρέχει διάφορες 
επιλογές που σας επιτρέπουν να 
προσαρμόσετε τη λειτουργία της συσκευής 
εγγραφής στις προτιμήσεις σας.

SYSTEM
MENU

OK

A Πατήστε SYSTEM MENU στο 
τηλεχειριστήριο.

 Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μενού 
συστήματος.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επισημάνετε ένα στοιχείο μενού και πατήστε 

 για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
αντίστοιχες επιλογές.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε να 
αλλάξετε, και πατήστε OK για επιβεβαίωση 
και επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο 
μενού.

 Οδηγίες και επεξήγηση των επιλογών 
παρέχονται στις παρακάτω σελίδες.

D Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για πληροφορίες σχετικά με τις 
“Ρυθμίσεις εγγραφής”, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Εγγραφή”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

gRecordingg

Audio

yySystemy

Manage Presets

Country Setting

Auto Scan

TunerTunerT

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις δέκτη”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Audio

yySystemy

Format

Finalize

Make Compatible

Disc Label

Disc Info

pSetupSetupS t

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις δίσκου”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Audio

yySystemy

Audio Language

Subtitle Language

Resume

DivX(R)  VOD DRM

DivX Subtitle Font

pSetupSetupS t

English

Off

4:3 LB

On

Standard

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις 
αναπαραγωγής”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Systemy

Downmix

Digital Output

Night Mode

pSetupSetupS t

Stereo

Automatic

Off

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις ήχου”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

gRecordingg

yySystemy

Menu Language

Clock Setting

Screen Saver

Restore Default

pSetupSetupS t

English

09:36:04

On

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις 
συστήματος ”.
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Επιλογές μενού συστήματος (συνέχεια)

Ρυθμίσεις δέκτη 

{ Manage Presets } 
(Διαχείριση 
προρυθμισμένων 
καναλιών)

 Προσαρμόστε τα αποθηκευμένα τηλεοπτικά κανάλια στις προτιμήσεις σας. 
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή και πατήστε OK για να μεταβείτε στο 
μενού του καταλόγου προγραμμάτων.

 1) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επισημάνετε το κανάλι που 
θέλετε να τροποποιήσετε.

 2) Πατήστε  για να μεταβείτε στη γραμμή ενεργειών που βρίσκεται στα 
αριστερά.

 3) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ενεργοποιήσετε κάποια 
τροποποίηση:

{ Move Up } (Μετακίνηση προς τα επάνω) –  Πατήστε OK για να 
μετακινήσετε το κανάλι που έχετε επισημάνει προς τα επάνω, στον 
προηγούμενο προρυθμισμένο αριθμό του καταλόγου 
προγραμμάτων.
{ Move Down } (Μετακίνηση προς τα κάτω)–  Πατήστε OK για να 
μετακινήσετε το κανάλι που έχετε επισημάνει προς τα κάτω, στον 
επόμενο προρυθμισμένο αριθμό του καταλόγου προγραμμάτων.
{ NICAM } – Η λειτουργία NICAM είναι ένα σύστημα 
μετάδοσης ψηφιακού ήχου. Επιτρέπει τη μετάδοση ενός 
στερεοφωνικού καναλιού ή δύο ξεχωριστών μονοφωνικών καναλιών. 
Επιλέξτε { On } (Ενεργοποίηση) για να βελτιώσετε τη μετάδοση του 
ήχου ή { Off } (Απενεργοποίηση) εάν η λήψη δεν είναι καλή.
{ Decoder } (Αποκωδικοποιητής)– Εάν το τρέχον τηλεοπτικό κανάλι 
μεταδίδεται μέσω κωδικοποιημένου τηλεοπτικού σήματος που 
μπορεί να προβληθεί σωστά εάν χρησιμοποιήσετε αποκωδικοποιητή 
συνδεδεμένο στην υποδοχή EXT2 AUX-I/O, θα πρέπει να 
ενεργοποιήσετε τον συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή προκειμένου να 
τον αντιστοιχήσετε σε αυτό το κανάλι.
 Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
αποκωδικοποιητή. 
{ Rename } (Μετονομασία) – Πατήστε OK για να μεταβείτε στο πεδίο 
εισαγωγής μετονομασίας.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα     
για να επισημάνετε έναν χαρακτήρα/αριθμό/σύμβολο στο μενού 
πληκτρολογίου και πατήστε OK για να τον επιλέξετε. E Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, μεταβείτε στην επιλογή { Finish } (Τέλος) 
στο μενού και πατήστε OK.
 Σημείωση:  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και πέντε 
χαρακτήρες.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα στην οθόνη του 
πληκτρολογίου για να επεξεργαστείτε την καταχώρισή σας. Για να την 
επιλέξετε, επισημάνετε την αντίστοιχη γραμμή και πατήστε OK

"A" Page  : τα γράμματα εμφανίζονται κεφαλαία.
"a" Page  : τα γράμματα εμφανίζονται πεζά.
Space  : εμφανίζει σύμβολα.  

Backspace  : δημιουργεί κενό μεταξύ χαρακτήρων.
Finish  : διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά   

 του δρομέα επιβεβαιώνει την μετονομασία.
Cancel  : ακυρώνει την μετονομασία και πραγματοποιεί έξοδο   

 από το μενού εισαγωγής μέσω πληκτρολογίου. 

Program List

OK BACKConfirm Exit

1    BBC       0        Off          Off     C02

2    ARD      0        Off           Off     C03

3    BBC       0        Off          Off      S08

4    TTV       0        Off           Off     S22

5    ONE      0        Off           Off     S18

6    RTL4     0        Off           Off     C11

PR   Station    Fine    NICAM   Decoder  CH

Prev / Next

Move Up

Move Down

NICAM

Decoder

Rename

Manual Setting
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Ρυθμίσεις δέκτη (συνέχεια)

 { Manual Setting } (Μη αυτόματη ρύθμιση) –  Πατήστε OK για να 
μεταβείτε στο μενού μη αυτόματης ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα  για να αλλάξετε τη ρύθμιση και τα πλήκτρα  για να 
μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο πεδίο εισαγωγής.

{ PR } – Ο προρυθμισμένος αριθμός 
προγράμματος του καναλιού που έχετε 
επιλεγμένο.

{ Seek (MHZ) } (Αναζήτηση (MHZ))– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
 για να αναζητήσετε μια έγκυρη 

συχνότητα μετάδοσης.

{ CH } – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε ένα κανάλι τηλεοπτικού 
προγράμματος.

{ Fine } (Ακριβής ρύθμιση)– Μη αυτόματη ακριβής ρύθμιση του 
καναλιού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

 για αύξηση/μείωση της συχνότητας 
κατά 0,06~0,07 MHZ.

{ Standard } (Πρότυπο)– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε το πρότυπο τηλεοπτικού 
συστήματος που παράγει τη λιγότερη 
παραμόρφωση εικόνας και ήχου.

Country Setting
(Ρύθμιση χώρας)

 Επιλέξτε τη χώρα σας για αυτόματο συντονισμό καναλιών.

Auto Scan
(Αυτόματη σάρωση)

 Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει όλες τις αρχικές ρυθμίσεις που 
απαιτούνται για να λειτουργήσει η συσκευή εγγραφής ώστε να 
μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε ή να 
πραγματοποιήσετε εγγραφή του αγαπημένου σας τηλεοπτικού 
προγράμματος. 

 Πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αρχική 
εγκατάσταση της συσκευής εγγραφής (ρύθμιση χώρας, 
εγκατάσταση τηλεοπτικών καναλιών και ορισμός του ρολογιού). Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.. 

Manual Setting

OK BACKConfirm Back

PR Seek (MHZ)

1 C355.162

CH Fine Standard

-1 PAL B/G
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Ρυθμίσεις δίσκου

Format
(Φορμά)

 Απαιτείται η πραγματοποίηση διαμόρφωσης για ορισμένους δίσκους 
DVD+VR ή DVD±RW πριν τους χρησιμοποιήσετε για εγγραφή σε 
αυτή τη συσκευή εγγραφής.

 1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
 2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από 

το μενού για να συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για ακύρωση και, 
στη συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 Σημείωση:  Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του δίσκου, τα 
περιεχόμενά του θα διαγραφούν.

Finalize
(Ολοκλήρωση)

 Η “ολοκλήρωση” του εγγεγραμμένου DVD±R ώστε να είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή από άλλη συσκευή αναπαραγωγής DVD. 

 1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
 2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από 

το μενού για να συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για ακύρωση και, 
στη συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 Σημείωση:  Εάν “ολοκληρωθεί” ο δίσκος DVD±R, δεν θα μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε περαιτέρω εγγραφές ή επεξεργασία σε αυτόν. 
Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της “ολοκλήρωσης” ενός δίσκου 
DVD±R.

Lock (Κλείδωμα)  Προκειμένου να αποφύγετε την μη ηθελημένη διαγραφή ή 
επεξεργασία των εγγραφών, μπορείτε να επιλέξετε να κλειδώσετε το 
εγγράψιμο DVD. 

 1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
 2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από 

το μενού για να συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για ακύρωση και, 
στη συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 Σημείωση:  Εάν ο τρέχων δίσκος είναι κλειδωμένος, η επιλογή του 
μενού θα είναι { Unlock } (Ξεκλείδωμα).

Make Compatible
(Μετατροπή σε 
συμβατό τύπο)

 Το επεξεργασμένο DVD±RW μπορεί να εμφανίζει ακόμα τους 
αρχικούς τίτλους ή κρυφές σκηνές όταν χρησιμοποιείτε άλλες 
συσκευές DVD για την αναπαραγωγή του. Αυτή η λειτουργία σάς 
επιτρέπει να κάνετε ένα επεξεργασμένο DVD±RW συμβατό με 
άλλες συσκευές αναπαραγωγής. 

 1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
 2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από 

το μενού για να συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για ακύρωση και, 
στη συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 Σημείωση:  Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη προς 
επιλογή, αυτό σημαίνει ότι ο δίσκος είναι ήδη συμβατός.
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Disc Label
(Ετικέτα δίσκου)

 Αλλάζει το όνομα του δίσκου.
 1) Πατήστε OK για να μεταβείτε στο μενού ετικέτας δίσκου.
 2) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα tupq για να επισημάνετε έναν 

χαρακτήρα/αριθμό/σύμβολο στο μενού πληκτρολογίου και πατήστε 
   για να τον επιλέξετε.

 3) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μεταβείτε στην επιλογή 
{ Finish } (Τέλος) στο μενού και πατήστε OK.

 Σημείωση:  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

Disc Info
(Πληροφορίες 
δίσκου)

 Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή και πατήστε OK για να 
εμφανίσετε τις πληροφορίες του δίσκου. Για έξοδο από το μενού, 
πατήστε BACK. 

{ Label } (Ετικέτα) – Το όνομα του δίσκου.
{ Title No. } (Αρ. τίτλου) – Ο συνολικός αριθμός τίτλων που 

περιλαμβάνει ο δίσκος. Γενικά, ο 
μέγιστος αριθμός τίτλων είναι 99.

{ Media } (Μέσο) – Τύπος δίσκου.
{ Status} (Κατάσταση) – Η κατάσταση του δίσκου (εγγράψιμος, 

κενός, ολοκληρωμένος ή πλήρης).
{ Space } (Χωρητικότητα) – Ο χώρος που χρησιμοποιείται και ο 

συνολικός χώρος.
{ Remainder } (Υπόλοιπο) – Εμφανίζει το χώρο που απομένει σε 

γράφημα. 

Label

Title No.

Media

Status

Space

Remainder

No label

0

DVD+R

Recordable (Empty)

8/4418MB

Επιλογές μενού συστήματος (συνέχεια)
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Audio Language
(Ομιλούμενη 
γλώσσα)

 Επιλέξτε την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για την 
αναπαραγωγή DVD.

Subtitle Language
(Γλώσσα υποτίτλων)

 Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζονται οι 
υπότιτλοι κατά την αναπαραγωγή του DVD. 

 Σημειώσεις:
 – Αν η επιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων/ομιλούμενη γλώσσα δεν 

είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί στη θέση της η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας. 

 – Για ορισμένα DVD, η γλώσσα υποτίτλων/ομιλούμενη γλώσσα 
μπορεί να αλλαχτεί μόνο μέσω του μενού του δίσκου DVD. 

TV Shape
( Σχήμα τηλεόρασης )

 Ρυθμίστε το λόγο διαστάσεων της συσκευής εγγραφής σύμφωνα με 
τον τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει.
{ 4:3 PS }  – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για 

εικόνα κανονικού ύψους με περικοπή 
και από τις δύο πλευρές.

{ 4:3 LB }  –  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για 
προβολή “ευρείας οθόνης” με μαύρες 
ζώνες στο κατώτερο και στο ανώτερο 
τμήμα της οθόνης.

{ 16:9 } – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για 
τηλεόραση ευρείας οθόνης (αναλογία 
καρέ 16:9).

Resume
(Συνέχιση)

 Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή 
του δίσκου από το σημείο που είχε διακοπεί την τελευταία φορά.
{ Off } (Απενεργοποίηση) – Κάθε φορά που τοποθετείτε ένα δίσκο 

στη συσκευή ή επιλέγετε έναρξη 
αναπαραγωγής, ο δίσκος θα ξεκινάει 
από την αρχή.

{ On } (Ενεργοποίηση) – Ενεργοποιεί τη λειτουργία συνέχισης. 
Η συσκευή εγγραφής θα συνεχίσει 
αυτόματα την αναπαραγωγή του 
δίσκου από το σημείο που είχε 
διακοπεί την τελευταία φορά.

 Σημείωση:  Όταν ξεκινά η αυτόματη συνέχιση αναπαραγωγής, 
πατήστε το κουμπί PREV/FRV για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
συνέχισης και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή του 
δίσκου.

Επιλογές μενού συστήματος (συνέχεια)
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DivX(R) VOD DRM  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή του κωδικού 
εγγραφής DivX® VOD (Βίντεο κατ’ απαίτηση), ο οποίος σας 
επιτρέπει να ενοικιάσετε και να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας 
τις υπηρεσίες DivX® VOD. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

 1) Πατήστε OK για να εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής.
 2) Πατήστε BACK για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
 3) 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 CD-R/RW ή εγγράψιμο DVD για 
αναπαραγωγή σε αυτήν τη συσκευή εγγραφής.

 Σημείωση: Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να 
αναπαραχθούν μόνο σε αυτή τη συσκευή εγγραφής. 

DivX Subtitle Font
(Γραμματοσειρά 
υποτίτλων DivX)

 Επιλέγει τον τύπο γραμματοσειράς που υποστηρίζει το 
εγγεγραμμένο αρχείο υποτίτλων DivX.
{ Central Europe } (Κεντρικής Ευρώπης) – Εμφανίζει 

γραμματοσειρές της Κεντρικής 
Ευρώπης.

{ Cyrillic } (Κυριλλικά)   – Εμφανίζει κυριλλικές 
γραμματοσειρές.

{ Standard } (Τυπικό)   – Εμφανίζει μια τυπική λίστα λατινικών 
γραμματοσειρών υποτίτλων που 
παρέχονται από αυτή τη συσκευή 
εγγραφής.

Επιλογές μενού συστήματος (συνέχεια)
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Downmix  Επιλέξτε αυτή τη μέθοδο για να πραγματοποιήσετε downmix του 
ήχου σε δύο κανάλια όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή DVD του 
οποίου η εγγραφή έχει γίνει σε φορμά Dolby Digital.
{ LT/RT } – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν η 

συσκευή εγγραφής είναι συνδεδεμένη 
σε αποκωδικοποιητή Dolby Pro Logic.

{ Stereo } (Στερεοφωνικό) – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να 
πραγματοποιήσετε downmix των 
πολυκάναλων σημάτων ήχου σε δύο 
κανάλια, των οποίων ο ήχος θα 
παράγεται μόνο από δύο μπροστινά 
ηχεία.

Digital Output
(Ψηφιακή έξοδος)

 Η συγκεκριμένη επιλογή απαιτείται μόνο εάν χρησιμοποιείτε την 
ομοαξονική υποδοχή της συσκευής εγγραφής για σύνδεση άλλης 
συσκευής ήχου/βίντεο.
{ PCM }  – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή σε 

περίπτωση που η συνδεδεμένη 
συσκευή δεν έχει δυνατότητα 
αποκωδικοποίησης πολυκάναλου 
ήχου.  Το σύστημα θα μετατρέψει τα 
πολυκαναλικά σήματα Dolby Digital και 
MPEG-2 σε PCM (Διαμόρφωση 
Παλμικού Κώδικα).

{ Automatic } (Αυτόματο) – Η έξοδος των σημάτων ήχου θα γίνεται 
σύμφωνα με τη ροή ήχου του δίσκου.

Night Mode
( Νυκτερινή 
λειτουργία )

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

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να 
απολαύσετε τον περιβάλλοντα ήχο στο 
πλήρες δυναμικό εύρος του.

Επιλογές μενού συστήματος (συνέχεια)



48

E
λληνικά

Ρυθμίσεις συστήματος (οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Menu Language
(Γλώσσα μενού)

 Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη τα 
μενού της συσκευής εγγραφής.

Clock Setting
(Ρύθμιση ρολογιού)

 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
 για να αλλάξετε τον αριθμό και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

  για να επιλέξετε διαφορετικά πεδία εισαγωγής. Στη συνέχεια, 
πατήστε OK για επιβεβαίωση.
{ Manual } (Μη αυτόματη) – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για 

μη αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας 
και ώρας.

{ Auto } (Αυτόματη) – Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 
αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και 
ώρας. Εάν αυτή η επιλογή είναι 
ενεργοποιημένη, η ημερομηνία και η 
ώρα θα ρυθμιστεί σύμφωνα με το 
πρώτο προρυθμισμένο κανάλι που 
μεταδίδει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Screen Saver
(Προφύλαξη οθόνης)

 Η προφύλαξη οθόνης αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη 
της τηλεόρασης εμποδίζοντας την προβολή στατικής εικόνας για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
{ On } (Ενεργοποίηση) – Μεταβαίνει σε λειτουργία προφύλαξης 

οθόνης της τηλεόρασης όταν η 
αναπαραγωγή έχει διακοπεί οριστικά ή 
προσωρινά για περισσότερο από 15 
λεπτά.

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

Restore Default
(Επαναφορά 
προεπιλογής)

 Πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της συσκευής 
εγγραφής, εκτός από τον κωδικό πρόσβασης, τη ρύθμιση γονικού 
επιπέδου ελέγχου και το χρονοπρογραμματισμό.

 1) Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά των 
προεπιλογών.

 2) Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Επιλέξτε { OK } 
από το μενού για να συνεχίσετε ή { Cancel } (Άκυρο) για ακύρωση 
και, στη συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 Μετά την επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών, θα 
σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε την αρχική ρύθμιση. 

Επιλογές μενού συστήματος (συνέχεια)
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• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 27 MHz

 Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 102
• Συνακρόαση (1kHz): 105 dB
• Δυναμικό εύρος (1kHz): 90 dB

 Εγγραφή βίντεο
• Σύστημα εγγραφής: PAL
• Φορμά συμπίεσης: MPEG2

High Quality : HQ 
Standard Play : SP  
Extended Play : EP  
Long Play : LP
Super Long Play : SLP

• Συμπίεση ήχου: Dolby Digital, PCM

 Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής δίσκων: CD, 

CD-R/-RW, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, SVCD, Video CD

• Φορμά συμπίεσης: MPEG2, MPEG1, DivX
• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκου βίντεο: 

NTSC, PAL

 Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής δίσκων: CD, CD-R/-RW, 

MP3-CD, MP3-DVD
• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3,  

MPEG2 Multichannel, PCM
• Ρυθμός bit MP3: 32~256 kbps και VBR

 Αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων
• Φορμά δίσκων: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

Picture CD
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνων: Περιστροφή, Zoom

 Μέσα αποθήκευσης
• Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

 Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Τηλεοπτικό σύστημα: PAL
• Είσοδος κεραίας: 75 Ohm ομοαξονική 

(IEC75)

 Συνδεσιμότητα
 Πίσω συνδέσεις:
• SCART (2x)
• Έξοδος S- Video
• Έξοδος βίντεο (CVBS)
• Έξοδος ήχου αριστερά/δεξιά
• Έξοδος ψηφιακού ήχου (ομοαξονική)
• Είσοδος κεραίας ραδιοσυχνοτήτων
• Έξοδος RF TV
• Τροφοδοσία ρεύματος

 Μπροστινές συνδέσεις:
• Είσοδος i.LINK DV (IEEE 1394 4 ακίδων)
• Είσοδος βίντεο (CAM)
•  Είσοδος ήχου αριστερά/δεξιά

 Ευκολία
• Βελτιώσεις προγραμματισμού/

χρονοδιακόπτη: 
 Ημερησίως/Εβδομαδιαίως, Πρόγραμμα 

επανάληψης, Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, 
 Εγγραφή “με ένα άγγιγμα”
• Προγραμματιζόμενα γεγονότα: 8

 Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220~240 V; 50 Hz
• Κατανάλωση: 25 W (τυπική)
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 

< 3W

 Μονάδα
• Διαστάσεις (πxυxβ): 360 x 43 x 322 mm
• Καθαρός βάρος: 3 kg

Προδιαγραφές
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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 
δώσετε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα 
ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης για βοήθεια.

–  Πατήστε το κουμπί STANDBY-ON στην πρόσοψη της 
συσκευής εγγραφής DVD για να ενεργοποιήσετε το 
σύστημα.

–  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.

–  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας πάνω στον 
αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής 
εγγραφής DVD (όχι προς την τηλεόραση). 

–  Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που παρεμβάλλονται 
ανάμεσα στη συσκευή εγγραφής DVD και το 
τηλεχειριστήριο. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη 
συσκευή σε διαφορετικές γωνίες ή/και αποστάσεις.

–  Εάν η ισχύς των μπαταριών είναι εξασθενημένη, 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

–  Πατήστε SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε 
μια πηγή εισόδου.

–  Ανοίξτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι 
εισόδου βίντεο. Αλλάξτε το τηλεοπτικό κανάλι μέχρι να 
εμφανιστεί η οθόνη DVD. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το 
κεφάλαιο “Βήμα 3 - Εγκατάσταση και ρύθμιση – Εύρεση 
του σωστού καναλιού προβολής”.

–  Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο μεταξύ της συσκευής εγγραφής 
και της τηλεόρασης. 

–  Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου, την κόκκινη και λευκή 
υποδοχή. Για λεπτομέρειες, διαβάστε τα κεφάλαιο “Βήμα 1 
:Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής - Σύνδεση των 
καλωδίων ήχου”.

–  Ρυθμίστε σωστά την ψηφιακή έξοδο, βάσει του εξοπλισμού 
που συνδέσατε στη συσκευή εγγραφής. Για λεπτομέρειες, 
διαβάστε το κεφάλαιο “Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Επιλογές μενού συστήματος - Ρυθμίσεις ήχου – 
Ψηφιακή έξοδος”.

–  Ζητήστε να ελεγχθεί η κεραία ή το σήμα της καλωδιακής 
τηλεόρασης. 

–  Εγκαταστήστε το τηλεοπτικό κανάλι. Για λεπτομέρειες, 
διαβάστε το κεφάλαιο Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Επιλογές μενού συστήματος - Ρυθμίσεις δέκτη”.

– Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο μεταξύ της συσκευής εγγραφής 
DVD και της τηλεόρασης.

– Μπορείτε να ρυθμίσετε με περισσότερη ακρίβεια το σήμα 
του τηλεοπτικού καναλιού. Διαβάστε το κεφάλαιο 
“Επιλογές μενού συστήματος - Ρυθμίσεις δέκτη”

– Πατήστε CH +/– για να αναζητήσετε το ίδιο τηλεοπτικό 
κανάλι με πιο καθαρή εικόνα. 

– Πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού.
– Πατήστε STOP για να διακόψετε την όποια αναπαραγωγή 

ή εγγραφή, και πατήστε EJECT στη συσκευή.

Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία 
ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Δεν προβάλλεται εικόνα.

Δεν ακούγεται ήχος.

Η συσκευή εγγραφής δεν λαμβάνει 
τηλεοπτικό σήμα.

Ένα τηλεοπτικό κανάλι του οποίου η 
εγκατάσταση έγινε κατά τη διάρκεια 
της αυτόματης αναζήτησης 
τηλεοπτικών καναλιών της συσκευής 
εγγραφής DVD είναι θολό ή 
παραμορφωμένο.

Αδύνατη η εξαγωγή θήκης

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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–  Εισαγάγετε το δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω. 
–  Λάθος κωδικός περιοχής. Το DVD πρέπει να είναι 

κωδικοποιημένο για ΟΛΕΣ τις περιοχές ή για την Περιοχή 
2 ώστε η αναπαραγωγή του να είναι δυνατή σε αυτή τη 
συσκευή εγγραφής DVD.

–  Δεν υπάρχει εγγραφή στο δίσκο ή ο τύπος δίσκου δεν 
είναι σωστός. Για λεπτομέρειες διαβάστε το κεφάλαιο 
“Αναπαραγωγή - Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής”.

–  Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι γρατσουνισμένος ή 
στραβός. Καθαρίστε το δίσκο ή αντικαταστήστε τον με 
έναν καινούργιο.

–  Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας 
άλλο δίσκο.

–  Μην συνδέετε κανένα καλώδιο από τη συσκευή εγγραφής 
στην είσοδο “Phono” του ενισχυτή σας. 

–  Για την αναπαραγωγή ενός DTS CD, πρέπει να 
συνδέσετε την υποδοχή COAXIAL της συσκευής 
εγγραφής σε σύστημα ή ενισχυτή Hi-Fi.

– Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί 
σύμφωνα με τη λειτουργία ‘Home Theatre Profi le’ με 
κωδικοποιητή DivX.

– Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο της ταινίας DivX που λάβατε 
είναι ολοκληρωμένο.

–  Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το πρότυπο έγχρωμου 
συστήματος τηλεόρασης (PAL/NTSC). 

–  Εάν ο δίσκος είναι βρώμικος, καθαρίστε τον.
–  Μερικές φορές είναι πιθανό να εμφανίζεται μικρό ποσοστό 

παραμόρφωσης της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

–  Εάν μια εγγραφή είναι πολύ μικρή, ενδέχεται να μην 
μπορεί να εντοπιστεί από μια συσκευή αναπαραγωγής 
DVD. Τηρείτε τους παρακάτω “ελάχιστους χρόνους 
εγγραφής”. Λειτουργία εγγραφής: {HQ} – 5 λεπτά, 
{SP} – 10 λεπτά, { LP } – 15 λεπτά, {EP} – 20 λεπτά, 
{SLP} – 30 λεπτά.

– Πρέπει να ολοκληρώσετε το δίσκο DVD±R. Ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Αναπαραγωγή των εγγραφών σας (DVD±R) σε 
άλλες συσκευές αναπαραγωγής DVD” για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

–  Ζητήστε να ελεγχθεί η κεραία ή το σήμα της καλωδιακής 
τηλεόρασης. 

–  Ρυθμίστε με ακρίβεια το τηλεοπτικό κανάλι. Για 
λεπτομέρειες, διαβάστε το κεφάλαιο ““Επιλογές μενού 
συστήματος - Ρυθμίσεις δέκτη”

– Το μήνυμα αυτό μπορεί να εμφανιστεί αν τοποθετήσετε 
δίσκο για τον οποίο ίσως να έχει παρουσιαστεί ένα από τα 
εξής:
–  Σφάλμα κατά την εγγραφή: Μπορεί να λείπει ο τίτλος.
–  Σφάλμα κατά την αλλαγή της εικόνας τίτλου/

ευρετηρίου: Η αρχική εικόνα τίτλου/ευρετηρίου μπορεί 
να είναι ορατή.

–  Σφάλμα κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης ή δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ολοκλήρωση του δίσκου.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του 
δίσκου.

Ο ήχος που προέρχεται από ένα 
συνδεδεμένο σύστημα ή ενισχυτή hi-fi  
είναι παραμορφωμένος.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
ταινιών DivX.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 
η εικόνα εμφανίζεται παραμορφωμένη 
ή ασπρόμαυρη.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή σε 
συσκευή αναπαραγωγής DVD ενός 
δίσκου DVD±R/±RW που έχει 
εγγραφεί στη συγκεκριμένη συσκευή 
εγγραφής DVD.

Υπάρχει παρεμβολή στην εικόνα ή 
τον ήχο κατά την τηλεοπτική λήψη.

Εμφανίζεται το μήνυμα “UNKNOWN 
DISC” (Άγνωστος δίσκος).

Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)
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Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

– Αυτό συμβαίνει εάν προσπαθήσετε να αντιγράψετε DVD ή 
βιντεοκασέτες που έχουν προστασία αντιγραφής. Παρόλο 
που η εικόνα στην τηλεόραση είναι καλή, η εγγραφή σε 
εγγράψιμο δίσκο DVD είναι προβληματική. 

 Αυτή η παρεμβολή είναι αναπόφευκτη όταν 
χρησιμοποιούνται DVD ή βιντεοκασέτες με προστασία 
κατά της εγγραφής.

– Ο εγγράψιμος δίσκος DVD έχει περιορισμένη διάρκεια 
ζωής εγγραφής. Τοποθετήστε νέο δίσκο για εγγραφή.

–  Το τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να εγγράψετε δεν έχει 
απομνημονευτεί ή δεν επιλέξατε τον σωστό αριθμό 
προγράμματος. Ελέγξτε τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν 
απομνημονευτεί.

–  Αφού ρυθμίσετε το ρολόι, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την 
εγγραφή με χρονοδιακόπτη.

–  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής 
για να αντιγράψετε υλικό με προστασία αντιγραφής (DVD 
ή βιντεοκασέτες) σε εγγράψιμο δίσκο DVD.

– Εάν εγγράφετε πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή 
σας, μπορείτε να προβάλετε το ίδιο πρόγραμμα 
μεταβαίνοντας στο κανάλι AV στην τηλεόρασή σας και να 
πατήσετε TV/DVD για εναλλαγή στο τηλεχειριστήριο της 
συσκευής εγγραφής.

Η εικόνα είναι θολή και η φωτεινότητα 
διαφέρει κατά την αντιγραφή δίσκων 
DVD Video ή προεγγεγραμμένων 
βιντεοκασετών.

Οι εγγραφές δεν πραγματοποιούνται 
όπως είχαν προγραμματιστεί. Δεν 
είναι δυνατή η πραγματοποίηση νέων 
εγγραφών.

Η εικόνα στον αποκωδικοποιητή 
εμφανίζεται παραμορφωμένη κατά τη 
διάρκεια της εγγραφής.
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για εγγραφή;
Η εγγραφή είναι δυνατή τόσο σε δίσκους 
DVD±R όσο και DVD±RW. Είναι συμβατοί με 
τις συσκευές αναπαραγωγής DVD-Video και 
τις μονάδες δίσκων DVD-ROM σε 
υπολογιστές.

Ποια είναι η χωρητικότητα ενός δίσκου 
DVD±R/±RW;
4,7GB, ή χωρητικότητα ισοδύναμη με 6CD. 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο μία ώρα 
εγγραφών σε ένα δίσκο ύψιστης ποιότητας 
(πρότυπο DVD) και περίπου 6 ώρες εγγραφών 
στην κατώτερη ποιότητα (πρότυπο VHS). 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δίσκου 
DVD±R και ενός DVD±RW;
Το DVD±R έχει δυνατότητα εγγραφής και το 
DVD±RW έχει δυνατότητα διαγραφής και 
επανεγγραφής. Με ένα δίσκο DVD±R, 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή 
πολλαπλών περιόδων λειτουργίας στον ίδιο 
δίσκο, αλλά όταν ο δίσκος είναι πλήρης, δεν 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω 
εγγραφές. Με το δίσκο DVD±RW έχετε 
δυνατότητα επανεγγραφής στον ίδιο δίσκο 
όσες φορές θέλετε.

Τι είναι το φορμά DV;
Χρησιμοποιώντας το φορμά DV, γνωστό και 
ως i.LINK, μπορείτε να συνδέσετε μια 
βιντεοκάμερα που διαθέτει DV στην παρούσα 
συσκευή εγγραφής χρησιμοποιώντας ένα 
καλώδιο DV για είσοδο και έξοδο σημάτων 
ήχου, βίντεο, δεδομένων και ελέγχου.
– Η παρούσα συσκευή εγγραφής είναι 
συμβατή μόνο με βιντεοκάμερες συμβατές με 
φορμά DV (DVC-SD). Οι ψηφιακοί 
δορυφορικοί δέκτες και οι ψηφιακές συσκευές 
εγγραφής βίντεο VHS δεν είναι συμβατοί.
– Δεν μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες 
από μία βιντεοκάμερες DV κάθε φορά στην 
παρούσα συσκευή εγγραφής.
– Δεν μπορείτε να ελέγχετε τη συγκεκριμένη 
συσκευή εγγραφής από εξωτερικό εξοπλισμό 
συνδεόμενο μέσω της υποδοχής DV IN.

Μπορώ να αντιγράψω μια κασέτα VHS ή 
ένα DVD από εξωτερική συσκευή 
αναπαραγωγής;
Ναι, μόνο όμως εάν η κασέτα VHS ή το DVD 
δεν έχει προστασία αντιγραφής.

Τι είναι οι τίτλοι και τα κεφάλαια;
Κάθε δίσκος DVD περιέχει τίτλους και κεφάλαια, 
τα οποία μοιάζουν με τους τίτλους και τα 
κεφάλαια ενός βιβλίου. Κάθε τίτλος είναι συχνά 
μια πλήρης ταινία και διαιρείται σε κεφάλαια, ή 
μεμονωμένες σκηνές από την ταινία. 

Title

Chapter

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

Τα προγράμματα εγγράφονται ως ένας τίτλος, 
ο οποίος μπορεί να αποτελείται από ένα 
κεφάλαιο ή μερικά κεφάλαια εντός κάθε τίτλου, 
ανάλογα με τις ρυθμίσεις εγγραφής. 

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τους τίτλους και 
τα κεφάλαια;
Η συσκευή εγγραφής DVD δημιουργεί 
αυτόματα έναν νέο τίτλο κάθε φορά που 
ξεκινάτε νέα εγγραφή. Στη συνέχεια, μπορείτε 
να προσθέσετε κεφάλαια σε αυτές τις 
εγγραφές με μη αυτόματο τρόπο ή να 
προγραμματίσετε την αυτόματη εισαγωγή 
τους κάθε 5 λεπτά.

Τι είναι η “ολοκλήρωση” (fi nalising) ενός 
δίσκου;
Ένας δίσκος που έχει “ολοκληρωθεί”, έχει 
κλειδώσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πλέον για εγγραφή. Αυτή η διαδικασία 
απαιτείται μόνο για δίσκους DVD+R. Στη 
συνέχεια, θα είναι συμβατός με σχεδόν όλες 
τις συσκευές αναπαραγωγής DVD. Για να 
αφαιρέσετε ένα δίσκο χωρίς να τον 
“ολοκληρώσετε”, απλά διακόψτε την εγγραφή 
και πατήστε το κουμπί εξαγωγής δίσκου. Εάν 
υπάρχει χώρος για περισσότερες εγγραφές, 
η εγγραφή στο δίσκο θα εξακολουθεί να είναι 
δυνατή.

Πόσο καλή είναι η ποιότητα της 
εγγραφής;
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από διάφορα 
επίπεδα ποιότητας, τα οποία κυμαίνονται 
από “HQ” - (εγγραφή 1 ώρας σε υψηλή 
ποιότητα) έως “SLP” - (εγγραφή 6 ωρών σε 
ποιότητα Super Long Play). Πατήστε το 
κουμπί REC MODE στο τηλεχειριστήριο για 
να επιλέξετε το επίπεδο ποιότητας που 
εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό σας και τη 
διάρκεια του υλικού.

Μέγιστος χρόνος εγγραφής  
ανά δίσκο (ώρες) 

Ποιότητα  
εικόνας 

Λειτουργία  
εγγραφής  

 1

2

3

4

6

High Quality 

Standard Play

Long Play

Extended Play

Super Long Play

HQ

SP

LP

EP

SLP

Συχνές ερωτήσεις 
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Σύμβολα/μηνύματα οθόνης ενδείξεων
Τα παρακάτω σύμβολα/μηνύματα μπορεί να 
εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευής 
εγγραφής: 

 00:00:00
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών/γραμμή 
κειμένου
– Αριθμός τίτλου/κομματιού
–  Συνολικός χρόνος/χρόνος που πέρασε/

υπολειπόμενος χρόνος τίτλου/
κομματιού

–  Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το 
δίσκο

–  Αριθμός τηλεοπτικού καναλιού ή πηγή 
βίντεο

–  Ρολόι (Εμφανίζεται στη λειτουργία  
αναμονής).

–  Τίτλος προγράμματος τηλεόρασης

 X TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
Έχει προγραμματιστεί ή είναι ενεργή εγγραφή 
με χρονοδιακόπτη.

 FULL (ΠΛΗΡΗΣ)
Ο δίσκος είναι γεμάτος. Δεν υπάρχει χώρος 
αποθήκευσης για νέες εγγραφές.

 READING
Πραγματοποιείται ανάγνωση του δίσκου από 
τη συσκευή εγγραφής.

 NO DISC (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΣΚΟΣ)
Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος στη συσκευή. 
Αν έχει τοποθετηθεί δίσκος, τότε είναι πιθανό 
ο δίσκος αυτός να μην είναι αναγνώσιμος.

 OPEN (ΑΝΟΙΓΜΑ)
Η θήκη δίσκου ανοίγει ή είναι ανοικτή.

 HELLO
Η συσκευή εγγραφής έχει ενεργοποιηθεί.

 REG. ERR
Όταν το DVD που έχει τοποθετηθεί είναι σε 
λάθος κωδικό περιοχής σε σχέση με τη 
συσκευή εγγραφής.

 STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή/εγγραφή.

 BUSY
Η συσκευή εγγραφής πραγματοποιεί 
εγγραφή στο δίσκο.

 UNKNOWN (ΑΓΝΩΣΤΟ)
Έχει προκύψει σφάλμα στο χειρισμό του 
τοποθετημένου δίσκου.
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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 που 
στέλνουν ήχο σε άλλο σύστημα (τηλεόραση, 
στερεοφωνικό, κλπ.).

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.

Ψηφιακός: Ήχος που έχει μετατραπεί σε 
αριθμητικές τιμές. Ο ψηφιακός ήχος είναι 
διαθέσιμος όταν χρησιμοποιείτε τις υποδοχές 
βύσματος DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL. Αυτές 
οι υποδοχές μεταδίδουν τον ήχο διαμέσου 
πολλαπλών καναλιών, αντί των δύο που 
χρησιμοποιεί ο αναλογικός ήχος.

Μενού δίσκου: Μια επιλογή προβολής στην 
οθόνη που επιτρέπει την επιλογή εικόνων, ήχων, 
υποτίτλων, πολλαπλών γωνιών θέασης κ.τ.λ. που 
έχουν εγγραφεί σε ένα DVD.

DivX 3,11/4.x/5.x/6: 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 DivX 
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: Σύστημα περιβάλλοντος ήχου που 
έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby 
Laboratories και εμπεριέχει έως και έξι κανάλια 
ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερό και δεξί, 
περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και 
υπογούφερ).

JPEG: Ένα πολύ σύνηθες φορμά ψηφιακής 
ακίνητης εικόνας. Ένα σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ακίνητων εικόνων που προτάθηκε 
από το Joint Photographic Expert Group, και 
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 Layer 3. Χρησιμοποιώντας το φορμά MP3, 
ένας δίσκος CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει 
περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από 
ένα κανονικό CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Μια 
συλλογή συστημάτων συμπίεσης για ψηφιακό 
ήχο και βίντεο.

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

PBC: Playback Control. 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 
που υποστηρίζει τη δυνατότητα PBC, μπορείτε να 
απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και 
αναζήτηση.

PCM: Pulse Code Modulation (Παλμοκωδική 
διαμόρφωση). Σύστημα κωδικοποίησης ψηφιακού 
ήχου.

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).

S-Video: Παράγει καθαρή εικόνα στέλνοντας 
ξεχωριστά σήματα για τη φωτεινότητα και το 
χρώμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
επιλογή S-Video μόνο αν η τηλεόρασή σας 
διαθέτει υποδοχή εισόδου S-Video.

Surround: Σύστημα δημιουργίας ρεαλιστικών 
τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων μέσω διάταξης 
περισσότερων 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, το οποίο 
μεταβιβάζει την εικόνα της ταινίας DVD στην 
τηλεόραση.

Γλωσσάρι
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Οδηγός τηλεοπτικού συστήματος
COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS

AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5
ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G
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Οδηγός τηλεοπτικού συστήματος (συνέχεια)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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