
Οδηγίες Χρήσης
Ηχητικό σύστημα Home Cinema

Αρ. Μοντέλου SC-HTB8

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτής της συσκευής.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τις 
οδηγίες για να τις συμβουλευθείτε στο μέλλον. 

Συμπεριλαμβανόμενες Οδηγίες Εγκατάστασης
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης  (     10 
έως 14)
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες χρή-
σης για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση γίνεται σωστά.
(Φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες. Ενδέχεται να τις χρειαστείτε κατά τη συντήρηση ή μετακίνηση αυτής 
της συσκευής.)
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Table of contents

Προφυλάξεις ασφαλείας

Συσκευή
Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 

φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς της συσκευής, 
– Μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε βροχή, υγρασία 

ή πιτσιλίσματα. 
– Μην τοποθετείτε επάνω της αντικείμενα που πε-

ριέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία. 
– Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα αξεσουάρ. 
– Μην αφαιρείτε τα καλύμματα. 
– Μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. 

Αναθέστε την επισκευή στον κατάλληλο τεχνικό.
Για την αποφυγή ατυχήματος, αυτή η συσκευή 

πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στον τοίχο, 
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Καλώδιο τροφοδοσίας
Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 

φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς της συσκευής,
– Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί 

στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
– Εισάγετε σωστά την άκρη του καλωδίου τροφο-

δοσίας στην πρίζα.
– Μην τραβάτε, λυγίζετε ή τοποθετείτε βαριά αντι-

κείμενα πάνω στις απολήξεις του καλωδίου.
– Μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
– Κρατάτε καλά το βύσμα όταν αποσυνδέετε την 

πρίζα.
– Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα.
Η συσκευή αποσυνδέεται μέσω του καλωδίου τρο-

φοδοσίας. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε σημείο 
όπου η αποσύνδεσή της από την πρίζα τοίχου 
μπορεί να γίνει γρήγορα. 

Μπαταρία τύπου κουμπιού (μπαταρία 
λιθίου)
Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, έκρηξης ή εγκαύ-

ματος. Μην επαναφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε, 
θερμαίνετε πάνω από 60 °C και μην καίτε τις μπα-
ταρίες.
Κρατήστε την μπαταρία τύπου κουμπιού μακριά 

από παιδιά. Μη βάλετε ποτέ την μπαταρία τύπου 
κουμπιού στο στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, 
καλέστε το γιατρό σας.

Μικρά αντικείμενα
Φυλάξτε την μπαταρία κουμπί μακριά από παιδιά, 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάποσης.

Συσκευή
Μην τοποθετείτε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα 

κεριά, επάνω στη συσκευή.
Κινητά τηλέφωνα μπορεί να δημιουργήσουν παρεμ-

βολές κατά τη λειτουργία της μονάδας. Σε τέτοια 
περίπτωση, απομακρύνετε το κινητό τηλέφωνο 
από τη μονάδα.
Αυτή η μονάδα προορίζεται για χρήση σε μετριοπα-

θή κλίματα.
Η Σήμανση αναγνώρισης προϊόντος βρίσκεται στο 

κάτω μέρος της συσκευής.
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια.
Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 

φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς της συσκευής,
– Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη, 

εντοιχισμένο ντουλάπι ή άλλο περιορισμένο χώ-
ρο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται καλά.

– Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού της μονάδας 
με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες ή πα-
ρόμοια αντικείμενα.

– Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται άμεσα στο φως 
του ήλιου, σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρα-
σία και έντονους κραδασμούς.

Μπαταρία τύπου κουμπιού (μπαταρία 
λιθίου)
Σε περίπτωση που οι μπαταρίες αντικατασταθούν 

με λανθασμένο τρόπο υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 
Αντικαταστήστε τις με τον τύπο μπαταρίας που 
προτείνει ο κατασκευαστής.
Εισάγετε ευθυγραμμίζοντας τους πόλους.
Σε περίπτωση που οι μπαταρίες αντικατασταθούν 

με λανθασμένο τρόπο υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 
Αντικαταστήστε τις με τον τύπο μπαταρίας που 
προτείνει ο κατασκευαστής.
– Αφαιρείτε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο 

αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύστε σε δροσε-
ρό, σκοτεινό μέρος.

– Μην την θερμαίνετε και μην την εκθέτετε στη φω-
τιά.

– Μην αφήνετε μπαταρίες στο αυτοκίνητο, εκτεθει-
μένες στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Κατά την απόρριψη των μπαταριών, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς 
ή τον προμηθευτή σας για τη σωστή μέθοδο απόρ-
ριψης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
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Σχετικά με το Bluetooth®

 Ζώνη συχνότητας που χρησιμοποιείται
Το σύστημα χρησιμοποιεί ζώνη συχνότητας 2,4 GHz.

 Πιστοποιητικό αυτής της συσκευής
Το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τους περιορισμούς 

συχνότητας και έχει λάβει πιστοποιητικό με βάση τους 
νόμους συχνότητας. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη 
άδεια ασύρματης μετάδοσης.

Σε ορισμένες χώρες, οι παρακάτω ενέργειες επιδέχονται 
κυρώσεις από το νόμο:
– Αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής.
– Αφαίρεση των ενδείξεων των τεχνικών χαρακτηριστι-

κών.

 Περιορισμοί χρήσης
Δεν είναι εγγυημένη η ασύρματη μετάδοση ή/και η χρή-

ση όλων των εξοπλισμένων με Bluetooth    συσκευών. ®
 

Όλες οι συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα που έχει θέσει η Bluetooth SIG, Inc.

Ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ρυθμίσεις μιας 
συσκευής, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να 
συνδεθεί ή ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι διαφο-
ρετικές.

Αυτό το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας 
Bluetooth  . Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον λει-
τουργίας ή/και τις ρυθμίσεις, αυτή η ασφάλεια πιθανόν 
να μην είναι αρκετή. Μεταδώστε δεδομένα ασύρματα 
σε αυτό το σύστημα με προσοχή.

®

Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μεταδώσει δεδομένα 
σε μια συσκευή Bluetooth  .®

  Εύρος χρήσης
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέγιστο εύρος 10 μ. 
Το εύρος μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον, 
τα εμπόδια ή τις παρεμβολές.

 Παρεμβολές από άλλες συσκευές
Αυτό το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργήσει κανονι-

κά και να προκύψουν προβλήματα, όπως παράσιτα, 
εξαιτίας παρεμβολών στα ραδιοκύματα, σε περίπτωση 
που η κύρια συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλες 
συσκευές Bluetooth   ή άλλες συσκευές που χρησιμο-
ποιούν ζώνη συχνότητας 2,4 GHz.

®

Αυτό το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά 
σε περίπτωση που υπάρχουν ισχυρά ραδιοκύματα 
από κοντινούς σταθμούς αναμετάδοσης, κ.λπ.

 Προοριζόμενη χρήση
Αυτό το σύστημα προορίζεται για κανονική, γενική χρή-

ση μόνο.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα κοντά σε εξοπλι-

σμό ή σε περιβάλλον ευαίσθητο σε παρεμβολές ραδιο-
συχνοτήτων (παράδειγμα: αεροδρόμια, νοσοκομεία, 
εργαστήρια, κ.λπ.).

Η Panasonic δε φέρει καμία ευθύνη για δεδο-
μένα ή/και πληροφορίες που εκτίθενται κατά 
την ασύρματη μετάδοση.
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Before use

Παρεχόμενα τεμάχια

Ελέγξτε το παρεχόμενο εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα.

Οι αριθμοί προϊόντων ισχύουν από το Μάρτιο του 2014. Ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή σας.
Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για το μοντέλο SC-HTB8. 
Οι λειτουργίες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται κυρίως για χρήση με το τηλεχειρι-

στήριο, αλλά μπορείτε να τις εκτελέσετε και από την κύρια συσκευή, αν τα χειριστήρια είναι 
τα ίδια.

Αυτό το σύστημα

 1 Κύρια συσκευή (Ηχείο)
(SC-HTB8)

Αξεσουάρ

 1 Τηλεχειριστήριο
(με μια μπαταρία)
(N2QAYC000102)
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Οδηγός ενδείξεων τηλεχειριστηρίου

1 Διακόπτης αναμονής/ενεργοποίησης
(        )
Πιέστε για να τεθεί η συσκευή από την κατάσταση 
ενεργοποίησης στην κατάσταση αναμονής ή το αντί-
στροφο. Η συσκευή συνεχίζει να καταναλώνει μικρή 
ποσότητα ρεύματος ενώ είναι στην αναμονή.

2 Ρυθμίστε την ένταση αυτού του συστήματος 
       (    15)
3 Επιλέξτε πηγή εισόδου (    15)

“TV”  “BD/DVD” “ ” (Bluetooth®)

4 Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth   ως πηγή ®

( 15)

5 Ενδείξεις επιλογέα εισόδου1

Ένδειξη τηλεόρασης
Ανάβει πράσινη όταν πηγή ήχου είναι η τηλεόρα-
ση
Ένδειξη BD/DVD
Ανάβει πορτοκαλί όταν πηγή ήχου είναι η συ-
σκευή που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή 
BD/DVD 
Ένδειξη Bluetooth®

Ανάβει πορτοκαλί όταν πηγή ήχου είναι η συ-
σκευή Bluetooth®

6 Ενδείξεις τύπου ήχου1

Ένδειξη CLEAR VOICE
Ανάβει πορτοκαλί όταν ο τρέχων τύπος ήχου 
είναι η καθαρή φωνή
Ένδειξη SURROUND
Ανάβει πορτοκαλί όταν ο τρέχων τύπος ήχου 
είναι surround

7 Αισθητήρας σήματος τηλεχειριστηρίου ( 7)

8 Καλώδιο τροφοδοσίας (     8)
9 Οπή τοποθέτησης στον τοίχο
10 Υποδοχή OPTICAL DIGITAL AUDIO IN 
       (    18)

11 Υποδοχή AUDIO IN ( 8)
12 Διακόπτης MULTI ANGLE (     12, 13)

Αλλάξτε την ποιότητα ήχου, σύμφωνα με τη μέθοδο 
τοποθέτησης της κύριας συσκευής.

1 Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν, επίσης, σε διάφορες συνθήκες. (     18)
2 Για το σέρβις μόνο

Αυτό το σύστημα (Εμπρόσθια όψη)

1 2 3 4 5 6

7

Αυτό το σύστημα (Οπίσθια όψη)

10
11
12

89

SC-HTB8EG_EB_GN_VQT5J42.book  6 ページ  ２０１４年３月７日　金曜日　午後８時３２分



Π
ρι

ν 
απ

ό 
τη

 χ
ρή

ση

7

1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κύριας 
       συσκευής (    15)
2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ 
       surround (    15)
3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ 
       καθαρής φωνής (    15)
4 Επιλέξτε πηγή εισόδου (    15)

“TV”  “BD/DVD”  “ ” (Bluetooth®)

5 Ρυθμίστε την ένταση αυτού του συστήματος 
       (    15)
6 Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth   ως πηγή ®

( 15)
7 Σίγαση του ήχου (     15)

 Σχετικά με τον αισθητήρα σήματος τηλεχειριστηρίου
Ο αισθητήρας σήματος τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στην κύρια συσκευή.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στο σωστό εύρος λειτουργίας.

Απόσταση: Εντός περίπου 7 μ. από μπροστά
Γωνία: Περίπου 30° αριστερά-δεξιά

Αισθητήρας σήματος τηλεχειριστηρίου

Τηλεχειριστήριο

SURROUND

CLEAR VOICE

INPUT

4

5

6

7

1

2

3

 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη 
φορά

Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο      .

 Για την αντικατάσταση μίας μπατα-
ρίας τύπου κουμπιού

Τύπος μπαταρίας:  CR2025 (μπαταρία λιθίου)

Τοποθετήστε την μπαταρία τύπου κουμπιού με 
το (+) προς τα επάνω.
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Getting started

Βήμα 1 Συνδέσεις
Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές πριν τη σύνδεση και διαβάστε τις ανάλογες οδηγίες χρήσης. 
Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι την ολοκλήρωση όλων των άλλων συνδέσεων.

Οπτικό ψηφιακό καλώδιο ήχου
Όταν χρησιμοποιείτε το οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου, εισάγετε την απόληξη σωστά μέσα στην υποδοχή.
Μη λυγίζετε το οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου.
Η οπτική είσοδος υποστηρίζει μόνο PCM.

Καλώδιο ήχου

Συνδέστε μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των άλλων συνδέσεων. 

Σύνδεση με την τηλεόραση

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

Σύνδεση σε πρίζα ρεύματος
Καλώδιο τροφοδοσίας

Αυτό το σύστημα καταναλώνει μικρή ποσότητα ρεύ-
ματος (     19) ακόμη και όταν είναι απενεργοποιη-
μένο. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, αν δε χρησι-
μοποιείτε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η κύρια συσκευή είναι σχεδιασμένη να εξοικονομεί ενέργεια.
Η κύρια συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν δεν ανιχνεύεται σήμα ή δεν 

εκτελείται καμία λειτουργία για περίπου 2 ώρες. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 στην “Αυτόματη Απενεργο-
ποίηση” για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

OPTICAL OUT

TV

OPTICAL DIGITAL
AUDIO INTV

LR 
AUDIO OUT

BD/DVD

AUDIO IN WHITE:
RED:

L
R

π.χ., Blu-ray Disc player
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Χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth  , μπορείτε να ακούσετε ασύρματα ήχο από τη συσκευή ήχου 
Bluetooth   μέσω αυτού του συστήματος.

®
®

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth   για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση 
με συσκευή Bluetooth  .

®

®

Προετοιμασία
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth   της συσκευής και τοποθετήστε την κοντά στην κύρια συσκευή.®

Πιέστε [     ] για να επιλέξετε “    ”.
Σε περίπτωση που η ένδειξη “     ” αναβοσβήνει γρήγορα, ανατρέξτε στο βήμα 3.

Πιέστε παρατεταμένα το [    ] μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η ένδει-
ξη “     ”.

Σε περίπτωση που η ένδειξη “     ” αναβοσβήνει αργά, επαναλάβετε το βήμα 2.

Επιλέξτε “SC-HTB8” από το μενού Bluetooth   της συσκευής Bluetooth  .® ®

Αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό για τη συσκευή Bluetooth   , εισάγετε το “0000”.®

Όταν συνδεθεί η συσκευή Bluetooth   , η ένδειξη “     ” σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.®

Με αυτό το σύστημα μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 8 συσκευές. Αν γίνει σύζευξη μιας 9ης συσκευής, η συσκευή 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα αντικατασταθεί.

Πιέστε [    ] για να επιλέξετε “    ”.
Αν ανάβει η ένδειξη “     ”, η συσκευή Bluetooth    έχει ήδη συνδεθεί με το σύστημα. Αποσυνδέστε τη. (     παρακάτω)®

Επιλέξτε “SC-HTB8” από το μενού Bluetooth   της συσκευής Bluetooth   .® ®

 Αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth ®
Πιέστε παρατεταμένα το [    ] μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά η ένδειξη “    ”.

Όταν έχει επιλεχθεί “     ” ως πηγή, αυτό το σύστημα θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth 
που συνδέθηκε τελευταία. Σε περίπτωση που αποτύχει η απόπειρα σύνδεσης, προσπαθήστε ξανά.

®

Σε περίπτωση που επιλεχθεί διαφορετική πηγή ήχου (π.χ., “TV”), η συσκευή Bluetooth   θα αποσυνδεθεί.®

Αυτό το σύστημα μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή τη φορά.

Σύνδεση Bluetooth®

Σύζευξη Bluetooth®

Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής Bluetooth ®
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Βήμα 2 Τοποθέτηση

Μην κρατάτε την κύρια συσκευή με το ένα χέρι για την αποφυγή κάποιου τραυματισμού από τυχόν πτώση της κατά 
τη μεταφορά της.

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης ή γρατζουνιών, τοποθετήστε κάτω ένα μαλακό κομμάτι ύφασμα και πραγ-
ματοποιήστε τη συναρμολόγηση επάνω του. 

Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, διατηρήστε αποστάσεις ανάμεσα στην κύρια συσκευή και άλ-
λες ηλεκτρονικές συσκευές με την ίδια ραδιοσυχνότητα (2,4 GHz).

Προφυλάξεις ασφαλείας

Απαιτείται εγκατάσταση από επαγγελματία.
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.
Η PANASONIC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ 'Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή, όπως υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Τοποθετήστε χρησιμοποιώντας τεχνικές κατάλληλες για τη διάταξη και τα υλικά της τοποθεσίας εγκατάστασης. 

Προσοχή 
Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες. Αν δεν 

τηρήσετε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον ενισχυτή ή/και στο ηχείο και να προ-
κύψει κίνδυνος πυρκαγιάς. Συμβουλευθείτε εξειδικευμένο τεχνικό αν προκύψει βλάβη ή αν παρατη-
ρήσετε ξαφνική αλλαγή στην απόδοση. 
Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε τοίχο, χρησιμοποιώντας τεχνικές που δεν αναφέ-

ρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ασύρματες παρεμβολές

Κύρια συσκευή
Ασύρματο router, ασύρματο τηλέφωνο 
και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές: πε-
ρίπου 2 μ.

B

A
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Επιλέξτε τη μέθοδο τοποθέτησης που σας ταιριάζει καλύτερα.

 Όταν τοποθετείτε την κύρια συσκευή μπροστά από την τηλεόραση
Η κύρια συσκευή μπορεί να μπλοκάρει ή να προκαλέσει περισπασμό στους διάφορους αισθητήρες 
της τηλεόρασης (αισθητήρας C.A.T.S. (Σύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Αντίθεσης), αισθητήρας τη-
λεχειριστηρίου, κ.λπ.) και στους πομπούς για τα γυαλιά 3D σε τηλεοράσεις που είναι συμβατές με 3D.
Σε περίπτωση παρεμβολών, μετακινήστε την κύρια συσκευή μακριά από την τηλεόραση. Αν η τη-

λεόραση εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε τη σε ένα ράφι ή στον τοίχο.

 Αν ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης παρεμποδίζεται από την 
κύρια συσκευή

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης από διαφορετική γωνία.

Μη χρησιμοποιείτε την κύρια συσκευή έχοντάς την τοποθετημένη σε μεταλλικό ντουλάπι.
Αν παρουσιαστούν περίεργα χρώματα στην τηλεόραση, απενεργοποιήστε την για περίπου 30 λεπτά. Αν το πρόβλη-

μα παραμένει, μετακινήστε την κύρια συσκευή ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.
Φυλάσσετε τα μαγνητικά αντικείμενα μακριά. Οι μαγνητικές κάρτες, τα ρολόγια κ.λπ. μπορεί να καταστραφούν, αν 

είναι τοποθετημένα πολύ κοντά στη συσκευή.
Τοποθετείτε την κύρια συσκευή περίπου 150 χιλ. μακριά από την τηλεόραση.

Επιλογή μεθόδου τοποθέτησης

Τοποθέτηση της κύριας συ-
σκευής σε ράφι ή τραπέζι
Τοποθετήστε την κύρια συ-

σκευή σε επίπεδη και οριζό-
ντια επιφάνεια. 

Τοποθετήστε την κύρια συ-
σκευή μπροστά από τη βά-
ση της τηλεόρασης.

Τοποθέτηση της κύριας συ-
σκευής σε τοίχο
Τοποθετήστε την κύρια συ-

σκευή σε επίπεδη και κάθε-
τη επιφάνεια.

Σελίδα 12

Σελίδα 13
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Επιπρόσθετα απαραίτητα εξαρτήματα (διατίθενται στο εμπόριο)
Καλώδιο αποτροπής πτώσης .....................................................................................................................  x 1
Βιδωτός κρίκος (για σύνδεση του καλωδίου αποτροπής πτώσης)................................................... x  1

Χρησιμοποιείτε βίδες που διατίθενται στο εμπόριο που να μπορούν να υποστηρίξουν πάνω από 33 κιλά.
Χρησιμοποιείτε καλώδιο που να μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 10 κιλά (με διάμετρο περίπου 2 χιλ.).

Σύρετε το διακόπτη MULTI ANGLE στη θέση “RACK/TABLE TOP”.
Πιέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στην ειδική υποδοχή.

Ενώστε το καλώδιο με την κύρια συσκευή.

Καλώδιο

Αν δεν μπορεί να περάσει το καλώδιο μέσα από τις οπές, λυγίστε τον σε 2 σημεία, περίπου 5 χιλ. από 
την άκρη, σε γωνία 45° (όπως απεικονίζεται παραπάνω).

Τοποθετήστε την κύρια συσκευή στην επιθυμητή θέση και ενώστε το καλώδιο με 
το ράφι ή το τραπέζι.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι χαλαρό.
Μη γέρνετε την κύρια συσκευή πάνω στην τηλεόραση ή τον τοίχο.
Μην τοποθετείτε την κύρια συσκευή πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Βεβαιωθείτε ότι η κύρια συσκευή είναι σταθερή.

Βιδωτός κρίκος
Τοποθετήστε σε θέση ικανή να υποστηρίζει πάνω από 10 κιλά.
Ανάλογα με τη θέση της κύριας συσκευής, η θέση βιδώματος του βιδωτού κρίκου μπορεί να διαφέρει.

Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε ράφι ή τραπέζι
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Βεβαιωθείτε ότι η βίδα που χρησιμοποιείτε και ο τοίχος μπορούν να αντέξουν βάρος τουλάχιστον 33 κι-
λών. Οι βίδες και άλλα εξαρτήματα δεν παρέχονται, καθώς ο τύπος και το μέγεθος διαφέρουν σε κάθε 
εγκατάσταση.
Ανατρέξτε στο βήμα 3 για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαραίτητες βίδες. 
Ενώστε το καλώδιο αποτροπής πτώσης ως δευτερεύον μέτρο ασφαλείας.

Επιπρόσθετα απαραίτητα εξαρτήματα (διατίθενται στο εμπόριο)
Βίδες για την επιτοίχια τοποθέτηση............................................................................................................. x  2
Καλώδιο αποτροπής πτώσης ........................................................................................................ x  1
Βιδωτός κρίκος (για σύνδεση του καλωδίου αποτροπής πτώσης).................................................. x  1

Χρησιμοποιείτε καλώδιο που να μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 10 κιλά (με διάμετρο περίπου 2 χιλ.).

Σύρετε το διακόπτη MULTI ANGLE στη θέση “WALL MOUNT”.

Ενώστε το καλώδιο με την κύρια συσκευή.

Καλώδιο

Αν δεν μπορεί να περάσει το καλώδιο μέσα από τις οπές, λυγίστε το σε 2 σημεία, περίπου 5 χιλ. από 
την άκρη, σε γωνία 45° (όπως απεικονίζεται παραπάνω). 

Τοποθέτηση της κύριας συσκευής σε τοίχο
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Βιδώστε τη βίδα στον τοίχο.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μετρήσεις για τον προσδιορισμό των θέσεων βιδώματος στον τοίχο.
Αφήστε τουλάχιστον 20 χιλ. κενό πάνω από την κύρια συσκευή για να μπορέσετε να την προσαρμόσετε εύκολα. 
Αφήστε τουλάχιστον 10 χιλ. κενό στα πλάγια της κύριας συσκευής.  Χωρίς αρκετό χώρο δε θα μπορείτε να τοποθε-

τήσετε την κύρια συσκευή επιτυχώς. 
Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο οπές τοποθέτησης είναι στο ίδιο επίπεδο. 

Εμπρόσθια όψη (ημιδιάφανη εικόνα)

Τοποθετήστε την κύρια συσκευή με ασφάλεια πάνω στις βίδες.

Τοποθετήστε το καλώδιο στον τοίχο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι χαλαρό.

Βιδωτός κρίκος
Καλώδιο

Τουλάχιστον 30 χιλ.
Ø4,0 χιλ.
Ø7,5 χιλ. έως Ø9,4 χιλ.
Τοίχος ή κολόνα
7,5 χιλ. έως 8,5 χιλ.

320 χιλ. 215 χιλ. 215 χιλ.
15 χιλ. 115 χιλ. Οπή επιτοίχιας τοποθέτησης

ΝΑΙ ΟΧΙ
Μετακινήστε το ηχείο 

έτσι ώστε η βίδα να είναι 
σε αυτή τη θέση.

Σε αυτή τη θέση, το ηχείο 
θα πέσει αν μετακινηθεί 
αριστερά ή δεξιά.
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Operations

Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα
Προετοιμασία
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ή/και τη συνδεδε-

μένη συσκευή.

Πιέστε [     ] για να ενεργοποιήσετε 
την κύρια συσκευή.
Επιλέξτε πηγή.

Αυτό το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον έλεγχο των λειτουργιών των συνδεδεμένων συσκευών.

 Όταν ως πηγή επιλέγεται το “    ”.
Στη συσκευή Bluetooth   :®

Επιλέξτε αυτό το σύστημα ως πηγή εξόδου της 
συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth   και ξεκινήστε 
την αναπαραγωγή.

®

 Όταν επιλέγεται το “BD/DVD” ως 
πηγή

Στην τηλεόραση και τη συνδεδεμένη συσκευή:
Επιλέξτε ως είσοδο την τηλεόραση στο σύστημα 
και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη 
συσκευή.

 Ρύθμιση έντασης του συστήματος
Πιέστε [+ VOL –].
Εύρος έντασης: 0 έως 100

 Ρύθμιση της λειτουργίας surround
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ 
surround.
Πιέστε [SURROUND].
Για ακύρωση, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

 Ρύθμιση της λειτουργίας καθαρής 
φωνής

Με τη λειτουργία καθαρής φωνής, μπορείτε να ακούτε 
τους διαλόγους ακόμα πιο καθαρά. 
Πιέστε [CLEAR VOICE].
Για ακύρωση, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

 Σίγαση του ήχου
Πιέστε [MUTE].
Κατά τη σίγαση, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν ταυτόχρο-

να.
Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο ξανά ή ρυθμίστε την έντα-

ση. 
Η σίγαση ακυρώνεται όταν η κύρια συσκευή απενεργοποιεί-

ται. 

 Οι ενδείξεις BD/DVD, Bluetooth   και τύπου ήχου αναβοσβήνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά (+) ή από τα δεξιά προς τα 
αριστερά (–) κατά τη ρύθμισή τους. Οι ενδείξεις θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν όταν φτάσουν στη μέγιστη ή ελάχιστη 
τιμή.

®

Αν ο ήχος εξέρχεται από τα ηχεία της τηλεόρασης, χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης στο ελάχιστο.
Αν απενεργοποιήσετε την κύρια συσκευή με την ένταση ρυθμισμένη πάνω από τη μέση τιμή (πάνω από 50), αυτή 

θα χαμηλώσει αυτόματα την ένταση στη μέση τιμή (50), όταν την ενεργοποιήσετε (Περιορισμός Έντασης). 
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

Πιέστε Για να επιλέξετε

[INPUT]
“TV”  “BD/DVD”
  “ ” (Bluetooth®) 

[ ] “ ” (Bluetooth®)

CLEAR VOICE

SURROUND

PAIRING----

INPUT

Αν το σύστημα δε λειτουργεί όπως πρέπει ή ο ήχος είναι περίεργος, η επαναφορά των ρυθμί-
σεων στις εργοστασιακές τιμές μπορεί να λύσει το πρόβλημα. (     17)
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Προηγμένες λειτουργίες 

Η κύρια συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αν δεν ει-
σαχθεί ήχος και δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πε-
ρίπου 2 ώρες.

Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το 
[CLEAR VOICE] στο τηλεχειριστήριο, 
πιέστε παρατεταμένα το [INPUT] 
στην κύρια συσκευή για περισσότε-
ρα από 4 δευτερόλεπτα για να εμφα-
νιστεί η τρέχουσα ρύθμιση.

Ενώ εμφανίζεται η ρύθμιση, πιέστε 
[CLEAR VOICE] για να επιλέξετε τη 
ρύθμιση.

Η ρύθμιση αλλάζει κάθε φορά που πιέζετε το [CLEAR 
VOICE].

Η ένδειξη της επιλεγμένης ρύθμισης αναβοσβήνει για 20 
δευτ. και μετά γίνεται έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.
Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι ενερ-

γοποιημένη.

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να συνδέσετε μια συζευγ-
μένη συσκευή Bluetooth   , ενώ η κύρια συσκευή είναι σε 
κατάσταση αναμονής.

®  

Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το 
[SURROUND] στο τηλεχειριστήριο, 
πιέστε παρατεταμένα το [    ] στην 
κύρια συσκευή για περισσότερα 
από 4 δευτ. για να εμφανιστεί η τρέ-
χουσα λειτουργία.

Ενώ εμφανίζεται η λειτουργία, πιέστε 
[SURROUND] για να επιλέξετε τη λει-
τουργία.

Η ρύθμιση αλλάζει κάθε φορά που πιέζετε το [SURROUND].
Η ένδειξη της επιλεγμένης ρύθμισης αναβοσβήνει για 20 

δευτ. και μετά γίνεται έξοδος από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.
Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι απε-

νεργοποιημένη.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία dimmer και 
οι ενδείξεις LED να παραμείνουν φωτεινές.

Ενώ πιέζετε παρατεταμένα [INPUT] στο 
τηλεχειριστήριο, πιέστε παρατεταμένα 
[– VOL] στην κύρια συσκευή για περισσό-
τερα από 4 δευτ. για να απενεργοποιήσε-
τε τη λειτουργία Dimmer.
Η ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης θα γίνει πιο φωτεινή.
Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.
Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι ενερ-

γοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία dimmer, επαναλάβετε την 
παραπάνω διαδικασία.
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, η ένδειξη της τρέχουσας 
κατάστασης θα σκοτεινιάσει.

 Κωδικός τηλεχειριστηρίου
Όταν άλλες συσκευές Panasonic ανταποκρίνονται στο τη-
λεχειριστήριο του συστήματος, αλλάξτε τον κωδικό του τη-
λεχειριστηρίου σε αυτό το σύστημα και το τηλεχειριστήριο.
Προετοιμασία
Απενεργοποιήστε όλες τις άλλες συσκευές Panasonic.
Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.
Αλλάξτε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου στον 
κωδικό 2:
1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τη-

λεχειριστηρίου της κύριας συσκευής.
2 Πιέστε παρατεταμένα [MUTE] και [    ] στο τη-

λεχειριστήριο για περισσότερα από 4 δευτ. 
Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν για 10 δευτ. όταν ο 

κωδικός αυτού του συστήματος αλλάξει. 

Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αλλάξει ξανά.

Αν η κύρια συσκευή δε λειτουργεί μετά την αλλαγή του κω-
δικού, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. 

Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου στον κω-
δικό 1, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, αλλά αντικατα-
στήστε το [     ] με το [INPUT].

 Απενεργοποίηση του περιορισμού 
έντασης.

Αν η χαμηλωμένη ένταση σας ενοχλεί κάθε φορά που 
ενεργοποιείτε την κύρια συσκευή, μπορείτε να απενεργο-
ποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως εξής:
Ενώ πιέζετε παρατεταμένα [MUTE] στο τηλεχειριστήριο, 
πιέστε παρατεταμένα [VOL +] στην κύρια συσκευή για πε-
ρισσότερα από 4 δευτ.
Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήσουν μία φορά, όταν απενερ-

γοποιηθεί ο περιορισμός έντασης.

Για την επαναφορά της ρύθμισης, ρυθμίστε στις εργοστασια-
κές τιμές. (    17)

Auto Power Down - Αυτόματη 
Απενεργοποίηση

Η ένδειξη “BD/DVD” αναβοσβήνει:
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι 
ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη “CLEAR VOICE” αναβοσβήνει:
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι 
απενεργοποιημένη.

Αναμονή Bluetooth®

Η ένδειξη “BD/DVD” αναβοσβήνει:
Η Αναμονή Bluetooth   είναι ενεργο-
ποιημένη.

®

Η ένδειξη “CLEAR VOICE” αναβοσβήνει:
Η Αναμονή Bluetooth   είναι απενερ-
γοποιημένη.

®

Λειτουργία Dimmer

Άλλα
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Reference

Αντιμετώπιση 
προβλημάτων
Πριν απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλεί-
στε να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους. Αν έχετε αμφιβο-
λίες σχετικά με κάποια από τα σημεία ελέγχου ή αν οι λύ-
σεις που υποδεικνύονται δε λύσουν το πρόβλημά σας, 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. 
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος καλά στην πρίζα. (    8)
Αν οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η κύρια συσκευή 

απενεργοποιείται αμέσως αφού την ενεργοποιήσετε, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε 
με τον προμηθευτή σας.

Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί σωστά.
Έχει εξαντληθεί η μπαταρία. Αντικαταστήστε την με 

καινούργια. (     7)
Μπορεί να μην έχετε αφαιρέσει το μονωτικό φύλλο. 

Αφαιρέστε το. (     7)
Μπορεί να χρειάζεται να ρυθμίσετε τον κωδικό του τη-

λεχειριστηρίου ξανά μετά την αλλαγή της μπαταρίας 
του τηλεχειριστηρίου.  (     16)

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στο σωστό 
εύρος λειτουργίας. (     7)

Η ένδειξη “TV” αναβοσβήνει.
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συμβουλευθείτε 
τον προμηθευτή σας. Αν αναβοσβήνουν και άλλες ενδεί-
ξεις, ενημερώστε τον προμηθευτή σας γι’ αυτό.

Η κύρια συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατά-
σταση αναμονής. 
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία “Αυτόματη Απενεργο-
ποίηση”.
Η κύρια συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση 
αναμονής, όταν δεν ανιχνεύεται σήμα ή δεν εκτελείται 
καμία λειτουργία για περίπου 2 ώρες. Ανατρέξτε στη σε-
λίδα 16 για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Η σύζευξη δεν είναι εφικτή.
Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής Bluetooth  .®

Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί.
Η σύζευξη της συσκευής δεν ήταν επιτυχημένη ή η κα-

ταχώριση έχει αντικατασταθεί. Επιχειρήστε ξανά τη σύ-
ζευξη της συσκευής. (     9)

Αυτό το σύστημα μπορεί να είναι συνδεδεμένο με άλλη 
συσκευή. Αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και επιχειρή-
στε ξανά τη σύζευξη της συσκευής. 

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη αλλά δεν ακού-
γεται ήχος από αυτό το σύστημα.
Για ορισμένες συσκευές με ενσωματωμένο Bluetooth  , 
πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα την έξοδο ήχου στο 
“SC-HTB8”. Για λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες χρή-
σης της συσκευής.

®

Ο ήχος ακούγεται διακεκομμένος.
Η απόσταση επικοινωνίας έχει ξεπεράσει τα 10 μ. Φέρ-

τε τη συσκευή Bluetooth   πιο κοντά στην κύρια συσκευή.®

Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν 
ανάμεσα στην κύρια συσκευή και τη συσκευή.

Υπάρχουν παρεμβολές από άλλες συσκευές που χρη-
σιμοποιούν ζώνη συχνότητας 2,4 GHz (ασύρματο router, 
φούρνος μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, κ.λπ.). 
Φέρτε τη συσκευή Bluetooth   πιο κοντά στην κύρια συ-
σκευή και απομακρύνετέ την από τις άλλες συσκευές.

®

Δεν υπάρχει ήχος.
Απενεργοποιήστε τη σίγαση. (     15)
Ελέγξτε τις συνδέσεις στην άλλη συσκευή.  (     8)
Βεβαιωθείτε ότι το σήμα ήχου που λαμβάνεται είναι 

συμβατό με αυτό το σύστημα. (     19)
Απενεργοποιήστε το σύστημα και κατόπιν ενεργοποιή-

στε το ξανά.
Αν οι συνδέσεις είναι σωστές, ενδέχεται να υπάρχει 

πρόβλημα με τα καλώδια. Επανασυνδέστε τη συσκευή 
με διαφορετικά καλώδια.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη 
συσκευή.

Η ένταση είναι χαμηλωμένη όταν ενεργοποιεί-
ται η κύρια συσκευή.
Αν απενεργοποιήσετε την κύρια συσκευή με την ένταση 
ρυθμισμένη πάνω από τη μέση τιμή (πάνω από 50), αυτή 
θα χαμηλώσει αυτόματα την ένταση στη μέση τιμή (50), 
όταν την ενεργοποιήσετε. (     16)

Οι διάλογοι είναι πολύ έντονοι ή δεν ακούγο-
νται με φυσικότητα.
Το σύστημα αυτό διαθέτει μια λειτουργία η οποία κάνει 
τους διαλόγους να ξεχωρίζουν όταν η ένταση είναι πολύ 
χαμηλή. (     15)

Για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθ-
μίσεις.
Ενώ η κύρια συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέ-
στε παρατεταμένα το [        ] στην κύρια συσκευή 
για περισσότερα από 4 δευτ. 
(Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήσουν δύο φορές, 
όταν γίνει επαναφορά του συστήματος.)
Αν το σύστημα δε λειτουργεί όπως πρέπει, η 
επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασια-
κές τιμές μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου θα επιστρέψει 

στο “1”, όταν το σύστημα επιστρέψει στις εργο-
στασιακές τιμές. Για να αλλάξετε τον κωδικό του 
τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

Γενική χρήση

Bluetooth®

Ήχος
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Δεν ακούγεται ήχος.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
(Όταν η κύρια συσκευή ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα, 
ενεργοποιείται ένα μέτρο ασφαλείας και η συσκευή μετα-
βαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.)
Υπάρχει πρόβλημα με τον ενισχυτή.
Μήπως η ένταση είναι υπερβολικά υψηλή;

Εάν ναι, χαμηλώστε την ένταση.
Μήπως η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σημείο με 

πολλή ζέστη; 
Εάν ναι, τότε μετακινήστε το σύστημα σε πιο δροσερό 
μέρος, περιμένετε μερικά λεπτά και κατόπιν προσπαθή-
στε να το ενεργοποιήσετε ξανά. 

Αν το πρόβλημα επιμείνει, ελέγξτε πρώτα αν η ένδειξη 
της τηλεόρασης και η ένδειξη BD/DVD αναβοσβήνει.  
Αφού ελέγξετε τις ενδείξεις, απενεργοποιήστε το σύστη-
μα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνή-
στε με τον προμηθευτή σας. Ελέγξτε ποιες ενδείξεις ανα-
βοσβήνουν και ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Φροντίδα της συσκευής
 Καθαρίστε αυτό το σύστημα με ένα 

μαλακό και στεγνό πανί
Αν έχει συσσωρευτεί πολλή σκόνη, σκουπίστε τη συ-

σκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί κι έπειτα με ένα 
στεγνό.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζί-
νη για τον καθαρισμό αυτού του συστήματος.

Προτού χρησιμοποιήσετε ένα χημικά επεξεργασμένο 
πανί, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται 
μαζί με το πανί.

 Απόρριψη ή μεταβίβαση του συστήμα-
τος

Αυτό το σύστημα μπορεί να διατηρήσει τις ρυθμίσεις που 
έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης στην κύρια συσκευή. Αν 
απορρίψετε ή μεταβιβάσετε την κύρια συσκευή, ακολου-
θήστε τις οδηγίες προκειμένου να επαναφέρετε τις εργο-
στασιακές ρυθμίσεις και να διαγράψετε τις προσωπικές 
σας ρυθμίσεις. (     17, “Για να επιστρέψετε στις εργοστα-
σιακές ρυθμίσεις.”)
Ενδέχεται να διατηρηθεί αρχείο της πρότερης λειτουρ-

γίας στη μνήμη της κύριας συσκευής.

Άδεια

Λυχνίες ενδείξεων
Οι ενδείξεις με το να αναβοσβήνουν, προβάλλουν την κατάσταση του συστήματος. Οι ενδείξεις που πα-
ρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής. Δεν αφορούν την ένδειξη 
προβλήματος.

Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth   είναι σήματα ιδιοκτη-
σίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους 
από την Panasonic Corporation προκύπτει κατόπιν αδείας. 
Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες είναι ιδιοκτησία 
των αντίστοιχων κατασκευαστών τους.

®

Ένδειξη Περιγραφή 

Η ένδειξη αναβοσβήνει για 20 δευτ.
Όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη

(“Αυτόματη Απενεργοποίηση” και “Αναμονή Bluetooth  ”) 
(    16)

®

Η ένδειξη αναβοσβήνει για 20 δευτ.
Όταν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη

(“Αυτόματη Απενεργοποίηση” και “Αναμονή Bluetooth  ”) 
(    16)

®

Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν για 10 δευτ.
Όταν έχει αλλάξει ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου (    16)
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν μία φορά.
Όταν αλλάζει η ρύθμιση

(“Απενεργοποίηση του περιορισμού έντασης”) (    16)
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν δύο φορές.
Όταν γίνεται επαναφορά της συσκευής (    17)

Η ένδειξη Bluetooth   αναβοσβήνει γρήγορα.®

Όταν η κύρια συσκευή είναι έτοιμη για σύζευξη (     9)
Η ένδειξη Bluetooth   αναβοσβήνει αργά.®

Όταν η κύρια συσκευή περιμένει να συνδεθεί (    9)
Η ένδειξη Bluetooth   ανάβει. ®

Όταν η κύρια συσκευή συνδέεται με συσκευή Bluetooth 
(    9)

®
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση.

Οι τιμές του βάρους και των διαστάσεων είναι κατά προσέγ-
γιση.

Η συνολική αρμονική παραμόρφωση μετριέται με ψηφιακό 
αναλυτή φάσματος.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Ισχύς εξόδου RMS: Λειτουργία Stereo

Εμπρός κανάλια (χωρίς ταυτόχρονη λει-
τουργία)

40 W ανά κανάλι (1 kHz, 10 % THD, 8 Ω)
Συνολική ισχύς RMS σε λειτουργία Stereo

80 W

ΗΧΕΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ (L/R)

Τύπος
1 δρόμου, σύστημα 1 μεγαφώνου (τύπος πα-
 θητικού ακτινοβολητή)

Μονάδα(ες)
8 εκ. x 2 (τύπου κώνου)

Σύνθετη Αντίσταση
8 Ω

Παθητικός ακτινοβολητής
Μονάδα(ες)

8 εκ. x 2

Bluetooth®

Προδιαγραφές συστήματος Bluetooth®

Bluetooth® Έκδοση 3.0
Κατηγοριοποίηση ασύρματου εξοπλισμού

Class 2 (2,5 mW)
Προφίλ που υποστηρίζονται

A2DP (με SCMS-T)
Κωδικοποιητής που υποστηρίζεται

SBC
Ζώνη συχνοτήτων

2,4 GHz FH-SS
Απόσταση λειτουργίας 

περίπου 10 μ.

ΥΠΟΔΟΧΕΣ
Είσοδος ψηφιακού ήχου (TV)

Οπτικο-ψηφιακή είσοδος 
Οπτική υποδοχή

Συχνότητα δειγματοληψίας
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Φορμά ήχου
LPCM

Είσοδος αναλογικού ήχου (BD/DVD)
Είσοδος ήχου

Βύσμα RCA

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ρεύματος
20 W

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
Περίπου 0,5 W

Τροφοδοσία AC 220 V έως 240 V, 50 Hz
Για επιτρεπέζια τοποθέτηση
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)

750 x 65,5 x 118 χιλ.
Για επίτοιχη τοποθέτηση
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)

750 x 115 x 65 χιλ.
Βάρος

 Περίπου 2,3 κιλά
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

0 °C έως +40 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας

20 % έως 80 % RH (χωρίς δημιουργία υδρατμών) 
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Απόρριψη Παλαιών Συσκευών και Μπαταριών
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με συστήματα ανακύκλωσης

Αυτή η σήμανση στα προϊόντα ή/και στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι 
τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, απο-
σύρετε αυτά τα προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία περισυλλο-
γής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Η ορθή απόρριψη αυτών βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων 
και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περι-
βάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, παρα-
καλούμε επικοινωνήστε με το Δήμο σας.
Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊό-
ντος, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας.

Σημείωση σχετικά με το σύμβολο στις μπαταρίες:
Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβο-
λο. Σε τέτοια περίπτωση είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδη-
γία για το σχετικό χημικό.
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Declaration of Conformity (DoC)
Hereby, “Panasonic Corporation” declares that this product is in 
compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Customers can download a copy of the original DoC to our R&TTE 
products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative: Panasonic Marketing 
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany

This product is intended for general consumer. (Category 3)

Ελληνικά
Δήλωση συμμόρφωσης (DoC)
Με την παρούσα, η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν 
αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕC.
Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο του 
πρωτοτύπου DoC για τα R&TTE προϊόντα μας από τον DoC server 
μας:
http://www.doc.panasonic.de
Στοιχεία επικοινωνίας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου: 
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Γερμανία

Αυτό το προϊόν προορίζεται για καταναλωτές. (Κατηγορία 3)

Português
Declaração de Conformidade (DoC)
Com o presente documento, a “Panasonic Corporation” declara 
que este produto é conforme os requisitos específicos e demais 
especificações referentes à Directriz 1999/5/EC.
Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de 
conformidade (DoC) para nossos produtos R&TTE do Server DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Contacte o representante autorizado: Panasonic Marketing Europe 
GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Alemanha

Este produto destina-se ao consumador geral. (Categoria 3)

Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Bendrovė “Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis gaminys 
tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas 
taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos kopiją 
klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe GmbH”,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Vokietija.

Šis gaminys skirtas bendrajam vartojimui. (3 kategorija.)

Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
S pričujočo izjavo podjetje “Panasonic Corporation” izjavlja, da so 
svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in drugimi 
odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih R&TTE s 
strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Nemčija

Izdelek je namenjen splošni uporabi. (Razred 3)

Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok je v 
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť  kópiu pôvodného DoC na naše R&TTE 
výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic Marketing 
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Nemecko

Tento produkt je určený pre všeobecného spotrebiteľa. (Kategória 3)

Πληροφορίες ασφαλείας για καταναλωτές της ΕΕ
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Norsk
Samsvarserklæring (DoC)
“Panasonic Corporation” erklærer at utstyret er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Kundene kan laste ned en kopi av den originale 
samsvarserklæringen (DoC) for vårt R&TTE utstyr fra vår DoC 
server:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt vår autoriserte representant: Panasonic Marketing Europe 
GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Tyskland

Utstyret er beregnet på den vanlige forbruker (klasse 3).

Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
“Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see toode on 
vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi 1999/5/EÜ 
asjakohaste sätetega.
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva 
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie DoC-
serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic Marketing 
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany
See toode on mõeldud tavakasutajale. (III kategooria)

Türkçe
Uygunluk Beyannamesi (DoC)
“Panasonic Corporation” işbu ürünün başl�ca standartlara ve 1999/
5/EC Yönetmeliği taraf�ndan öngörülen ilişkin hükümlere uygun 
olduğunu beyan etmektedir.
Müşterilerimiz R&TTE ürünlerimizin orijinal DoC belgesinin bir 
suretini aşağ�da belirtilen DoC server’imizden indirebilirler:
http://www.doc.panasonic.de
Avrupa Birliği için temas adresi: Panasonic Services Europe, 
Panasonic Marketing Europe GmbH grubu şirketi,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Almanya

İşbu ürün genel tüketicilere yöneliktir. (Kategori 3)

Български
Декларация за съответствие (DoC)
“Panasonic Corporation” декларира, че този продукт съответства 
на съществените изисквания и другите приложими разпоредби 
на Директива 1999/5/EC.
Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към 
нашите продуктите от типа R&TTE от сървъра, на който се 
съхраняват DoC:
http://www.doc.panasonic.de
За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing 
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Германия

Този продукт е предназначен за обща употреба. (Категория 3)

Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
Prin prezenta, societatea “Panasonic Corporation” declară că 
produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte norme 
corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al produselor 
noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din Internet:
http://www.doc.panasonic.de
Contact la Reprezentanţa autorizată: Panasonic Marketing Europe 
GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germania

Acest produs a fost proiectat pentru clientela generală. (Categoria 3)

Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Ezennel a , “Panasonic Corporation”  kijelenti, hogy a jelen termék 
kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú követelményeit és 
más vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC másolatát a 
DoC szerverünkről:
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic Marketing 
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Németország

A terméket általános fogyasztóknak szánták. (3-as kategória)

Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj proizvod 
udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima 
Smjernice 1999/5/EC.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE 
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.doc.panasonic.de
Adresa ovlaštenog predstavništva: Panasonic Marketing Europe 
GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Njemačka

Ovaj proizvod je namijenjen za opću potrošnju. (kategorija 3)

Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām
Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi Panasonic
Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Germany
Šis izstrādājums ir paredzēts parastam patērētājam. (3. kategorija)
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Panasonic Corporation
Ιστοσελίδα: http://www.intertech.gr

©  Panasonic Corporation 2014

EUΚατασκευάζεται από την:                Panasonic Corporation
Καντόμα, Οσάκα, Ιαπωνία 

Εισάγεται στην Ευρώπη από την:  Panasonic Marketing Europe GmbH
Κέντρο Δοκιμών της Panasonic 
Winsbergring 15, 22525 Αμβούργο, Γερμανία
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