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Προειδοποιήσεις

Μη χρησιμοποιείτε από κοινού την ίδια 
πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην επιδιορθώνε-
τε και μην επανασυρμολογείτε τη συσκευή
μόνοι σας.

Βγάλτε το φις από την πρίζα, όταν δεν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή, για να εξοι-
κονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τάση μι-
κρότερη από 220V ή μεγαλύτερη από 240 V.

Όταν η τάση είναι μικρότερη από 220V, η
συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί και η 
διάρκεια ζωής της θα περιοριστεί. Όταν η 
τάση είναι μεγαλύτερη από 240V, η συσκευή 
ενδέχεται να καεί ή να προκληθεί πυρκαγιά.

Προσέχετε το καλώδιο και κάντε σωστή
συντήρηση.

Μην κόβετε, τραβάτε, τσακίζετε, λυγίζετε
ή εφαρμόζετε πίεση στο καλώδιο για 
ασφαλή χρήση.

Μην πλένετε με νερό τη συσκευή και μην τη 
χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, γιατί υπάρχει 
κίνδυνος για ατυχήματα ή προβλήματα.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τοποθέτηση

Αφήστε αρκετό χώρο για εξαερισμό, τουλάχιστον 5 εκ., αν και η συσκευή δεν
παράγει υπερβολική θερμότητα. Τα σημεία που ακολουθούν δεν είναι κατάλλη-
λα σημεία τοποθέτησης:

    Ασταθείς επιφάνειες
    Κοντά σε πηγές θέρμανσης ή φωτός
    Με μεγάλη υγρασία ή πολλή σκόνη

Προφυλάξεις
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί
στη βροχή ή σε υγρά μέρη για να μην υ-
πάρξει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος
ή απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Ηλεκτρικές καταιγίδες
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά 
κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων,
βγάλτε το φις από την πρίζα και βάλτε το
ξανά ένα λεπτό μετά. 

Καθαρισμός & συντήρηση
Για να καθαρίσετε το κάλυμμα της συ-
σκευής, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό 
πιάτων, γυαλιστικό ή πτητικά χημικά δια-
λύματα αλλά μόνο διαλυμένο ουδέτερο
καθαριστικό και ένα μαλακό πανί ή μια
μπατονέτα. 

Μη ρίχνετε μικρά αντικείμενα
ή υγρά στη συσκευή
Εάν πέσουν μικρά αντικείμενα ή υγρά
στη συσκευή, και δείτε να βγαίνει καπνός 
ή οσμή, αποσυνδέστε τη αμέσως και 
στείλτε τη στον εξουσιοδοτημένο αντι-
πρόσωπο ή τον κατασκευαστή για επι-
σκευή. 

Πριν τη μεταφορά
Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αφαιρέστε
πρώτα το δίσκο, για να εξασφαλίσετε την
ασφάλεια τόσο του δίσκου όσο και της
συσκευής. 

Επανασυσκευασία
Χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής
συσκευασίας για να επανασυσκευάσετε
τη συσκευή, για να απορροφούνται οι
κραδασμοί σε περίπτωση μεταφοράς. 



Σχετικά με το DVD

Το DVD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που 
ακολουθεί τη μορφή MPEG II και διαθέτει διά-
φορες επαναστατικές δυνατότητες ψυχαγωγίας. 
Η τεχνολογία συμπίεσης βίντεο MPEG II παρέ-
χει δυνατότητα εξαιρετικής εικόνας ανάλυσης 
500 γραμμών, ήχο σε 8 γλώσσες, 9 προβολές 
από κάμερες διαφορετικών γωνιών και υπότιτ-
λους για 32 γλώσσες (αρκεί βέβαια ο δίσκος 
DVD να υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες). 

Πληροφορίες δίσκου

Τύπος δίσκου                          DVD                                  CD

Μέθοδος                          Ψηφιακή/MPEG II               Ψηφιακή
αποκωδ/σης

Χωρητικότητα         Μία στρώση/Μία πλευρά      650ΜΒ=74 λεπτά
                                            4,7GB=2 ώρες
                                 Μία στρώση/Δύο πλευρές
                                            8,5GB=4 ώρες
                                 Δύο στρώσεις/Μία πλευρά
                                            9,4GB=4,5 ώρες
                               Δύο στρώσεις/Δύο πλευρές
                                            17GB=8 ώρες

Μέγεθος δίσκου             12 εκ./8 εκ.                         12 εκ./8 εκ.

Οριζόντια
ανάλυση                         μέχρι 500 γραμμές                      -

Υπότιτλοι                                     32                                     -

Σάουντρακ                                    8                                     1

Σύμβολο

Σύμβολα δυνατοτήτων DVD

Κάθε δίσκος DVD διαθέτει διάφορες δυνατό-
τητες, ανάλογα με την παραγωγή του δίσκου.
Ακολουθούν ορισμένα σύμβολα που δείχνουν
κάποιες από αυτές τις δυνατότητες. 

Αριθμός τραγουδιών                  Μορφή οθόνης

Αριθμός υποτίτλων                     Μεγέθυνση

Ένδειξη γωνίας 

               Η συσκευή ενσωματώνει τεχνο-
               λογία προστασίας πνευματικών 
               δικαιωμάτων που εμποδίζει την 
               αντιγραφή από DVD σε άλλο 
               μέσο.

Αν συνδέσετε άλλη συσκευή
εγγραφής βίντεο, η εικόνα εξόδου
ενδέχεται να είναι παραμορφωμένη.

                                               ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένες δυνατότητες αυτής της συσκευής αναπαραγωγής DVD 
σχετίζονται με το λογισμικό του δίσκου DVD.

Ορισμένες δυνατότητες δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν αν ο 
δίσκος δεν τις υποστηρίζει ή απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις.

Ελέγξτε τις δυνατότητες που είναι τυπωμένες στη συσκευασία του 
δίσκου ή ακολουθήστε τις οδηγίες του μενού οθόνης δίσκου.

Κωδικός περιοχής DVD
Ο δίσκοι και οι συσκευές DVD κατασκευά-
ζονται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα κω-
δικών περιοχών DVD με βάση το οποίο η 
συσκευή λειτουργεί μόνο με αντίστοιχο δί-
σκο με ίδιο κωδικό περιοχής.

Κωδικός                                 Περιοχή
      
        1              Καναδάς, ΗΠΑ
       
        2              Ευρώπη (συμπ. Πολωνία, Ρουμανία,  Τσε-
                        χία), Ιαπωνία, Μ. Ανατολή (συμπ  Σαουδι-
                        κή Αραβία, Αίγυπτος, Ιράν, Ν. Αφρική)
        
        3              Ανατ. Ασία (συμπ. Χονγκ-Κονγκ,  Ταϊβάν, 
                        Νότιος Κορέα, ΝΑ Ασία

        4              Αυστραλία, Καραϊβική. Κεντρική & Νότια
                        Αμερική, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία

        5              Αφρική, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Ινδία,
                        Β. Κορέα, Πακιστάν, Τουρκμενιστάν

        6              Κίνα

Επιλογή δίσκου DVD

Φροντίδα δίσκων

Οι δίσκοι βίντεο περιέχουν συμπιεσμένα δεδομένα
υψηλής πυκνότητας και απαιτούν σωστό χειρισμό.

Πιάστε το δίσκο με τα δάχτυλα από την εξωτερική
ακμή και την οπή περιστροφής. Μην αγγίζετε την 
επιφάνεια του δίσκου.

Μη λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. ΜΗΝ αφήνε-
τε το δίσκο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε
πηγές θερμότητας.

Αποθηκεύστε τους δίσκους κατακόρυφα, σε ράφια,
χωρίς υγρασία. Μην τους εκθέτετε σε:
   Άμεσο ηλιακό φως
   Θερμότητα ή εξάτμιση από συσκευή θέρμανσης
   Υπερβολική υγρασία

Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με απαλό, στε-
γνό ύφασμα, σκουπίζονταςτην επιφάνεια απαλά, 
από το κέντρο προς την περιφέρεια.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, αλκοολούχα διαλύμα-
τα ή σπρέι για να καθαρίσετε τους δίσκους. Αυτά τα 
υγρά καθαρισμού θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη 
στην επιφάνεια του δίσκου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχετικά με τη συσκευή

Μπροστινός πίνακας

1. ΑΝΟΙΓΜΑ
2. ΠΟΡΤΑΚΙ DVD
3. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
4. ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
5. USB
6. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
8. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
9. ΕΠΟΜΕΝΟ

9

Πίσω πίνακας

1. Δεξιά έξοδος 2 καναλιών
2. Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού σήματος
3. Αριστερή έξοδος 2 καναλιών
4. Έξοδος βίντεο
5. Έξοδος ηχείου
6. Έξοδος HDMI

DMV9755H
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου

Σημειώσεις
1. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια κατευθυντική ακτίνα υπερύθρων. Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε κατευθείαν στον αισθητήρα
υπερύθρων όταν το χρησιμοποιείτε. Όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος ή μεσολαβεί κάποιο μεγάλο αντικείμενο ανάμεσα
στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα, ο αισθητήρας δεν λαμβάνει το σήμα. Ο αισθητήρας ενδέχεται επίσης να μην λαμβάνει
σήμα όταν είναι εκτεθειμένος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ισχυρό τεχνητό φωτισμό (π.χ. λάμπα φθορισμού). Σε μια τέτοια περί-
πτωση, αλλάξτε τη θέση του φωτιστικού ή της συσκευής ώστε να μην υπάρχει άμεση έκθεση στο φως.
2. Αν υπάρχει κύλιση της οθόνης χωρίς χρώμα, πατήστε το κουμπί N/P και επιστρέψτε στη ρύθμιση PAL. 

01.  ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

02. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

03. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

04. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΡΟΣ

05. ΤΙΤΛΟΣ

06. ΠΙΣΩ

07. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

08. ΠΛΗΚΤΡΟ

09. ΣΤΟΠ

10. ΓΛΩΣΣΑ

11. Δ/Α

12. ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

13. ΓΩΝΙΑ

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

16. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ

17. Α/Β

18. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

19. PBC

20. ΑΡΓΑ

21. ΖΟΥΜ

22. ΟΚ

24. ΜΕΝΟΥ

25. ΕΜΠΡΟΣ

26. ΕΠΟΜΕΝΟ

27. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ +/-

28. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ

29. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

30. ΑΡ./ΠΡΟΓΡ.

31. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

32. USB

33. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

34. ΣΙΓΑΣΗ

34.
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύνδεση σε τηλεόραση

Επιλέξτε ΜΙΑ ΜΟΝΟ από τις παρακάτω συνδέσεις:
Συνδέστε την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου και τη 
σύνθετη έξοδο βίντεο της συσκευής στις αντίστοι-
χες εισόδους βίντεο της τηλεόρασης.

Προς εισόδους βίντεο τηλεόρασης
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνδέστε ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις παραπάνω
επιλογές για να αποφύγετε παρεμβολές.

Η συσκευή διαθέτει σύνθετες εξόδους A/V
στο πίσω μέρος. Η τηλεόρασή σας πρέπει
να έχει τουλάχιστον ένα σετ εισόδων A/V.
To παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης θα συν-
δέσει τις εξόδους A/V της συσκευής με τις
εισόδους της τηλεόρασής σας.
Για να δείτε το σήμα DVD, πρέπει να πατή-
σετε το κουμπί Line, Input ή Video/TV στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Ανάλογα
με την τηλεόραση, το κουμπί αυτό έχει δια-
φορετικό όνομα, όπως αναφέρθηκε στα
παραπάνω παραδείγματα.

Αυτή η λειτουργία εναλλάσσει τη λήψη της τηλεό-
ρασης σε λήψη σήματος A/V. Η τηλεόρασή σας
πρέπει να έχει περισσότερες από μία εισόδους
εικόνας/ήχου.
Η συσκευή παίζει στερεοφωνικά. Για να απολαύ-
σετε πλήρως το δικάναλο ήχο, πρέπει να έχετε
στερεοφωνική τηλεόραση ή ενισχυτή. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε μονοφωνική τηλεόραση αν
διεθέτει εισόδους A/V (θα έχει μία μόνο είσοδο 
για μονοφωνικό ήχο). Σε αυτήν την είσοδο, μπο-
ρείτε να συνδέσετε είτε το δεξιό είτε το αριστερό
κανάλι ήχου του σύνθετου καλωδίου DVD.
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν 
από την εγκατάσταση και χρήση.
Βάλτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
Συνδέστε το σύστημα και βεβαιωθείτε ότι 
οι συνδέσεις είναι σταθερές.
Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα ρεύματος.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλ/ριστήριο
Αφαιρέστε το καπάκι της θυρίδας μπαταριών.
Βάλτε δύο μπαταρίες ΑΑΑ (UM-4 ή R03) στη
θυρίδα μπαταριών.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες τοποθετήθηκαν
με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις εν-
δείξεις +,- στη θυρίδα μπαταριών. Κλείστε το
καπάκι της θυρίδας μπαταριών.
Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αντικα-
θιστάτε και τις δύο. Μη χρησιμοποιείτε μαζί
νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες, γιατί
η διάρκεια ζωής τους θα είναι μικρότερη από
το κανονικό.
Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιη-
θεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε
τις μπαταρίες.

(2 μπαταρίες ΑΑΑ 1,5V)

Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια κατευθυ-
ντική ακτίνα υπερύθρων. Βεβαιωθείτε ότι 
στοχεύετε κατευθείαν στον αισθητήρα υπε-
ρύθρων όταν το χρησιμοποιείτε. 

Όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος ή με-
σολαβεί κάποιο μεγάλο αντικείμενο ανάμε-
σα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα, 
ο αισθητήρας δεν λαμβάνει το σήμα. 

Ο αισθητήρας ενδέχεται επίσης να μη λαμ-
βάνει σήμα όταν είναι εκτεθειμένος σε άμε-
σο ηλιακό φως ή σε ισχυρό τεχνητό φωτι-
σμό (π.χ. λάμπα φθορισμού). Σε μια τέτοια 
περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του φωτιστι-
κού ή της συσκευής ώστε να μην υπάρχει 
άμεση έκθεση στο φως.

Ενεργοποίηση της συσκευής
Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη ενεργοποίησης
της συσκευής. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση
και τον ενισχυτή, αν υπάρχει.

Ρύθμιση του συστήματος
Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στην τηλεό-
ραση (Av1, AV2, S-Video, DVD, κ.λπ.).
Για σύνδεση μέσω διαμορφωτή RF, επιλέξτε
το κατάλληλο κανάλι στο οποίο θα εμφανιστεί
η εικόνα του DVD.

Φόρτωση δίσκου
Πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE         στο τηλε-
χειριστήριο (ή στον μπροστινό πίνακα) για να
βγει το συρτάρι δίσκου. Βάλτε ένα δίσκο, με την
ετικέτα προς τα πάνω, και πιέστε το κουμπί
OPEN/CLOSE.

Αυτόματη αναπαραγωγή
Η συσκευή θα χρειαστεί λίγα δευτερόλεπτα για
να φορτώσει τα αρχικά δεδομένα του δίσκου, θα
εμφανίσει το λογότυπο του τύπου δίσκου στην
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και θα αρχίσει
να παίζει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ                   Συνήθως, η συσκευή χρειάζεται λίγο 
περισσότερο χρόνο για τη φόρτωση δίσκων ΜΡ3

Αν εμφανιστεί ένα μενού δίσκου DVD 
στην οθόνη

                    Πιέστε το κουμπί PLAY στο τηλε-
                    χειριστήριο (ή στη συσκευή) για
                    να αρχίσει η αναπαραγωγή.

                    Πιέστε κα κουμπιά ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
                    για να επιλέξετε τη δυνατότητα του
                    μενού που θέλετε. Μετά, πιέστε το
                    κουμπί ENTER για να επιβεβαιώσε-
                    τε την επιλογή από το μενού.
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15

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Άνοιγμα συσκευής/Αναμονή

Αριθμητικά πλήκτρα
(Πρόσβαση σε τυχαίο πρόγραμμα)
                  1) Για άμεση πρόσβαση σε ένα κεφάλαιο ή
                    κομμάτι DVD, πληκτρολογήστε τον αριθμό
                    του κεφαλαίου ή του κομματιού του DVD
                    που θέλετε με τα αριθμητικά πλήκτρα.
                   2) Πληκτρολογήστε δεδομένα για το μενού
                     έναρξης δίσκου DVD ή για το μενού ρυθμί-
                     σεων της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν τη 
λειτουργία άμεσης πρόσβασης.

Αναζήτηση επιθυμητής ενότητας
Για αναζήτηση τίτλου, κεφαλαίου, χρόνου ή κομματιού
                Σε λειτουργία DVD
                Πιέστε το κουμπί GOTO και θα εμφανιστεί η 
                ακόλουθη ένδειξη
                

               

Πιέστε το κουμπί GOTO δύο φορές και θα 
εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη

Πιέστε το κουμπί GOTO τρεις φορές και θα 
εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη

Τρέχων τίτλος Σύνολο κεφαλαίων

Σύνολο τίτλων Τρέχον κεφάλαιο

Τρέχων τίτλος

Σύνολο τίτλων Ώρα

Λεπτά

Δευτερόλεπτα

Ώρα

Λεπτά

Δευτερόλεπτα
Τρέχον κεφάλαιο

Σύνολο κεφαλαίων

Πιέστε το κουμπί ENTER για να γίνει 
η αναζήτηση.

Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί
TITLE για επιστροφή στην αρχή του
δίσκου DVD.

Όταν διαβάζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί
Subtitle (Auto) για εναλλαγή μεταξύ δια-
φορετικών γλωσσών υπότιτλων (π.χ.
Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπάνικά,
Προτογαλικά).

Επιλογή στοιχείου σε μενού
                Στο μενού έναρξης δίσκου DVD ή στο μενού 
                ρυθμίσεων της συσκευής
                Πιέστε το κουμπί ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για να επι-
                σημάνετε τα εικονίδια λειτουργιών

                Πιέστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση
                μιας επιλογής

                
Με το κουμπί Audio (Memory) μπορείτε να 
αλλάξετε μεταξύ μονοφωνικού και στερεο-
φωνικού ήχου σε δίσκους VCD. Όταν διαβά-
ζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί Audio (Memory)
για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών 
υπότιτλων (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα, 
Ισπάνικά, Πορτογαλικά).
Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί
MENU για επιστροφή στο μενού έναρ-
ξης δίσκου DVD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD απορρίπτουν τη λει-
τουργία TITLE.

Ένταση ήχου και σίγαση

Ενώ παίζει ένας δίσκος, πιέστε το κουμπί
VOLUME - ή + για να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου. Η στάθμη έντασης θα εμφανιστεί στην 
οθόνη.

Το πάτημα του κουμπιού STOP σταματά τη
λειτουργία με δύο τρόπους.
α) Αν πιέσετε το κουμπί STOP μία φορά,
απομνημονεύεται η θέση διακοπής και η
οθόνη ενδείξεων εμφανίζει PRESTOP.
β) Αν πιέσετε το κουμπί STOP δύο φορές,
ο δίσκος σταματάει να παίζει τελείως. Η
οθόνη ενδείξεων εμφανίζει STOP. Μόλις
πατήσετε το κουμπί PLAY, ο δίσκος ξεκι-
νά από την αρχή.

Πατήστε το για ανάγνωση από USB.

To USB είναι η προεπιλογή φόρτωσης αν
δεν έχει επιλεγεί κάτι άλλο.

Σημείωση: Σε λειτουργία USB, αν αφαιρεθεί
                   το USB ενώ παίζει, η συσκευή θα
                   προσπαθήσει αυτόματα να διαβά-
                   σει από το USB.
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ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Πιέστε το κουμπί SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και
επιλέξτε AUDIO SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ)
για να ρυθμίσετε την ένταση κουμπιών (KEY),
ηχώς (ECHO) και μικροφώνου (MIC).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ                          Το μενού έναρξης δίσκου DVD 
μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις γωνίας, υπότιτλων 
και σάουντρακ. Η ποιότητα εικόνας μειώνεται 
καθώς αυξάνει το μέγεθος της εικόνας.

Πιέστε το κουμπί           για ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του ήχου.

Πιέστε το κουμπί PROG για να εισέλθετε στο
μενού προγράμματος.
Σε λειτουργία DVD
Όταν το μενού προγράμματος εμφανιστεί 
μετά από πάτημα του κουμπιού Title, πιέστε 
ENTER. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κεφα-
λαίου και πιέστε ENTER.

Πιέστε το κουμπί ZOOM επανειλημμένα και
θα εμφανιστούν τα εξής στην τηλεόραση:

Όταν παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το
κουμπί ANGLE (ΓΩΝΙΑ) επανειλημμένα
για να επιλέξετε τη γωνία κάμερας που 
θέλετε. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέ-
χει μέχρι 9 επιλέξιμες γωνίες κάμερας.
Πιέστε αυτό το κουμπί για γρήγορη αναζή-
τηση καναλιών.

               Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι δίσκου. Πιέ-
               στε το κουμπί OPEN στον μπροστινό πίνακα 
               ή στο τηλεχειριστήριο.

Αντιγραφή τραγουδιών / αρχείων

        Ενώ εκτελείται κάποιος δίσκος που επιτρέπει 
        την αντιγραφή, πιέστε αυτό το κουμπί για να 
        εισέλθετε στο μενού αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ                        Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέ-
πουν τη λειτουργία επανάληψης (REPEAT).
Στους δίσκους VCD, μόνο με ανενεργό PBC.

Αν πιέσετε αυτό το κουμπί ενώ παίζει ένας 
δίσκος DVD, θα εμφανιστεί ο τίτλος, η ενότητα,
ο χρόνος και η κατάσταση αυτού που παίζει. 
Αν ξαναπατήσετε αυτό το κουμπί στη συνέχεια,
η οθόνη θα δείξει το συνολικό χρόνο και το χρό-
νο που απομένει τόσο για τον τίτλο όσο και για
την ενότητα. Κατά την ανάγνωση δίσκου VCD,
η οθόνη θα δείξει το χρόνο που παίζει και το
χρόνο που απομένει για το δίσκο που παίζει
καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για το τραγού-
δι που παίζει.

Επανάληψη
Συνεχής επανάληψη του τίτλου, του κεφαλαίου ή 
του τραγουδιού που θέλετε.
          Πατήστε το κουμπί REPEAT επανειλημμένα
          για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης
          που θέλετε.

Σε λειτουργία DVD

Σε λειτουργία CD/MP3

Όταν η συσκευή παίζει από USB ή SD, με σύντομο πάτημα επιστρέφετε στο προηγούμενο κομμάτι και 
με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται γρήγορη κίνηση προς τα πίσω. Όταν παίζει ραδιόφωνο FM,  
με σύντομο πάτημα επιστρέφετε στον προηγούμενο σταθμό και με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνε-
ται χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών προς τα πίσω και η συσκευή σταματά αυτόματα μόλις εντοπίσει
έναν σταθμό.

Όταν η συσκευή παίζει από USB ή SD, με σύντομο πάτημα περνάτε στο επόμενο κομμάτι και 
με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός. Όταν παίζει ραδιόφωνο FM,  
με σύντομο πάτημα περνάτε στον επόμενο σταθμό και με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται χειρο-
κίνητη αναζήτηση σταθμών προς τα εμπρός και η συσκευή σταματά αυτόματα μόλις εντοπίσει
έναν σταθμό.

Όταν η συσκευή παίζει από USB ή SD, πατήστε αυτό το κουμπί για να σταματήσει η συσκευή να παίζει
ή για να ξεκινήσει. Όταν παίζει ραδιόφωνο FM, πατήστε το κουμπί για 3-5 δευτερόλεπτα για αυτόματη
αναζήτηση καναλιών.
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Source - Εναλλαγή σε ραδιόφωνο*
Πιέστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ DVD και ραδιοφώνου, όταν η συσκευή 
αναπαραγωγής DVD είναι στη θέση STOP και δεν υπάρχει δίσκος στο συρτάρι.

Οδηγίες χρήσης για το ραδιόφωνο

Play*
Πιέστε το κουμπί PLAY για να γίνει αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών
σταθμών (μέχρι 40 σταθμοί το μέγιστο).

Προηγούμενο/Επόμενο*
Πιέστε το κουμπί PREV             για τον προηγούμενο σταθμό.
Πιέστε το κουμπί NEXT             για τον επόμενο σταθμό.

Stop*
Αν πιέσετε αυτό το κουμπί, η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα συχνότητα FM.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ/ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ*
Αν πιέσετε το κουμπί          για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει
τον επόμενο σταθμό προς τα εμπρός και θα τον αποθηκεύσει αυτόματα.
Πιέστε στιγμιαία για επιλογή επόμενης συχνότητας με βήμα 0,1

Αν πιέσετε το κουμπί          για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει
τον επόμενο σταθμό προς τα πίσω και θα τον αποθηκεύσει αυτόματα.
Πιέστε στιγμιαία για επιλογή προηγούμενης συχνότητας με βήμα 0,1

Mute (Σίγαση)*
Πιέστε αυτό το κουμπί για σίγαση.

Menu (Μενού)*Πιέστε το κουμπί Menu για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λήψης.
Αν ο ήχος του σταθμού δεν ακούγεται καθαρά, δοκιμάστε να επιλέξετε μονοφωνική
λήψη.

Prog (Προγραμματισμός)*Πιέστε αυτό το κουμπί για αποθήκευση του τρέχοντος σταθμού. Αν έχετε ήδη κάνει
αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση τότε αλλαγή στη συχνότητα της επιλεγμένης
μνήμης θα αποθηκεύεται αυτόματα.
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΡ3/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ KODAK

Πιέστε          για να επιλέξετε το αρχείο όταν ο δρομέας εμφανίζεται στο παράθυρο αρχείου.
Πιέστε το κουμπί επιλογής για να παίξει το τρέχον αρχείο που είναι επιλεγμένο από τον δρομέα.
Πιέστε         για εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου καταλόγου και του παραθύρου αρχείου.
Σημείωση: Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ο δίσκος είναι γρατζουνισμένος, κατεστραμμένος ή βρώμικος.
2. Ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί.
3. Η μορφή εγγραφής δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή.

Οδηγίες αναπαραγωγής των δίσκων με φωτογραφίες Kodak

Βάλτε το δίσκο. Θα εμφανιστεί ένα μενού καταλόγου στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε το

κουμπί       για να μετακινήσετε τον δρομέα στον αριστερό κατάλογο. Στη συνέχεια, πιέστε τα 

κουμπιά      &    για να μετακινήσετε το δρομέα στον τίτλο που θέλετε και πιέστε ENTER. Για 

να παίξετε την εικόνα που επιλέξατε, μετακινήστε τον δρομέα στο δεξιό κατάλογο και πιέστε

ENTER. Στο μεταξύ, αν πιέσετε το κουμπί PLAY, οι εικόνες θα παίξουν με τη σειρά.

  * Ενώ παίζει ο δίσκος, πιέστε το κουμπί Zoom για να μεγενθύνετε ή να μικρύνετε την εικόνα

κατά 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4. Πιέστε ξανά το Zoom για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος. Όταν

είστε σε λειτουργία σμίκρυνσης, πιέστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να αλλάξετε το μέγεθος

της εικόνας.

 * Ενώ παίζει ο δίσκος, πιέστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο μενού καταλόγου.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να μετακινήσετε τον δρομέα μέσα στον κατάλογο. 

Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί PBC για να ξεκινήσει η λειτουργία αναπαραγωγής εξάδας φωτο-

γραφιών.

Στο μεταξύ, αν πιέσετε το κουμπί PLAY, οι εικόνες θα παίξουν με τη σειρά.

 * Ενώ είστε σε κατάσταση εξάδας φωτογραφιών, μπορείτε να δείτε την επόμενη σελίδα φωτο-

γραφιών προς τα κάτω ή προς τα πάνω, πιέζοντας το κουμπί προηγούμενου ή επόμενου του τηλε-

χειριστηρίου.

 * Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής εξάδας φωτογραφιών, αν πιέσετε το κουμπί RETURN

 θα επιστρέψετε στο μενού καταλόγου.

 * Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής φωτογραφιών, πιέστε το κουμπί προηγούμενου ή 

επόμενου για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.

 * Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής, με το κουμπί PROGRAM μπορείτε να κάνετε εναλλαγή

στην κατάσταση εμφάνισης 17 φωτογραφιών,

Το αρχείο που 
παίζει είναι αρχείο 
ήχου ΜΡ3

Περιοχή αλλαγής αρχείου:
Εμφανίζει τον τύπο αρχείου
αναπαραγωγής και την
αλλαγή.
Το αρχείο αναπαραγωγής
είναι αρχείο εικόνας JPEG.

Όνομα τρέχοντος αρχείου
ΜΡ3/JPEG. Αν παίζει ένα
αρχείο JPEG, το όνομα
πρέπει να έχει επέκταση
JPEG.

Όνομα τρέχοντος
καταλόγου

Όταν φορτωθεί δίσκος ΜΡ3, η οθόνη εμφανίζει τα εξής:
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TV  SYSTEM
SCREEN  SAVER
POWER RESUME
HD OUTPUT
TV  TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT

Με τη χρήση του μενού ρυθμίσεων, μπο-
ρείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αναπαρα-
γωγής, τις διάφορες εξόδους, κ.λπ.

Σε κάθε σελίδα μενού, τα στοιχεία του με-
νού εμφανίζονται στα αριστερά. Χρησιμο-
ποιήστε το κουμπί ► στο τηλεχειριστήριο 
για να μεταβείτε λίστα επιλογών ή στη ρύθ-
μιση στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί     
◄ για να επιστρέψετε στο αριστερό στοι-
χείο μενού.

1. Πιέστε το κουμπί SETUP στο τηλεχειρι-
    στήριο  και το τρέχον μενού ρυθμίσεων 
    θα εμφανιστεί  στην οθόνη.

2. Επιλέξτε το βασικό μενού που θέλετε με
    τα κουμπιά          και, στη συνέχεια, πιέ-
    στε ENTER. Το επιλεγμένο στοιχείο του
    βασικού μενού επισημαίνεται και η λίστα
    επιλογών του εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Πιέστε ► για να μεταβείτε στη λίστα επι-
    λογών.

4. Κάντε την επιλογή που θέλετε με τα 
    και μετά πιέστε το κουμπί ENTER.

5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄ για να επι-
    στρέψετε στο στοιχείο αριστερού μενού.

6. Πιέστε το κουμπί SETUP για να 
    βγείτε από τη σελίδα του βασικού μενού
    ρυθμίσεων.

Επιλέξτε στο στοιχείο SYSTEM SETUP για
να μεταβείτε στις ρυθμίσεις συστήματος.

                                         ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

                                         TV SYSTEM (ΣΥΣΤ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

                                        SCREEN SAVER (ΠΡΟΦ. ΟΘΟΝ.)

                                        RATING (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)

                                       DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Σύμφωνα με το σύστημα της τηλεόρασης
που θα συνδεθεί, ρυθμίστε το σύστημα της
συσκευής για να ταιριάζει. Πιέστε το κουμπί 
SETUP και η οθόνη θα δείξει:
Πιέστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο και η
οθόνη θα εμφανίσειο το μενού ρυθμίσεων.
Πιέστε το ENTER για να επιλέξετε:
TV SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ TV), VIDEO, TV 
TYPE (ΤΥΠΟΣ TV), PASSWORD (ΚΩΔΙΚ.),
RATING (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ), DEFAULT (ΠΡΟ-
ΕΠΙΛΟΓΗ).

1. Αν το σύστημα της τηλεόρασης είναι NTSC,
    επιλέξτε NTSC.
2. Αν είναι PAL, επιλέξτε PAL.
3. ΑΝ είναι αυτόματο, επιλέξτε AUTO.

ON: Ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης.
        Ο δίσκος θα παίξει αυτόματα όταν ενερ-
        γοποιηθεί η συσκευή DVD.
ΟFF: Απενεργοποίηση της προφύλαξης
          οθόνης.

Πιέστε           για επιλογή διαβάθμισης.

                                        SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜ. ΣΥΣΤΗΜ.)

Αν επιλέξετε RESTORE (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ),
όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην αρχι-
κή τους κατάσταση, όπως ορίστηκαν από 
το εργοστάσιο.

                                       VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ)

* INTERLACE (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ): Έξοδος βίντεο 

   μέσω CVBS (Video), S-video και πεπλεγμένο 
   βίντεο από την έξοδο συνιστωσών (Υ/Pb/Pr).

* P-SCAN: Έξοδος βίντεο από την έξοδο συνι-

   στωσών (Υ/Pb/Pr).
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OSO LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

AUDIO OUT
KEY

                                         ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

                                        TV TYPE (ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση και θα δείτε την 
ταινία να γεμίζει ολόκληρη την οθόνη της 
τηλεόρασης. Δεν θα βλέπετε ορισμένα τμή-
ματα της εικόνας, ιδιαίτερα στη δεξιά και την 
αριστερή πλευρά.

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να βλέ-
πετε ταινίες με την πρωτότυπη αναλογία 
πλευρών. Θα βλέπετε ολόκληρο το πλαίσιο 
της ταινίας, αλλά θα καταλαμβάνει μικρότερο 
τμήμα της οθόνης.

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν η συσκευή 
αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεμένη με 
τηλεόραση ευρείας οθόνης.

                                        PASSWORD (ΚΩΔΙΚΟΣ)

ΟΝ: Όταν ο κωδικός είναι ξεκλείδωτος, 
μπορείτε να επιλέξετε RATING (ΔΙΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗ).
Όταν ο κωδικός είναι κλειδωμένος, δεν 
μπορείτε να επιλέξετε διαβάθμιση.
* Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρό-
   σβασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βή-
   ματα:
1. Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, πλη-
    κτρολογήστε τον κωδικό 5555 και πιέ-
    στε ENTER.
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πιέ-
    στε ENTER.
3. Η αλλαγή κωδικού ολοκληρώνεται και 
    κλειδώνεται.

                                        LANGUAGE SETUP (ΓΛΩΣΣΑ)

Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
ριο για να επιλέξετε LANGUAGE SETUP 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ).

                                        OSD LANGUAGE (ΓΛ. ΕΝΔ. ΟΘ.)

*ENGLISH
  Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι
  Αγγλικά.
*RUSSIAN
  Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι
  Ρώσικα.

                                        SELECT LANGUAGE (ΕΠΙΛ. ΓΛΩΣ.)

Αν μια από τις αναφερόμενες γλώσσες
υπάρχει στον δίσκο, μπορείτε να την ε-
πιλέξετε για τον ήχο, τους υπότιτλους ή
τα μενού δίσκου. Αν όχι, εμφανίζεται η
γλώσσα που είναι εγγεγραμμένη στο 
δίσκο.

                                        ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΧΟΥ

* SPDIFF/OFF: Επιλέξτε την όταν η συσκευή

   DVD είναι συνδεδεμένη στην αναλογική έξοδο.

* SPDIF/RAW: Ψηφιακή έξοδος σήματος στην

  πρωτότυπη μορφή εγγραφής στο δίσκο.

* SPDIF/PCM: Ψηφιακή έξοδος σήματος σε

  αποκωδικοποιημένη μορφή PCM.
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BR I GHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
SHARPNESS

OP MODE
DYNAMIC RANGE
DUAL MONO

DOWNM I X
FRONT

                                         ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

                                        VIDEO SETUP (ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ)

                                        BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)

                                        CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)

                                        HUE (ΧΡΟΙΑ)

                                        SATURATION (ΚΟΡΕΣΜΟΣ)

                                        SHARPNESS (ΟΞΥΤΗΤΑ)

                                        SPEAKER SETUP (ΡΥΘΜ. ΗΧΕΙΩΝ)

                                      FRONT (ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΑ)

                                      DIGITAL SETUP (ΨΗΦ. ΡΥΘΜ.)

                                      OP MODE (ΚΑΤΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.)

                                      DYNAMIC RANGE (ΔΥΝ. ΠΕΡΙΟΧ.)

Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
ριο για να επιλέξετε VIDEO SETUP 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ).

Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
ριο για να επιλέξετε VIDEO SETUP 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ).

* Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
   ριο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

* Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
   ριο για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

* Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
   ριο για να ρυθμίσετε τη χροιά.

* Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
   ριο για να ρυθμίσετε τον κορεσμό.

* Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
   ριο για να ρυθμίσετε την οξύτητα.

Πιέστε τα κουμπιά          στο τηλεχειριστή-
ριο για να επιλέξετε SPEAKER SETUP 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ).

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα εμπρός ηχεία:
     LARGE (ΜΕΓΑΛΑ)
     SMALL (ΜΙΚΡΑ)

Η συσκευή DVD πρέπει να είναι σε κατάσταση
στοπ για να γίνει πρόσβαση στο μενού DIGITAL 
SETUP. Για να εισέλθετε σε κατάσταση στοπ,
πρέπει να πιέσετε δύο φορές το κουμπί STOP.

Πιέστε το          στο τηλεχειριστήριο για να επι-
λέξετε DIGITAL SETUP από το μενού SETUP. 
Πιέστε το ENTER για είσοδο στο υπομενού.

* LINE OUT (ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ): Κατά-
  σταση λειτουργίας εξόδου γραμμής, με κα-
  νονικοποίη  ση ψηφιακών διαλόγων και 
  γραμμική συμπίεση σήματος εισόδου.
* RF REMOD: Κατάσταση λειτουργίας απο-
  διαμόρφωσης ραδιοκυμάτων με μεγάλη 
  αποσυμπίεση και κανονικοποίηση ψηφια-
  κών διαλόγων.

Όταν η λειτουργία αποσυμπίεσης έχει ορι-
στεί σε LINE OUT, επιλέγεται για τη ρύθμιση 
του ρυθμού γραμμικής αποσυμπίεσης για τη 
λήψη διαφορετικών αποτελεσμάτων συμπίε-
σης από τα σήματα.

                                      DUAL MONO (ΜΟΝΟΦ. 2 ΚΑΝΑΛ.)

Είναι η λειτουργία εξόδου των σημάτων L και
R της ορισμένης εξόδου ήχου. Αν τεθεί σε
MIX-MONO, λειτουργεί μόνο όταν το DVD
που παίζει είναι 5.1 καναλιών.
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                                         ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή DVD παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω
για μια πιθανή γρήγορη λύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:                                   Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρ-
                                   καγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην α-
φαιρείτε τα καπάκια της συσκευής. Για συντήρηση, α-
πευθυνθείτε μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς. 

Σύμπτωμα                  Λύση και ενέργεια

Δεν παίρνει 
ρεύμα

Το τηλεχειριστή-
ριο δεν δουλεύει

Η συσκευή δεν
παίζει

Δεν υπάρχει 
εικόνα

Εικόνα με θόρυ-
βο ή παραμορ-
φώσεις

Η εικόνα όχι σε 
όλη την οθόνη

Εμφανίζεται στην 
οθόνη μήνυμα 
προβλήματος

Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.

Ελέγξτε αν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής DVD.

Ελέγξτε αν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής DVD.

Δεν υπάρχει δίσκος. Βάλτε έναν δίσκο.

Ο δίσκος έχει μπει ανάποδα. Βάλτε τον με την ετικέτα προς τα πάνω.

Ο κωδικός περιοχής του δίσκου δεν συμφωνεί με εκείνον της συσκευής.

Η διαβάθμιση του δίσκου είναι υψηλότερη από της συσκευής.

Ο τύπος του δίσκου δεν είναι σωστός για τη συσκευή.

Βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος. Καθαρίστε τον ή βάλτε άλλον.

Πιθανή συγκέντρωση υγρασίας μέσα στη συσκευή. Βγάλτε τον δίσκο
και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή για μία-δύο ώρες.

Ελέγξτε αν η τηλεόραση παίρνει ρεύμα, επιλέξτε DVD αντί για εκπομπή
από το τηλεχειριστήριο.

Ελέγξτε αν οι συνδέσεις του συστήματος είναι σωστές και σταθερές.

Ελέγξτε αν τα καλώδια των συνδέσεων έχουν πάθει ζημιά.

Καθαρίστε τον δίσκο.

Πιέστε το OPEN, μετά το PROGRAM και μετά το ZOOM για να επανέλ-
θουν οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος. Καθαρίστε τον ή βάλτε άλλον.

Επαναφέρετε το σύστημα χρώματος της τηλεόρασης.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην τηλεόραση, όχι μέσω VCR.

Επιλέξτε τη μορφή οθόνης από το ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της συσκευής,
δείτε την ενότητα «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» σε αυτές τις οδηγίες.

Επιλέξτε τη μορφή οθόνης από το μενού δίσκου DVD.

Τα παρακάτω μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη όταν υπάρχει πρόβ-
λημα διαμόρφωσης του δίσκου που φορτώθηκε:
“WRONG REGIONAL DISC” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΚΟΥ)
Ο κωδικός περιοχής δίσκου δεν συμφωνεί με εκείνον της συσκευής.
“WRONG PASSWORD” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
Η ρύθμιση διαβάθμισης του δίσκου είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 
διαβάθμισης της συσκευής. Ο δίσκος δεν θα παίξει στη συσκευή.
“WRONG DISC” (ΛΑΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ)
Η συσκευή διαθέτει λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης ποιότητας δίσκου. 
Όταν η συσκευή εντοπίσει έναν προβληματικό ή κατεστραμμένο δίσκο, 
η συσκευή ενδέχεται να συνεχίσει να παίζει με χαμηλότερη ποιότητα ή 
να σταματήσει, ανάλογα με το επίπεδο βλάβης του δίσκου.
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                                         ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα                  Λύση και ενέργεια

Δυσλειτουργία

Δεν κάνει παράλει-
ψη ή αναζήτηση

Δεν υπάρχει ήχος
ή η έξοδος ήχου
είναι ημιτελής

Ο δίσκος MΡ3
δεν έχει ήχο ή έχει
θόρυβο

Το τηλεχειριστήριο
δεν δουλεύει

Τύπος δίσκου

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί αναμονής για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Αν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, βγάλτε την από την πρίζα για
περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή, η 
επανεκκίνηση θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι ώστε να μην επιτρέπουν στους
χρήστες την παράλειψη ή την αναζήτηση στην αρχική ενότητα ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ.
Στους δίσκους με ένα κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται η λειτουργία παράλειψης.

Ελέγξτε αν η τηλεόραση ή ο ενισχυτής είναι ενεργά και σωστά ρυθμισμένοι.

Ελέγξτε αν οι συνδέσεις της τηλεόρασης ή του ενισχυτή είναι ασφαλείς.

Πιέστε AUDIO για να επιλέξετε άλλα τρακ ήχου στην έξοδο.

Πιέστε 5.1 CH STEREO για να επιλέξετε τη σωστή κατάσταση εξόδου ήχου
του DVD σύμφωνα με τον αντίστοιχο τύπο δίσκου που παίζει.

Ελέγξτε μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία MUTE στην τηλεόραση
ή τον ενισχυτή.

Δεν υπάρχει ήχος όταν γίνεται αντίστροφη αναπαραγωγή/παύση/βηματική/
αργή ή αναζήτηση.

Όταν στο ίδιο δίσκο υπάρχουν ανακατεμένα αρχεία προγραμμάτων υπολο-
γιστή και αρχεία ΜΡ3, όσα αρχεία δεν είναι ΜΡ3 δεν θα αναπαράγονται κα-
θόλου ή θα παράγουν θόρυβο.

Ελέγξτε αν όλα τα αρχεία στον δίσκο είναι αρχεία ΜΡ3 και, στη συνέχεια, δο-
κιμάστε άλλα αρχεία.

Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αιαθητήρα υπερύθρων της συσκευής.

Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα
με τη σωστή πολικότητα.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

DVD    CD-DA    CD-MP3    CD-R/CD-RW



                                         ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μορφή βίντεο

Μορφή ήχου

Έξοδος σήματος

Απόκριση 
συχνοτήτων

Λόγος Σ/Θ

THD

Ακροδέκτες εξόδου

MPEG 2

MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3

Σύστημα χρώματος: PAL/NTSC
Σύστημα ήχου: DOLBY DIGITAL με στερεοφωνικό υποβιβασμό
                           DOLBY DIGITAL με ψηφιακή έξοδο
                           DAC ήχου 24bit/96KHz
Έξοδος βίντεο: 1 Vpp (στα 75 ohm)
Έξοδος ήχου (Στέρεο): 2 Vpp

CD:    20Hz-20KHz (EIAT)    DVD: 20Hz-22KHz (48K)
                                                           20Hz-44KHz (96K)

≥ 90db

≤ 0,05db

Βίντεο (σύνθετη) έξοδος Χ 1
Έξοδος υποβιβασμού στέρεο (Αριστερά και Δεξιά) Χ 1
Ψηφιακή έξοδος (ομοαξονική) ήχου Χ 1
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Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή DMV9755H συμμορφώνεται προς
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr


