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EXCLUSIVE IMPORTER IN GREECE
Amiridis  Savidis S.A.
33, Vas. Olgas Street  P.O. 54641  Thessaloniki, Greece.
      Tel: +30 2310-850107, 2310-850108, Fax: +30 2310-867835
45 Posidonos St.  O.P. 18344  Moschato, Athens, Greece
      Tel: +30 210 9402064, Fax: +30 210 9402137
www.amiridis-savvidis.gr /  email: info@morris.gr

Your product is designed and manufactured with high quality materials and 
components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at heir end-of-life, should 
be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling 
centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical 
and electronic products.
Please help us to conserve the environment we live in!

Notice about recycling

DECLARATION OF CONFORMITY
This product complies with the requirements of Directives:
EMC Directive: 2004/108/EC
Low Voltage Directive: 2006/95/EEC
CE marking Directive: 93/68/EEC 
The above directives declare that model DMV9777KUC is in compliance with following norms:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
IEC 60065:2001
EN 60065:2002



Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη σύνδεση, λειτουργία ή ρύθµιση αυτής της συσκευής,
διαβάστε όλες τις οδηγίες.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σελίδα
Προειδοποιήσεις
Προφυλάξεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σχετικά µε το DVD

Σχετικά µε τη συσκευή
Μπροστινός πίνακας
Πίσω πίνακας
Τηλεχειριστήριο

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σχήµα συνδέσεων συστήµατος
Σύνδεση µε την τηλεόραση
Σύνδεση µε στερεοφωνικό ενισχυτή
Σύνδεση µε ψηφιακό ενισχυτή

ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Αναπαραγωγή δίσκου
Μήνυµα προβλήµατος δίσκου
∆ιαχείριση ισχύος

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΡ3/ΕΙΚΟΝΕΣ KODAK/Αντιγραφή

Το µενού ρυθµίσεων συστήµατος

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ FM
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

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

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

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

Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε τάση µε-
γαλύτερη από 90V ή µισκρότερη από 220 V.

Όταν η τάση είναι µικρότερη από 90V, η
συσκευή ενδέχεται να µη λειτουργεί και η 
διάρκεια ζωής της θα περιοριστεί. Όταν η 
τάση είναι µεγαλύτερη από 220V, 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.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

Τοποθέτηση
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. 

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. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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/∆ύο πλευρές
                                            8,5GB=4 ώρες
                                 ∆ύο στρώσεις/Μία πλευρά
                                            9,4GB=4,5 ώρες
                               ∆ύο στρώσεις/∆ύο 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.

Επιλογή δίσκου DVD

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

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.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μπροστινός πίνακας

10. ΠΗΓΗ
11. USB/∆ΙΣΚΟΣ
12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
13. ΕΠΟΜΕΝΟ
14. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
15. ENTAΣΗ ΗΧΟΥ
16. USB
17. SD/MS/MMC

1. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
2. ΑΝΟΙΓΜΑ
3. ΣΤΟΠ
4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
5. Α/∆                        
6. ΠΟΡΤΑΚΙ DVD    
7. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ      
8. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ      
9. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Πίσω πίνακας

1. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ

2. ΑΡΙΣΤΕΡΗ (ΕΞΟ∆ΟΣ DVD)

3. ΑΡΙΣΤΕΡΗ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ)

4. ∆ΕΞΙΑ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ)

5. ∆ΕΞΙΑ (ΕΞΟ∆ΟΣ DVD)

6. ΒΙΝΤΕΟ

7. ΚΕΡΑΙΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ

8. ΕΞΟ∆ΟΣ ΗΧΕΙΟΥ

9. ΡΕΥΜΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κουµπιά τηλεχειριστηρίου

  1. Άνοιγµα/Κλείσιµο
  2. Πηγή
  3. Αριθµητικά κουµπιά
  4. Αναζήτηση πίσω: Γρήγορη αναπαραγωγή 
      προς τα πίσω
  5. Αναζήτηση εµπρός: γρήγορη αναπαραγωγή 
      προς τα εµπρός
  6. Στοπ
  7. Αναπαραγωγή
  8. Ρυθµίσεις: Επιλογή λειτουργιών
  9. Κουµπιά κατεύθυνσης
10. Τίτλος: Επιστροφή στον τίτλο του δίσκου
11. Γλώσσα: Επιλογή γλώσσας ή εναλλαγή 
      κοµµατιού
12. Ισοστάθµιση
13. Υπότιτλοι
14. Γωνία: Επιλογή γωνίας αναπαραγωγής
15. Πρόγραµµα: Σειρά αναπαραγωγής προ-
       γράµµατος
16. ∆ιαγραφή
17. Άνοιγµα/Κλείσιµο
18. Επανάληψη από Α έως Β
19. Επανάληψη
20. Αύξηση έντασης ήχου
21. Μετάβαση µε χρόνο: Γρήγορη αναζήτηση 
       και αναπαραγωγή στον προγραµµατισµένο
       χρόνο
22. Επόµενο
23. Προηγούµενο
24. Παύση/Βήµα
25. Ζουµ
26. Επιβεβαίωση
27. Μενού: Επιλογή λειτουργίας δίσκου
28. Επιστροφή: Επιστροφή σε PBC κατά την 
       αναπαραγωγή VCD
29. PBC: Μενού άνοιγµα/κλείσιµο
30. Οθόνη
31. USB/∆ίσκος
32. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
33. Σίγαση

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. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνδέσεις συστήµατος

Ρυθµίστε τον ενισχυτή στην
αντίστοιχη θέση εξόδου

Σύνδεση εξόδου
5.1 ηχείων

Εµπρός 
αριστερό

Κεντρικό
Εµπρός δεξιό

Πίσω αριστερό Πίσω δεξιό

Τηλεόραση

Συνδέστε ΜΟΝΟ ΜΙΑ
έξοδο για να µην υπάρ-
χουν παρεµβολές στην 
εικόνα.

(προαιρετικά)

Κίτρινο

Λευκό

Κόκκινο
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Συνδέσεις συστήµατος Συνδέσεις συστήµατος

Σύνδεση συστήµατος στην 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

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 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.

Σύνδεση συστήµατος σε συσκευή ήχου

Επιλέξτε ΜΙΑ ΜΟΝΟ από τις παρακάτω συνδέσεις:
Συνδέστε την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου της συσκευής

Προς εισόδους βίντεο τηλεόρασης

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Σύνδεση ψηφιακού ήχου σε ψηφιακό ενισχυτή

Εµπρός 
αριστερό

Κεντρικό
Εµπρός δεξιό

Πίσω αριστερό Πίσω δεξιό

Ρυθµίστε τον ενισχυτή στην
αντίστοιχη θέση εξόδου

Σύνδεση εξόδου
5.1 ηχείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ψηφιακή έξοδος είναι διαθέσιµη σε δύο µορφές:
RAW ή PCM. Για να ρυθµίσετε την ψηφιακή έξοδο,
ανατρέξτε στην παράγραφο «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»
σε αυτές τις οδηγίες.
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
∆ιαβάστε 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 τηλεχειριστήριο
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)

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.

Το τηλεχειριστήριο εκπέµπει µια κατευθυ-

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.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου Απόσταση

περίπου 6 µέτρα

Μηνύµατα προβληµάτων δίσκου
Τα παρακάτω µηνύµατα εµφανίζονται στην οθόνη όταν υπάρχει πρόβληµα διαµόρφωσης 
του δίσκου που φορτώθηκε:

“WRONG REGIONAL DISC” (ΛΑΘΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΙΣΚΟΥ)

Ο κωδικός περιοχής δίσκου δεν συµφωνεί µε τον κωδικό περιοχής της συσκευής (πε-
ριοχή 1 έως περιοχή 6).

“WRONG PASSWORD” (ΛΑΘΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

Η ρύθµιση διαβάθµισης του δίσκου είναι µεγαλύτερη από τη ρύθµιση διαβάθµισης της 
συσκευής. Ο δίσκος δεν θα παίξει στη συσκευή.

“WRONG DISC” (ΛΑΘΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ)

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.

Η ποιότητα παραγωγής των δίσκων DVD ποικίλλει. Ορισµένοι δίσκοι ενδέχεται να απο-
κλίνουν από τα βιοµηχανικά πρότυπα. Ορισµένοι δίσκοι µε εσφαλµένη διαµόρφωση ενδέ-
χεται να παίζουν στη συσκευή. Ωστόσο, η ποιότητα αναπαραγωγής και λειτουργίας αυτών 
των δίσκων ενδέχεται να είναι χαµηλότερη από την κανονική.

∆ιαχείριση ισχύος
Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, βγάλτε την
από την πρίζα, για την ασφάλειά σας.



12 13

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ3 εύχρηστα κουµπιά
Πιέστε το για να επιλέξετε Disc (∆ίσκος), 
Card (Κάρτα) ή USB.
Αν δεν έχει επιλεγεί κάτι, η προεπιλεγµέ-
νη προτεραιότητα φόρτωσης είναι:
1ο--∆ίσκος
2ο--USB
3o--Κάρτα
Σηµείωση: Στη λειτουργία κάρτας (ή USB),
αν η κάρτα (ή το USB) αφαιρεθεί κατά την
ανάγνωση, η συσκευή περνά αυτόµατα
σε ανάγνωση USB (Κάρτας), αν υπάρχει.
Υποστηρίζονται USB των 1G, 2G, 4G, 8G.
Υποστηρίζονται κάρτες MS/MC/MMC των
1G, 2G, 4G, 8G.
Κατά τη λειτουργία ανάγνωσης ή διακοπής,
πιέστε "USB/DISC” για εναλλαγή σε USB
ή δίσκο. Μπορείτε να βάλετε USB ή κάρτα
SD/MMC/MS µόνο όταν δεν γίνεται ανά-
γνωση δίσκου.
Κατά την αναπαραγωγή VCD, CD, DVD,
πιέστε το «κουµπί κατεύθυνσης» για εναλ-
λαγή σε ECHO ή αλλαγή τόνου. Κατά την
αναπαραγωγή CD, πιέστε MENU για τη
λειτουργία INTRO (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
Πιέστε αυτό το κουµπί κατά την αναπαρα-
γωγή δίσκου DVD και η οθόνη θα εµφανί-
σει τον τίτλο, την ενότητα και το χρόνο της
αναπαραγωγής. Αν ξαναπιέσετε αυτό το
κουµπί, θα εµφανιστεί ο χρόνος που έχει
παρέλθει και ο χρόνος που αποµένει για
τον τίτλο και την ενότητα. Όταν γίνεται 
ανάγνωση δίσκου VCD, εµφανίζεται ο 
χρόνος που έχει παρέλθει και αυτός που
αποµένει για το δίσκο και µετά για το τρα-
γούδι που παίζει.

Άνοιγµα/Κλείσιµο συρταριού δίσκου
               Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι δίσκου. Πιέ-
               στε το κουµπί OPEN στον µπροστινό πίνακα 
               ή στο τηλεχειριστήριο.
Αναπαραγωγή/Παύση/Στοπ

Πιέστε το PLAY για επιστροφή σε κανονική 
αναπαραγωγή.

Πιέστε το PLAY για να παίξει ο δίσκος.

Πιέστε το PAUSE για ακίνητη εικόνα.

Πιέστε το STOP για σταµάτηµα δύο ειδών.
α) Πιέστε το STOP µία φορά. Το STOP απο-
µνηµονεύει τη θέση διακοπής και η ένδειξη
στην οθόνη δείχνει PRESTOP.
β) Πιέστε το STOP δύο φορές για να σταµα-
τήσετε πλήρως το δίσκο. Η ένδειξη στην οθό-
νη δείχνει STOP. Όταν πιέσετε το κουµπί
PLAY, ο δίσκος ξεκινά από την αρχή.

Ενεργοποίηση/ΑΝΑΜΟΝΗ

Προηγούµενο και Επόµενο
              Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το        για 
              µετάβαση στην αρχή του κεφαλαίου. Στη συ-
              νέχεια, κάθε πάτηµα του κουµπιού παραλεί-
              πει ένα κεφάλαιο µέχρι να φτάσει στην αρχή 
              του δίσκου.
              Κάθε πάτηµα του κουµπιού NEXT        κατά
              την αναπαραγωγή παραλείπει το επόµενο κε-
              φάλαιο και παίζει το µεθεπόµενο.

Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός/πίσω

               Πιέστε το       για γρήγορη κίνηση προς τα πί-
               σω µέσα στο δίσκο. Κάθε φορά που πιέζετε 
               το       , αλλάζει η ταχύτητα γρήγορης κίνησης 
               προς τα πίσω.

               Πιέστε το       για γρήγορη κίνηση προς τα ε-
               µπρός µέσα στο δίσκο. Κάθε φορά που πιέ-
               ζετε το       , αλλάζει η ταχύτητα γρήγορης κί-
               νησης προς τα πίσω.

               Πιέστε το PLAY για επιστροφή στην κανονική 
               αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συσκευή κάνει σίγαση ήχου κατά τη γρήγορη
προώθηση προς τα εµπρός και πίσω.
Η συσκευή δεν κάνει κίνηση προς τα εµπρός ή
προς τα πίσω, όταν βρίσκεται στην ενότητα
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ενός δίσκου DVD.

Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουµπί
MENU για επιστροφή στο µενού έναρ-
ξης δίσκου DVD.

Με ενεργό το PBC, αν ο δίσκος έχει επι-
λεγµένο περιεχόµενο, και πιέσετε αυτό
το κουµπί κατά την αναπαραγωγή, η
συσκευή επιστρέφει σε επιλογή περιε-
χοµένου. Επίσης, πιέστε ένα αριθµητι-
κό κουµπί για αναπαραγωγή σύµφωνα
µε την αρίθµηση των τραγουδιών.

Πιέστε το κουµπί PLAY για να συνεχί-
σετε την αναπαραγωγή από το σηµείο
που σταµατήσατε προηγουµένως.

Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουµπί
TITLE για επιστροφή στην αρχή του
δίσκου DVD.
Όταν παίζει δίσκος VCD, πιέστε το για
να εµφανιστεί το µενού που επιλέξατε.

Με το κουµπί αυτό γίνεται εναλλαγή
µεταξύ των λειτουργιών εισόδου ήχου
και DVD.

Πιέστε το SOURCE για εναλλαγή σε FM.

ΤΙΤΛΟΣ / ΜΕΝΟΥ / PBC / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΙΣΚΟΥ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισµένοι δίσκοι DVD απορρίπτουν τη λει-
τουργία TITLE.

Ορισµένοι δίσκοι DVD και ΜΡ3 δεν επιτρέπουν
λειτουργία αναζήτησης. Η αναζήτηση δεν λει-
τουργεί κατά την αναπαραγωγή προγράµµατος.

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

                Πιέστε το κουµπί CLEAR για ακύρωση 
                µιας καταχώρησης

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 TIME και θα εµφανιστεί η 
                ακόλουθη ένδειξη
                

               

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

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

Πιέστε το κουµπί ENTER για να γίνει 
η αναζήτηση.

Τρέχων τίτλος Σύνολο κεφαλαίων

Σύνολο τίτλων Τρέχον κεφάλαιο

Τρέχων τίτλος

Σύνολο τίτλων Ώρα

Λεπτά

∆ευτερόλεπτα

Ώρα

Λεπτά

∆ευτερόλεπτα
Τρέχον κεφάλαιο

Σύνολο κεφαλαίων

Επανάληψη τµήµατος Α-Β
Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συ-
γκεκριµένου τµήµατος του δίσκου:

Πατήστε το κουµπί Α-Β στο σηµείο
έναρξης του τµήµατος που θέλετε.
Θα εµφανιστεί η ένδειξη      Α στην
οθόνη.     

Πατήστε ξανά το κουµπί Α-Β στο ση-
µείο λήξης του τµήµατος που θέλετε.
Θα εµφανιστεί η ένδειξη      Α-Β στην
οθόνη. Η επανάληψη αναπαραγωγής
θα αρχίσει αυτόµατα για το τµήµα Α-Β
µέχρι να ακυρωθεί η λειτουργία.     

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία,
πιέστε ξανά το κουµπί Α-Β και θα
επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισµένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν την 
επανάληψη Α-Β.
Η επανάληψη Α-Β δεν ισχύει για δίσκους ΜΡ3.

Επανάληψη
Για να επαναλάβετε επανειληµµένα τον τίτλο, 
κεφάλαιο ή κοµµάτι που θέλετε.

Πιέστε το κουµπί REPEAT επανειληµµένα
για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

Σε λειτουργία DVD

Σε λειτουργία CD/MP3

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

Πολλαπλές γωνίες/Υπότιτλοι/Ήχος/Α/∆

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.



14 15

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ενώ παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το
κουµπί SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ) επα-
νειληµµένα για να επιλέξετε τη γλώσσα
υποτίτλων που θέλετε. Ένας δίσκος 
DVD µπορεί να περιέχει µέχρι 32 επι-
λεγόµενους υπότιτλους.

Ενώ παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το
κουµπί LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) επανει-
ληµµένα για να επιλέξετε το ηχητικό
σάουντρακ που θέλετε. Ένας δίσκος 
DVD µπορεί να περιέχει µέχρι 8 επι-
λεγόµενα σάουντρακ.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ και ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
Μπορείτε να απολαύσετε το τραγούδι
µε την εύχρηστη λειτουργία KARAOKE
συνδέοντας ένα µικρόφωνο στη συσκευή.

Ενώ παίζει ένας δίσκος DVD Karaoke, πιέ-
στε το κουµπί LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) στο 
τηλεχειριστήριο επανειληµµένα για να επι-
λέξετε το ηχητικό σάουντρακ που θέλετε µε 
ή χωρίς τα αρχικά φωνητικά. 

Ενώ παίζει ένας δίσκος VCD Karaoke, πιέ-
στε αυτό το κουµπί για να αλλάξετε το κανά-
λι ήχου για τραγούδι χωρίς τα φωνητικά.
 

Ρύθµιση ήχου κατά την αναπαραγωγή DVD
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.

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.

Πιέστε το κουµπί MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) για να 
επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
ήχου.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD/VCD/CD JPEG

Πιέστε επανειληµµένα το κουµπί ZOOM.
Θα εµφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ                        Η ποιότητα εικόνας µειώνεται 
καθώς αυξάνει το µέγεθος της εικόνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΚΗΝΗ / ΤΥΧΑΙΑ

Για να προγραµµατίσετε την αναπαραγωγή 
ενός δίσκου µε τη σειρά που θέλετε.

          Πιέστε το κουµπί PROG για να εισέλ-
          θετε στο µενού προγράµµατος.
          Σε λειτουργία DVD
          Όταν το µενού προγράµµατος εµφανι-
          στεί µετά από πάτηµα του κουµπιού 
          Title, πιέστε ENTER. Πληκτρολογήστε 
          τον αριθµό κεφαλαίου και πιέστε ENTER.

          (PLAY)--Μετακινήστε το δροµέα στην
          αρχή και µετά πιέστε PLAY ή ENTER για 
          να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προ-
          γράµµατος.

          (CLEAR)--Πιέστε το κουµπί  αν
          θέλετε να ακυρώσετε τις εσφαλµένες πλη-
          ροφορίες που πληκτρολογήσατε. Πιέστε
          ξανά το CLEAR για να ακυρώσετε όλα τα
          κοµµάτια.

CLEAR

          (PROG)--Πιέστε το κουµπί για
          έξοδο από το µενού προγράµµατος.

PROG 

          Σε λειτουργία VCD
          Σε λειτουργία PBC, πιέστε το κουµπί
          PROG και όταν εµφανιστεί το µενού
          προγράµµατος, πληκτρολογήστε τον 
          αριθµό κεφαλαίου και πιέστε ENTER
          µόλις ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός.
          (Το µενού προγραµµατισµού για τους
          δίσκους VCD είναι ίδιο µε εκείνο για
          τους δίσκους DVD).

          Σε λειτουργία VCD
          Σε λειτουργία PBC, πιέστε το κουµπί
          PROG και όταν εµφανιστεί το µενού
          προγράµµατος, πληκτρολογήστε τον 
          αριθµό κεφαλαίου και πιέστε ENTER
          µόλις ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός.
          (Το µενού προγραµµατισµού για τους
          δίσκους VCD είναι ίδιο µε εκείνο για
          τους δίσκους DVD).

          Το κουµπί κάνει εναλλαγή µεταξύ της
          εισόδου AV, DVD, και τηλεόρασης ή
          λειτουργίας FM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
         Σε ορισµένους δίσκους DVD δεν επιτρέπεται 
         η ρύθµιση προγράµµατος. Στους δίσκους µε 
         ένα τρακ δεν γίνεται προγραµµατισµός.

Αντιγραφή τραγουδιών / αρχείων

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

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/Αντιγραφή ΜΡ3/Φωτογραφιών Kodak

Όνοµα τρέχοντος
καταλόγου

Όταν φορτωθεί δίσκος ΜΡ3, η οθόνη εµφανίζει τα εξής:

Το αρχείο που 
παίζει είναι αρχείο 
ήχου ΜΡ3

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

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

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,
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μέθοδος αντιγραφής αρχείων
1. Ο δίσκος στον οποίο µπορεί να αντιγραφεί το αρχείο, cd ή mp3, και ο δίσκος στον οποίο
    µπορεί να µετακινηθεί ο δροµέας κατά την ανάγνωση.
2. Μέθοδος αντιγραφής του αρχείου: Βάλτε µερικούς δίσκους που να µπορούν να αντιγραφούν
    και συνδέστε µια συσκευή, όπως ένα usb. Πιέστε τα κουµπιά «επάνω» και «κάτω» στο τηλεχει-
    ριστήριο για να µετακινήσετε τον δροµέα όταν γίνει ανάγνωση του δίσκου, επιλέξτε τα τραγού-
    δια και τις ταινίες που θέλετε να αντιγράψετε και πιέστε το κουµπί COPY για να τα αντιγράψετε. 
    Όταν αντιγράφετε, εµφανίζεται το πρόγραµµα στην τηλεόραση.
3. Προσοχή: Όταν αντιγράφετε ένα αρχείο, µη διακόψετε την τροφοδοσία διότι το αρχείο δεν θα 
    διαβάζεται. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιγραφής όποτε θέλετε αλλά αν το κάνετε
    το αρχείο δεν θα διαβάζεται.
4. Η λειτουργία αντιγραφής υποστηρίζει τους εξής τύπους αρχείων: Οι δίσκοι CD-ROM και DVD
    ROM µπορούν να αντιγραφούν. Οι τύποι των αρχείων που περιέχονται στο CD-ROM και DVD
    ROM µπορούν να είναι: ΜΡ3, JPG, VCD, Mp4, DIVX και AVI.

Οδηγίες αντιγραφής µουσικής
1. Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, συνδέστε το USB, βάλτε ένα δίσκο CD και ξεκινήστε την 
    αναπαραγωγή του.
2. Ενώ παίζει το CD, πιέστε το κουµπί RIPPING (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) και εισέλθετε στο κύ-
    ριο περιβάλλον της λειτουργίας. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά κατεύθυνσης και το ENTER για
    να αλλάξετε την εγγραφή.
4. Στο µενού START (ΕΝΑΡΞΗ), αφού επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, πιέστε το 
    κουµπί ENTER για είσοδο στη διαδικασία εγγραφής.
5. Μόλις τελειώσετε την εγγραφή, κάντε έξοδο µε το QUIT και πιέστε το κουµπί USB/DISC για να 
    διαβάσετε ή να παίξετε το περιεχόµενο που εγγράψατε. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

Zoom- 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

*
Πιέστε το κουµπί ANGLE (ΓΩΝΙΑ) για να γίνει αυτόµατη αναζήτηση ραδιοφωνικών
σταθµών (µέχρι 20 σταθµοί το µέγιστο).

Γωνία

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

Προηγούµενο/Επόµενο

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

Stop

ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ*
Αν πιέσετε το κουµπί ΕΠΑΝΩ        για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει
τον επόµενο σταθµό προς τα εµπρός και θα τον αποθηκεύσει αυτόµατα.

Αν πιέσετε το κουµπί ΚΑΤΩ        για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει
τον επόµενο σταθµό προς τα πίσω και θα τον αποθηκεύσει αυτόµατα.

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

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 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 

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

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

    ρυθµίσεων.

Επιλέξτε στο στοιχείο για
να µεταβείτε στις ρυθµίσεις συστήµατος.

<  / >
ENTER. 

 >

<  / >
ENTER.

5. <

SETUP 
    

SYSTEM SETUP 

Σύµφωνα µε το σύστηµα της τηλεόρασης
που θα συνδεθεί, ρυθµίστε το σύστηµα της
συσκευής για να ταιριάζει. Πιέστε το κουµπί 

και η οθόνη θα δείξει:SETUP 

Πιέστε το στο τηλεχειριστήριο και η
οθόνη θα εµφανίσειο το µενού ρυθµίσεων.
Πιέστε το  για να επιλέξετε:

 ΣΥΣΤΗΜΑ , 
 (ΤΥΠΟΣ (ΚΩ∆ΙΚ.),

(∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ), (ΠΡΟ-
ΕΠΙΛΟΓΗ).

ENTER 

ENTER
TV SYSTEM ( TV), VIDEO TV 
TYPE TV), PASSWORD 
RATING DEFAULT 

1. Αν το σύστηµα της τηλεόρασης είναι 
επιλέξτε .

2. Αν είναι επιλέξτε 
ΑΝ είναι αυτόµατο, επιλέξτε 

NTSC,
    NTSC

PAL, PAL.
3. AUTO.

ON: 

DVD.
FF: 

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

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

* (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ) Έξοδος βίντεο 

   µέσω και πεπλεγµένο 
   βίντεο από την έξοδο συνιστωσών (Υ/ .

* Έξοδος βίντεο από την έξοδο συνι-

   στωσών (Υ/ .

INTERLACE : 

CVBS (Video), S-video 
Pb/Pr)

P-SCAN: 

Pb/Pr)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση και θα δείτε την ταινία
να γεµίζει ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.
∆εν θα βλέπετε ορισµένα τµήµατα της εικόνας,
ιδιαίτερα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά.

Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση αν θέλετε να βλέπετε 
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 αναπα-
ραγωγής DVD είναι συνδεδεµένη µε τηλεόραση 
ευρείας οθόνης.

ΟΝ: Όταν ο κωδικός είναι ξεκλείδωτος, 
µπορείτε να επιλέξετε (∆ΙΑΒΑΘ-
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 8888 και πιέ-
    στε 

Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πιέ-
    στε 
3. Η αλλαγή κωδικού ολοκληρώνεται και 
    κλειδώνεται.

RATING 

ENTER.
2. 

ENTER.

Πιέστε  για επιλογή διαβάθµισης.<  / >

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

(ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ)

(ΒΙΝΤΕΟ)

(ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

(∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)
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KEY

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

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

RESTORE 

(ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Πιέστε το  στο τηλεχειριστήριο για
να επιλέξετε .

<  / >
LNAGUAGE SETUP

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

*
Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι

  Αγγλικά.
*
Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι

  Ρώσικα.

ENGLISH
  

RUSSIAN
  

(ΓΛΩΣΣΑ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ)

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)
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.

(ΣΕΛΙ∆Α ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΗΧΟΥ)

(ΕΞΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ)
* Επιλέξτε την όταν η συσκευή

   είναι συνδεδεµένη στην αναλογική έξοδο.

* Ψηφιακή έξοδος σήµατος στην

  πρωτότυπη µορφή εγγραφής στο δίσκο.

* Ψηφιακή έξοδος σήµατος σε

  αποκωδικοποιηµένη µορφή 

SPDIFF/OFF: 

DVD 

SPDIF/RAW: 

SPDIF/PCM:  

PCM.

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)
* Αυτόµατη επιλογή εισόδου φωνής.

* Το µικρόφωνο είναι απενεργοποιηµένο.

AUTO: 

OFF: 

(ΚΟΥΜΠΙ)
Πιέστε το κουµπί για είσοδο στο µενού 
ρύθµισης.  
Πιέστε το κουµπί για να αυξήσετε ή
να µειώσετε την ένταση ήχου.

>

<  / >

το .
Πιέστε το κουµπί για να ρυθµίσετε<  / >

ECHO

(ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)
Χρησιµοποιήστε 
ρυθµίσετε την ένταση του µικροφώνου.

το κουµπί για να <  / >

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ)
Πιέστε 
στήριο για να επιλέξετε .

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -
VIDEO SETUP

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ)
Πιέστε 
στήριο για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα.

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -
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ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

(ΑΝΤΙΘΕΣΗ)

Πιέστε 
στήριο για να ρυθµίσετε την αντίθεση.

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -

(ΧΡΟΙΑ)
Πιέστε 
στήριο για να ρυθµίσετε τη χροιά.

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -

(ΚΟΡΕΣΜΟΣ)
Πιέστε 
στήριο για να ρυθµίσετε τον κορεσµό.

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -

(ΟΞΥΤΗΤΑ)
Πιέστε 
στήριο για να ρυθµίσετε την οξύτητα.

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ)

Πιέστε 
στήριο για να επιλέξετε .

το κουµπί στο τηλεχειρι<  / > -
SPEAKER SETUP

(ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ)
* Κατάσταση εξόδου .

 Στερεοφωνική έξοδος.
* Κατάσταση εξόδου 

LT/RT: LT/RT
* STEREO:

VSS: Virtual
             Surround Sound.

(ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΑ)
Ο χρήστης µπορεί να ορίσει τα εµπρός ηχεία:
     ΜΕΓΑΛΑ)
    ΜΙΚΡΑ)

LARGE (
 SMALL (

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

(ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
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 επιλέ-
ξετε από το µενού Πιέ-
στε το για είσοδο στο υποµενού.

<  / >
DIGITAL SETUP SETUP. 

ENTER 

ΟΡ MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

* LINE OUT (ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ): Κατάσταση
  λειτουργίας εξόδου γραµµής, µε κανονικοποίη-
  ση ψηφιακών διαλόγων και γραµµική συµπίεση 
  σήµατος εισόδου.
* RF REMOD: Κατάσταση λειτουργίας αποδιαµόρ-
  φωσης ραδιοκυµάτων µε µεγάλη αποσυµπίεση
  και κανονικοποίηση ψηφιακών διαλόγων.

(∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
Όταν η λειτουργία αποσυµπίεσης έχει οριστεί
σε LINE OUT, επιλέγεται για τη ρύθµιση του
ρυθµού γραµµικής αποσυµπίεσης για τη λήψη
διαφορετικών αποτελεσµάτων συµπίεσης από
τα σήµατα.

(ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΝΑΛΙΑ)
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

∆εν παίρνει 
ρεύµα

Το τηλεχειριστή-
ριο δεν δουλεύει

Η συσκευή δεν
παίζει

∆εν 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.

∆εν 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.

-
ληµα διαµόρφωσης του δίσκου που φορτώθηκε:
“WRONG REGIONAL DISC” (ΛΑΘΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΙΣΚΟΥ)
Ο κωδικός περιοχής δίσκου δεν συµφωνεί µε εκείνον της συσκευής.
“WRONG PASSWORD” (ΛΑΘΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
Η ρύθµιση διαβάθµισης του δίσκου είναι µεγαλύτερη από τη ρύθµιση 
διαβάθµισης της συσκευής. Ο δίσκος δεν θα παίξει στη συσκευή.
“WRONG DISC” (ΛΑΘΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ)
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.

Τα παρακάτω µηνύµατα εµφανίζονται στην οθόνη όταν υπάρχει πρόβ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύµπτωµα                  Λύση και ενέργεια

∆υσλειτουργία

∆εν κάνει παράλει-
ψη ή αναζήτηση

∆εν 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 ΠΡΟΕΙ∆Ο-
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.

∆εν 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
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μορφή βίντεο

Μορφή ήχου

Έξοδος σήµατος

Απόκριση 
συχνοτήτων

Λόγος Σ/Θ

THD

Ακροδέκτες εξόδου

Ισχύς εισόδου

Ισχύς εξόδου

∆ιαστάσεις

Εξαρτήµατα

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)
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ: 20Hz-20KHz

DVD:  90db

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ: DVD:  75db

DVD:  0,05db

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ: DVD:  0,5db

Βίντεο (σύνθετη) έξοδος Χ 1
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ
Έξοδος υποβιβασµού στέρεο (Αριστερά και ∆εξιά) Χ 1
Ψηφιακή έξοδος (οµοαξονική) ήχου Χ 1

AC 90-220V, 50/60HZ
40W

5WX2 (8 OHM 1KHZ10%THD RMS)

Μέγεθος κυρίου σώµατος (Π.Υ.Β): 160*140*255mm

Μέγεθος ηχείου (Π.Υ.Β): 120*170*150mm

Οδηγίες χρήσης 1, Καλώδιο ήχου/εικόνας 1,
Τηλεχειριστήριο 1

≥

≥

≤

≤

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

                                                                                                                               Α.Μ.Π. 00510
                                                                                                                                (Π∆ 117/2004)
            Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών  
προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν.
Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, 
θα πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια 
του σπιτιού σας.
Παρακαλούµε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον που ζούµε!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αµοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
•  Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη
   Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
•  Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
   Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
•  www.amiridis-savvidis.gr / info@morris.gr

Μετάφραση στα Ελληνικά:
IMPRESS

www.topalis.gr

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:
Οδηγία EMC: 2004 / 108 / EC
Οδηγία χαµηλής τάσης: 2006 / 95 / EC
Επισήµανση CE: 93 / 68 / EEC
Οι παραπάνω Οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αναπαραγωγής DMV-9777KUC 
συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα:
EN 55013/2001/+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
IEC 60065:2001
EN 60065:2002
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