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Σύνδεση των συσκευών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα αυτή µε έναν πολυκάναλο επεξεργαστή, που πωλείται 
ξεχωριστά, (π.χ. DEQ-P7000) και µε µια µονάδα πλοήγησης, η έξοδος φωνητικής 
καθοδήγησης και άλλων επισηµάνσεων από τα ηχεία του συστήµατος αυτού δεν είναι 
δυνατή. 
Εναλλακτικά, συνδέστε ένα εξωτερική ηχείο του εµπορίου στον ακροδέκτη SP OUT 
(Ø 3,5 χιλ. minijack, 1 W max (8 $)) στο οπίσθιο πανό της µονάδας πλοήγησης.

! ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Η PIONEER δεν συνιστά την τοποθέτηση της οθόνης ή την εκτέλεση εργασιών σε 
αυτήν από εσάς τους ίδιους. Η τοποθέτηση της συσκευής ή η εκτέλεση εργασιών 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους. Για την 
εγκατάσταση και για κάθε εργασία στην οθόνη απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό της Pioneer. 

• Ασφαλίστε τις καλωδιώσεις µε σφικτήρες καλωδίων ή µε µονωτική ταινία. Μην 
αφήνετε εκτεθειµένα γυµνά καλώδια.

• Μην ανοίγετε οπή προς το χώρο του κινητήρα για να συνδέσετε το κίτρινο καλώδιο 
της µονάδας στη µπαταρία του αυτοκινήτου. Οι δονήσεις του κινητήρα ενδέχεται να 
προκαλέσουν αστοχία της µόνωσης στο σηµείο που το καλώδιο περνάει από το 
χώρο των επιβατών στο χώρο του κινητήρα. Φροντίστε να ασφαλίσετε καλά το 
καλώδιο σε αυτό το σηµείο.

• Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αφεθεί το καλώδιο της οθόνης να τυλιχτεί γύρω από 
την κολόνα του τιµονιού ή το µοχλό των ταχυτήτων. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση 
της οθόνης γίνεται σε σηµείο που δεν εµποδίζει την οδήγηση.

• Βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιώσεις δεν έρχονται σε επαφή µε κινούµενα εξαρτήµατα, 
όπως ο µοχλός των ταχυτήτων, το χειρόφρενο και οι ράγες των καθισµάτων.

• Μην κονταίνετε κανένα καλώδιο. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, το προστατευτικό κύκλωµα 
µπορεί να µη λειτουργήσει σωστά.
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Σύνδεση των συσκευών
Σηµειώσεις
• Η µονάδα αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητα µε µπαταρία 12 βολτ και αρνητική γείωση. 
Πριν την εγκαταστήσετε σε τζιπ, φορτηγό ή λεωφορείο, ελέγξτε την τάση της µπαταρίας.

• Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων στο ηλεκτρικό σύστηµα, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αποσυνδέσει το αρνητικό - καλώδιο της µπαταρίας πριν από την έναρξη της εγκατάστασης.

• Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση του τελικού 
ενισχυτή και άλλων συσκευών, και κατόπιν κάντε τις συνδέσεις µε το σωστό τρόπο.

• Ασφαλίστε τις καλωδιώσεις µε σφικτήρες καλωδίων ή µε αυτοκόλλητη ταινία. Για να 
προστατέψετε τα καλώδια στα σηµεία που έρχονται σε επαφή µε µεταλλικά εξαρτήµατα, τυλίξτε 
τα µε αυτοκόλλητη ταινία.

• Περάστε και ασφαλίστε όλες τις καλωδιώσεις έτσι ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε κινούµενα 
εξαρτήµατα, όπως ο µοχλός των ταχυτήτων, το χειρόφρενο και οι ράγες των καθισµάτων. Μην 
περνάτε τις καλωδιώσεις σε µέρη που θερµαίνονται πολύ, όπως κοντά στην έξοδο του 
καλοριφέρ. Εάν η µόνωση του καλωδίου σχιστεί ή λιώσει, υπάρχει κίνδυνος να 
βραχυκυκλωθούν οι καλωδιώσεις µε τον κορµό (σασί) του οχήµατος.

• Μην περνάτε το κίτρινο καλώδιο στο θάλαµο του κινητήρα διαµέσου οπής για να το συνδέσετε 
µε τη µπαταρία. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη στη µόνωση του καλωδίου προκαλώντας ένα 
πολύ επικίνδυνο βραχυκύκλωµα.

• Μην κονταίνετε κανένα καλώδιο. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, το προστατευτικό κύκλωµα µπορεί να µη 
λειτουργήσει όταν χρειάζεται.

• Ποτέ µην τροφοδοτείτε άλλα εξαρτήµατα µε ηλεκτρισµό κόβοντας τη µόνωση του αγωγού 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και συνδέοντας τον αγωγό. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει υπέρβαση 
της χωρητικότητας έντασης ρεύµατος του αγωγού µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση.

• Όταν αντικαθιστάτε τις ασφάλειες, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε µόνο ασφάλειες µε τη 
βαθµονόµηση που υποδεικνύεται στην υποδοχή της ασφάλειας.

• Εφόσον χρησιµοποιείται ειδικό κύκλωµα BPTL, ποτέ µη συνδέετε έτσι που τα καλώδια των 
ηχείων να είναι γειωµένα απευθείας ή τα καλώδια - του αριστερού και του δεξιού ηχείου να είναι 
κοινά.

• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε ένα από τα βύσµατα RCA της µονάδας, µην αφαιρείτε τα καλύµµατα 
που είναι προσαρτηµένα στην άκρη του συνδετήρα.

• Τα ηχεία που συνδέονται µε τη συσκευή αυτή πρέπει να είναι τύπου υψηλής ισχύος µε ελάχιστη 
ισχύ 50 W και σύνθετη αντίσταση από 4 ως 8 ohm. Η σύνδεση ηχείων µε τιµές εξόδου και/ή 
σύνθετης αντίστασης άλλες από αυτές που σηµειώνονται εδώ µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά, 
εκποµπές καπνού ή βλάβη στα ηχεία.

• Όταν η πηγή της συσκευής αυτής είναι ενεργή, ένα σήµα ελέγχου παράγεται µέσω του µπλε/
άσπρου καλωδίου. Συνδέστε το στο σύστηµα τηλεχειρισµού εξωτερικού τελικού ενισχυτή ή στον 
τερµατικό ακροδέκτη της αυτόµατης κεραίας αυτοκινήτου (µέγ. 300 mA 12 V DC). Εάν το 
αυτοκίνητο διαθέτει κεραία στο παρµπρίζ, συνδέστε το στο τερµατικό παροχής ισχύος της 
κεραίας.

• Όταν χρησιµοποιείτε εξωτερικό τελικό ενισχυτή, µη συνδέετε το µπλε/λευκό καλώδιο στον 
ακροδέκτη ισχύος του ενισχυτή. Επίσης, µη συνδέετε το µπλε/λευκό καλώδιο στον ακροδέκτη 
ισχύος της κεραίας του αυτοκινήτου. Μια τέτοια σύνδεση µπορεί να προκαλέσει υπερβολική 
απώλεια ρεύµατος και δυσλειτουργία.

• Για να αποφύγετε το βραχυκύκλωµα, καλύψτε το αποσυνδεδεµένο καλώδιο µε µονωτική ταινία. 
Ιδιαίτερα, µην παραλείψετε να µονώσετε τα καλώδια των ηχείων που δεν χρησιµοποιούνται. 
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωµα εάν τα καλώδια δεν είναι µονωµένα.

• Για την αποφυγή εσφαλµένης σύνδεσης, το χρώµα του τερµατικού ακροδέκτη εισόδου του 
συνδετήρα IP-BUS είναι µπλε και του ακροδέκτη εξόδου µαύρο. Συνδέστε σωστά τους 
συνδετήρες του ίδιου χρώµατος.

• Η συσκευή αυτή δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε όχηµα που δεν διαθέτει τη θέση ACC 
(παρελκόµενα) στο διακόπτη της ανάφλεξης.

• Το µαύρο καλώδιο είναι η γείωση. Παρακαλούµε γειώστε το καλώδιο χωριστά από τις γειώσεις 
συσκευών υψηλής τάσης όπως είναι οι τελικοί ενισχυτές. 
Αν γειώσετε τις συσκευές µαζί και η γείωση αποσπασθεί, υπάρχει κίνδυνος βλάβης των 
συσκευών ή φωτιάς.

Με θέση ΑCC Χωρίς θέση ACC

• Τα καλώδια της συσκευής αυτής και τα καλώδια άλλων συσκευών µπορεί να έχουν διαφορετικά 
χρώµατα ακόµη κι αν επιτελούν την ίδια λειτουργία. Όταν συνδέετε το προϊόν αυτό µε ένα άλλο, 
ανατρέξτε στα παρεχόµενα εγχειρίδια οδηγιών και των δύο προϊόντων και συνδέστε τα καλώδια 
που έχουν την ίδια λειτουργία.
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Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τα νέα χρώµατα καλωδίων.

Σύνδεση των συσκευών

Σύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύµατος

Η συσκευή αυτή

Υποδοχή κεραίας

Κάλυµµα (1*)
Όταν δεν χρησιµοποιείτε αυτόν 
τον ακροδέκτη, µην αφαιρείτε το 
κάλυµµα.

Κίτρινο (3*)
Εφεδρικό

(ή βοηθητικό)

Κίτρινο (2*)
Προς τον ακροδέκτη που τροφοδοτείται 
πάντα µε ηλεκτρικό ρεύµα άσχετα από τη 
θέση του διακόπτη ανάφλεξης.

Κόκκινο (5*)
Βοηθητικό

(ή εφεδρικό)

Κόκκινο (4*)
Προς τον ηλεκτρικό ακροδέκτη που 
ελέγχεται από το διακόπτη ανάφλεξης 
(12 V DC) ON/OFF.

Συνδετήρας ΙSO
Σηµείωση
Σε ορισµένα οχήµατα, ο συνδετήρας ISO µπορεί να 
χωρίζεται στα δύο. Αν συµβαίνει αυτό, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε κάνει σύνδεση και στους δύο συνδετήρες.

Βιολέ

Μπλε/λευκό
Προς το τερµατικό ελέγχου συστήµατος του 
τελικού ενισχυτή (µέγ. 300 mA 12 V DC).

Μπλε/λευκό (6*)

Μαύρο (γείωση)
Προς το (µεταλλικό) αµάξωµα του οχήµατος.

Συνδέστε µεταξύ τους τα 
καλώδια µε το ίδιο χρώµα.

Καλώδια ηχείων
Λευκό : Μπροστά αριστερά +
Λευκό/µαύρο : Μπροστά αριστερά - 
Γκρι : Μπροστά δεξιά +
Γκρι/µαύρο : Μπροστά δεξιά -
Πράσινο : Πίσω αριστερά + ή Subwoofer +
Πράσινο/µαύρο : Πίσω αριστερά - ή Subwoofer -
Βιολετί : Πίσω δεξιά + ή Subwoofer +
Βιολετί/µαύρο : Πίσω δεξιά - ή Subwoofer -

Μπλε/λευκό (7*)
Προς τον ακροδέκτη ελέγχου 
ηλεκτρονόµου κεραίας αυτοκινήτου 
(µέγ. 300 mA 12 V DC).

Κίτρινο/µαύρο
Αν χρησιµοποιείτε κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το 
µέσω του καλωδίου Audio Mute. Αν όχι, αφήστε το 
καλώδιο Audio Mute χωρίς καµιά σύνδεση.

Είσοδος IP-BUS
(µπλε)

Καλώδιο 
ΙP-BUS

CD player πολλαπλών 
δίσκων (πωλείται χωριστά)

Πορτοκαλί/λευκό
Προς τον ακροδέκτη διακοπής του 
συστήµατος φωτισµού.

Καλώδιο κεραίας (παρέχεται)
Σηµείωση
Ανάλογα µε το είδος του οχήµατος, η 
λειτουργία των 3* και 5* µπορεί να 
διαφέρει. Σ' αυτή την περίπτωση, 
βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το 2* µε το 5* 
και το 4* µε το 3*.

Κίτρινο/µαύρο
Αν χρησιµοποιείτε κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το 
µέσω του καλωδίου Audio Mute. Αν όχι, αφήστε το 
καλώδιο Audio Mute χωρίς καµιά σύνδεση.

Μαύρο
Καλώδιο 21 ακίδων (παρέχεται) Καλώδιο 26 

ακίδων 
(παρέχεται)

Βιολέ

Καλυπτόµενη 
µονάδα

Αντιστάτης 
ασφάλειας

Αντιστάτης 
ασφάλειας

Η θέση των ακίδων του συνδετήρα ISO διαφέρει 
ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος. Συνδέστε το 6* και 
το 7* όταν ο ακροδέκτης 5 είναι τύπου ελέγχου 
κεραίας. Σε οχήµατα άλλου τύπου, ποτέ µη συνδέετε 
το 6* και το 7*.

Όταν συνδέετε στη συσκευή αυτή τον 
πολυκάναλο επεξεργαστή (DEQ-P7000) που 
πωλείται ξεχωριστά, µη συνδέετε τίποτε άλλο στα 
καλώδια των ηχείων και στο τηλεχειριστήριο του 
συστήµατος (µπλε/λευκό).

Υποδοχή ασφάλειας

∆ιακόπτης 
χειρόφρενου

1,5 m

1. Στερεώστε το 
καλώδιο.

2. Σφίξτε καλά µε 
µυτοτσίµπιδο.

Σηµείωση
• Η θέση του διακόπτη του χειρόφρενου εξαρτάται από το 
µοντέλο του οχήµατος. Για λεπτοµέρειες, συµβουλευθείτε το 
εγχειρίδιο οδηγιών του οχήµατος ή τον κατασκευαστή του.

Τρόπος σύνδεσης

Πλευρά 
τροφοδοσίας 
ρεύµατος

Πλευρά γείωσης
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Σύνδεση των συσκευών

Όταν γίνεται σύνδεση σε τελικό ενισχυτή 
(πωλείται ξεχωριστά)

Η συσκευή αυτή

Μπλε/λευκό (6*)
Μπλε/λευκό (7*)
Προς τον ακροδέκτη ελέγχου 
ηλεκτρονόµου κεραίας αυτοκινήτου
(µέγ. 300 mA 12 V DC).

Μπλε/λευκό
Προς το τερµατικό ελέγχου συστήµατος του 
τελικού ενισχυτή (µέγ. 300 mA 12 V DC).

Καλώδια RCA 
(πωλείται ξεχωριστά)

Τηλεχειριστήριο συστήµατος

Τελικός ενισχυτής
(πωλείται 
ξεχωριστά)

Τελικός ενισχυτής
(πωλείται 
ξεχωριστά)

Τελικός ενισχυτής
(πωλείται 
ξεχωριστά)

Κάντε αυτές τις συνδέσεις όταν χρησιµοποιείτε τον 
προαιρετικό τελικό ενισχυτή.

Μπροστινό ηχείοΜπροστινό
ηχείο

Πίσω ηχείο Πίσω ηχείο

Subwoofer Subwoofer

Η θέση των ακίδων του συνδετήρα ISO 
διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του 
οχήµατος. Συνδέστε το 6* και το 7* όταν ο 
ακροδέκτης 5 είναι τύπου ελέγχου κεραίας. 
Σε οχήµατα άλλου τύπου, ποτέ µη 
συνδέετε το 6* και το 7*.

Όταν συνδέετε στη συσκευή αυτή τον πολυκάναλο 
επεξεργαστή (DEQ-P7000) που πωλείται 
ξεχωριστά, µη συνδέετε τίποτε άλλο στα καλώδια 
των ηχείων και στο τηλεχειριστήριο του 
συστήµατος (µπλε/λευκό).

Σηµείωση
Όταν συνδέετε στη συσκευή αυτή τον πολυκάναλο 
επεξεργαστή DEQ-P7000, ένας τελικός ενισχυτής 
(που πωλείται ξεχωριστά) πρέπει να συνδεθεί στο 
DEQ-P7000.

Σηµείωση
Αλλάξτε την αρχική ρύθµιση αυτής της µονάδας 
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισµού). 
Η έξοδος subwoofer της µονάδας αυτής είναι 
µονοφωνική.

Μπροστινή έξοδος
(FRONT OUTPUT)

Πίσω έξοδος
(REAR OUTPUT)

Έξοδος subwoofer ή έξοδος µη
εξασθένισης (SUBWOOFER

OUTPUT ή NON-FADING OUTPUT)

Αριστερά ∆εξιά
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Σύνδεση των συσκευών

Όταν συνδέετε µε εφεδρική κάµερα
Όταν συνδέετε τη συσκευή αυτή µε µια εφεδρική κάµερα, είναι δυνατή η αυτόµατη µετάβαση 
στην εικόνα από εφεδρική κάµερα όταν ο µοχλός των ταχυτήτων µετακινείται στη θέση 
ΟΠΙΣΘΕΝ (R).

Καλυπτόµενη µονάδα

Προς την έξοδο εικόνας

Συνιστούµε τη χρήση κάµερας µε 
εξαγωγή εικόνων σε 
αντικατοπτρισµό.Καλώδιο RCA 

(πωλείται ξεχωριστά)

Καλώδιο προέκτασης (παρέχεται)

Αντιστάτης
ασφάλειαςΒιολέ/λευκό

Από τα δύο καλώδια που συνδέουν το πίσω 
φωτιστικό σώµα, συνδέστε αυτό, στο οποίο η 
τάση αλλάζει όταν ο µοχλός ταχυτήτων 
βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R). Η σύνδεση 
αυτή επιτρέπει στη µονάδα να ανιχνεύει αν το 
όχηµα κινείται προς τα εµπρός ή προς τα πίσω.

1. Στερεώστε το 
καλώδιο.

2. Σφίξτε καλά µε 
µυτοτσίµπιδο.

Σηµείωση
• Για τη σύνδεση της εφεδρικής κάµερας είναι αναγκαίο να 
επιλέξετε B-CAMERA από τις ρυθµίσεις SETUP.

Τρόπος σύνδεσης

Εφεδρική κάµερα

Όταν συνδέετε µε έναν πολυκάναλο επεξεργαστή

Είσοδος AV-BUS (µπλε)

Μονάδα πλοήγησης
(π.χ.AVIC-900DVD) 
(πωλείται ξεχωριστά)

καλώδιο 26 ακίδων

Μπλε

Μαύρο
Η συσκευή αυτή

Καλώδιο IP-BUS (παρέχεται µε 
τον πολυκάναλο επεξεργαστή)

Μπλε
Είσοδος IP-BUS (µπλε)

Έξοδος subwoofer ή έξοδος µη
εξασθένισης (SUBWOOFER

OUTPUT ή NON-FADING OUTPUT)

Καλώδιο RCA (παρέχεται µε τον 
πολυκάναλο επεξεργαστή)

Καλώδιο οπτικών ινών 
(παρέχεται µε τον πολυκάναλο επεξεργαστή)

ΜπλεΜαύρο Καλώδιο ΙP-BUSΜπλε

Μαύρο Μπλε

Καλώδιο ΙP-BUS
(παρέχεται µε τον
τηλεοπτικό δέκτη)

Μαύρο
Καλώδιο AV-BUS 
(παρέχεται µε τον τηλεοπτικό δέκτη)

Καλυπτόµενος 
τηλεοπτικός δέκτης 
(π.χ. GEX-P6400TVP) 
(πωλείται ξεχωριστά)

CD player 
πολλαπλών δίσκων
(πωλείται χωριστά)

Πολυκάναλος επεξεργαστής 
(DEQ-P7000) 
(πωλείται ξεχωριστά)

Μπλε

Κίτρινο
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Σύνδεση των συσκευών

Όταν συνδέετε το εξωτερικό στοιχείο εικόνας και την 
οθόνη

• Για τη σύνδεση του εξωτερικού στοιχείου εικόνας είναι αναγκαίο να επιλέξετε AV INPUT 
από τις ρυθµίσεις SET UP.

Όταν χρησιµοποιείτε µια οθόνη συνδεδεµένη στην πίσω έξοδο βίντεο
Στη συσκευή αυτή,η πίσω έξοδος βίντεο προορίζεται για σύνδεση µιας οθόνης που επιτρέπει 
στους επιβάτες στο πίσω κάθισµα να παρακολουθούν ταινίες DVD ή Video CD.

! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΠΟΤΕ µην εγκαθιστάτε την οθόνη αυτή σε µια θέση που να επιτρέπει στον οδηγό να 
παρακολουθεί ταινίες DVD ή Video CD κατά την οδήγηση.

• ΠΟΤΕ µη συνδέετε την πίσω έξοδο ήχου (REAR MONITOR OUT) στον τελικό ενισχυτή 
(που πωλείται ξεχωριστά).

Καλυπτόµενη µονάδα

Καλώδιο RCA 
(πωλείται ξεχωριστά)

Καλώδιο RCA 
(πωλείται 
ξεχωριστά)

Προς την έξοδο εικόνας

Προς τις εξόδους ήχου

Προς την έξοδο εικόνας

Προς τις εισόδους ήχου

Προς την είσοδο βίντεο

Οθόνη µε υποδοχές 
εισόδου RCA

Εξωτερικό στοιχείο 
εικόνας (πωλείται 
ξεχωριστά)

Εγκατάσταση
Σηµειώσεις
• Πριν από την τελική εγκατάσταση της συσκευής, συνδέστε τις καλωδιώσεις πρόχειρα, για να 
βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά και ότι η συσκευή και το σύστηµα λειτουργούν 
κανονικά.

• Χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα που περιλαµβάνονται µε τη µονάδα για να εξασφαλίσετε την 
κατάλληλη εγκατάσταση. Η χρήση µη εγκεκριµένων εξαρτηµάτων µπορεί να προκαλέσει 
βλάβες.

• Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο αν η εγκατάσταση απαιτεί το άνοιγµα οπών µε 
τρυπάνι ή άλλου είδους µετατροπές στο όχηµα.

• Εγκαταστήστε τη συσκευή έτσι ώστε να µην εµποδίζει τον οδηγό και να µην προκαλεί κίνδυνο 
τραυµατισµού του συνεπιβάτη σε περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος, όπως συµβαίνει σε 
έκτακτες περιστάσεις.

• Μην τοποθετείτε την οθόνη σε σηµείο όπου θα παρεµποδίζει την ορατότητα του οδηγού ή θα 
επηρεάζει τη λειτουργία των αερόσακων του αυτοκινήτου σας.

• Το λέιζερ του ηµιαγωγού µπορεί να πάθει βλάβη σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Για το λόγο 
αυτό µην εγκαθιστάτε τη µονάδα κοντά σε πηγή θερµότητας – για παράδειγµα, κοντά σε έξοδο 
καλοριφέρ.

• Όταν τοποθετείτε την καλυπτόµενη µονάδα, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα καλώδια δεν έχει 
πιαστεί ανάµεσα στη µονάδα και στα µεταλλικά εξαρτήµατα ή στοιχεία προσαρµογής που την 
περιβάλλουν.

• Μην τοποθετείτε την καλυπτόµενη µονάδα κοντά στην έξοδο του καλοριφέρ, όπου θα µπορούσε 
να επηρεαστεί από τη ζέστη, ούτε κοντά στις πόρτες, όπου µπορεί να πέσει επάνω της νερό της 
βροχής.

• Αν η καλυπτόµενη µονάδα είναι εγκατεστηµένη στο χώρο των επιβατών, στερεώστε την καλά, 
έτσι ώστε να µην µπορεί να αποσπασθεί κατά την κίνηση του αυτοκινήτου και να προκαλέσει 
τραυµατισµό ή ατύχηµα.

• Αν η καλυπτόµενη µονάδα τοποθετηθεί κάτω από ένα µπροστινό κάθισµα, βεβαιωθείτε ότι δεν 
εµποδίζει την κίνηση του καθίσµατος. 
Περάστε όλους τους αγωγούς και τα καλώδια προσεκτικά γύρω από το µηχανισµό ολίσθησης, 
έτσι ώστε να µη µπορούν να πιαστούν στο µηχανισµό, γιατί σε τέτοια περίπτωση θα 
προκαλέσουν βραχυκύκλωµα.

• Εάν η γωνία εγκατάστασης υπερβαίνει τις 30° 
από τον οριζόντιο άξονα, πιθανόν η µονάδα να 
µην έχει τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Μην καλύπτετε αυτήν την περιοχή.

• Τα καλώδια δεν πρέπει να καλύπτουν την 
περιοχή που εµφανίζεται στο σχήµα που 
ακολουθεί. Αυτό είναι αναγκαίο για να µπορούν 
οι ενισχυτές να εκπέµπουν ελεύθερα. 
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Εγκατάσταση

Εγκατάσταση της καλυπτόµενης µονάδας 
* Τοποθετήστε την καλυπτόµενη µονάδα µε την ταινία Velcro.

Tοποθέτηση εµπρός/πίσω κατά DIN

Η µονάδα αυτή µπορεί να εγκατασταθεί σωστά είτε από "εµπρός" (συµβατική τοποθέτηση 
εµπρός κατά DIN) είτε από "πίσω" (τοποθέτηση πίσω κατά DIN µε τη χρησιµοποίηση των 
ελικωτών οπών για βίδες στις πλευρές του σασί της µονάδας). Για λεπτοµέρειες, 
συµβουλευθείτε τις µεθόδους εγκατάστασης που παρατίθενται παρακάτω µε τις σχετικές 
εικόνες.

Πριν από την εγκατάσταση της µονάδας
* Αφαιρέστε το πλαίσιο και την υποδοχή.

Καλυπτόµενη 
µονάδα
Ταινία Velcro 
(σκληρή)

Ταινία Velcro 
(µαλακή)

∆άπεδο αυτοκινήτου ή σασί

• Πριν κολλήσετε την ταινία velcro, 
σκουπίστε καλά την επιφάνεια.

• Η τοποθέτηση απευθείας πάνω στη 
µοκέτα είναι εφικτή αν η σκληρή ταινία 
Velcro µπορεί να κολλήσει στη µοκέτα. 
Στην περίπτωση αυτή, µη χρησιµοποιείτε 
τη µαλακή ταινία Velcro.

Υποδοχή

Πλαίσιο

Βίδες (2 x 3 χιλ.)

Τραβήξτε προς τα έξω για να αφαιρέσετε το 
πλαίσιο και στη συνέχεια ξεβιδώστε τις βίδες 
(2 x 3 χιλ.) για να αφαιρέσετε την υποδοχή. 
(Κατά την επανατοποθέτηση του πλαισίου, 
στρέψτε την πλευρά µε την εγκοπή προς τα 
κάτω και στερεώστε την.)

Τοποθέτηση εµπρός κατά DIN

Εγκατάσταση µε τον ελαστικό αποσβεστήρα κραδασµών
1. Αποφασίστε για τη θέση των πλευρικών βάσεων.

2. Εισαγάγετε τη µονάδα στο ταµπλό. 

Πλατυκέφαλη βίδα (5 x 6 χιλ.)

Προστατευτική 
ταινία

Πλευρική βάση

Όταν εγκαθιστάτε σε σηµείο µε µικρό βάθος, 
αλλάξτε τη θέση των πλευρικών βάσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, κολλήστε προστατευτική 
ταινία στα µέρη που προεξέχουν από το 
ταµπλό.

Ταµπλό

Υποδοχή

Πλευρική βάση

Βίδες (2 x 3 χιλ.)

Βίδα

Ελαστικός 
αποσβεστήρας 
κραδασµών

Αφού βάλετε την υποδοχή στο ταµπλό, 
επιλέξτε τα κατάλληλα άγκιστρα ανάλογα 
µε το πάχος του υλικού του ταµπλό και 
λυγίστε τα. (Τοποθετήστε το όσο πιο 
σταθερά γίνεται µε τη βοήθεια των άνω και 
κάτω άγκιστρων. Για να το 
σταθεροποιήσετε λυγίστε τα άγκιστρα 
κατά 90 µοίρες.) Για να την ασφαλίσετε, 
λυγίστε τα άγκιστρα κατά 90 µοίρες.)
• Μετά την τοποθέτηση της µονάδας στο 
ταµπλό, επανατοποθετήστε το πλαίσιο.
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Εγκατάσταση

Τοποθέτηση πίσω κατά DIN

Εγκατάσταση µε τη χρήση των οπών για βίδες που υπάρχουν στο πλάι της 
µονάδας
* Στερέωση της µονάδας στην εργοστασιακή βάση τοποθέτησης του ραδιοφώνου

*1

*1

Επιλέξτε µια θέση, στην οποία οι οπές της 
βάσης και οι αντίστοιχες οπές της συσκευής 
ευθυγραµµίζονται (είναι προσαρµοσµένες), και 
σφίξτε τις βίδες σε 2 σηµεία σε κάθε πλευρά. 
Χρησιµοποιήστε συνδετικές βίδες (4 x 3 χιλ.), 
συνδετικές βίδες (5 x 6 χιλ.) ή πλατυκέφαλες 
βίδες (5 x 6 χιλ.), ανάλογα µε τη µορφή των 
οπών της βάσης.

*1 Χρησιµοποιήστε µόνο συνδετικές βίδες 
(4 x 3 χιλ.).

*1

*1

Προστατευτική ταινία• Όταν εγκαθιστάτε σε σηµείο µε µικρό βάθος, 
χρησιµοποιήστε τις παρακάτω οπές. Στην 
περίπτωση αυτή, κολλήστε προστατευτική 
ταινία στα µέρη που προεξέχουν από το 
ταµπλό.

Στερέωση της πρόσοψης
Αν δεν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία απόσπασης και επανατοποθέτησης της πρόσοψης, 
χρησιµοποιήστε τις παρεχόµενες βίδες στερέωσης για να στερεώσετε την πρόσοψη στη 
συσκευή.

* Στερεώστε την πρόσοψη στη συσκευή χρησιµοποιώντας βίδες στερέωσης 
αφού αφαιρέσετε την πρόσοψη.

Βίδα

Ταµπλό ή κονσόλα

Εργοστασιακή βάση τοποθέτησης ραδιοφώνου

Βίδα στερέωσης

Βίδα στερέωσης
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Προφυλάξεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες που αφορούν την οθόνη σας και διατηρήστε τες για µελλοντική 
αναφορά.

1. ∆ιαβάστε µε προσοχή όλο αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρησιµοποίηση της 
οθόνης σας.

2. ∆ιατηρήστε το εγχειρίδιο σε σηµείο µε εύκολη πρόσβαση για µελλοντική 
αναφορά.

3. ∆ώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο 
αυτό και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.

4. Μην επιτρέπετε το χειρισµό του συστήµατος από άτοµα που δεν έχουν διαβάσει 
και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.

5. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε σηµείο που ενδέχεται (α) να εµποδίζει την 
ορατότητα του οδηγού, (β) να επηρεάζει τη λειτουργία οποιουδήποτε από τα 
συστήµατα λειτουργίας ή ασφαλείας του αυτοκινήτου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των αερόσακων, ή (γ) να επηρεάζει την ικανότητα του οδηγού για ασφαλή 
χειρισµό του οχήµατος. 

6. Όπως και κάθε άλλο στοιχείο του εσωτερικού του αυτοκινήτου σας, έτσι και η 
οθόνη δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισµό 
του οχήµατος. Αν αντιµετωπίσετε δυσκολία στο χειρισµό του συστήµατος ή 
στην ανάγνωση των περιεχοµένων της οθόνης, σταθµεύστε µε ασφάλεια το 
όχηµα πριν προχωρήσετε σε ρυθµίσεις.

7. Μην επιχειρείτε να τοποθετήσετε ή να επισκευάσετε οι ίδιοι την οθόνη σας. Η 
τοποθέτηση ή η επισκευή της οθόνης από άτοµα που δεν διαθέτουν εκπαίδευση 
και εµπειρία στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τα αξεσουάρ αυτοκινήτου µπορεί 
να αποβεί επικίνδυνη και να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους 
κινδύνους.

8. Μην ξεχνάτε να φοράτε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε αυτοκίνητο. 
Αν ποτέ εµπλακείτε σε ατύχηµα, οι τραυµατισµοί σας µπορεί να είναι σηµαντικά 
σοβαρότεροι αν η ζώνη σας δεν είναι σωστά ασφαλισµένη.

Για να βεβαιωθείτε ότι η οδήγηση είναι ασφαλής
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήµατος και την πιθανότητα παραβίασης της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε οθόνη ορατή από τον 
οδηγό.

• Σε µερικές χώρες, η παρακολούθηση εικόνων σε οθόνη στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου 
είναι παράνοµη ακόµη και για τους επιβάτες εκτός του οδηγού. Στις περιοχές που ισχύουν 
οι διατάξεις αυτές, θα πρέπει να τηρούνται.

Η συσκευή αυτή ανιχνεύει αν το χειρόφρενο του αυτοκινήτου είναι τραβηγµένο ή όχι, και σας 
εµποδίζει να παρακολουθήσετε DVD ή τηλεόραση ενώ οδηγείτε. Αν επιχειρήσετε να 
παρακολουθήσετε τηλεόραση ή DVD, στην οθόνη θα εµφανιστεί η προειδοποίηση VIDEO 
VIEWING IS NOT AVAILABLE WHILE DRIVING (Η προβολή εικόνας δεν είναι διαθέσιµη 
κατά την οδήγηση).
Για να παρακολουθήσετε DVD ή τηλεόραση στην οθόνη αυτή, σταθµεύστε το αυτοκίνητό σας 
σε ένα ασφαλές σηµείο και τραβήξτε το χειρόφρενο.

Όταν χρησιµοποιείτε µια οθόνη συνδεδεµένη στην πίσω έξοδο οθόνης 
(REAR MONITOR OUT)

Η πίσω έξοδος οθόνης REAR MONITOR OUT της συσκευής αυτής προορίζεται για τη 
σύνδεση µιας οθόνης που επιτρέπει στους επιβάτες στα πίσω καθίσµατα να 
παρακολουθούν DVD ή τηλεόραση.

! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΤΕ µην εγκαθιστάτε την οθόνη αυτή σε µια θέση που να επιτρέπει στον οδηγό να 
παρακολουθεί ταινίες DVD ή τηλεόραση κατά την οδήγηση.

Για να αποφύγετε την εξάντληση της µπαταρίας
Η µονάδα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σε λειτουργία. Η 
χρήση της µονάδας µε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας µπορεί να προκαλέσει εξάντληση της 
µπαταρίας.

! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιµοποιείτε σε οχήµατα που δεν διαθέτουν θέση ACC.
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Πριν ξεκινήσετε

Ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του προϊόντος 
Pioneer

∆ιαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ώστε να µάθετε πώς να χειρίζεστε κανονικά τη 
συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, φυλάξτε τις σε ένα ασφαλές 
σηµείο για µελλοντική αναφορά.

Σχετικά µε τη συσκευή αυτή

Οι συχνότητες συντονισµού του δέκτη στη συσκευή αυτή έχουν επιλεγεί για χρήση στη 
∆υτική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες 
περιοχές µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα προβλήµατα στη λήψη. Η λειτουργία RDS 
ενεργοποιείται µόνο σε περιοχές όπου οι σταθµοί της µπάντας των FM εκπέµπουν και 
σήµατα RDS.

∆ίσκοι µε δυνατότητα αναπαραγωγής
Οι δίσκοι DVD, Video CD και CD που φέρουν τα λογότυπα που εµφανίζονται παρακάτω 
µπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή αυτή.

DVD video

Video CD

CD

Σηµείωση
• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου DVD audio. Η συσκευή αυτή µπορεί να αναπαραγάγει 
µόνο δίσκους που φέρουν τα παραπάνω σήµατα.

Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες 89/336/EEC και 
92/31/EEC περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και την οδηγία 93/68/EEC 
περί σήµανσης ποιότητας CE.

Αριθµοί περιοχών δίσκων DVD video
Οι δίσκοι DVD video που φέρουν ασύµβατους αριθµούς περιοχών δεν µπορούν να 
αναπαραχθούν στη συσκευή αυτή. Ο αριθµός περιοχής της συσκευής βρίσκεται στο κάτω 
µέρος της µονάδας.

Όταν συνδυάζεται µε µονάδα πλοήγησης Pioneer
Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα αυτή µε τη µονάδα πλοήγησης Pioneer DVD, βεβαιωθείτε 
ότι χρησιµοποιείτε το δίσκο χάρτη CNDV-30. Στο εγχειρίδιο αυτό εξηγούνται οι χειρισµοί για 
τη συνδυασµένη χρήση. 
Εάν µε τη µονάδα πλοήγησης δεν χρησιµοποιείτε το δίσκο χάρτη CNDV-30 αλλά κάποιον 
άλλον από παλαιότερη έκδοση, η µονάδα µπορεί να έχει ορισµένα προβλήµατα ή δυσχέρειες 
στη λειτουργία της, τα εξής: 
• Το πλήκτρο ENTERTAINMENT (οθόνες ψυχαγωγίας) και το πλήκτρο WIDE (λειτουργία 
ευρείας οθόνης) δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως πλήκτρα NAVI (µονάδα πλοήγησης) 
και NAVI MENU (µενού µονάδας πλοήγησης).

• Η µονάδα πλοήγησης NAVI, όπως είναι το DVD video από τη συνδυασµένη λειτουργία της 
µονάδας πλοήγησης Pioneer και της αναπαραγωγής DVD video, δεν µπορεί να επιλεγεί 
ως πηγή.

• Στη λειτουργία NAV MIXING (µείξη πλοήγησης), οι άλλες ρυθµίσεις εκτός από το ALL 
(όλα) δεν µπορούν να επιλεγούν.

• Το σύστηµα ελέγχου αναγνώρισης φωνής της συνδυασµένης µονάδας πλοήγησης 
Pioneer δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά. Μπορεί µεν να χρησιµοποιηθεί η φωνητική 
λειτουργία για την πλοήγηση, αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φωνητική λειτουργία 
που σχετίζεται µε τον εξοπλισµό AV.

• Η καθοδήγηση διαδροµής της συνδυασµένης µονάδας πλοήγησης Pioneer δεν µπορεί να 
λειτουργήσει σωστά όταν εµφανίζεται εικόνα από µια άλλη πηγή. Η ενηµέρωση της 
φωνητικής καθοδήγησης είναι εφικτή, αλλά δεν είναι εφικτή η ενηµέρωση της 
καθοδήγησης µέσω οθόνης (π.χ. η εναλλαγή σε µεγεθυµένο χάρτη µιας διασταύρωσης). 

• Η εικόνα ταπετσαρίας πλοήγησης NAVI δεν µπορεί να επιλεγεί ως εικόνα φόντου.

Σχετικά µε το εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή διαθέτει µια σειρά εξελιγµένων λειτουργιών που εξασφαλίζουν εξαιρετική 
λήψη και λειτουργία. Όλες αυτές οι λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
χρησιµοποιούνται µε τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, αλλά αρκετές δεν γίνονται µόνες τους 
αντιληπτές από το χρήστη. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει προορισµό να σας βοηθήσει να 
επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τις δυνατότητες αυτές και να αυξήσει στο 
µέγιστο βαθµό την ακουστική σας ευχαρίστηση.
Σας συνιστούµε να εξοικειωθείτε µε τις λειτουργίες και το χειρισµό τους διαβάζοντας το 
εγχειρίδιο αυτό προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διαβάζετε και να τηρείτε τις προφυλάξεις που αναγράφονται στη σελίδα 13 καθώς και σε 
άλλες ενότητες του εγχειριδίου.

Η εικόνα παρουσιάζει τις περιοχές και 
τους αντίστοιχους αριθµούς περιοχών.
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Πριν ξεκινήσετε

Προφυλάξεις
• Η συσκευή αυτή περιέχει µια δίοδο λέιζερ κατηγορίας ανώτερης από 1. Για να 
εξασφαλίσετε διαρκή ασφάλεια, µην αφαιρείτε κανένα κάλυµµα και µην επιχειρείτε 
πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Για κάθε εργασία συντήρησης, απευθυνθείτε σε 
ειδικευµένους τεχνικούς. Η ετικέτα επισήµανσης που ακολουθεί υπάρχει στη συσκευή σας.
Θέση

• Tο CarStereo-Pass της Pioneer προορίζεται για χρήση µόνο στη Γερµανία.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό σε σηµείο που να το βρίσκετε εύκολα όταν χρειάζεται να 
ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις.

• ∆ιατηρείτε την ένταση του ήχου σε αρκετά χαµηλή στάθµη, ώστε να µπορείτε να ακούτε 
τους θορύβους έξω από το αυτοκίνητο.

• Προστατέψτε τη µονάδα από την υγρασία.
• Αν αποσυνδέσετε την µπαταρία του αυτοκινήτου ή αυτή εκφορτιστεί, η µνήµη 
προεπιλεγµένων σταθµών θα διαγραφεί και θα πρέπει να την προγραµµατίσετε πάλι.

Σε περίπτωση προβλήµατος
Αν η λειτουργία της συσκευής αυτής δεν είναι κανονική, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο 
απ' όπου την αγοράσατε ή µε το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της Pioneer.

Στο κάτω µέρος της µονάδας

Στο επάνω µέρος της µονάδας

Χαρακτηριστικά
Λειτουργία πλήκτρων πίνακα επαφής
Ο χειρισµός της µονάδας µπορεί να γίνει µε τη χρήση των πλήκτρων του πίνακα επαφής.

Αναπαραγωγή DVD video
Μπορούν να αναπαραχθούν δίσκοι DVD video, DVD-R (video mode) και DVD-RW (video 
mode).

∆ίσκοι Video CD µε συµβατότητα PBC
Υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής Video CD µε σύστηµα PBC (ελέγχου 
αναπαραγωγής).

Αναπαραγωγή CD
∆υνατότητα αναπαραγωγής µουσικών δίσκων CD, εγγράψιµων δίσκων CD-R και 
επανεγγράψιµων δίσκων CD-RW.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3
Είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3 εγγεγραµµένων σε δίσκους CD-ROM/CD-R/CD-
RW (Εγγραφές σύµφωνες µε το πρότυπο ISO9660 Επίπεδο 1/Επίπεδο 2).
• Με την προµήθεια αυτού του προϊόντος παρέχεται µια άδεια για ιδιωτική, µη εµπορική 
χρήση, και δεν παρέχεται άδεια ούτε υπονοείται δικαίωµα για τη χρήση αυτού του 
προϊόντος για οποιαδήποτε εµπορική εκποµπή (π.χ. για τη δηµιουργία εσόδων) σε 
πραγµατικό χρόνο (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή ή/και µε άλλο µέσο), για εκποµπή/
streaming µέσω internet, εταιρικών δικτύων ή/και άλλων δικτύων ή σε άλλα συστήµατα 
διανοµής ηλεκτρονικού περιεχοµένου, όπως εφαρµογές pay-audio (παροχής ήχου έναντι 
πληρωµής) ή audio-on-demand (παροχής ήχου κατόπιν ζήτησης). Για τέτοια χρήση 
απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Για λεπτοµέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
http://www.mp3licensing.com.

Συµβατότητα µε το σύστηµα NTSC/PAL
Η συσκευή αυτή είναι συµβατή µε το σύστηµα NTSC/PAL. Όταν συνδέετε άλλα στοιχεία µε 
αυτή τη µονάδα, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία αυτά είναι συµβατά µε το ίδιο σύστηµα εικόνας, 
διαφορετικά οι εικόνες δεν θα αναπαράγονται σωστά.

Συµβατότητα µε Dolby Digital/DTS
Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή µε έναν πολυκάναλο επεξεργαστή, της Pioneer, 
µπορείτε να απολαύσετε την ατµόσφαιρα και τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που 
προσφέρει το λογισµικό ταινιών και µουσικής DVD που διαθέτει εγγραφές 5.1 καναλιών.
• Κατασκευασµένο µε την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονοµασία 

“Dolby” και το σύµβολο του διπλού D είναι εµπορικά σήµατα των 
εργαστηρίων Dolby Laboratories.

• Η ονοµασία "DTS" είναι σήµα κατατεθέν της Digital Theater Systems, Inc.
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Multi-Aspect (Πολλαπλές διαστάσεις)
∆υνατότητα εναλλαγής ανάµεσα στις διαστάσεις Wide screen, Letter box και Panscan.

Multi-Audio (Πολλαπλά συστήµατα ήχου)
∆υνατότητα εναλλαγής ανάµεσα σε περισσότερα ηχητικά συστήµατα που είναι 
εγγεγραµµένα σε ένα δίσκο DVD.

Multi-subtitle (Πολλαπλοί υπότιτλοι)
∆υνατότητα εναλλαγής ανάµεσα σε περισσότερες γλώσσες υποτίτλων που είναι 
εγγεγραµµένες σε ένα δίσκο DVD.

Multi-angle (Πολλαπλές γωνίες)
∆υνατότητα εναλλαγής ανάµεσα σε περισσότερες γωνίες λήψης µας σκηνής που είναι 
εγγεγραµµένες σε ένα DVD.

Σηµείωση
• Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωµατωµένη τεχνολογία προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
που προστατεύεται από δικαιώµατα µεθόδων συγκεκριµένων ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ και από 
άλλα δικαιώµατα που κατέχονται από την εταιρεία Macrovision Corporation και άλλους 
δικαιούχους. Για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας 
απαραίτητη είναι η άδεια της Macrovision Corporation. Η τεχνολογία προορίζεται για οικιακή 
χρήση και για άλλη χρήση προβολής σε περιορισµένο κοινό, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική 
άδεια της Macrovision Corporation. ∆εν επιτρέπεται η αντιστροφή της παραγωγής ή η 
αποσυναρµολόγηση.

Για την προστασία της οθόνης LCD 

• Μην αφήνετε την οθόνη εκτεθειµένη στο άµεσο ηλιακό φως όταν δεν χρησιµοποιείται. Η 
παρατεταµένη έκθεση στο άµεσο ηλιακό φως µπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της 
οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερµοκρασιών.

• Όταν χρησιµοποιείτε κινητό τηλέφωνο, κρατάτε την κεραία µακριά από την οθόνη για να 
αποφύγετε τις παρεµβολές στην εικόνα µε τη µορφή κηλίδων, χρωµατιστών γραµµών κλπ.

Για άνεση στην προβολή LCD

Λόγω της κατασκευής του, η οπτική γωνία της οθόνης LCD είναι περιορισµένη. Ωστόσο, η 
οπτική γωνία (κάθετη και οριζόντια) µπορεί να αυξηθεί µε τη χρήση της επιλογής BRIGHT 
(φωτεινό) για τη ρύθµιση της πυκνότητας του µαύρου στην εικόνα. Κατά την πρώτη χρήση, 
ρυθµίστε την πυκνότητα του µαύρου σύµφωνα µε την οπτική γωνία (κάθετη και οριζόντια) για 
ευκρίνεια στην προβολή. Μπορείτε ακόµη να χρησιµοποιήσετε και τη ρύθµιση DIMMER 
(µείωση φωτεινότητας) για να προσαρµόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD σύµφωνα µε 
τις προτιµήσεις σας. 

Μνήµη κατάστασης
Η λειτουργία αυτή αποµνηµονεύει τη γλώσσα του ήχου και των υποτίτλων, τον αριθµό 
γωνιών και την αναλογία που επιλέχθηκαν κατά την αναπαραγωγή µέχρι και 30 δίσκων. 
Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο χειρισµό, οι τελικές λεπτοµέρειες ρύθµισης κατά την αναπαραγωγή 
ενός δίσκου αποµνηµονεύονται. Tην επόµενη φορά που θα παίξετε το δίσκο, οι ρυθµίσεις 
που έχουν γίνει εφαρµόζονται αυτόµατα.
• Σε µερικούς δίσκους, η γλώσσα του ήχου και των υποτίτλων ορίζεται αυτόµατα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η µνήµη κατάστασης δεν λειτουργεί.

• Όταν ο αριθµός των δίσκων ξεπερνά τους 30, οι ρυθµίσεις για τον τελευταίο δίσκο 
αντικαθιστούν αυτές του παλαιότερου. 

Τι σηµαίνουν οι σηµάνσεις στους δίσκους DVD

Οι σηµάνσεις που ακολουθούν υπάρχουν σε ετικέτες και συσκευασίες δίσκων DVD. 
Επισηµαίνουν τον τύπο εικόνων και ήχου που έχουν εγγραφεί στο δίσκο και τις λειτουργίες 
που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε.

Όταν η εκτέλεση µιας λειτουργίας δεν είναι δυνατή
Όταν παρακολουθείτε µια ταινία DVD και επιχειρείτε να εκτελέσετε ένα χειρισµό, ο χειρισµός 
αυτός ενδέχεται να µην εκτελείται λόγω του προγραµµατισµού του δίσκου. Όταν συµβαίνει 
αυτό, στην οθόνη της µονάδας εµφανίζεται το εικονίδιο . 
• Το εικονίδιο  µπορεί να µην εµφανίζεται σε ορισµένους δίσκους.

Σήµανση Σηµασία
Επισηµαίνει τον αριθµό των ηχητικών συστηµάτων.

Επισηµαίνει τον αριθµό των γλωσσών υποτίτλων.

Επισηµαίνει τον αριθµό των οπτικών γωνιών.

Επισηµαίνει τον τύπο µεγέθους της εικόνας (αναλογία: αναλογία πλάτους προς ύψος 
εικόνας).

Επισηµαίνει τον αριθµό της περιοχής όπου είναι δυνατή η αναπαραγωγή.

2

2

3

16 : 9 LB

2

ALL
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Επαναφορά του µικροεπεξεργαστή στην αρχική του 
κατάσταση

Με το πάτηµα του RESET (επαναφορά), ο µικροεπεξεργαστής επανέρχεται στην αρχική του 
κατάσταση χωρίς αλλαγή της µνήµης κατάστασης.
Πρέπει να επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση το µικροεπεξεργαστή όταν συντρέχουν 
οι εξής συνθήκες:
• Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα αυτή για πρώτη φορά µετά την εγκατάσταση
• Αν η µονάδα δεν λειτουργεί κανονικά
• Όταν εµφανίζονται στην οθόνη παράξενα ή λανθασµένα µηνύµατα

1. Σβήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

Σηµειώσεις
• Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε συνδυασµό µε µια µονάδα πλοήγησης της Pioneer, για να 
πατήσετε RESET βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένο το ACC OFF. Αν η επιλογή είναι ACC ON, η 
σωστή λειτουργία µπορεί να µην είναι δυνατή ακόµη και αν πατήσετε το RESET.

• Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων, ή όταν θέλετε να διαγράψετε όλες τις αποθηκευµένες 
ρυθµίσεις ή να επαναφέρετε τη µονάδα στις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθµίσεις, ανάψτε τον 
κινητήρα ή γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση ACC ON πριν πατήσετε το RESET.

Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση της µπαταρίας
Αφαιρέστε το κάλυµµα από το πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου σύροντάς το, και 
τοποθετήστε τη µπαταρία µε το θετικό (+) και τον αρνητικό (–) πόλο να δείχνουν προς τη 
σωστή κατεύθυνση.
• Κατά την πρώτη χρήση, τραβήξτε την ταινία που προεξέχει από το δίσκο.

Πλήκτρο RESET

2. Πατήστε το RESET µε τη µύτη ενός 
µολυβιού ή µε άλλο αιχµηρό 
αντικείµενο.

! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κρατάτε τη µπαταρία µακριά από τα παιδιά. Αν καταπιούν τη µπαταρία, συµβουλευτείτε 
αµέσως ένα γιατρό.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιµοποιήστε µόνο µία CR2025 (3V) µπαταρία λιθίου.
• Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από ένα 
µήνα, αφαιρέστε τη µπαταρία.

• Μην επαναφορτίζετε, αποσυναρµολογείτε, θερµαίνετε ή πετάτε τη µπαταρία σε φωτιά.
• Μη χειρίζεστε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας µεταλλικά εργαλεία.
• Μην αποθηκεύετε την µπαταρία λιθίου µαζί µε µεταλλικά υλικά.
• Σε περίπτωση διαρροής της µπαταρίας, σκουπίστε καλά το τηλεχειριστήριο για να 
καθαρίσει και τοποθετήστε µια νέα µπαταρία.

• Kατά την απόρριψη των χρησιµοποιηµένων µπαταριών, συµµορφωθείτε µε τους 
κρατικούς κανονισµούς ή τους κανόνες των φορέων προστασίας του περιβάλλοντος που 
ισχύουν στη χώρα / την περιοχή σας.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς την κατεύθυνση της πρόσοψης.
• Tο τηλεχειριστήριο µπορεί να µη λειτουργεί σωστά όταν βρίσκεται στο φως του ήλιου.

Σηµαντικό
• Μην αποθηκεύετε το τηλεχειριστήριο σε υψηλές θερµοκρασίες ή εκτεθειµένο άµεσα στο 
ηλιακό φως.

• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει στο δάπεδο, όπου µπορεί να εµπλακεί κάτω από 
το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
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Κεντρική µονάδα

� Πλήκτρο DISPLAY
Πατήστε για να επιλέξετε ανάµεσα στις 
διάφορες οθόνες.

� Πλήκτρο ΤA/NEWS
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ανακοινώσεων που αφορούν την 
κίνηση.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία NEWS.

� Αισθητήρας φωτισµού περιβάλλοντος
Ανιχνεύει το φωτισµό του 
περιβάλλοντος. Το σύστηµα αυτό 
προσαρµόζει αυτόµατα τη φωτεινότητα 
της οθόνης για αντιστάθµιση του 
φωτισµού του περιβάλλοντος.

� Πλήκτρο FLIP DOWN/CLOCK
Πατήστε για να φέρετε προσωρινά την 
πρόσοψη LCD σε οριζόντια θέση όταν ο 
πίνακας είναι όρθιος. 
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την εµφάνιση του 
ρολογιού όταν η πρόσοψη LCD είναι 
κλειστή.

� Πλήκτρο OPEN/CLOSE
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε 
την πρόσοψη LCD.

� Πλήκτρο ENTERTAINMENT
Πατήστε για εναλλαγή ανάµεσα στις 
εικόνες φόντου.

� Πλήκτρο WIDE
Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυµητή 
λειτουργία για µεγάθυνση µιας εικόνας 
4:3 σε διαστάσεις 16:9.

� Πλήκτρο MENU
Πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το 
πατηµένο για να εµφανιστεί το µενού 
ρύθµισης εικόνας.

	 Πλήκτρο RESET
Πατήστε για επαναφορά στις 
εργοστασιακές ρυθµίσεις (αρχικές 
ρυθµίσεις).


 Πλήκτρο DETACH
Πατήστε για να αφαιρέσετε την 
πρόσοψη από την κεντρική µονάδα.

� Πλήκτρο EJECT
Πατήστε για την εξαγωγή ενός δίσκου 
από τη µονάδα.

� Joystick
Κινήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη 
αναζήτηση σταθµών, γρήγορη 
µετακίνηση εµπρός και πίσω και 
αναζήτηση κοµµατιού. Χρησιµοποιείται 
επίσης και για λειτουργίες ελέγχου.

 Πλήκτρο EQ
Πατήστε για να επιλέξετε διάφορες 
καµπύλες ισοσταθµιστή.

� Πλήκτρο BAND/ESC
Πατήστε για να επιλέξετε ανάµεσα σε 
τρεις µπάντες FM ή MW/LW και να 
ακυρώσετε την κατάσταση ελέγχου των 
λειτουργιών.

� Πλήκτρο ANGLE (+/–)
Πατήστε για να αλλάξετε τη γωνία της 
πρόσοψης LCD.

� Πλήκτρο ΑTT
Πατήστε για να χαµηλώσετε γρήγορα 
την ένταση του ήχου, περίπου κατά 
90%. Πατήστε µια φορά ακόµη για να 
επιστρέψετε στο αρχικό επίπεδο 
έντασης.

� Πλήκτρο BACK/TEXT
Πατήστε για να επιστρέψετε στην 
προηγούµενη εµφάνιση.
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την εµφάνιση 
ραδιοφωνικού κειµένου.

� Πλήκτρο REAR ON
Πατήστε για να παρακολουθήσετε µια 
ταινία DVD ή ένα Video CD στην πίσω 
οθόνη αν το DVD (ενσωµατωµένο DVD 
player) δεν είναι επιλεγµένο ως πηγή.

� Σχισµή εισαγωγής δίσκου
Εισαγάγετε ένα δίσκο για 
αναπαραγωγή.

� Πλήκτρο SOURCE
Η συσκευή ενεργοποιείται µε την 
επιλογή µιας πηγής. Πατήστε για να 
µετακινηθείτε ανάµεσα σε όλες τις 
διαθέσιµες πηγές.

� VOLUME
Περιστρέψτε το για να αυξήσετε ή να 
ελαττώσετε την ένταση του ήχου.
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Τηλεχειριστήριο

� ∆ιακόπτης επιλογής τηλεχειριστηρίου
Για την αλλαγή της ρύθµισης του 
τηλεχειριστηρίου. Για λεπτοµέρειες, 
δείτε την ενότητα “Ρύθµιση τύπου 
κωδικού τηλεχειριστηρίου” στη 
σελίδα 64. 

� Πλήκτρο VOLUME
Πατήστε για να αυξήσετε ή να µειώσετε 
την ένταση.

� Πλήκτρο REAR.S
Πατήστε για να παρακολουθήσετε µια 
ταινία DVD ή ένα Video CD στην πίσω 
οθόνη αν το DVD (ενσωµατωµένο DVD 
player) δεν είναι επιλεγµένο ως πηγή.

� Πλήκτρο SOURCE
Η συσκευή ενεργοποιείται µε την 
επιλογή µιας πηγής. Πατήστε για να 
µετακινηθείτε ανάµεσα σε όλες τις 
διαθέσιµες πηγές.

� Joystick
Κινήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη 
αναζήτηση σταθµών, γρήγορη 
µετακίνηση εµπρός και πίσω και 
αναζήτηση κοµµατιού. Χρησιµοποιείται 
επίσης και για λειτουργίες ελέγχου.

� ∆ιακόπτης τρόπου λειτουργίας 
τηλεχειριστηρίου
Εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας 
µεταξύ των επιλογών AVH, DVD και TV. 
Η συνηθισµένη ρύθµιση είναι στη θέση 
AVH.
• AVH – Για το συνήθη χειρισµό της 
µονάδας

• DVD – Μόνο για χειρισµό του DVD 
player

• TV – Μόνο για χειρισµό του 
τηλεοπτικού δέκτη

Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα 
“Εναλλαγή θέσεων του διακόπτη 
τρόπου λειτουργίας τηλεχειριστηρίου” 
στη σελίδα 17. 

� Πλήκτρο BACK
Πατήστε για να επιστρέψετε στην 
προηγούµενη εµφάνιση.

� Πλήκτρο BAND/ESC
Πατήστε για να επιλέξετε ανάµεσα σε 
τρεις µπάντες FM ή MW/LW και να 
ακυρώσετε την κατάσταση ελέγχου των 
λειτουργιών.

	 Πλήκτρο ENTERTAINMENT
Πατήστε για εναλλαγή ανάµεσα στις 
εικόνες φόντου.

Εναλλαγή θέσεων του διακόπτη τρόπου λειτουργίας τηλεχειριστηρίου
Στο παρεχόµενο τηλεχειριστήριο υπάρχουν διαθέσιµοι τρεις τρόποι λειτουργίας.

Λειτουργία AVH
Όταν χειρίζεστε τη µονάδα αυτή µε το τηλεχειριστήριο, κανονικά θα πρέπει να επιλέξετε AVH.
• Με το joystick του τηλεχειριστηρίου µπορούν να γίνουν οι ίδιοι χειρισµοί όπως και από την 
κεντρική µονάδα. Επιπλέον, το joystick µπορεί να εκτελέσει τις ίδιες λειτουργίες όπως τα 
πλήκτρα του πίνακα επαφής 8, 2, 4 και 6.


 Πλήκτρο FORWARD (3)
Πατήστε για γρήγορη µετακίνηση προς 
τα εµπρός.

� Πλήκτρο STOP (()
Πατήστε για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή.

� Πλήκτρο NEXT (9)
Πατήστε για µετάβαση στο επόµενο 
κοµµάτι (κεφάλαιο)

 Πλήκτρο CLEAR
Πατήστε για ακύρωση του αριθµού που 
έχει εισαχθεί όταν χρησιµοποιούνται τα 
πλήκτρα 0 – 10.

� Πλήκτρα 0 – 10
Πατήστε για απευθείας επιλογή του 
επιθυµητού κοµµατιού, προεπιλεγµένου 
σταθµού και δίσκου.
1 – 6 κουµπιά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τις προεπιλογές 
στο ραδιοφωνικό δέκτη ή στην 
αναζήτηση αριθµού κοµµατιού στο CD 
player πολλαπλών δίσκων.

� Πλήκτρο PREVIOUS (7)
Πατήστε για µετάβαση στο 
προηγούµενο κοµµάτι (κεφάλαιο)

� Πλήκτρο REVERSE (1)
Πατήστε για γρήγορη µετακίνηση προς 
τα πίσω.

� Πλήκτρο PLAY/PAUSE (;)
Πατήστε για διαδοχική εναλλαγή 
ανάµεσα στην αναπαραγωγή και την 
παύση.

� Πλήκτρο ANGLE
Πατήστε για αλλαγή της οπτικής γωνίας 
κατά την αναπαραγωγή DVD.

� Πλήκτρo STEP (:/<)
Πατήστε κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής DVD/VideoCD για να 
µετακινηθείτε προς τα εµπρός κατά ένα 
καρέ τη φορά. Πατήστε και κρατήστε το 
πατηµένο για ένα δευτερόλεπτο για να 
ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή σε 
αργή κίνηση.

� Πλήκτρο SUBTITLE (SUB.T)
Πατήστε για αλλαγή της γλώσσας 
υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή 
DVD.

� Πλήκτρο DISPLAY
Πατήστε για να επιλέξετε ανάµεσα στις 
διάφορες οθόνες.

� Πλήκτρο AUDIO
Πατήστε για αλλαγή της γλώσσας ήχου 
κατά την αναπαραγωγή DVD.

� Πλήκτρο RETURN
Πατήστε για να εµφανιστεί το µενού 
PBC (ελέγχου αναπαραγωγής) κατά την 
αναπαραγωγή PBC. 

� Πλήκτρο MENU
Πατήστε για να εµφανιστεί το µενού 
DVD κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής DVD.

� Πλήκτρο TOP MENU (TOP.M)
Πατήστε για να επιστρέψετε στο αρχικό 
µενού κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής DVD.
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Τι είναι το κάθε τι
• 1 – 6 µπορεί να εκτελέσει τις ίδιες λειτουργίες όπως και τα πλήκτρα προεπιλογής 

PRESET 1 – PRESET 6 και τα πλήκτρα επιλογής δίσκου 01 – 06.
– Εάν θέλετε να επιλέξετε έναν από τους δίσκους που βρίσκονται στις θέσεις 7 έως 12 
µε τη χρήση των πλήκτρων 1 – 6, πατήστε και κρατήστε πατηµένα τα αντίστοιχα 
αριθµηµένα πλήκτρα, όπως για παράδειγµα το πλήκτρο 1 για το δίσκο 7, µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη ο αριθµός του δίσκου.

Λειτουργία DVD
Αν αλλάξετε τη λειτουργία σε DVD, η λειτουργία του joystick και των πλήκτρων 0 – 10 αλλάζει 
σε αντιστοιχία µε το DVD player.

* Περάστε στη λειτουργία DVD όταν θέλετε να χειριστείτε τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
• Όταν χειρίζεστε το µενού DVD µε το joystick. Ανατρέξτε στην ενότητα “Χειρισµός του µενού 

DVD” στη σελίδα 29.)
• Όταν χειρίζεστε το µενού PBC µε τα πλήκτρα 0 – 10. Ανατρέξτε στην ενότητα 

“Παρακολούθηση Video CD” στη σελίδα 32.)
• Όταν ορίζετε έναν τίτλο ή ένα κοµµάτι µε τα πλήκτρα 0 – 10. (Ανατρέξτε στην ενότητα 

“Προσδιορισµός τίτλου” στη σελίδα 31 και στην ενότητα “Προσδιορισµός κοµµατιού” στη 
σελίδα 35.)

Σηµείωση
• Όταν περνάτε στη λειτουργία DVD, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά BACK, 

ENTERTAINMENT και DISPLAY.

Λειτουργία TV
Αν χρησιµοποιείτε την πίσω έξοδο για τηλεοπτικό δέκτη, µπορείτε να παρακολουθείτε την 
τηλεοπτική εικόνα ανεξάρτητα στην πίσω οθόνη. Για ανεξάρτητο χειρισµό της τηλεόρασης 
στην πίσω οθόνη, περάστε στη λειτουργία TV. Στην περίπτωση αυτή, ο χειρισµός του 
joystick αλλάζει και αντιστοιχίζεται στην τηλεόραση.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, συµβουλευθείτε τα εγχειρίδια χειρισµού του 
τηλεοπτικού δέκτη.

* Όταν θέλετε να χειριστείτε τις λειτουργίες που ακολουθούν µόνο στην πίσω 
οθόνη, περάστε στη λειτουργία TV:
• Για εκτέλεση χειροκίνητης ή αυτόµατης αναζήτησης σταθµού µε κίνηση του Joystick προς 
τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

• Για ανάκληση προεπιλεγµένων σταθµών µε κίνηση του joystick προς τα επάνω ή προς τα 
κάτω.

• Για επιλογή της οµάδας χωρών µε κλικ του joystick και κίνησή του προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά.

Σηµείωση
• Όταν επιλέγετε τη λειτουργία TV, δεν µπορείτε να επιλέξετε εκτός από το joystick τα πλήκτρα 

SOURCE και VOLUME.

Bασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση της µονάδας και επιλογή πηγής
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να ακούσετε. Αν είναι ενεργοποιηµένη η 
αυτόµατη αναπαραγωγή δίσκου DVD AUTO, βάλτε ένα δίσκο στη µονάδα αυτή για να 
περάσετε στη λειτουργία DVD (δείτε την ενότητα “Ενεργοποίηση της αυτόµατης 
αναπαραγωγής δίσκου” στη σελίδα 67).

* Όταν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής, αγγίξτε το εικονίδιο 
πηγής και στη συνέχεια αγγίξτε το επιθυµητό όνοµα πηγής.
Τα ονόµατα πηγών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.

– DVD – Ενσωµατωµένο DVD player
– S-DVD – DVD player / DVD player πολλαπλών δίσκων
– M-CD – CD player πολλαπλών δίσκων
– TUNER – Ραδιοφωνικός δέκτης
– TV – Τηλεόραση
– AV – Είσοδος εικόνας
– EXT-1 – Εξωτερική µονάδα 1
– EXT-2 – Εξωτερική µονάδα 2
– AUX – Βοηθητική συσκευή
– DAB – Ψηφιακή εκποµπή ήχου
– NAVI – Μονάδα πλοήγησης
– SOURCE OFF – Απενεργοποίηση της πηγής

• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

* Όταν χρησιµοποιείτε το κουµπί, πατήστε SOURCE για να επιλέξετε µια πηγή.
Πατήστε SOURCE επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες πηγές:
DAB (ψηφιακή εκποµπή ήχου) – TUNER (ραδιοφωνικός δέκτης) – TV (τηλεόραση) – 
AV (είσοδος εικόνας) – DVD (ενσωµατωµένο DVD player) – S-DVD (DVD player/DVD player 
πολλαπλών δίσκων) – M-CD (CD player πολλαπλών δίσκων) – EXT-1 (εξωτερική µονάδα 1) 
– EXT-2 (εξωτερική µονάδα 2) – AUX (βοηθητική συσκευή) – NAVI (µονάδα πλοήγησης)

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
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Bασικές λειτουργίες
Σηµειώσεις
• Στις περιπτώσεις που ακολουθούν, η πηγή ηχητικού σήµατος δεν θα αλλάξει:

– Όταν κάποια συσκευή που αντιστοιχεί σε κάθε πηγή δεν έχει συνδεθεί στη µονάδα αυτή.
– Όταν δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή.
– Όταν δεν έχετε βάλει δίσκο στο DVD player.
– Όταν δεν έχετε βάλει τη θήκη στο CD player πολλαπλών δίσκων.
– Όταν δεν έχετε βάλει τη θήκη στο DVD player πολλαπλών δίσκων.
– Όταν η λειτουργία AUX (είσοδος από εξωτερική συσκευή) είναι απενεργοποιηµένη (δείτε τη 
σελίδα 65).

– Όταν η λειτουργία AV (είσοδος εικόνας) δεν είναι ρυθµισµένη στο VIDEO (δείτε τη σελίδα 67).
• Με τον όρο εξωτερική συσκευή εννοείται µια συσκευή της Pioneer (που µπορεί να είναι 
διαθέσιµη στο µέλλον), η οποία, αν και θα είναι ασύµβατη ως πηγή, θα επιτρέπει τον έλεγχο των 
βασικών λειτουργιών από την παρούσα συσκευή. Μπορείτε µέσω αυτής της συσκευής να 
ελέγχετε τις λειτουργίες δύο ακόµη εξωτερικών συσκευών. Εάν υπάρχουν δύο εξωτερικές 
συσκευές συνδεδεµένες, ο χαρακτηρισµός τους ως εξωτερική συσκευή 1 και εξωτερική συσκευή 
2 γίνεται αυτοµάτως από αυτή τη συσκευή.

• Όταν το µπλε/λευκό καλώδιο της συσκευής αυτής είναι συνδεδεµένο στον ακροδέκτη ελέγχου 
ηλεκτρονόµου της κεραίας του αυτοκινήτου, η κεραία ανεβαίνει όταν η πηγή της συσκευής είναι 
ενεργοποιηµένη. Για να κατεβάσετε την κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή. 
Όταν η συσκευή αυτή συνδυάζεται µε µονάδα πλοήγησης της Pioneer, η κεραία του αυτοκινήτου 
ανεβαίνει ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη ή όχι.

Φόρτωση ενός δίσκου
* Βάλτε ένα δίσκο στη σχισµή φόρτωσης δίσκου.
Θα ξεκινήσει αυτόµατα η αναπαραγωγή.
• Αν η αυτόµατη αναπαραγωγή DVD AUTO είναι απενεργοποιηµένη, αγγίξτε το εικονίδιο 
πηγής και στη συνέχεια το DVD για να επιλέξετε DVD (δείτε τη σελίδα 18).

• Όταν στη µονάδα υπάρχει δίσκος, αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το DVD to 
select DVD.

• Για να βγάλετε ένα δίσκο, πατήστε EJECT.

Σηµειώσεις
• Το DVD player παίζει κάθε φορά ένα στάνταρ δίσκο 12 εκ. ή 8 εκ. (single). Μη χρησιµοποιείτε 
προσαρµογέα όταν παίζετε δίσκους µε διάµετρο 8 εκατοστών.

• Μην εισάγετε στη σχισµή φόρτωσης δίσκων αντικείµενα άλλα εκτός από δίσκους. Οι δίσκοι που 
µπορούν να αναπαραχθούν παρατίθενται στην ενότητα “∆ίσκοι µε δυνατότητα αναπαραγωγής” 
στη σελίδα 12.

• Εάν δεν µπαίνει ο δίσκος στο CD player ή, εάν αφού µπει, δεν παίζει, ελέγξτε εάν η πλευρά µε 
την ετικέτα βρίσκεται προς τα επάνω. Πατήστε το πλήκτρο EJECT για να βγει ο δίσκος και 
ελέγξτε το δίσκο για τυχόν ζηµιά πριν τον τοποθετήσετε ξανά.

• Εάν το DVD player δεν λειτουργεί κανονικά, µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη ένα µήνυµα 
σφάλµατος του τύπου ERROR-11. Ανατρέξτε στην ενότητα “Μηνύµατα σφάλµατος” στη 
σελίδα 71.

Ρύθµιση της έντασης
* Ρυθµίστε την ένταση του ήχου µε το κουµπί VOLUME.
Στην κεντρική µονάδα, περιστρέψτε το κουµπί VOLUME για να αυξήσετε ή να µειώσετε την 
ένταση.
Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί VOLUME για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση.

Απενεργοποίηση της συσκευής
* Όταν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής, αγγίξτε το εικονίδιο 
πηγής και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο SOURCE OFF.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

* Όταν χρησιµοποιείτε το κουµπί, πατήστε το SOURCE και κρατήστε το πατηµένο 
µέχρι να σβήσει η µονάδα.

Χρήση της πίσω οθόνης
Μπορείτε να παρακολουθήσετε µια ταινία DVD ή ένα Video CD στην πίσω οθόνη ανεξάρτητα 
από το αν το DVD (ενσωµατωµένο DVD player) είναι επιλεγµένο ως πηγή ή όχι.
• Αν παρακολουθείτε DVD/Video CD µόνο στην πίσω οθόνη, αλλάξτε στο τηλεχειριστήριο 
τη λειτουργία σε DVD. Και µπορείτε να χειριστείτε την αναπαραγωγή DVD/Video CD στην 
πίσω οθόνη ανεξάρτητα µε το τηλεχειριστήριο. (Βλ. σελ. 17.)

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναπαραγωγή DVD/Video CD πατώντας REAR ON, δεν 
µπορείτε να την απενεργοποιήσετε ακόµη και αν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το 
SOURCE. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε REAR ON για να απενεργοποιήσετε την 
αναπαραγωγή DVD/Video CD.

* Πατήστε REAR ON για να παρακολουθήσετε µια ταινία DVD ή ένα Video CD στην 
πίσω οθόνη αν το DVD (ενσωµατωµένο DVD player) δεν είναι επιλεγµένο ως 
πηγή.
Η αναπαραγωγή DVD/Video CD ενεργοποιείται και το χρώµα φωτισµού του REAR ON 
αλλάζει σε χρώµα διαφορετικό από αυτό των άλλων κουµπιών.
• Την αναπαραγωγή DVD/Video CD µπορείτε να την ενεργοποιήσετε και πατώντας 

REAR.S στο τηλεχειριστήριο.
• Για να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD/Video CD, πατήστε ξανά REAR ON.

Σηµείωση
• Όταν στη συσκευή αυτή είναι συνδεδεµένη µια µονάδα πλοήγησης της Pioneer, η εικόνα 
πλοήγησης µπορεί να προβληθεί στην πίσω οθόνη. (Βλ. σελ. 68.)

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 19  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



20

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α

Bασικές λειτουργίες

Προβολή της εικόνας πλοήγησης 
Μπορείτε να προβάλετε το χάρτη και το µενού πλοήγησης σε αυτήν την οθόνη.
• Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιµες µόνο όταν υπάρχει συδεδεµένη στη συσκευή αυτή 
µια µονάδα πλοήγησης της Pioneer.

Προβολή του χάρτη πλοήγησης
* Στην κεντρική µονάδα, πατήστε ENTERTAINMENT για να εµφανιστεί ο χάρτης 
πλοήγησης.
• Όταν γίνεται µετακίνηση µέσα στο χάρτη, το πάτηµα αυτού του κουµπιού σας επαναφέρει 
στην προβολή του χάρτη της περιοχής όπου βρίσκεστε.

Εµφάνιση του µενού πλοήγησης
* Στην κεντρική µονάδα, πατήστε WIDE για να εµφανιστεί το µενού πλοήγησης.

Μετάβαση στην εικόνα πλοήγησης
* Στην κεντρική µονάδα πατήστε MENU για να αλλάξετε την εµφάνιση της οθόνης 
σε εικόνα πλοήγησης.
Για να επιστρέψετε στην εικόνα κάθε πηγής, πατήστε ξανά MENU στην κεντρική µονάδα.

Βασικός χειρισµός των πλήκτρων της οθόνης επαφής

Ενεργοποίηση των πλήκτρων του πίνακα επαφής

1. Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής σε 
αντιστοίχιση µε κάθε πηγή.
Τα πλήκτρα του πίνακα επαφής εµφανίζονται στην οθόνη.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα πλήκτρων πίνακα επαφής, αγγίξτε το ].

� Πλήκτρα πίνακα επαφής
Αγγίξτε για να εκτελέσετε διάφορους 
χειρισµούς.

2. Πατήστε ESC για να αποκρύψετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
Τα πλήκτρα του πίνακα επαφής µπορείτε να τα αποκρύψετε και πατώντας BAND/ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

Χειρισµός του µενού

� Πλήκτρο BACK
Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην προηγούµενη εµφάνιση.

� Πλήκτρο ESC
Αγγίξτε για να ακυρώσετε τον έλεγχο των λειτουργιών.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο A.MENU για να εµφανιστεί η ένδειξη MENU.
Η ένδειξη MENU εµφανίζεται στην οθόνη.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

2. Αγγίξτε το επιθυµητό πλήκτρο για να εµφανίσετε τα ονόµατα των λειτουργιών 
που θέλετε να χειριστείτε.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.

3. Αγγίξτε το ESC για να επιστρέψετε στην εµφάνιση κάθε πηγής.
Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

� Πλήκτρο FUNCTION
Αγγίξτε για να επιλέξετε λειτουργίες για 
κάθε πηγή.

� Πλήκτρο AUDIO
Αγγίξτε για να επιλέξετε διάφορες 
ρυθµίσεις ποιότητας ήχου.

� Πλήκτρο SETUP
Αγγίξτε για να επιλέξετε διάφορες 
λειτουργίες ρύθµισης.
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Bασικές λειτουργίες
Χειρισµός του µενού µε το joystick

Τις περισσότερες από τις λειτουργίες του µενού µπορείτε να τις χειριστείτε και µε το joystick.
• Επιλέξτε για το τηλεχειριστήριο τη λειτουργία AVH για να χειριστείτε το µενού µε το joystick 
του τηλεχειριστηρίου. (Βλ. σελ. 17.)

1. Κάντε κλικ στο joystick κατά την εµφάνιση κάθε πηγής για να εµφανιστεί η 
ένδειξη MENU.
Η ένδειξη MENU εµφανίζεται στην οθόνη.

2. Κινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω και στη συνέχεια κάντε κλικ 
για να εµφανιστούν τα ονόµατα των λειτουργιών που θέλετε να χειριστείτε.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, φέρτε το joystick στο NEXT 
και κάντε κλικ.

• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, φέρτε το joystick στο 
PREV και κάντε κλικ.

3. Πατήστε BAND/ESC για να επιστρέψετε στην εµφάνιση κάθε πηγής.
Μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούµενη εµφάνιση της οθόνης πατώντας BACK/TEXT.

Άνοιγµα και κλείσιµο του πίνακα LCD

Ο πίνακας LCD ανοίγει ή κλείνει αυτόµατα µε το άναµµα ή το σβήσιµο της ανάφλεξης. 
Τη λειτουργία αυτόµατου κλεισίµατος/ανοίγµατος µπορείτε να την απενεργοποιήσετε. 
(Βλ. σελ. 68.)
• Με τη λειτουργία αυτόµατου κλεισίµατος/ανοίγµατος, η οθόνη λειτουργεί ως εξής:

– Αν ο διακόπτης της ανάφλεξης σβήσει ενώ ο πίνακας LCD είναι ανοικτός, ο πίνακας 
LCD θα κλείσει µετά από έξι δευτερόλεπτα.

– Αν ο διακόπτης της ανάφλεξης ανάψει και πάλι (ή περάσει στη θέση ACC), ο πίνακας 
LCD θα ανοίξει αυτόµατα.

– Με την αφαίρεση ή την τοποθέτηση της πρόσοψης, ο πίνακας LCD κλείνει ή ανοίγει 
αυτόµατα. (Βλ. σελ. 23.)

• Αν ο διακόπτης της ανάφλεξης σβήσει µετά το κλείσιµο του πίνακα LCD, µε το νέο άναµµα 
της ανάφλεξης (ή τη µετάβαση στη θέση ACC) ο πίνακας LCD δεν ανοίγει. 
Στην περίπτωση αυτή, πατήστε OPEN/CLOSE για να ανοίξετε τον πίνακα LCD.

• Όταν κλείνετε τον πίνακα LCD, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει εντελώς. 
Αν ο πίνακας έχει µείνει µισόκλειστος και αφεθεί έτσι, µπορεί να προκληθεί ζηµιά.

* Πατήστε OPEN/CLOSE για άνοιγµα του πίνακα LCD.
• Για να κλείσετε τον πίνακα LCD, πατήστε ξανά OPEN/CLOSE.

Ρύθµιση της γωνίας του πίνακα LCD
Σηµαντικό
• Αν ο πίνακας LCD ακούγεται να χτυπάει στην κονσόλα ή στο ταµπλό, πατήστε 

ANGLE (+/–) για να τον µετακινήσετε λίγο προς τα εµπρός.
• Όταν ρυθµίζετε τη γωνία του πίνακα LCD, βεβαιωθείτε ότι πατάτε ANGLE (+/–). Η 
χειροκίνητη ρύθµιση του πίνακα LCD µε τη βία µπορεί να προκαλέσει ζηµιά.

• Η προσαρµοσµένη γωνία του πίνακα LCD αποθηκεύεται στη µνήµη και επανέρχεται 
αυτόµατα κατά το επόµενο άνοιγµα του πίνακα LCD.

Στροφή του πίνακα LCD σε οριζόντια θέση
΄Όταν ο πίνακας LCD βρίσκεται σε κάθετη θέση και εµποδίζει τη λειτουργία του κλιµατισµού, 
η θέση του µπορεί να αλλάξει προσωρινά σε οριζόντια. 

* Πατήστε FLIP DOWN/CLOCK για να φέρετε τον πίνακα LCD σε οριζόντια θέση.
• Για να επιστρέψετε στην αρχική θέση, πατήστε ξανά FLIP DOWN/CLOCK.
• Ο πίνακας LCD επανέρχεται αυτόµατα στην αρχική θέση µε εκποµπή χαρακτηριστικών 
ήχων 10 δευτερόλεπτα µετά το χειρισµό.

•

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία για µεγέθυνση µιας εικόνας 4:3 σε 
διαστάσεις 16:9.

* Πατήστε WIDE για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση.
Πατήστε WIDE επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
FULL (πλήρης) – JUST (ακριβής) – CINEMA (κινηµατογραφική) – ZOOM (ζουµ) – NORMAL 
(κανονική)
• Αν στη συσκευή αυτή υπάρχει συνδεδεµένη µονάδα πλοήγησης της Pioneer, πατήστε 

WIDE και κρατήστε το πατηµένο για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση. Πατήστε WIDE 
και κρατήστε το πατηµένο επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες 
ρυθµίσεις:

* Πατήστε ANGLE (+/–) για να φέρετε 
τον πίνακα LCD σε µια γωνία µε καλή 
ορατότητα.
Η γωνία του πίνακα LCD συνεχίζει να 
αλλάζει όσο κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο 
ANGLE (+/–).

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 21  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



22

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α
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FULL (πλήρης)
Μια εικόνα 4:3 µεγεθύνεται µόνο προς την οριζόντια κατεύθυνση, επιτρέποντάς σας να 
βλέπετε µια τηλεοπτική εικόνα 4:3 (κανονική εικόνα) χωρίς παραλείψεις.
JUST (ακριβής)
Η εικόνα µεγεθύνεται ελαφρώς στο κέντρο, και το ποσοστό µεγέθυνσης αυξάνει οριζόντια 
προς τα άκρα, επιτρέποντάς σας να βλέπετε µια εικόνα 4:3 χωρίς αίσθηση παραµόρφωσης, 
ακόµη και σε ευρεία οθόνη.

CINEMA (κινηµατογραφική)
Μια εικόνα µεγεθύνεται µε την ίδια αναλογία όπως στις λειτουργίες FULL ή ZOOM ως προς 
την οριζόντια κατεύθυνση και µε µια ενδιάµεση αναλογία µεταξύ FULL και ZOOM ως προς 
την κάθετη κατεύθυνση· ιδανική για εικόνα κινηµατογραφικού µεγέθους (ευρείας οθόνης), 
στην οποία οι υπότιτλοι βρίσκονται εκτός εικόνας.
ZOOM (ζουµ)
Μια εικόνα 4:3 µεγεθύνεται µε την ίδια αναλογία κάθετα και οριζόντια· ιδανική για εικόνα 
κινηµαγογραφικού µεγέθους (ευρείας οθόνης).
NORMAL (κανονική)
Μια εικόνα 4:3 προβάλλεται όπως είναι, χωρίς να δίνει καµία αίσθηση παραµόρφωσης, 
δεδοµένου ότι οι αναλογίες της είναι οι ίδιες όπως της κανονικής εικόνας.

Σηµειώσεις
• Για κάθε πηγή εικόνας µπορούν να αποθηκευτούν διαφορετικές ρυθµίσεις.
• Όταν η εικόνα προβάλλεται σε λειτουργία ευρείας οθόνης που δεν συµφωνεί µε την αρχική της 
αναλογία, η εµφάνισή της µπορεί να είναι διαφορετική. 

• Θυµηθείτε ότι η χρήση της λειτουργίας ευρείας οθόνης αυτού του συστήµατος για εµπορική ή 
δηµόσια προβολή ενδέχεται να στοιχειοθετεί παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας του δηµιουργού.

• Η εικόνα βίντεο θα εµφανίζεται ασαφής αν προβληθεί σε λειτουργία CINEMA ή ZOOM.
• Η εικόνα του χάρτη πλοήγησης και της εφεδρικής κάµερας είναι πάντοτε FULL.

Προσαρµογή της ρύθµισης εικόνας
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους BRIGHT (φωτεινότητα), CONTRAST (αντίθεση), 
COLOR (χρώµα) και HUE (απόχρωση) για κάθε πηγή και εφεδρική κάµερα.
• Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων BRIGHT και CONTRAST αποθηκεύονται ξεχωριστά για 
φωτεινό περιβάλλον (ηµέρα) και σκοτεινό περιβάλλον (νύχτα). Ένας ήλιος  ή ένα 
φεγγάρι  εµφανίζεται αριστερά από την ένδειξη BRIGHT και CONTRAST, αντίστοιχα, 
καθώς ο αισθητήρας φωτισµού περιβάλλοντος προσδιορίζει τη φωτεινότητα ή το σκοτάδι.

• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε την παράµετρο HUE για εικόνα PAL video.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους εικόνας COLOR και HUE για την πηγή ήχου.

1. Πατήστε MENU στην κεντρική µονάδα και κρατήστε το πατηµένο για να 
εµφανιστεί η ένδειξη PICTURE ADJUST.
Πατήστε MENU µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη PICTURE ADJUST.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία MENU από το τηλεχειριστήριο.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω πλήκτρα του πίνακα επαφής για να 
επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεται ρύθµιση.
Τα ονόµατα των λειτουργιών ρύθµισης εµφανίζονται, και όσα επιδέχονται ρύθµιση 
φωτίζονται.

– BRIGHT – Ρύθµιση της έντασης του µαύρου
– CONTRAST – Ρύθµιση της αντίθεσης
– COLOR – Ρύθµιση του κορεσµού των χρωµάτων
– HUE – Ρύθµιση του τόνου των χρωµάτων (έµφαση στο κόκκινο ή στο πράσινο)
– DIMMER – Ρύθµιση της φωτεινότητας της οθόνης
– BACK-CAMERA – Μετάβαση στην οθόνη ρυθµίσεων εικόνας για την εφεδρική κάµερα
– SOURCE – Επιστροφή στην οθόνη ρυθµίσεων εικόνας για κάθε πηγή

• Μπορείτε να προσαρµόσετε τη ρύθµιση εικόνας για εφεδρική κάµερα µόνο όταν είναι 
ενεργή η επιλογή B-CAMERA. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθµιση για εφεδρική κάµερα” 
στη σελίδα 68.)

• Με µερικές εφεδρικές κάµερες, η ρύθµιση εικόνας µπορεί να µην είναι διαθέσιµη.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να ρυθµίσετε το επιλεγµένο στοιχείο.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 το επίπεδο του επιλεγµένου στοιχείου αυξάνεται ή µειώνεται. 
+24 – –24 εµφανίζεται καθώς η στάθµη αυξάνεται ή ελαττώνεται.

4. Πατήστε ESC για να αποκρύψετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.

Ρύθµιση της µείωσης φωτεινότητας
Η ρύθµιση της µείωσης φωτεινότητας DIMMER αποθηκεύεται ξεχωριστά για κάθε φωτισµό 
περιβάλλοντος – φως της ηµέρας, δύση και νύχτα. Η φωτεινότητα της οθόνης LCD 
προσαρµόζεται στο βέλτιστο επίπεδο σύµφωνα µε το φωτισµό του περιβάλλοντος µε βάση 
τις τιµές ρύθµισης.

1. Πατήστε MENU στην κεντρική µονάδα και κρατήστε το πατηµένο για να 
εµφανιστεί η ένδειξη PICTURE ADJUST.
Πατήστε MENU µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη PICTURE ADJUST.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο DIMMER.
Το επίπεδο φωτισµού περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται ως βάση για τη ρύθµιση DIMMER 
εµφανίζεται πάνω από τη ράβδο επιπέδου.
• Κίτρινος ήλιος  – Ρύθµιση της φωτεινότητας για έντονο φωτισµό (ηµέρα)
• Κόκκινος ήλιος  – Ρύθµιση της φωτεινότητας για ενδιάµεσες συνθήκες (δύση)
• Μπλε φεγγάρι  – Ρύθµιση της φωτεινότητας για σκοτάδι (νύχτα)

3. Αγγίξτε 4 ή 6 για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα.
Κάθε φορά που αγγίζετε το 4 ή το 6 το κίτρινο µετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα 
δεξιά.
Το επίπεδο επισηµαίνει τη φωτεινότητα της οθόνης που ρυθµίζεται. Όσο προχωρεί προς τα 
δεξιά το κίτρινο χρώµα, τόσο φωτεινότερη γίνεται η οθόνη.
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4. Πατήστε ESC για να αποκρύψετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
Σηµείωση
• Τα εικονίδια που επισηµαίνουν την τρέχουσα φωτεινότητα περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται 
για τη ρύθµιση των παραµέτρων BRIGHT και CONTRAST µπορεί να παρουσιάζουν µικρές 
διαφορές από την παράµετρο DIMMER.

Αντικλεπτική προστασία της συσκευής σας
Η πρόσοψη µπορεί να αποσπασθεί από την κεντρική µονάδα για την αποθάρρυνση της 
κλοπής.
• Αν η πρόσοψη δεν αποσπασθεί από την κεντρική συσκευή µέσα στα πέντε δευτερόλεπτα 
που ακολουθούν το σβήσιµο της µίζας, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήµα.

• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης. ∆είτε την ενότητα 
“Ενεργοποίηση του ήχου προειδοποίησης” στη σελίδα 65.

Σηµαντικό
• Ποτέ µην ασκείτε πίεση και µην πιάνετε σφιχτά την οθόνη και τα πλήκτρα κατά την 
απόσπαση ή την επανατοποθέτηση της πρόσοψης.

• Αποφεύγετε να υποβάλλετε την πρόσοψη σε υπερβολικά χτυπήµατα.
• Φυλάξτε την πρόσοψη µακριά από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές 
θερµοκρασίες.

• Η πρόσοψη πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά την οδήγηση, διαφορετικά µπορεί να 
γρατζουνιστεί ή να υποστεί ζηµιές.

Αφαίρεση της πρόσοψης
1. Πατήστε DETACH για να αφαιρέσετε την πρόσοψη.
Πατήστε DETACH και η δεξιά πλευρά της πρόσοψης θα αποσπασθεί από την κεντρική 
µονάδα.

Τοποθέτηση της πρόσοψης
* Επανατοποθετήστε την πρόσοψη κρατώντας την όρθια και κουµπώνοντάς την 
µε ασφάλεια στα άγκιστρα της συσκευής.

2. Πιάστε την πρόσοψη από τη δεξιά 
πλευρά της και τραβήξτε την απαλά 
προς τα έξω.
Προσέξτε να µην την πιάσετε υπερβολικά 
σφιχτά και να µη σας πέσει από τα χέρια.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Ακρόαση ραδιοφώνου
Αυτά είναι τα βασικά βήµατα που είναι απαραίτητα για το χειρισµό του ραδιοφώνου. 
Περισσότερες εξελιγµένες λειτουργίες του ραδιοφωνικού δέκτη εξηγούνται από τη σελίδα 24 
και στο εξής.
Η λειτουργία AF (αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων) της συσκευής µπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Για τις συνηθισµένες λειτουργίες του δέκτη, η 
λειτουργία AF πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη (ανατρέξτε στη σελίδα 26).

� Εµφάνιση καταλόγου προεπιλογών
Εµφανίζει τον κατάλογο προεπιλογών.

� Ένδειξη STEREO
Επισηµαίνει ότι η επιλεγµένη συχνότητα εκπέµπεται στερεοφωνικά.

� Ένδειξη LOCAL
Επισηµαίνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η αναζήτηση τοπικών σταθµών.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το TUNER για να επιλέξετε το 
ραδιοφωνικό δέκτη.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Αγγίξτε το BAND για να επιλέξετε µια µπάντα.
Αγγίξτε BAND µέχρι να εµφανιστεί η µπάντα που θέλετε, FM1, FM2, FM3 για τα FM ή 
MW/LW.

4. Για να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισµό, αγγίξτε σύντοµα 4 ή 6.
Οι συχνότητες αλλάζουν προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήµα προς βήµα.
• Μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση και κινώντας το joystick προς τα αριστερά 
ή προς τα δεξιά.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη µπάντας
Επισηµαίνει σε ποια µπάντα είναι 
συντονισµένο το ραδιόφωνο, MW, LW ή 
FM.

� Αριθµητικός δείκτης προεπιλεγµένου 
σταθµού
Επισηµαίνει ποιος προεπιλεγµένος 
σταθµός έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη συχνότητας
Επισηµαίνει σε ποια συχνότητα είναι 
συντονισµένος ο ραδιοφωνικός δέκτης.

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 23  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



24

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α

Ραδιοφωνικός δέκτης
5. Για να εκτελέσετε αυτόµατη αναζήτηση σταθµών, αγγίξτε συνεχόµενα το 4 ή 6 
για ένα περίπου δευτερόλεπτο και µετά απελευθερώστε το.
Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα κάνει σάρωση συχνοτήτων µέχρι να βρεθεί ένας σταθµός αρκετά 
ισχυρός ώστε η λήψη να είναι καλή.
• Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόµατη αναζήτηση µε σύντοµο άγγιγµα του 4 ή του 6.
• Αγγίζοντας συνεχόµενα το 4 ή το 6, µπορείτε να υπερπηδήσετε ραδιοφωνικούς 
σταθµούς. Η αυτόµατη αναζήτηση ξεκινάει µόλις αφήσετε τα πλήκτρα.

• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτόµατη αναζήτηση και κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά και κρατώντας το.

Σηµείωση
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

Παρουσίαση εξελιγµένων λειτουργιών του 
ραδιοφωνικού δέκτη

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση της συχνότητας, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, η οθόνη επιστρέφει 
αυτόµατα στην εµφάνιση της συχνότητας.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.

Αποµνηµόνευση και ανάκληση ραδιοφωνικών 
συχνοτήτων

Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών PRESET 1 – 
PRESET 6, µπορείτε εύκολα να αποµνηµονεύσετε µέχρι έξι ραδιοφωνικές συχνότητες για να 
τις ανακαλείτε αργότερα µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου.

* Όταν βρείτε µια συχνότητα, την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη, 
αγγίξτε συνεχόµενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών PRESET 1 – 
PRESET 6 µέχρι να σταµατήσει να αναβοσβήνει ο αριθµός προεπιλογής.
Ο αριθµός που αγγίξατε θα αναβοσβήσει στην ένδειξη προεπιλεγµένο αριθµού και στη 
συνέχεια θα παραµείνει αναµµένος. Η επιλεγµένη συχνότητα ραδιοφωνικού σταθµού έχει 
αποθηκευτεί στη µνήµη.
Tην επόµενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγµένου σταθµού PRESET 1 – 
PRESET 6 η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθµού θα ανακληθεί από τη µνήµη.
• Όταν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας την οθόνη.

• Όταν τα πλήκτρα PRESET 1 – PRESET 6 δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας το DISP.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη µνήµη µέχρι 18 σταθµούς FM, έξι για κάθε µια από τις τρεις 
µπάντες των FM, και έξι σταθµούς MW/LW.

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε και τα πλήκτρα 8 και 2 για να ανακαλέσετε συχνότητες 
ραδιοφωνικών σταθµών αποθηκευµένες στα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών PRESET 1 – 
PRESET 6.

• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του P. CH MEMO. Για να εµφανίσετε 
την ένδειξη P. CH MEMO, αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το 
NEXT.

Συντονισµός σε ισχυρά σήµατα
Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθµών σας επιτρέπει να συντονίζεστε µόνο στους 
ραδιοφωνικούς σταθµούς που διαθέτουν σήµα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το LOCAL.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθµών.
• Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθµών, αγγίξτε το 2.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να ρυθµίσετε την ευαισθησία.
Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας για τα FM και δύο επίπεδα για τα MW/LW:
FM: 1 – 2 – 3 – 4
MW/LW: 1 – 2
Η ρύθµιση 4 επιτρέπει µόνο τη λήψη σταθµών µε ισχυρό σήµα, ενώ οι χαµηλότερες 
ρυθµίσεις επιτρέπουν τη λήψη σταθµών µε ασθενέστερο σήµα.
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Ραδιοφωνικός δέκτης

Aποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών 
συχνοτήτων

Με τη λειτουργία BSM (µνήµη σταθµών ισχυρού σήµατος) µπορείτε να αποθηκεύσετε 
αυτόµατα τις συχνότητες έξι ραδιοφωνικών σταθµών µε το ισχυρότερο σήµα στα πλήκτρα 
προεπιλεγµένων σταθµών PRESET 1 – PRESET 6, και αφού γίνει η αποθήκευση, να 
συντονίζεστε σε αυτές τις συχνότητες µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το BSM.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSM.
Η ένδειξη BSM αρχίζει να αναβοσβήνει. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη BSM, οι έξι σταθµοί µε 
το ισχυρότερο σήµα αποµνηµονεύονται στα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών PRESET 1 
– PRESET 6 µε τη σειρά της ισχύος του σήµατός τους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η 
ένδειξη BSM σταµατάει να αναβοσβήνει.
• Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, αγγίξτε το 2.

Σηµείωση
• Η αποθήκευση σταθµών µε τη λειτουργία BSM µπορεί να υπερκαλύψει τους σταθµούς που 
έχουν αποθηκευτεί µε τη χρήση των πλήκτρων PRESET 1 – PRESET 6.

RDS

Εισαγωγή στη λειτουργία RDS

Το RDS (Σύστηµα δεδοµένων ραδιοφώνου) είναι ένα σύστηµα µετάδοσης πληροφοριών 
παράλληλα µε την εκποµπή στα FM. Οι πληροφορίες αυτές, που δεν αποδίδονται ως ήχοι, 
αφορούν στοιχεία όπως το όνοµα του σταθµού, το είδος του προγράµµατος, την ετοιµότητα 
για λήψη ανακοινώσεων που αφορούν την κίνηση και τον αυτόµατο συντονισµό, µε σκοπό 
να διευκολύνουν τους ακροατές του ραδιοφώνου να βρουν τον επιθυµητό σταθµό και να 
συντονιστούν.

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση της συχνότητας, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµειώσεις
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, η οθόνη επιστρέφει 
αυτόµατα στην εµφάνιση της συχνότητας.

• Οι υπηρεσίες RDS δεν παρέχονται από όλους τους σταθµούς.
• Οι λειτουργίες RDS, όπως η AF και η TA, είναι ενεργές µόνο όταν ο δέκτης σας είναι 
συντονισµένος σε σταθµούς που εκπέµπουν µε σύστηµα RDS.

� Όνοµα προγράµµατος
Εµφανίζει το όνοµα ενός ραδιοφωνικού 
προγράµµατος.

� Ένδειξη NEWS
Επισηµαίνει πότε λαµβάνεται το 
προεπιλεγµένο πρόγραµµα ειδήσεων.

� ∆είκτης TRFC
Εµφανίζεται όταν έχει γίνει συντονισµός 
σε ένα σταθµό TP.

� Ένδειξη TEXT
Επισηµαίνει πότε λαµβάνεται 
ραδιοφωνικό κείµενο.
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RDS

Ενεργοποίηση της εµφάνισης πληροφοριών RDS

Όταν συντονίζεστε σ' ένα σταθµό RDS, εµφανίζεται το όνοµα του σταθµού. Αν θέλετε να 
µάθετε τη συχνότητα, µπορείτε να κάνετε τα εξής:

* Αγγίξτε το DISP.
Αγγίξτε το DISP επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
P. CH DIRECT (κατάλογος προεπιλεγµένων σταθµών) – PS (όνοµα σταθµού) – PTY 
(πληροφορίες PTY)
Οι πληροφορίες PTY (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράµµατος) αναφέρονται στη 
σελίδα 28.
• Αν από κάποιο σταθµό λαµβάνεται µηδενικός κωδικός PTY ή αν το σήµα είναι πολύ 
ασθενές και δεν είναι δυνατή η λήψη του κωδικού PTY από τη συσκευή, δεν είναι δυνατή 
η µετάβαση στην εµφάνιση πληροφοριών PTY. Στην περίπτωση αυτή, αν επιλέξετε την 
εµφάνιση πληροφοριών PTY, η οθόνη θα είναι κενή.

Επιλογή εναλλακτικών συχνοτήτων
Αν ακούτε ένα σταθµό και η λήψη γίνει πολύ ασθενής ή υπάρχουν άλλα προβλήµατα, η 
συσκευή θα αναζητήσει αυτόµατα έναν άλλο σταθµό στο ίδιο δίκτυο, ο οποίος να εκπέµπει 
ένα ισχυρότερο σήµα.
• Εξ ορισµού, η λειτουργία AF είναι ενεργοποιηµένη.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το AF.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF, αγγίξτε το 2.

Σηµειώσεις
• Κατά την αυτόµατη αναζήτηση ή την εκτέλεση της λειτουργίας BSM και εφόσον είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία AF, γίνεται συντονισµός µόνο σε σταθµούς RDS.

• Όταν ανακαλείτε έναν προεπιλεγµένο σταθµό, ο δέκτης µπορεί να αντικαταστήσει την 
αποθηκευµένη συχνότητα µε µια άλλη από τον κατάλογο εναλλακτικών συχνοτήτων του 
σταθµού. (Αυτό ισχύει µόνο για προεπιλεγµένους σταθµούς της µπάντας των FM1 ή FM2.) Αν 
τα δεδοµένα RDS του σταθµού στον οποίο έχετε συντονιστεί διαφέρουν από εκείνα του αρχικά 
προεπιλεγµένου σταθµού, στην οθόνη δεν εµφανίζεται αριθµός προεπιλογής.

• Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων, ο ήχος πιθανόν να διακοπεί 
προσωρινά από κάποιο άλλο πρόγραµµα.

• Η λειτουργία AF µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε µπάντα 
των FM.

Χρήση της αναζήτησης PI (PI Seek)
Αν η συσκευή αποτύχει να βρει µια κατάλληλη εναλλακτική συχνότητα ή αν ακούτε ένα 
σταθµό και η λήψη γίνει πολύ ασθενής, η συσκευή θα εκτελέσει αυτόµατα αναζήτηση για να 
βρεθεί ένας άλλος σταθµός που να εκπέµπει το ίδιο πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια της 
αναζήτησης, η ένδειξη PI SEEK εµφανίζεται και ο ήχος παύει να ακούγεται. Ο ήχος 
επανέρχεται µετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης ΡΙ, ανεξάρτητα του αν βρέθηκε άλλος 
σταθµός ή όχι.

Χρήση της αυτόµατης αναζήτησης PI για προεπιλεγµένους σταθµούς (Auto PI)
Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση προεπιλεγµένων σταθµών, όπως συµβαίνει κατά τη 
διάρκεια ταξιδιών µεγάλων αποστάσεων, η συσκευή µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να 
εκτελεί αναζήτηση ΡΙ και κατά την ανάκληση προεπιλεγµένων σταθµών.
• Η προεπιλεγµένη κατάσταση της αυτόµατης αναζήτησης ΡΙ είναι απενεργοποιηµένη. ∆είτε 
την ενότητα “Εναλλαγή της αυτόµατης αναζήτησης PI” στη σελίδα 65.

Περιορισµός σε σταθµούς τοπικού προγράµµατος
Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία AF για να συντονίσετε εκ νέου το δέκτη σας αυτόµατα, η 
λειτουργία REG (τοπική) περιορίζει την επιλογή ανάµεσα σε σταθµούς που εκπέµπουν 
τοπικά προγράµµατα.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REGIONAL.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία.
• Για να απενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία, αγγίξτε το 2. 

Σηµειώσεις
• Τα τοπικά προγράµµατα και οι τοπικοί σταθµοί είναι οργανωµένα διαφορετικά από χώρα σε 
χώρα (δηλ. µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την ώρα, την πολιτεία ή την περιοχή εκποµπής).

• Ο αριθµός προεπιλεγµένου σταθµού µπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη αν ο δέκτης 
συντονιστεί σε σταθµό που είναι διαφορετικός από τον αρχικά προεπιλεγµένο.

• Η τοπική λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε 
µπάντα των FM.

Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση
Η λειτουργία TA (Ετοιµότητα για µετάδοση πληροφοριών για την κίνηση) σας επιτρέπει να 
λαµβάνετε αυτόµατα ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση στους δρόµους, ανεξάρτητα 
από την πηγή ηχητικού σήµατος που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία TA µπορεί να 
ενεργοποιηθεί τόσο σε σταθµούς TP (που εκπέµπουν πληροφορίες για την κίνηση) όσο και 
σε σταθµούς EON TP (που φέρουν πληροφορίες οι οποίες παραπέµπουν σε σταθµούς TP).

1. Συντονιστείτε σ' έναν σταθµό TP ή ΕΟΝ TP.
Όταν είστε συντονισµένοι σ' ένα σταθµό ΤΡ ή ΕΟΝ ΤΡ, η ένδειξη TRFC ανάβει.

2. Πατήστε το πλήκτρο TA/NEWS για να ενεργοποιήσετε την ετοιµότητα για 
µετάδοση πληροφοριών για την κίνηση.
6TRFC εµφανίζεται στην οθόνη. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα περάσει σε κατάσταση 
ετοιµότητας για µετάδοση πληροφοριών για την κίνηση.
• Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία TA ενώ είστε συντονισµένοι σε σταθµό άλλο εκτός 
από TP ή ΕΟΝ TP, µόνο το T ανάβει στην ένδειξη TRFC.

• Για να απενεργοποιήσετε την ετοιµότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση, πατήστε 
TA/NEWS ξανά.

3. Χρησιµοποιήστε το VOLUME για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου των 
πληροφοριών TA όταν ξεκινήσει µια αναγγελία πληροφοριών για την κίνηση.
Tο τελευταίο αυτό επίπεδο της έντασης αποθηκεύεται στη µνήµη και θα χρησιµοποιηθεί την 
επόµενη φορά που ο δέκτης θα λάβει κάποια ανακοίνωση για την κίνηση.
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4. Πατήστε το πλήκτρο TA/NEWS ενώ λαµβάνετε κάποια ανακοίνωση γα την 
κίνηση στους δρόµους, για να ακυρώσετε την ανακοίνωση.
O δέκτης επιστρέφει στην αρχική πηγή, αλλά παραµένει σε κατάσταση αναµονής µέχρι να 
πατηθεί και πάλι το πλήκτρο TA/NEWS.
• Μπορείτε να ακυρώσετε την ανακοίνωση και πατώντας το SOURCE ή το BAND/ESC ή 
κινώντας το joystick κατά τη διάρκεια της λήψης µιας ανακοίνωσης.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΤΑ και πατώντας το TA. 
Για να εµφανιστεί η ένδειξη TA, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.

• Μετά τη λήψη κάποιας ανακοίνωσης σχετικά µε την κίνηση, το σύστηµα επανέρχεται στην 
αρχικά επιλεγµένη πηγή ηχητικού σήµατος.

• Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σταθµών ή της λειτουργίας BSM, ο δέκτης θα συντονιστεί µόνο 
σε σταθµούς ΤΡ και ΕΟΝ ΤΡ όταν η λειτουργία ΤΑ είναι ενεργοποιηµένη.

Χρήση των λειτουργιών PTY

Μπορείτε να συντονιστείτε σ' ένα σταθµό χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες PTY.

Αναζήτηση σταθµού RDS βάσει των πληροφοριών PTY
Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση προγραµµάτων γενικού περιεχοµένου, όπως αυτά που 
αναφέρονται στη σελίδα 28.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΡΤΥ.

2. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να επιλέξετε έναν τύπο προγράµµατος.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι προγραµµάτων:
News&Inf (ειδήσεις και πληροφορίες) – Popular (δηµοφιλής µουσική) – Classics (κλασική 
µουσική) – Others (άλλα)

3. Αγγίξτε το 8 για ν' αρχίσετε την αναζήτηση.
Με το άγγιγµα του πλήκτρου 8 αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη το όνοµα του τύπου 
προγράµµατος. Η συσκευή εκτελεί αναζήτηση των σταθµών που εκπέµπουν το 
συγκεκριµένο τύπο προγράµµατος.
• Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, αγγίξτε το 2.

Σηµειώσεις
• Ο τύπος του προγράµµατος κάποιων σταθµών µπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν που 
αντιστοιχεί στον κωδικό ΡΤΥ που εκπέµπουν.

• Αν δεν βρεθεί σταθµός που να εκπέµπει τον τύπο προγράµµατος που αναζητάτε, στην οθόνη 
εµφανίζεται η ένδειξη NOT FOUND (δεν βρέθηκε) για 2 δευτερόλεπτα περίπου και, στη 
συνέχεια, ο δέκτης επιστρέφει στον προηγούµενο σταθµό.

Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράµµατος για ειδήσεις
Όταν εκπέµπεται πρόγραµµα ειδήσεων από ένα σταθµό µε κωδικό ΡΤΥ ειδήσεων, η 
συσκευή µπορεί να αλλάξει από οποιονδήποτε σταθµό και να συντονιστεί στο σταθµό 
εκποµπής των ειδήσεων. Μόλις το πρόγραµµα ειδήσεων τελειώσει, ο δέκτης επανέρχεται 
στη λήψη του προηγούµενου προγράµµατος που διακόπηκε.

* Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής προγράµµατος για ειδήσεις, 
πατήστε το πλήκτρο TA/NEWS και κρατήστε το πατηµένο.
Πατήστε TA/NEWS µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 6NEWS ή N.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής προγράµµατος για ειδήσεις, πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο ξανά το TA/NEWS.

• Ένα πρόγραµµα ειδήσεων µπορεί να ακυρωθεί µε το πάτηµα του πλήκτρου TA/NEWS.
• Μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραµµα ειδήσεων και πατώντας το SOURCE ή το BAND/

ESC ή κινώντας το joystick κατά τη διάρκεια της λήψης ενός προγράµµατος ειδήσεων.

Σηµείωση
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραµµα ειδήσεων και πατώντας το 

NEWS. Για να εµφανίσετε την ένδειξη NEWS, αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και 
στη συνέχεια το NEXT.

Λήψη εκπεµπόµενων προειδοποιήσεων PTY
Η προειδοποίηση ΡTY είναι ένας ειδικός κωδικός ΡΤΥ που χρησιµοποιείται σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Όταν ο δέκτης λάβει 
τον κωδικό προειδοποίησης, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ALARM και η ένταση 
ρυθµίζεται στο επίπεδο που έχει οριστεί για τη λειτουργία ΤΑ. Όταν ο σταθµός ολοκληρώσει 
τη µετάδοση της ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, το σύστηµα επιστρέφει στην προηγούµενη 
πηγή ηχητικού σήµατος.
• Η ακύρωση των ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης γίνεται πατώντας το πλήκτρο TA/

NEWS.
• Μια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης µπορεί να ακυρωθεί και µε το πάτηµα του SOURCE ή 
του BAND/ESC ή µε κίνηση του joystick.
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RDS

Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειµένου
Ο δέκτης αυτός µπορεί να εµφανίσει δεδοµένα ραδιοφωνικού κειµένου που εκπέµπονται 
από σταθµούς RDS. Τέτοια δεδοµένα µπορεί να είναι πληροφορίες για το σταθµό, το όνοµα 
του τραγουδιού που µεταδίδεται και το όνοµα του καλλιτέχνη.
• Ο δέκτης αποµνηµονεύει αυτόµατα τις τρεις τελευταίες µεταδόσεις ραδιοφωνικού κειµένου 
που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας µε κάθε νέα λήψη το κείµενο της λιγότερο πρόσφατης.

Εµφάνιση ραδιοφωνικού κειµένου
Μπορείτε να εµφανίσετε στην οθόνη το τρέχον ραδιοφωνικό κείµενο που λαµβάνει ο δέκτης, 
καθώς και τα τρία τελευταία ραδιοφωνικά κείµενα που ελήφθησαν.

1. Πατήστε BACK/TEXT και κρατήστε το πατηµένο για να εµφανιστεί το 
ραδιοφωνικό κείµενο.
Το ραδιοφωνικό κείµενο του τρέχοντος σταθµού εµφανίζεται στην οθόνη.
• Μπορείτε να ακυρώσετε την εµφάνιση ραδιοφωνικού κειµένου πατώντας ESC ή 

BAND/ESC.
• Όταν δεν λαµβάνεται ραδιοφωνικό κείµενο, εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη NO TEXT.

2. Κινήστε το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ανάκληση των τριών 
πιο πρόσφατων ραδιοφωνικών κειµένων.
Κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά µετακινείστε ανάµεσα στο τρέχον και 
στα τρία τελευταία ραδιοφωνικά κείµενα.
• Αν δεν υπάρχουν δεδοµένα ραδιοφωνικού κειµένου στη µνήµη, η εµφάνιση της οθόνης 
δεν θα αλλάξει.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειµένου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα από µέχρι έξι εκποµπές ραδιοφωνικού κειµένου στα 
πλήκτρα 1 – 6.

1. Εµφανίστε το ραδιοφωνικό κείµενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Εµφάνιση ραδιοφωνικού κειµένου” στη σελίδα 28.

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 1 – 6 και κρατήστε το πατηµένο για να γίνει η 
αποθήκευση του ραδιοφωνικού κειµένου που έχετε επιλέξει.
Στην οθόνη εµφανίζεται ο αντίστοιχος αριθµός µνήµης και έτσι αποθηκεύεται το επιλεγµένο 
ραδιοφωνικό κείµενο στη µνήµη.
Την επόµενη φορά που θα πατήσετε το ίδιο πλήκτρο, µεταξύ των πλήκτρων 1 – 6 και ενώ 
έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία εµφάνισης ραδιοφωνικού κειµένου, το αποθηκευµένο 
κείµενο θα ανακληθεί από τη µνήµη.

Λίστα ΡTY

Γενικές Χαρακτηρισµός Τύπος προγράµµατος
News&inf News Ειδήσεις

Affairs Τρέχοντα θέµατα
Info Γενικές πληροφορίες και συµβουλές
Sport Αθλητικά
Weather ∆ελτίο καιρού/µετεωρολογικές πληροφορίες
Finance Νέα από το χρηµατιστήριο, το εµπόριο κ.ά.

Popular Pop Mus Μουσική Ποπ
Rock Mus Μοντέρνα µουσική
Easy Mus Μουσική για όλες τις ώρες
Oth Mus Μουσική χωρίς συγκεκριµένη κατηγορία
Jazz Jazz 

Country Μουσική country 

Nat Mus Εθνική µουσική
Oldies Μουσική oldies, golden oldies

Folk Mus Φολκλορική µουσική 

Classics L. Class Ελαφρά κλασική µουσική
Classic Σοβαρή κλασική µουσική

Others Educate Eκπαιδευτικά προγράµµατα
Drama Θεατρικά ραδιοφωνικά έργα και σειρές
Culture Εθνική ή τοπική κουλτούρα
Science Φύση, επιστήµη και τεχνολογία
Varied Ελαφρά ψυχαγωγία 

Children Παιδικά 

Social Κοινωνικά θέµατα 

Religion Θρησκευτικά θέµατα ή µεταδόσεις της Θείας Λειτουργίας
Phone In Με συµµετοχή κοινού από το τηλέφωνο 
Touring Προγράµµατα µε ταξιδιωτικά θέµατα, όχι για ανακοινώσεις 

σχετικά µε προβλήµατα στην κυκλοφορία
Leisure Χόµπι και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Document Ντοκιµαντέρ 
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Αναπαραγωγή δίσκων DVD video

Παρακολούθηση DVD video

Αυτά είναι τα βασικά βήµατα για την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD από το ενσωµατωµένο 
DVD player. Περισσότερες εξελιγµένες λειτουργίες για την αναπαραγωγή DVD 
περιγράφονται από τη σελίδα 30 και στο εξής.

� Ένδειξη οπτικής γωνίας
Επισηµαίνει ποια οπτική γωνία έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη γλώσσας υποτίτλων
Επισηµαίνει ποια γλώσσα υποτίτλων έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη γλώσσας ήχου
Επισηµαίνει ποια γλώσσα ήχου έχει επιλεγεί.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το DVD για να επιλέξετε το DVD 
player.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Αν δεν υπάρχει δίσκος στη µονάδα, δεν µπορείτε να επιλέξετε το DVD (DVD player). 
Βάλτε ένα δίσκο στη µονάδα. (Βλ. σελ. 19.)

• Με µερικούς δίσκους µπορεί να εµφανιστεί ένα µενού. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Χειρισµός 
του µενού DVD” σε αυτήν τη σελίδα.)

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Για να περάσετε στο προηγούµενο ή στο επόµενο κεφάλαιο, αγγίξτε το πλήκτρο 

7 ή 9.
Με το άγγιγµα του 9 γίνεται µετάβαση στην αρχή του επόµενου κεφαλαίου. Με το άγγιγµα 
του 7 µια φορά γίνεται µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου. Με ένα ακόµη 
άγγιγµα γίνεται µετάβαση στην αρχή του προηγούµενου κεφαλαίου.
Οι αριθµοί των κεφαλαίων εµφανίζονται για 8 δευτερόλεπτα.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο κεφάλαιο και κινώντας 
το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη DVD-V
Εµφανίζεται όταν παίζει ένας δίσκος DVD.

� Ένδειξη αριθµού τίτλου
Επισηµαίνει τον τίτλο που αναπαράγεται.

� Ένδειξη αριθµού κεφαλαίου
Επισηµαίνει το κεφάλαιο που αναπαράγεται.

� Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Επισηµαίνει τον χρόνο που έχει περάσει µέχρι τώρα από το τρέχον κεφάλαιο.

4. Αγγίξτε το ] για να εµφανιστεί το 1 και το 3.
Αγγίξτε το ] µέχρι να εµφανιστούν στην οθόνη το 1 και το 3.

5. Για γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, αγγίξτε συνεχόµενα 
το 1 ή το 3.
Αν αγγίξετε συνεχόµενα το 1 ή το 3 για πέντε δευτερόλεπτα, το εικονίδιο 1 ή 3 
αλλάζει σε ένδειξη αντιστροφής. Όταν συµβαίνει αυτό, η γρήγορη µετακίνηση προς τα 
εµπρός/προς τα πίσω συνεχίζεται ακόµη και αν αφήσετε το πλήκτρο 1 ή 3. Για να 
ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το επιθυµητό σηµείο, αγγίξτε το ;.
• Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω και 
κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά.

• Η γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός/προς τα πίσω µπορεί να µην είναι δυνατή σε 
ορισµένα σηµεία κάποιων δίσκων. Αν συµβαίνει αυτό, η κανονική αναπαραγωγή 
ξαναρχίζει αυτόµατα.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να εµφανίσετε το επιλεγµένο εύρος επανάληψης αγγίζοντας το DISP.
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

Χειρισµός του µενού DVD

Μερικά DVD επιτρέπουν την επιλογή των περιεχοµένων του δίσκου µε τη χρήση ενός µενού.
• Μπορείτε να εµφανίσετε το µενού αγγίζοντας το MENU ή το TOP.Μ ενώ παίζει ένας 
δίσκος. Με το άγγιγµα ενός από αυτά τα δύο πλήκτρα, η αναπαραγωγή αρχίζει από το 
σηµείο που έχει επιλεγεί από το µενού. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που 
παρέχονται µαζί µε το δίσκο.

1. Αγγίξτε το  για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για το 
χειρισµό του DVD.
• Όταν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 8, 2, 4 ή 6 για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο 
µενού.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ENTER.
Η αναπαραγωγή αρχίζει από το καθορισµένο στοιχείο του µενού.
• Αν αλλάξετε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σε DVD, το joystick στο τηλεχειριστήριο 
αποκτά τη δυνατότοτα χειρισµού και του µενού DVD. (Βλ. σελ. 17.)

• ∆εν µπορείτε να χειριστείτε το µενού του DVD µε το joystick της κεντρικής µονάδας.
• Ο τρόπος εµφάνισης του µενού διαφέρει ανάλογα µε το δίσκο.
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Αναπαραγωγή δίσκων DVD video

Μετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο 
τίτλο
* Για να περάσετε στον προηγούµενο ή στον επόµενο τίτλο, αγγίξτε το πλήκτρο 

8 ή 2.
Με το άγγιγµα του 8 γίνεται µετάβαση στην αρχή του επόµενου τίτλου. Με το άγγιγµα του 2 
γίνεται µετάβαση στην αρχή του προηγούµενου τίτλου.
Οι αριθµοί των κεφαλαίων εµφανίζονται για 8 δευτερόλεπτα.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο τίτλο και κινώντας το 

joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

∆ιακοπή αναπαραγωγής
* Αγγίξτε το (.

• Όταν σταµατάτε την αναπαραγωγή DVD πατώντας (, το σηµείο αυτό του δίσκου 
αποµνηµονεύεται, και όταν παίξετε το δίσκο ξανά, η αναπαραγωγή µπορεί να αρχίσει από 
το σηµείο αυτό.

• Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του δίσκου, αγγίξτε το ;.

Παρουσίαση εξελιγµένων στοιχείων χειρισµού του DVD 
player

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Υπάρχουν δύο επιλογές εύρους επανάληψης για την αναπαραγωγή DVD: TITLE 
(επανάληψη τίτλου) και CHAPTER (επανάληψη κεφαλαίου).

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REPEAT.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα επαφής για να 
επιλέξετε το εύρος αναπαραγωγής.
• TITLE – Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου
• CHAPTER – Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου
• REPEAT OFF – Αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου

Σηµείωση
• Εάν εκτελέσετε αναζήτηση κεφαλαίων ή γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, 
ο τρόπος επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει σε REPEAT OFF.

Παύση αναπαραγωγής DVD video

Η λειτουργία παύσης σας επιτρέπει να σταµατήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του 
δίσκου.

* Αγγίξτε το ; κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Το εικονίδιο = εµφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά, 
επιτρέποντάς σας να προβάλετε µια ακίνητη εικόνα.
• Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το σηµείο, στο οποίο ενεργοποιήσατε την παύση, 
αγγίξτε ξανά το ;.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης και πατώντας το 

PAUSE. Για να εµφανιστεί η ένδειξη PAUSE, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το 
FUNCTION.

• Ανάλογα µε το δίσκο και το σηµείο της αναπαραγωγής στο δίσκο, µπορεί να εµφανιστεί το 
εικονίδιο  που επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας δεν είναι δυνατή.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής.

* Αγγίξτε το : κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Με κάθε άγγιγµα του :, προχωρείτε ένα-ένα καρέ.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το ;.

Σηµειώσεις
• Ανάλογα µε το δίσκο και το σηµείο της αναπαραγωγής στο δίσκο, µπορεί να εµφανιστεί το 
εικονίδιο  που επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή καρέ-καρέ δεν είναι δυνατή.

• Σε µερικούς δίσκους, οι εικόνες µπορεί να µην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής καρέ-καρέ.
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Αναπαραγωγή δίσκων DVD video

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη µείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

1. Αγγίξτε συνεχόµενα το : µέχρι να εµφανιστεί το  κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής.
Το εικονίδιο  εµφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εµπρός σε αργή κίνηση.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το ;.

2. Πατήστε < ή : για να ρυθµίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
Με κάθε πάτηµα του < ή του : η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερις διαβαθµίσεις, µε την 
ακόλουθη σειρά:
1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2

Σηµειώσεις
• ∆εν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
• Ανάλογα µε το δίσκο και το σηµείο της αναπαραγωγής στο δίσκο, µπορεί να εµφανιστεί το 
εικονίδιο  που επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση δεν είναι δυνατή.

• Σε µερικούς δίσκους, οι εικόνες µπορεί να µην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.

• Η αναπαραγωγή προς τα πίσω σε αργή κίνηση δεν είναι δυνατή.

Αναζήτηση µιας επιθυµητής σκηνής, εκκίνηση 
αναπαραγωγής από ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να αναζητήσετε µια επιθυµητή 
σκηνή καθορίζοντας έναν τίτλο ή ένα κεφάλαιο, καθώς και τη λειτουργία αναζήτησης χρόνου 
για να καθορίσετε σε ένα δίσκο το χρονικό σηµείο, από το οποίο αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρονικού σηµείου δεν είναιν δυνατή όταν έχει σταµατήσει η 
αναπαραγωγή του δίσκου.

1. Αγγίξτε το SEARCH και στη συνέχεια το TITLE (τίτλος), CHAP. (κεφάλαιο) ή το 
TIME (χρόνος).

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε τον επιθθ\υµητό αριθµό.
Για τίτλους και κεφάλαια

– Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε το πλήκτρο 3.
– Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα 1 και 0 µε τη σειρά.
– Για να επιλέξετε 23, αγγίξτε τα πλήκτρα 2 και 3 µε τη σειρά.

Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)
– Για να επιλέξετε 21 λεπτά 43 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα 2, 1, 4 και 3 µε τη 
σειρά.

– Για να επιλέξετε 1 ώρα 11 λεπτά, µετατρέψτε το χρόνο σε 71 λεπτά 00 δευτερόλεπτα 
και αγγίξτε τα πλήκτρα 7, 1, 0 και 0 µε τη σειρά.

• Για να ακυρώσετε τους εισηγµένους αριθµούς, αγγίξτε το C.
• Τον επιθυµητό αριθµό µπορείτε να τον εισαγάγετε και µε το joystick και τα πλήκτρα 0 – 9.

6)

6)

3. Όταν εµφανιστεί ο εισαγόµενος αριθµός, αγγίξτε το ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει από την επιλεγµένη σκηνή.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του SEARCH. Για να εµφανιστεί η 
ένδειξη SEARCH, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.

• Στους δίσκους που διαθέτουν µενού, µπορείτε να αγγίξετε και το MENU ή το TOP.M και στη 
συνέχεια να κάνετε επιλογές µέσα από το εµφανιζόµενο µενού.

• Σε µερικούς δίσκους µπορεί να εµφανίζεται το εικονίδιο , που επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει η 
δυνατότητα καθορισµού τίτλων, κεφαλαίων και χρονικού σηµείου.

Προσδιορισµός τίτλου
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία άµεσης αναζήτησης για να αναζητήσετε µια 
επιθυµητή σκηνή µε τον προσδιορισµό του τίτλου.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στο τηλεχειριστήριο. Για να εκτελέσετε αυτή τη 
λειτουργία, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σε DVD. (Βλ. σελ. 17.)

* Πατήστε το πλήκτρο 0 – 10 που αντιστοιχεί στον επιθυµητό αριθµό τίτλου όταν ο 
δίσκος είναι σταµατηµένος.
Ο αριθµός τίτλου εµφανίζεται για 8 δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή αρχίζει από τον 
επιλεγµένο τίτλο.
• Για να επιλέξετε 3, πατήστε 3.
• Για να επιλέξετε 10, πατήστε 10 και 0 µε τη σειρά.
• Για να επιλέξετε 23, πατήστε 10, 10 και 3 µε τη σειρά.

Αλλαγή της γλώσσας ήχου κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής (Multi-audio)

Οι δίσκοι DVD µπορεί να διαθέτουν δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου σε διάφορες γλώσσες 
και µε διαφορετικά συστήµατα (Dolby Digital, DTS κ.α.). Στα DVD που περιλαµβάνουν 
εγγραφές multi-audio, µπορείτε να αλλάξετε γλώσσα ή σύστηµα αναπαραγωγής ήχου κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

* Πατήστε AUDIO κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Με κάθε άγγιγµα του πλήκτρου AUDIO γίνεται εναλλαγή µεταξύ των συστηµάτων ήχου.

Σηµειώσεις
• Ο αριθµός στην ένδειξη  στη συσκευασία ενός δίσκου DVD σηµαίνει τον αριθµό των 
εγγεγραµµένων γλωσσών/συστηµάτων ήχου.

• Σε µερικούς δίσκους DVD, η εναλλαγή ανάµεσα στις γλώσσες / τα συστήµατα ήχου µπορεί να 
είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση µενού.

• Η εναλλαγή ανάµεσα στις γλώσσες / τα συστήµατα ήχου µπορεί να γίνει και µε τη χρήση του 
µενού ρυθµίσεων DVD SETUP. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα “Επιλογή της γλώσσας 
ήχου” στη σελίδα 63. 

• Για τον ήχο DTS είναι δυνατή µόνο η ψηφιακή έξοδος. Αν οι οπτικές ψηφιακές έξοδοι της 
συσκευής αυτής δεν είναι συνδεδεµένες, τότε ο ήχος DTS δεν µπορεί να αναπαραχθεί, οπότε 
θα πρέπει να επιλέξετε µια άλλη ηχητική ρύθµιση.

• Οι ενδείξεις στην οθόνη όπως Dolby D και 5.1ch επισηµαίνουν το ηχητικό σύστηµα που είναι 
εγγεγραµµένο στο DVD. Ανάλογα µε τη ρύθµιση, η αναπαραγωγή µπορεί να µη γίνεται µε το ίδιο 
ηχητικό σύστηµα που εµφανίζεται.

• Με το άγγιγµα του πλήκτρου AUDIO κατά τη διάρκεια της γρήγορης µετακίνησης προς τα 
εµπρός/προς τα πίσω, της παύσης ή της αναπαραγωγης σε αργή κίνηση, µεταφέρεστε στην 
κανονική αναπαραγωγή.

2
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Αναπαραγωγή δίσκων DVD video

Αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής (Multi-subtitle)

Στα DVD που περιλαµβάνουν εγγραφές multi-subtitle, µπορείτε να αλλάξετε γλώσσα 
υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

* Πατήστε SUB.T κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Με κάθε άγγιγµα του πλήκτρου SUB.T γίνεται εναλλαγή µεταξύ των γλωσσών υποτίτλων.

Σηµειώσεις
• Ο αριθµός στην ένδειξη  στη συσκευασία ενός δίσκου DVD σηµαίνει τον αριθµό των 
εγγεγραµµένων γλωσσών υποτίτλων.

• Σε µερικούς δίσκους DVD, η εναλλαγή ανάµεσα στις γλώσσες υποτίτλων µπορεί να είναι δυνατή 
µόνο µε τη χρήση µενού.

• Η εναλλαγή ανάµεσα στις γλώσσες υποτίτλων µπορεί να γίνει και µε τη χρήση του µενού 
ρυθµίσεων DVD SETUP. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα “Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων” 
στη σελίδα 62. 

• Με το άγγιγµα του πλήκτρου SUB.T κατά τη διάρκεια της γρήγορης µετακίνησης προς τα 
εµπρός/προς τα πίσω, της παύσης ή της αναπαραγωγης σε αργή κίνηση, µεταφέρεστε στην 
κανονική αναπαραγωγή.

Αλλαγή της οπτικής γωνίας κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής (Multi-angle)

Σε δίσκους DVD που περιέχουν εγγραφές multi-angle (σκηνές που έχουν ληφθεί από 
πολλαπλές οπτικές γωνίες), µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής.
• Στη µονάδα αυτή, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής µιας σκηνής που έχει ληφθεί από 
πολλαπλές γωνίες εµφανίζεται το εικονίδιο γωνίας . Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε 
την εµφάνιση του εικονιδίου γωνίας µε τη χρήση του DVD SETUP. Για λεπτοµέρειες, δείτε 
την ενότητα “Ρύθµιση της εµφάνισης εικονιδίου οπτικής γωνίας” στη σελίδα 63. 

* Αγγίξτε το ANGLE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής µιας σκηνής, που έχει 
ληφθεί από πολλαπλές γωνίες.
Με κάθε άγγιγµα του πλήκτρου ANGLE γίνεται εναλλαγή µεταξύ των γωνιών.

Σηµειώσεις
• Η ένδειξη  στη συσκευασία ενός δίσκου DVD επισηµαίνει ότι υπάρχουν σκηνές multi-angle. 
Ο αριθµός στην ένδειξη  επισηµαίνει τον αριθµό των διαφορετικών γωνιών λήψης σκηνών.

• Με το άγγιγµα του πλήκτρου ANGLE κατά τη διάρκεια της γρήγορης µετακίνησης προς τα 
εµπρός/προς τα πίσω, της παύσης ή της αναπαραγωγης σε αργή κίνηση, µεταφέρεστε στην 
κανονική αναπαραγωγή.

2

3

3

Αναπαραγωγή Video CD

Παρακολούθηση Video CD

Αυτά είναι τα βασικά βήµατα για την αναπαραγωγή ενός δίσκου Video CD από το 
ενσωµατωµένο DVD player. Περισσότερες εξελιγµένες λειτουργίες για την αναπαραγωγή 
Video CD περιγράφονται από τη σελίδα 33 και στο εξής.

� Ένδειξη εξόδου ήχου
Εµφανίζει το τρέχον επιλεγµένο κανάλι εξόδου.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το DVD για να επιλέξετε το DVD 
player.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Αν δεν υπάρχει δίσκος στη µονάδα, δεν µπορείτε να επιλέξετε το DVD (DVD player). Βάλτε 
ένα δίσκο στη µονάδα. (Βλ. σελ. 19.)

• Όταν παίζει ένα Video CD που διαθέτει τη λειτουργία PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), 
εµφανίζεται ένα µενού.

2. Αλλάξτε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σε DVD και στη συνέχεια πατήστε 
0 – 10 για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο µενού.
Η αναπαραγωγή αρχίζει από το καθορισµένο στοιχείο του µενού.
• Όταν το µενού εκτείνεται σε δύο ή περισσότερες σελίδες, αγγίξτε το 7 ή το 9 για 
εναλλαγή των οθονών.

• Μπορείτε να παίξετε ένα δίσκο και χωρίς τη χρήση µενού (χωρίς αναπαραγωγή PBC). 
(Ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση µιας επιθυµητής σκηνής, εκκίνηση αναπαραγωγής 
από ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο” στη σελίδα 34.) Για να επιστρέψετε στην 
αναπαραγωγή PBC, σταµατήστε το δίσκο και αγγίξτε το ;.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το µενού πατώντας RETURN κατά την αναπαραγωγή PBC. 
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται µαζί µε το δίσκο.

• Μετά το χειρισµό του µενού, σας συνιστούµε να αλλάζετε τη λειτουργία του 
τηλεχειριστηρίου σε AVH. (Βλ. σελ. 17.)

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη V-CD
Εµφανίζεται όταν παίζει ένας δίσκος 
Video CD.

� Ένδειξη αριθµού κοµµατιού
Επισηµαίνει το κοµµάτι που ακούγεται.

� Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Επισηµαίνει το χρόνο που έχει περάσει 
µέχρι τώρα από το κοµµάτι που 
ακούγεται.
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Αναπαραγωγή Video CD

3. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
4. Για να περάσετε στο προηγούµενο ή στο επόµενο κοµµάτι, αγγίξτε το πλήκτρο 

7 ή 9.
Με το άγγιγµα του 9 γίνεται µετάβαση στην αρχή του επόµενου κοµµατιού. Με το άγγιγµα 
του 7 µια φορά γίνεται µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Με ένα ακόµη 
πάτηµα γίνεται µετάβαση στην αρχή του προηγούµενου κοµµατιού.
Οι αριθµοί των κεφαλαίων εµφανίζονται για 8 δευτερόλεπτα.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο κοµµάτι και κινώντας 
το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής PBC, αν εκτελέσετε τις λειτουργίες αυτές ενδέχεται 
να εµφανιστεί ένα µενού.

5. Αγγίξτε το ] για να εµφανιστεί το 1 και το 3.
Αγγίξτε το ] µέχρι να εµφανιστούν στην οθόνη το 1 και το 3.

6. Για γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, αγγίξτε συνεχόµενα 
το 1 ή το 3.
Αν αγγίξετε συνεχόµενα το 1 ή το 3 για πέντε δευτερόλεπτα, το εικονίδιο 1 ή 3 
αλλάζει σε ένδειξη αντιστροφής. Όταν συµβαίνει αυτό, η γρήγορη µετακίνηση προς τα 
εµπρός/προς τα πίσω συνεχίζεται ακόµη και αν αφήσετε το πλήκτρο 1 ή 3. Για να 
ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το επιθυµητό σηµείο, αγγίξτε το ;.
• Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω και 
κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά.

• Η γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός/προς τα πίσω µπορεί να µην είναι δυνατή σε 
ορισµένα σηµεία κάποιων δίσκων. Αν συµβαίνει αυτό, η κανονική αναπαραγωγή 
ξαναρχίζει αυτόµατα.

Σηµείωση
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

∆ιακοπή αναπαραγωγής
* Αγγίξτε το (.

• Όταν σταµατάτε την αναπαραγωγή ενός Video CD (µόνο κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής PBC) αγγίζοντας το (, το σηµείο αυτό του δίσκου αποµνηµονεύεται και 
όταν παίξετε το δίσκο ξανά, η αναπαραγωγή µπορεί να αρχίσει από το σηµείο αυτό.

• Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του δίσκου, αγγίξτε το ;.

Παρουσίαση εξελιγµένων στοιχείων χειρισµού της 
λειτουργίας Video CD

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Υπάρχουν δύο επιλογές εύρους επανάληψης για την αναπαραγωγή Video CD: TRACK 
(επανάληψη κοµµατιού) και DISC (επανάληψη δίσκου).
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD µε PBC, η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη για χειρισµό.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REPEAT.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα επαφής για να 
επιλέξετε το εύρος αναπαραγωγής.
• TRACK – Επανάληψη του τρέχοντος κοµµατιού
• DISC – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου

Σηµείωση
• Εάν εκτελέσετε αναζήτηση µουσικών κοµµατιών ή γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς 
τα πίσω, ο τρόπος επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει σε DΙSC (επανάληψη δίσκου).

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.
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Αναπαραγωγή Video CD

Παύση αναπαραγωγής Video CD

Η λειτουργία παύσης σας επιτρέπει να σταµατήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του 
δίσκου.

* Αγγίξτε το ; κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Το εικονίδιο = εµφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά, 
επιτρέποντάς σας να προβάλετε µια ακίνητη εικόνα.
• Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το σηµείο, στο οποίο ενεργοποιήσατε την παύση, 
αγγίξτε ξανά το ;.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης και πατώντας το 

PAUSE. Για να εµφανιστεί η ένδειξη PAUSE, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το 
FUNCTION.

• Ανάλογα µε το δίσκο και το σηµείο της αναπαραγωγής στο δίσκο, µπορεί να εµφανιστεί το 
εικονίδιο  που επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας δεν είναι δυνατή.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής.

* Αγγίξτε το : κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Με κάθε άγγιγµα του :, προχωρείτε ένα-ένα καρέ.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το ;.

Σηµειώσεις
• Ανάλογα µε το δίσκο και το σηµείο της αναπαραγωγής στο δίσκο, µπορεί να εµφανιστεί το 
εικονίδιο  που επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή καρέ-καρέ δεν είναι δυνατή.

• Σε µερικούς δίσκους, οι εικόνες µπορεί να µην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη µείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

1. Αγγίξτε συνεχόµενα το : µέχρι να εµφανιστεί το  κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής.
Το εικονίδιο  εµφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εµπρός σε αργή κίνηση.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το ;.

2. Πατήστε < ή : για να ρυθµίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
Με κάθε πάτηµα του < ή του : η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερις διαβαθµίσεις, µε την 
ακόλουθη σειρά:
1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2
• Η αναπαραγωγή προς τα πίσω σε αργή κίνηση δεν είναι δυνατή.

6)

6)

Σηµειώσεις
• ∆εν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
• Ανάλογα µε το δίσκο και το σηµείο της αναπαραγωγής στο δίσκο, µπορεί να εµφανιστεί το 
εικονίδιο  που επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση δεν είναι δυνατή.

• Σε µερικούς δίσκους, οι εικόνες µπορεί να µην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.

Αναζήτηση µιας επιθυµητής σκηνής, εκκίνηση 
αναπαραγωγής από ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να καθορίσετε ένα κοµµάτι για 
την αναζήτηση µιας επιθυµητής σκηνής, και να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής 
αναζήτησης για να καθορίσετε ένα χρονικό σηµείο στο δίσκο για την εκκίνηση της 
αναπαραγωγής.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD µε PBC, η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη για χειρισµό.

• Η αναζήτηση χρονικού σηµείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταµατήσει η αναπαραγωγή του 
δίσκου.

1. Αγγίξτε το SEARCH και στη συνέχεια το TRACK (κοµµάτι) ή το TIME (χρόνος).
2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε τον επιθθ\υµητό αριθµό.
Για κοµµάτια

– Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε το πλήκτρο 3.
– Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα 1 και 0 µε τη σειρά.
– Για να επιλέξετε 23, αγγίξτε τα πλήκτρα 2 και 3 µε τη σειρά.

Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)
– Για να επιλέξετε 21 λεπτά 43 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα 2, 1, 4 και 3 µε τη 
σειρά.

– Για να επιλέξετε 1 ώρα 11 λεπτά, µετατρέψτε το χρόνο σε 71 λεπτά 00 δευτερόλεπτα 
και αγγίξτε τα πλήκτρα 7, 1, 0 και 0 µε τη σειρά.

• Για να ακυρώσετε τους εισηγµένους αριθµούς, αγγίξτε το C.
• Τον επιθυµητό αριθµό µπορείτε να τον εισαγάγετε και µε το joystick και τα πλήκτρα 0 – 9.

3. Όταν εµφανιστεί ο εισαγόµενος αριθµός, αγγίξτε το ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει από την επιλεγµένη σκηνή.

Σηµείωση
• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του SEARCH. Για να εµφανιστεί η 
ένδειξη SEARCH, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.
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Αναπαραγωγή Video CD

Προσδιορισµός κοµµατιού
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία άµεσης αναζήτησης για να αναζητήσετε µια 
επιθυµητή σκηνή µε τον προσδιορισµό του κοµµατιού.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στο τηλεχειριστήριο. Για να εκτελέσετε αυτή τη 
λειτουργία, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σε DVD. (Βλ. σελ. 17.)

• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD µε PBC, η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη για χειρισµό.

* Πατήστε το πλήκτρο 0 – 10 που αντιστοιχεί στον επιθυµητό αριθµό κοµµατιού 
όταν ο δίσκος είναι σταµατηµένος.
Ο αριθµός κοµµατιού εµφανίζεται για 8 δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή αρχίζει από το 
επιλεγµένο κοµµάτι.
• Για να επιλέξετε 3, πατήστε 3.
• Για να επιλέξετε 10, πατήστε 10 και 0 µε τη σειρά.
• Για να επιλέξετε 23, πατήστε 10, 10 και 3 µε τη σειρά.

Σηµείωση
• Σε µερικούς δίσκους µπορεί να εµφανίζεται το εικονίδιο , που επισηµαίνει ότι ο χειρισµός δεν 
είναι δυνατός.

Επιλογή εξόδου ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε στερεοφωνική και µονοφωνική έξοδο ήχου.

* Πατήστε AUDIO κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Πατήστε AUDIO επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες εξόδους:
L+R (αριστερό και δεξιό κανάλι) – L (αριστερό κανάλι) – R (δεξιό κανάλι)

Σηµείωση
• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του L/R SELECT. Για να εµφανίσετε 
την ένδειξη L/R SELECT, αγγίξτε το A.MENU και το FUNCTION και στη συνέχεια το NEXT.

Αναπαραγωγή CD

Ακρόαση ενός CD

Αυτά είναι τα βασικά βήµατα για την αναπαραγωγή ενός CD από το ενσωµατωµένο DVD 
player. Περισσότερες εξελιγµένες λειτουργίες για την αναπαραγωγή CD περιγράφονται από 
τη σελίδα 36 και στο εξής.

� Ένδειξη τίτλου δίσκου
Εµφανίζει τον τίτλο του δίσκου που παίζει σε δεδοµένη στιγµή.

� Ένδειξη επανάληψης
Εµφανίζει το επιλεγµένο εύρος επανάληψης.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το DVD για να επιλέξετε το DVD 
player.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Αν δεν υπάρχει δίσκος στη µονάδα, δεν µπορείτε να επιλέξετε το DVD (DVD player). 
Βάλτε ένα δίσκο στη µονάδα. (Βλ. σελ. 19.)

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Για να περάσετε στο προηγούµενο ή στο επόµενο κοµµάτι, αγγίξτε το πλήκτρο 

7 ή 9.
Με το άγγιγµα του 9 γίνεται µετάβαση στην αρχή του επόµενου κοµµατιού. Με το άγγιγµα 
του 7 µια φορά γίνεται µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Με ένα ακόµη 
πάτηµα γίνεται µετάβαση στην αρχή του προηγούµενου κοµµατιού.
Οι αριθµοί των κεφαλαίων εµφανίζονται για 8 δευτερόλεπτα.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο κοµµάτι και κινώντας 
το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

4. Αγγίξτε το ] για να εµφανιστεί το 1 και το 3.
Αγγίξτε το ] µέχρι να εµφανιστούν στην οθόνη το 1 και το 3.

5. Για γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, αγγίξτε συνεχόµενα 
το 1 ή το 3.
• Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω και 
κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη CD
Εµφανίζεται όταν παίζει ένα CD.

� Ένδειξη αριθµού κοµµατιού
Επισηµαίνει το κοµµάτι που ακούγεται.

� Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Επισηµαίνει το χρόνο που έχει περάσει 
µέχρι τώρα από το κοµµάτι που 
ακούγεται.
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Αναπαραγωγή CD

Σηµειώσεις
• Όταν παίζετε δίσκους που περιέχουν αρχεία MP3 και ακουστικά δεδοµένα (CD-DA), όπως είναι 
οι δίσκοι CD-EXTRA και MIXED-MODE CD, οι δύο τύποι δεδοµένων µπορούν να 
αναπαραχθούν µόνο µε εναλλαγή ανάµεσα στις λειτουργίες MP3 και CD-DA µε το άγγιγµα του 
DA•MP3 ή µε το πάτηµα του BAND/ESC.

• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

∆ιακοπή αναπαραγωγής
* Αγγίξτε το (.

• Όταν σταµατάτε την αναπαραγωγή CD πατώντας (, το σηµείο αυτό του δίσκου 
αποµνηµονεύεται, και όταν παίξετε το δίσκο ξανά, η αναπαραγωγή µπορεί να αρχίσει από 
το σηµείο αυτό.

• Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του δίσκου, αγγίξτε το ;.

Παρουσίαση εξελιγµένων λειτουργιών αναπαραγωγής 
CD

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Η λειτουργία επανάληψης σας επιτρέπει να ακούσετε το ίδιο κοµµάτι επανειληµµένα.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REPEAT.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα επαφής για να 
επιλέξετε το εύρος αναπαραγωγής.
• TRACK – Επανάληψη του τρέχοντος κοµµατιού
• DISC – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου

Σηµειώσεις
• Αν εκτελείτε αναζήτηση κοµµατιών ή γρήγορη µετακίνηση εµπρός/πίσω, η λειτουργία 
επανάληψης ακυρώνεται αυτόµατα.

• Όταν παίζετε δίσκους που περιέχουν αρχεία MP3 και ακουστικά δεδοµένα (CD-DA), η 
επανάληψη αναπαραγωγής εκτελείται µόνο στα πλαίσια του τρέχοντος τύπου δεδοµένων, 
ακόµη και αν το επιλεγµένο εύρος είναι DISC.

Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά
Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (τυχαία αναπαραγωγή) σας επιτρέπει να παίζετε τα 
κοµµάτια ενός δίσκου µε τυχαία σειρά.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το RANDOM.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.
Tα κοµµάτια αναπαράγονται µε τυχαία σειρά.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, αγγίξτε το 2.

Αυτόµατη αναζήτηση των κοµµατιών ενός δίσκου
Η λειτουργία σάρωσης παίζει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κοµµάτι που υπάρχει στο 
δίσκο.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το SCAN.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Ακούγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κοµµάτι.

3. Όταν βρείτε το κοµµάτι που θέλετε, αγγίξτε το 2 για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία σάρωσης.
Σηµείωση
• Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση του δίσκου, ξεκινά κανονικά η αναπαραγωγή των κοµµατιών.
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Παύση αναπαραγωγής δίσκου
Η λειτουργία παύσης σας επιτρέπει να σταµατήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του 
δίσκου.

* Αγγίξτε το ; κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Το εικονίδιο = εµφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή διακόπτεται.
• Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το σηµείο, στο οποίο ενεργοποιήσατε την παύση, 
αγγίξτε ξανά το ;.

Σηµείωση
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης και πατώντας το 

PAUSE. Για να εµφανιστεί η ένδειξη PAUSE, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το 
FUNCTION.

Αναζήτηση ενός κοµµατιού
Mπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να ορίσετε ένα κοµµάτι για 
αναζήτηση κοµµατιού.

1. Αγγίξτε το SEARCH και στη συνέχεια το TRACK.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε τον επιθθ\υµητό αριθµό.
– Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε το πλήκτρο 3.
– Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα 1 και 0 µε τη σειρά.
– Για να επιλέξετε 23, αγγίξτε τα πλήκτρα 2 και 3 µε τη σειρά.

• Για να ακυρώσετε τους εισηγµένους αριθµούς, αγγίξτε το C.
• Τον επιθυµητό αριθµό µπορείτε να τον εισαγάγετε και µε το joystick και τα πλήκτρα 0 – 9.

3. Όταν εµφανιστεί ο εισαγόµενος αριθµός, αγγίξτε το ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει από το επιλεγµένο κοµµάτι.

Σηµείωση
• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του SEARCH. Για να εµφανιστεί η 
ένδειξη SEARCH, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.

Εισαγωγή τίτλων δίσκων
Μπορείτε να εισαγάγετε τους τίτλους δίσκων, οι οποίοι θα εµφανίζονται στην οθόνη. Την 
επόµενη φορά που θα βάλετε στο CD player ένα δίσκο, του οποίου έχετε εισαγάγει τον τίτλο, 
ο τίτλος θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Η λειτουργία εισαγωγής τίτλων δίσκων σας επιτρέπει να εισαγάγετε στη µονάδα αυτή τους 
τίτλους µέχρι 48 δίσκων, µε µήκος κάθε τίτλου µέχρι 10 χαρακτήρες.
• Όταν παίζετε δίσκους CD TEXT, δεν µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

TITLE EDIT. Κι αυτό γιατί οι δίσκοι CD TEXT φέρουν ήδη εγγεγραµµένο τον τίτλο τους.
• Εάν ο τίτλος του δίσκου που ακούγεται δεν έχει εισαχθεί, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 

NO TITLE.

1. Παίξτε το δίσκο, του οποίου θέλετε να εισαγάγετε τον τίτλο.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το TITLE EDIT.

4. Αγγίξτε το ABC για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο χαρακτήρων.
Αγγίξτε το ABC επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στους ακόλουθους τύπους 
χαρακτήρων:
Aλφάβητο (κεφαλαία), αριθµοί και σύµβολα – Aλφάβητο (µικρά) – Ευρωπαϊκοί χαρακτήρες, 
όπως οι τονισµένοι (π.χ. á, à, ä, ç)
• Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε αριθµούς και σύµβολα αγγίζοντας το πλήκτρο 123.

6. Αγγίξτε το 6 για να µετακινήσετε το δροµέα στην επόµενη θέση χαρακτήρα.
Μόλις εµφανιστεί το γράµµα που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο 6 για να µετακινήσετε το δροµέα 
στην επόµενη θέση και κατόπιν επιλέξτε το επόµενο γράµµα. Αγγίξτε το 4 για να 
µετακινηθείτε προς τα πίσω στην οθόνη.

7. Αγγίξτε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τον εισηγµένο τίτλο στη µνήµη.

8. Αγγίξτε το ESC για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
Σηµειώσεις
• Οι τίτλοι παραµένουν στη µνήµη ακόµη κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη µονάδα αυτή και 
ανακαλούνται όταν επανατοποθετήσετε το δίσκο.

• Όταν έχουν πλέον αποθηκευτεί στη µνήµη δεδοµένα για 48 δίσκους, τα επόµενα δεδοµένα που 
θα αποθηκευτούν θα αντικαταστήσουν τα δεδοµένα του παλαιότερου σε σειρά δίσκου.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να 
επιλέξετε ένα γράµµα του 
αλφαβήτου.
Με κάθε άγγιγµα του 8 εµφανίζεται ένα 
γράµµα του αλφαβήτου µε τη σειρά 
A B C ... X Y Z και αριθµοί και σύµβολα 
µε τη σειρά 1 2 3 ... | } ¯ . Με κάθε άγγιγµα 
του πλήκτρου 2 τα γράµµατα 
εµφανίζονται µε την αντίστροφη σειρά, 
όπως Z Y X ... C B A.
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Χρήση των λειτουργιών CD TEXT

Μερικoί δίσκοι περιέχουν πληροφορίες κωδικοποιηµένες κατά την παραγωγή τους. Οι δίσκοι 
αυτοί µπορεί να περιέχουν πληροφορίες όπως είναι ο τίτλος του δίσκου, ο τίτλος του 
κοµµατιού, το όνοµα του καλλιτέχνη και ο χρόνος αναπαραγωγής, και ονοµάζονται δίσκοι CD 
TEXT. Μόνο αυτοί οι ειδικά κωδικοποιηµένοι δίσκοι CD TEXT υποστηρίζουν τις λειτουργίας 
που παρατίθενται παρακάτω.

Εµφάνιση τίτλων στους δίσκους CD TEXT

* Αγγίξτε το DISP.
Αγγίξτε το DISP επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
DiscTitle (τίτλος δίσκου) – DiscArtist (όνοµα καλλιτέχνη δίσκου) – TrackTitle (τίτλος 
κοµµατιού) – T.Artist (όνοµα καλλιτέχνη κοµµατιού)
• Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες εγγεγραµµένες σε κάποιο δίσκο CD TEXT, στην 
οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις του τύπου NO XXXX (π.χ., NO ARTIST = δεν υπάρχει όνοµα 
καλλιτέχνη).

Κύλιση τίτλων στην οθόνη
Η συγκεκριµένη συσκευή µπορεί να εµφανίζει στην οθόνη της µόνο τα πρώτα 19 γράµµατα 
του DiscTitle, DiscArtist, TrackTitle και T.Artist. Εάν οι εγγεγραµµένες πληροφορίες 
υπερβαίνουν τα 19 γράµµατα, µπορείτε να κυλίσετε το κείµενο προς τα αριστερά έτσι ώστε 
να δείτε το υπόλοιπο τµήµα του τίτλου.

* Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το DISP µέχρι να αρχίσει η κύλιση του τίτλου 
προς τα αριστερά.
Ο υπόλοιπος τίτλος θα εµφανιστεί στην οθόνη.

Επιλογή κοµµατιών από τον κατάλογο τίτλων
Η λειτουργία καταλόγου τίτλων κοµµατιών σας επιτρέπει να δείτε τον κατάλογο τίτλων 
κοµµατιών ενός δίσκου CD TEXT και να επιλέξετε ένα από αυτά για αναπαραγωγή.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το TRACK LIST.

2. Αγγίξτε το PREV ή το NEXT για εναλλαγή µεταξύ των καταλόγων τίτλων.

3. Αγγίξτε τον επιθυµητό τίτλο κοµµατιού.
Η επιλογή αυτή αρχίζει να αναπαράγεται.

Αναπαραγωγή MP3

Ακρόαση MP3

Αυτά είναι τα βασικά βήµατα για την αναπαραγωγή MP3 από το ενσωµατωµένο DVD player. 
Περισσότερες εξελιγµένες λειτουργίες για την αναπαραγωγή ΜΡ3 περιγράφονται από τη 
σελίδα 39 και στο εξής.

� Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Επισηµαίνει τον χρόνο που έχει περάσει µέχρι τώρα από το κοµµάτι (αρχείο) που ακούγεται.

� Ένδειξη αριθµού φακέλου
Επισηµαίνει τον αριθµό του φακέλου που ακούγεται.

� Ένδειξη επανάληψης
Εµφανίζει το επιλεγµένο εύρος επανάληψης.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το DVD για να επιλέξετε το DVD 
player.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Αν δεν υπάρχει δίσκος στη µονάδα, δεν µπορείτε να επιλέξετε το DVD (DVD player). Βάλτε 
ένα δίσκο στη µονάδα. (Βλ. σελ. 19.)

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Για να περάσετε στο προηγούµενο ή στο επόµενο κοµµάτι, αγγίξτε το πλήκτρο 

7 ή 9.
Με το άγγιγµα του 9 γίνεται µετάβαση στην αρχή του επόµενου κοµµατιού. Με το άγγιγµα 
του 7 µια φορά γίνεται µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Με ένα ακόµη 
πάτηµα γίνεται µετάβαση στην αρχή του προηγούµενου κοµµατιού.
Οι αριθµοί των κεφαλαίων εµφανίζονται για 8 δευτερόλεπτα.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο κοµµάτι και κινώντας 
το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

4. Αγγίξτε το ] για να εµφανιστεί το 8, το 2, 1 και το 3.
Αγγίξτε το ] µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το 8, το 2, το 1 και το 3.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη MP3
Εµφανίζεται όταν παίζει το αρχείο MP3.

� Ένδειξη αριθµού φακέλου
Επισηµαίνει τον αριθµό του φακέλου των 
αρχείων που ακούγονται.

� Ένδειξη αριθµού κοµµατιού
Επισηµαίνει το κοµµάτι (αρχείο) που 
ακούγεται.
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5. Για γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, αγγίξτε συνεχόµενα 
το 1 ή το 3.
• Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω και 
κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά.

• Κατά τη διάρκεια της γρήγορης µετακίνησης προς τα εµπρός ή προς τα πίσω δεν 
ακούγεται ήχος.

• Η γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω ισχύει µόνο για το αρχείο που 
ακούγεται. Η λειτουργία ακυρώνεται εάν γίνει µετάβαση στο προηγούµενο ή το επόµενο 
αρχείο.

6. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να επιλέξετε φάκελο.
• Μπορείτε να επιλέξετε ένα φάκελο και κινώντας το joystick πάνω/κάτω.
• Για να επιστρέψετε στο φάκελο 01 (ROOT), πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 

BAND/ESC. Ωστόσο, εάν ο φάκελος 01 (ROOT) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή 
ξεκινά από το φάκελο 02.

• ∆εν είναι δυνατή η επιλογή φακέλου που δεν περιέχει εγγεγραµµένα αρχεία ΜΡ3.

Σηµειώσεις
• Όταν παίζετε δίσκους που περιέχουν αρχεία MP3 και ακουστικά δεδοµένα (CD-DA), όπως είναι 
οι δίσκοι CD-EXTRA και MIXED-MODE CD, οι δύο τύποι δεδοµένων µπορούν να 
αναπαραχθούν µόνο µε εναλλαγή ανάµεσα στις λειτουργίες MP3 και CD-DA µε το άγγιγµα του 
DA•MP3 ή µε το πάτηµα του BAND/ESC.

• Αν κάνετε εναλλαγή ανάµεσα στη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων MP3 και στη λειτουργία 
αναπαραγωγής δεδοµένων ήχου (CD-DA), η αναπαραγωγή αρχίζει από το πρώτο κοµµάτι του 
δίσκου.

• Αυτό το DVD player µπορεί να αναπαραγάγει ένα αρχείο ΜΡ3 που είναι εγγεγραµµένο σε CD-
ROM. (Ανατρέξτε στη σελίδα 72 για αρχεία που µπορούν να αναπαραχθούν.)

• Ορισµένες φορές µεσολαβεί καθυστέρηση µεταξύ της έναρξης της αναπαραγωγής και της 
παραγωγής του ήχου. Αυτό συµβαίνει κυρίως όταν αναπαράγονται CD-ROM µε διαδοχικές 
εγγραφές και πολυάριθµους φακέλους αρχείων. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, εµφανίζεται 
στην οθόνη η ένδειξη FORMAT READ.

• Η αναπαραγωγή εκτελείται σύµφωνα µε τη σειρά των αριθµών των αρχείων. Οι φάκελοι που δεν 
περιέχουν αρχεία παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 01 (ROOT) δεν περιέχει αρχεία, η 
αναπαραγωγή ξεκινά από το φάκελο 02.)

• Εάν τα αρχεία που αναπαράγονται έχουν εγγραφεί ως αρχεία VBR (Variable Bit Rate – 
µεταβλητή ταχύτητα µεταφοράς bit) και χρησιµοποιηθούν οι λειτουργίες γρήγορης µετακίνησης 
προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, ο χρόνος αναπαραγωγής που θα εµφανίζεται δεν θα είναι 
ακριβής.

• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

∆ιακοπή αναπαραγωγής
* Αγγίξτε το (.

• Όταν σταµατάτε την αναπαραγωγή ΜΡ3 πατώντας (, το σηµείο αυτό του δίσκου 
αποµνηµονεύεται, και όταν παίξετε το δίσκο ξανά, η αναπαραγωγή µπορεί να αρχίσει από 
το σηµείο αυτό.

• Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του δίσκου, αγγίξτε το ;.

Παρουσίαση εξελιγµένων λειτουργιών αναπαραγωγής 
ΜΡ3

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Υπάρχουν τρεις τρόποι επανάληψης της αναπαραγωγής αρχείων MP3: FOLDER 
(επανάληψη φακέλου), TRACK (επανάληψη ενός κοµµατιού) και DISC (επανάληψη όλων 
των κοµµατιών).

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REPEAT.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα επαφής για να 
επιλέξετε το εύρος αναπαραγωγής.
• FOLDER – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
• TRACK – Επανάληψη του τρέχοντος κοµµατιού
• DISC – Επανάληψη όλων των κοµµατιών

Σηµειώσεις
• Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλο φάκελο, το εύρος 
αναπαραγωγής αλλάζει σε DISC (επανάληψη δίσκου).

• Εάν εκτελέσετε αναζήτηση µουσικών κοµµατιών ή γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς 
τα πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TRACK (επανάληψη ενός κοµµατιού), ο τρόπος 
επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει σε FOLDER (επανάληψη φακέλου).

• Εάν έχει επιλεγεί ο τρόπος επανάληψης FOLDER, δεν είναι δυνατόν να γίνει αναπαραγωγή ενός 
υποφακέλου του συγκεκριµένου φακέλου.

• Όταν παίζετε δίσκους που περιέχουν αρχεία MP3 και ακουστικά δεδοµένα (CD-DA), η 
επανάληψη αναπαραγωγής εκτελείται µόνο στα πλαίσια του τρέχοντος τύπου δεδοµένων, 
ακόµη και αν το επιλεγµένο εύρος είναι DISC.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.
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Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά
Η λειτουργία αναπαραγωγής µε τυχαία σειρά σας επιτρέπει να παίζετε τα κοµµάτια µε τυχαία 
σειρά µέσα στο εύρος επανάληψης FOLDER και DISC.

1. Επιλέξτε το εύρος αναπαραγωγής.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Επανάληψη αναπαραγωγής” στη σελίδα 39.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το RANDOM.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.
Tα κοµµάτια θ' αρχίσουν να αναπαράγονται µε τυχαία σειρά µέσα στο επιλεγµένο εύρος 
επανάληψης FOLDER ή DISC.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, αγγίξτε το 2.

Σάρωση φακέλων και κοµµατιών
Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία FOLDER (επανάληψη φακέλου), αναπαράγονται τα 
πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κοµµατιού του επιλεγµένου φακέλου. Εάν έχετε επιλέξει τη 
λειτουργία DISC (επανάληψη δίσκου), ακούγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του πρώτου 
κοµµατιού κάθε δίσκου.

1. Επιλέξτε το εύρος αναπαραγωγής.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Επανάληψη αναπαραγωγής” στη σελίδα 39.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το SCAN.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Ακούγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κοµµατιού του τρέχοντος φακέλου (ή του 
πρώτου κοµµατιού κάθε φακέλου).

4. Μόλις βρείτε το κοµµάτι (ή το φάκελο) που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο 2 για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Σηµείωση
• Μόλις τελειώσει η αυτόµατη αναζήτηση κοµµατιού ή φακέλου, ξαναρχίζει η κανονική 
αναπαραγωγή των κοµµατιών.

Παύση αναπαραγωγής MP3

Η λειτουργία παύσης σας επιτρέπει να σταµατήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του 
δίσκου.

* Αγγίξτε το ; κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Το εικονίδιο = εµφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή διακόπτεται.
• Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το σηµείο, στο οποίο ενεργοποιήσατε την παύση, 
αγγίξτε ξανά το ;.

Σηµείωση
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης και πατώντας το 

PAUSE. Για να εµφανιστεί η ένδειξη PAUSE, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το 
FUNCTION.

Αναζήτηση επιθυµητού αρχείου στον τρέχοντα φάκελο
Mπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να ορίσετε ένα κοµµάτι για 
αναζήτηση κοµµατιού.
• Η αναζήτηση κοµµατιού δεν είναι δυνατή όταν έχει σταµατήσει η αναπαραγωγή του δίσκου

1. Αγγίξτε το SEARCH και στη συνέχεια το TRACK.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε τον επιθθ\υµητό αριθµό.
– Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε το πλήκτρο 3.
– Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα 1 και 0 µε τη σειρά.
– Για να επιλέξετε 23, αγγίξτε τα πλήκτρα 2 και 3 µε τη σειρά.

• Για να ακυρώσετε τους εισηγµένους αριθµούς, αγγίξτε το C.
• Τον επιθυµητό αριθµό µπορείτε να τον εισαγάγετε και µε το joystick και τα πλήκτρα 0 – 9.

3. Όταν εµφανιστεί ο εισαγόµενος αριθµός, αγγίξτε το ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει από το επιλεγµένο κοµµάτι.

Σηµείωση
• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του SEARCH. Για να εµφανιστεί η 
ένδειξη SEARCH, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.
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Εµφάνιση πληροφοριών κειµένου σε δίσκους MP3

Υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης των πληροφοριών κειµένου που είναι εγγεγραµµένες σε 
ένα δίσκο MP3.

* Αγγίξτε το DISP.
Αγγίξτε το DISP επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
Folder (όνοµα φακέλου) – File (όνοµα αρχείου) – TrackTitle (τίτλος κοµµατιού) – Artist 
(όνοµα καλλιτέχνη) – Album (τίτλος δίσκου) – Comment (σχόλιο) – BitRate (ταχύτητα 
µεταφοράς bit)
• Εάν τα αρχεία που αναπαράγονται έχουν εγγραφεί ως αρχεία VBR (Variable Bit Rate-
µεταβλητή ταχύτητα µεταφοράς bit), η ταχύτητα µεταφοράς bit δεν εµφανίζεται ακόµη και 
αν επιλέξετε την εµφάνιση ταχύτητας µεταφοράς bit. (Η ένδειξη VBR θα εµφανιστεί.)

• Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες εγγεγραµµένες σε κάποιο δίσκο MP3, στην 
οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις του τύπου NO XXXX (π.χ., NO NAME).

Κύλιση πληροφοριών κειµένου στην οθόνη
Η συγκεκριµένη µονάδα µπορεί να εµφανίζει µόνο τα πρώτα 19 γράµµατα του Folder 
(ονόµατος φακέλου), File (ονόµατος αρχείου), TrackTitle (τίτλου κοµµατιού), Artist 
(ονόµατος καλλιτέχνη), Album (τίτλου δίσκου) και Comment (σχολίου). Εάν οι 
εγγεγραµµένες πληροφορίες υπερβαίνουν τα 19 γράµµατα, µπορείτε να κυλίσετε το κείµενο 
προς τα αριστερά έτσι ώστε να δείτε το υπόλοιπο τµήµα των πληροφοριών κειµένου.

* Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το DISP µέχρι να αρχίσει η κύλιση των 
πληροφοριών κειµένου προς τα αριστερά.
Οι υπόλοιπες πληροφορίες κειµένου θα εµφανιστούν στην οθόνη.

Επιλογή φακέλων από τον κατάλογο ονοµάτων 
φακέλων

Ο κατάλογος ονοµάτων φακέλων σας επιτρέπει να δείτε τα ονόµατα φακέλων ενός δίσκου 
ΜΡ3 και να επιλέξετε έναν από αυτούς για αναπαραγωγή.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το FOLDER LIS.

2. Αγγίξτε το PREV ή το NEXT για εναλλαγή µεταξύ των καταλόγων ονοµάτων.

3. Αγγίξτε το επιθυµητό όνοµα φακέλου.
Η επιλογή αυτή αρχίζει να αναπαράγεται.

CD player πολλαπλών δίσκων

Ακρόαση ενός CD

Η συσκευή αυτή µπορεί να ελέγξει ένα CD player πολλαπλών δίσκων, το οποίο πωλείται 
χωριστά.
Αυτά είναι τα βασικά βήµατα που είναι αναγκαία για να παίξετε ένα CD στο CD player 
πολλαπλών δίσκων. Περισσότερες εξελιγµένες λειτουργίες για την αναπαραγωγή CD 
περιγράφονται από τη σελίδα 42 και στο εξής.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το M-CD για να επιλέξετε το CD 
player πολλαπλών δίσκων.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 01 – 06 για να επιλέξετε το δίσκο που 
θέλετε να ακούσετε.
Αν θέλετε να επιλέξετε έναν από τους δίσκους 7 ως 12, αγγίξτε το PREV ή το NEXT για να 
εµφανιστούν οι αριθµοί 07 – 12.
• Όταν τα πλήκτρα 01 – 06 και 07 – 12 δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας το DISP.

• Μπορείτε να επιλέξετε ένα δίσκο και διαδοχικά, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 8/2.

4. Για να περάσετε στο προηγούµενο ή στο επόµενο κοµµάτι, αγγίξτε το πλήκτρο 
4 ή 6.
Με το άγγιγµα του 6 γίνεται µετάβαση στην αρχή του επόµενου κοµµατιού. Με το άγγιγµα 
του 4 µια φορά γίνεται µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Με ένα ακόµη πάτηµα 
γίνεται µετάβαση στην αρχή του προηγούµενου κοµµατιού.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο κοµµάτι και κινώντας 
το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη αριθµού δίσκου
Επισηµαίνει το δίσκο που αναπαράγεται.

� Ένδειξη αριθµού κοµµατιού
Επισηµαίνει το κοµµάτι που ακούγεται.

� Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Επισηµαίνει το χρόνο που έχει περάσει µέχρι 
τώρα από το κοµµάτι που ακούγεται.

� Εµφάνιση καταλόγου δίσκων
Εµφανίζει τον κατάλογο τίτλων δίσκων.
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CD player πολλαπλών δίσκων
5. Για γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, αγγίξτε συνεχόµενα 
το 4 ή το 6.
• Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω και 
κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά.

Σηµειώσεις
• Όσο το CD player πολλαπλών δίσκων εκτελεί τις προκαταρκτικές λειτουργίες, στην οθόνη 
εµφανίζεται η ένδειξη READY.

• Εάν το CD player πολλαπλών δίσκων δεν λειτουργεί κανονικά, µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη 
ένα µήνυµα σφάλµατος του τύπου ERROR-11. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του CD player 
πολλαπλών δίσκων.

• Αν δεν υπάρχουν δίσκοι στη θήκη του CD player πολλαπλών δίσκων, εµφανίζεται στην οθόνη 
η ένδειξη NO DISC.

• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

CD player 50 δίσκων
Μόνο οι λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό υποστηρίζονται για CD players 
50 δίσκων.

Παρουσίαση εξελιγµένων στοιχείων λειτουργίας του CD 
player πολλαπλών δίσκων

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Για το CD player πολλαπλών δίσκων υπάρχουν τρεις επιλογές εύρους αναπαραγωγής: 
M-CD (επανάληψη CD player πολλαπλών δίσκων), TRACK (επανάληψη κοµµατιού), και 
DISC (επανάληψη δίσκου).

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REPEAT.

2. Αγγίξτε το D για να επιλέξετε το εύρος αναπαραγωγής.
Αγγίξτε επανειληµµένα το D µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το επιθυµητό αύρος 
αναπαραγωγής.

– M-CD – Επανάληψη όλων των δίσκων στο CD player πολλαπλών δίσκων
– TRACK – Επανάληψη του τρέχοντος κοµµατιού
– DISC – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου

• Μπορείτε να επιλέξετε το εύρος επανάληψης και κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά.

Σηµειώσεις
• Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλο δίσκο, το εύρος 
αναπαραγωγής αλλάζει σε M-CD (επανάληψη CD player πολλαπλών δίσκων).

• Εάν εκτελέσετε αναζήτηση µουσικών κοµµατιών ή γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς 
τα πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TRACK (επανάληψη ενός κοµµατιού), ο τρόπος 
επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει σε DISC (επανάληψη δίσκου).

Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά
Η λειτουργία αναπαραγωγής µε τυχαία σειρά σας επιτρέπει να παίζετε τα κοµµάτια µε τυχαία 
σειρά µέσα στο εύρος επανάληψης M-CD και DISC.

1. Επιλέξτε το εύρος αναπαραγωγής.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Επανάληψη αναπαραγωγής” σε αυτήν τη σελίδα.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το RANDOM.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.
Tα κοµµάτια θ' αρχίσουν να αναπαράγονται µε τυχαία σειρά µέσα στο επιλεγµένο εύρος 
επανάληψης M-CD ή DISC.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, αγγίξτε το 2.
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Σάρωση δίσκων και κοµµατιών
Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία DISC (επανάληψη δίσκου), αναπαράγονται τα πρώτα 10 
δευτερόλεπτα κάθε κοµµατιού του επιλεγµένου δίσκου. Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία 
M-CD (επανάληψη CD player πολλαπλών δίσκων), η αρχή του πρώτου κοµµατιού κάθε 
δίσκου παίζει για 10 δευτερόλεπτα περίπου.

1. Επιλέξτε το εύρος αναπαραγωγής.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Επανάληψη αναπαραγωγής” στη σελίδα 42.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το SCAN.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Ακούγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κοµµατιού του τρέχοντος δίσκου (ή του πρώτου 
κοµµατιού κάθε δίσκου).

4. Μόλις βρείτε το κοµµάτι (ή το δίσκο) που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο 2 για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Σηµείωση
• Μόλις τελειώσει η αναπαραγωγή του κοµµατιού ή του δίσκου, ξαναρχίζει η κανονική 
αναπαραγωγή των κοµµατιών.

Παύση αναπαραγωγής δίσκου
Η λειτουργία παύσης σας επιτρέπει να σταµατήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του 
δίσκου.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το PAUSE.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την παύση.
Η αναπαραγωγή του τρέχοντος κοµµατιού διακόπτεται.
• Για να απενεργοποιήσετε την παύση, αγγίξτε το 2.

Χρήση καταλόγων αναπαραγωγής ITS

Η λειτουργία ITS (στιγµιαία επιλογή µουσικού κοµµατιού) σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε 
ένα πρόγραµµα αγαπηµένων κοµµατιών από αυτά που βρίσκονται στη θήκη του CD player 
πολλαπλών δίσκων. Μετά την εισαγωγή των αγαπηµένων σας κοµµατιών στη µνήµη ITS, 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS και να παίξετε µόνο αυτά τα 
κοµµάτια.

∆ηµιουργία καταλόγου αναπαραγωγής µε προγραµµατισµό ITS
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ITS για την εισαγωγή και την αναπαραγωγή 
µέχρι 99 κοµµατιών ανά δίσκο µέχρι και για 100 δίσκους (µε τον τίτλο δίσκου). (Με CD 
players πολλαπλών δίσκων που έχουν πωληθεί πριν από το CDX-P1250 και το CDX-P650, 
µπορούν να αποθηκευτούν στον κατάλογο αναπαραγωγής µέχρι 24 κοµµάτια.)

1. Παίξτε ένα δίσκο που θέλετε να προγραµµατίσετε.
Αγγίξτε το 8 ή 2 για να επιλέξετε ένα δίσκο.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ITS MEMORY.

4. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 4 ή 6 για να επιλέξετε ένα κοµµάτι
5. Αγγίξτε το 8 για να αποθηκεύσετε στον κατάλογο αναπαραγωγής το κοµµάτι 
που ακούγεται.
Η ένδειξη MEMORY εµφανίζεται για λίγο και η τρέχουσα επιλογή σας προστίθεται στον 
κατάλογο αναπαραγωγής. Στη συνέχεια εµφανίζεται ξανά ο αριθµός του κοµµατιού.

Σηµείωση
• Όταν έχουν πλέον αποθηκευτεί στη µνήµη δεδοµένα για 100 δίσκους, τα επόµενα δεδοµένα που 
θα αποθηκευτούν θα αντικαταστήσουν τα δεδοµένα του παλαιότερου σε σειρά δίσκου.

Αναπαραγωγή από τον κατάλογο ITS
Η λειτουργία αναπαραγωγής ITS σας επιτρέπει να ακούσετε τα κοµµάτια που έχετε εισαγάγει 
στον κατάλογο αναπαραγωγής ITS. Όταν ενεργοποιείτε την αναπαραγωγή ITS, τα κοµµάτια 
από τον κατάλογο ITS του CD player πολλαπλών δίσκων αρχίζουν να παίζουν.

1. Επιλέξτε το εύρος αναπαραγωγής.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Επανάληψη αναπαραγωγής” στη σελίδα 42.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ITS PLAY.

4. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS.
Αρχίζει η αναπαραγωγή των κοµµατιών από τον κατάλογο αναπαραγωγής, τα οποία 
βρίσκονται µέσα στο επιλεγµένο εύρος αναπαραγωγής M-CD ή DISC.
• Εάν στο τρέχον εύρος επανάληψης δεν έχουν προγραµµατιστεί κοµµάτια για την 
αναπαραγωγή ITS, εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ITS EMPTY.

• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS, αγγίξτε το 2.
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∆ιαγραφή ενός κοµµατιού από τον κατάλογο αναπαραγωγής ITS

Για να διαγράψετε ένα κοµµάτι από τον κατάλογο αναπαραγωγής ITS, πρέπει η 
αναπαραγωγή ITS να είναι ενεργοποιηµένη.
Αν η λειτουργία αναπαραγωγής ITS είναι ήδη ενεργοποιηµένη, περάστε στο βήµα 2.

1. Παίξτε το δίσκο που περιέχει το κοµµάτι που θέλετε να διαγράψετε από τον 
κατάλογο ITS και ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή ITS.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπαραγωγή από τον κατάλογο ITS” στη σελίδα 43.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ITS MEMORY.

4. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 4 ή 6 για να επιλέξετε ένα κοµµάτι
5. Αγγίξτε το 2 για να διαγράψετε το κοµµάτι που θέλετε από τον κατάλογο 
αναπαραγωγής ITS.
Η τρέχουσα επιλογή διαγράφεται από τον κατάλογο ITS και αρχίζει να ακούγεται το επόµενο 
κοµµάτι του καταλόγου σας.
• Αν δεν υπάρχουν άλλα προγραµµατισµένα µουσικά κοµµάτια στο τρέχον εύρος 
αναπαραγωγής, εµφανίζεται η ένδειξη ITS EMPTY και ξαναρχίζει η κανονική 
αναπαραγωγή.

∆ιαγραφή ενός δίσκου από τον κατάλογο αναπαραγωγής ITS
Για να διαγράψετε όλα τα κοµµάτια ενός δίσκου από τον κατάλογο αναπαραγωγής ITS, η 
αναπαραγωγή ITS πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη.

1. Παίξτε το δίσκο που θέλετε να διαγράψετε.
Αγγίξτε το 8 ή 2 για να επιλέξετε ένα δίσκο.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ITS MEMORY.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο 2 για να διαγράψετε όλα τα κοµµάτια του δίσκου που 
ακούγεται από τον κατάλογο αναπαραγωγής ITS.
Όλα τα κοµµάτια του δίσκου που ακούγεται διαγράφονται από τον κατάλογο αναπαραγωγής 
και εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ALL CLEAR.

Χρήση λειτουργιών τίτλων δίσκων
Μπορείτε να εισαγάγετε τους τίτλους δίσκων, οι οποίοι θα εµφανίζονται στην οθόνη. Με τον 
τρόπο αυτό, µπορείτε εύκολα να αναζητήσετε και να επιλέξετε το δίσκο που θέλετε να ακούσετε.

Εισαγωγή τίτλων δίσκων
Η λειτουργία εισαγωγής τίτλων δίσκων σας επιτρέπει να εισαγάγετε στο CD player 
πολλαπλών δίσκων µέχρι 100 τίτλους δίσκων µε µήκος µέχρι 10 χαρακτήρες (µε τον 
κατάλογο αναπαραγωγής ITS).
• Εάν παίζετε ένα δίσκο CD TEXT σε CD player συµβατό µε τη λειτουργία CD TEXT, δεν 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TITLE EDIT. Κι αυτό γιατί οι δίσκοι CD TEXT 
φέρουν ήδη εγγεγραµµένο τον τίτλο τους.

1. Παίξτε το δίσκο, του οποίου θέλετε να εισαγάγετε τον τίτλο.
Αγγίξτε το 8 ή 2 για να επιλέξετε ένα δίσκο.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το TITLE EDIT.

4. Αγγίξτε το ABC για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο χαρακτήρων.
Αγγίξτε το ABC επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στους ακόλουθους τύπους 
χαρακτήρων:
Αλφάβητο (Κεφαλαία), αριθµοί και σύµβολα – Αλφάβητο (µικρά) – Ευρωπαϊκά γράµµατα, 
όπως τα τονισµένα (π.χ. á, à, ä, ç)
• Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε αριθµούς και σύµβολα αγγίζοντας το πλήκτρο 123.

6. Αγγίξτε το 6 για να µετακινήσετε το δροµέα στην επόµενη θέση χαρακτήρα.
Μόλις εµφανιστεί το γράµµα που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο 6 για να µετακινήσετε το δροµέα 
στην επόµενη θέση και κατόπιν επιλέξτε το επόµενο γράµµα. Αγγίξτε το 4 για να 
µετακινηθείτε προς τα πίσω στην οθόνη.

7. Αγγίξτε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τον εισηγµένο τίτλο στη µνήµη.

8. Αγγίξτε το ESC για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
Σηµειώσεις
• Οι τίτλοι παραµένουν στη µνήµη ακόµη κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη θήκη και ανακαλούνται 
όταν επανατοποθετήσετε το δίσκο.

• Όταν έχουν πλέον αποθηκευτεί στη µνήµη δεδοµένα για 100 δίσκους, τα επόµενα δεδοµένα που 
θα αποθηκευτούν θα αντικαταστήσουν τα δεδοµένα του παλαιότερου σε σειρά δίσκου.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να 
επιλέξετε ένα γράµµα του 
αλφαβήτου.
Με κάθε άγγιγµα του 8 εµφανίζεται ένα γράµµα 
του αλφαβήτου µε τη σειρά A B C ... X Y Z και 
αριθµοί και σύµβολα µε τη σειρά 1 2 3 ... | } ¯ . 
Με κάθε άγγιγµα του πλήκτρου 2 τα γράµµατα 
εµφανίζονται µε την αντίστροφη σειρά, όπως 
Z Y X ... C B A.
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CD player πολλαπλών δίσκων
Εµφάνιση τίτλων δίσκων

Μπορείτε να εµφανίσετε τον τίτλο οποιουδήποτε δίσκου, αρκεί ο τίτλος αυτός να έχει 
εισαχθεί.

* Αγγίξτε το DISP.
Αγγίξτε το DISP επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
DISC LIST (κατάλογος δίσκων) – DiscTitle (τίτλος δίσκου)
Εάν επιλέξετε DiscTitle, στην οθόνη εµφανίζεται ο τίτλος του δίσκου που ακούγεται.
• Εάν ο τίτλος του δίσκου που ακούγεται δεν έχει εισαχθεί, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 

NO TITLE.

Χρήση των λειτουργιών CD TEXT

Τις λειτουργίες αυτές µπορείτε να τις χρησιµοποιήσετε µόνο µε ένα CD player συµβατό µε τη 
λειτουργία CD TEXT.
Μερικoί δίσκοι περιέχουν πληροφορίες κωδικοποιηµένες κατά την παραγωγή τους. Οι δίσκοι 
αυτοί µπορεί να περιέχουν πληροφορίες όπως είναι ο τίτλος του δίσκου, ο τίτλος του 
κοµµατιού, το όνοµα του καλλιτέχνη και ο χρόνος αναπαραγωγής, και ονοµάζονται δίσκοι CD 
TEXT. Μόνο αυτοί οι ειδικά κωδικοποιηµένοι δίσκοι CD TEXT υποστηρίζουν τις λειτουργίας 
που παρατίθενται παρακάτω.

Εµφάνιση τίτλων στους δίσκους CD TEXT

* Αγγίξτε το DISP.
Αγγίξτε το DISP επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
DISC LIST (κατάλογος δίσκων) – DiscTitle (τίτλος δίσκου) – DiscArtist (όνοµα καλλιτέχνη 
δίσκου) – TrackTitle (τίτλος κοµµατιού) – T.Artist (όνοµα καλλιτέχνη κοµµατιού)
• Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες εγγεγραµµένες σε κάποιο δίσκο CD TEXT, στην 
οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις του τύπου NO XXXX (π.χ., NO ARTIST= δεν υπάρχει όνοµα 
καλλιτέχνη).

Κύλιση τίτλων στην οθόνη
Η συγκεκριµένη συσκευή µπορεί να εµφανίζει στην οθόνη της µόνο τα πρώτα 19 γράµµατα 
του DiscTitle, DiscArtist, TrackTitle και T.Artist. Εάν οι εγγεγραµµένες πληροφορίες 
υπερβαίνουν τα 19 γράµµατα, µπορείτε να κυλίσετε το κείµενο προς τα αριστερά έτσι ώστε 
να δείτε το υπόλοιπο τµήµα του τίτλου.

* Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το DISP µέχρι να αρχίσει η κύλιση του τίτλου 
προς τα αριστερά.
Ο υπόλοιπος τίτλος θα εµφανιστεί στην οθόνη.

Επιλογή κοµµατιών από τον κατάλογο τίτλων
Η λειτουργία καταλόγου τίτλων κοµµατιών σας επιτρέπει να δείτε τον κατάλογο τίτλων 
κοµµατιών ενός δίσκου CD TEXT και να επιλέξετε ένα από αυτά για αναπαραγωγή.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το TRACK LIST.

2. Αγγίξτε το PREV ή το NEXT για εναλλαγή µεταξύ των καταλόγων τίτλων.

3. Αγγίξτε τον επιθυµητό τίτλο κοµµατιού.
Η επιλογή αυτή αρχίζει να αναπαράγεται.

Χρήση συµπίεσης και έµφασης µπάσων
Οι λειτουργίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε CD Player πολλαπλών δίσκων 
που τις υποστηρίζουν.
Με τις λειτουργίες COMP (συµπίεση) και DBE (δυναµική έµφαση µπάσων) µπορείτε να 
ρυθµίσετε την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου του CD player πολλαπλών δίσκων. Και οι δύο 
λειτουργίες επιτρέπουν τη ρύθµιση σε δύο επίπεδα. Η λειτουργία COMP εξισορροπεί την 
έξοδο των δυνατών και των χαµηλότερων ήχων σε µεγάλες εντάσεις. Η λειτουργία DBE 
ανεβάζει τα επίπεδα των µπάσων, έτσι ώστε ο ήχος να αποδίδεται πληρέστερος. Ακούστε 
κάθε αποτέλεσµα ρύθµισης κατά την επιλογή, και χρησιµοποιήστε αυτό που βελτιώνει 
περισσότερο την αναπαραγωγή του κοµµατιού ή του δίσκου που ακούτε.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το COMP.
• Αν το CD player πολλαπλών δίσκων δεν υποστηρίζει τις λειτουργίες COMP/DBE, η ένδειξη 

NO COMP εµφανίζεται όταν προσπαθείτε να τις επιλέξετε.

2. Πατήστε D για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση.
Αγγίξτε το D επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP OFF – DBE 1 – DBE 2
• Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση και κινώντας το joystick προς τα αριστερά 
ή προς τα δεξιά.

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 45  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



46

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α

∆έκτης DAB

Ακρόαση του δέκτη DAB

Η συσκευή αυτή µπορεί να ελέγξει ένα δέκτη DAB (GEX-P700DAB), ο οποίος πωλείται 
χωριστά.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη µπάντας
Επισηµαίνει σε ποια µπάντα είναι 
συντονισµένος ο δέκτης DAB.

� Αριθµητικός δείκτης προεπιλεγµένου 
σταθµού
Επισηµαίνει ποιος προεπιλεγµένος 
σταθµός έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη ετικέτας υπηρεσίας
Επισηµαίνει σε ποια υπηρεσία είναι 
συντονισµένος ο δέκτης DAB.

� ∆είκτης WTHR
Επισηµαίνει ότι λαµβάνεται τοπικό 
δελτίο καιρού.

� ∆είκτης ΑNNC
Επισηµαίνει ότι λαµβάνεται µια 
ανακοίνωση.

� Ένδειξη NEWS
Επισηµαίνει ότι λαµβάνονται ειδήσεις.

� ∆είκτης TRFC
Επισηµαίνει ότι λαµβάνεται µια 
ανακοίνωση σχετικά µε την κίνηση.

	 Ένδειξη TEXT
Επισηµαίνει ότι η τρέχουσα υπηρεσία 
που λαµβάνεται έχει δυναµική ετικέτα.


 Εµφάνιση καταλόγου προεπιλογών
Εµφανίζει τον κατάλογο προεπιλογών.

� Ένδειξη EXTRA
Επισηµαίνει ότι η τρέχουσα υπηρεσία 
που λαµβάνεται διαθέτει δευτερεύον 
στοιχείο υπηρεσίας.

� Ένδειξη ΝET
Εµφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία Service Follow (ακολουθία 
υπηρεσίας).

 ∆είκτης DAB
Εµφανίζεται όταν είναι δυνατή η λήψη 
DAB.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, 
συµβουλευθείτε τα εγχειρίδια χειρισµού του 
δέκτη DAB. Η ενότητα αυτή παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του 
δέκτη DAB οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο 
εγχειρίδιο χειρισµού του δέκτη DAB.
• Η συσκευή αυτή δεν διαθέτει τη λειτουργία 
φίλτρου γλώσσας.

• Με τη συσκευή αυτή, υπάρχουν στη διάθεσή 
σας τρεις πρόσθετες λειτουργίες: κατάλογος 
διαθεσίµων υπηρεσιών, αναζήτηση 
διαθέσιµων κωδικών PTY, αποθήκευση και 
ανάκληση δυναµικής ετικέτας.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το DAB για να επιλέξετε το δέκτη 
DAB.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Αγγίξτε το BAND για να επιλέξετε µια µπάντα.
Αγγίξτε επανειληµµένα το BAND µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µπάντα, DAB1, DAB2 ή 
DAB3.

4. Για να επιλέξετε µια υπηρεσία, αγγίξτε σύντοµα 4 ή 6.
• Μπορείτε να επιλέξετε µια υπηρεσία και κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή προς τα 
δεξιά.

5. Για να επιλέξετε ένα σύνολο, αγγίξτε συνεχόµενα το 4 ή 6 για ένα περίπου 
δευτερόλεπτο και µετά απελευθερώστε το.
• Μπορείτε να ακυρώσετε την αναζήτηση συνόλου µε σύντοµο άγγιγµα του 4 ή του 6.
• Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση συνόλου και κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά και κρατώντας το.

Σηµείωση
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

Παρουσίαση εξελιγµένων λειτουργιών του δέκτη DAB

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση της συχνότητας, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, η οθόνη επιστρέφει 
αυτόµατα στην εµφάνιση της συχνότητας.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.
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∆έκτης DAB

Αλλαγή της εµφάνισης της οθόνης DAB

* Αγγίξτε το DISP.
Αγγίξτε το DISP επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
P. CH LIST (κατάλογος προεπιλεγµένων σταθµών) – Service.L (ετικέτα υπηρεσίας) – 
Component (ετικέτα στοιχείου υπηρεσίας) – DLS (δυναµική ετικέτα) – Ensemble (ετικέτα 
συνόλου) – PTY (ετικέτα PTY)

Σηµείωση
• Όταν ένα στοιχείο υπηρεσίας δεν διαθέτει ετικέτα στοιχείου υπηρεσίας, δυναµική ετικέτα ή 
ετικέτα κωδικού ΡΤΥ, δεν είναι δυνατή η µετάβαση στις επιλογές Component, DLS και PTY.

Αποµνηµόνευση και ανάκληση ραδιοφωνικών 
συχνοτήτων
* Όταν βρείτε ένα σταθµό, τον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη, αγγίξτε 
συνεχόµενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών P 1 – P 6 µέχρι να 
σταµατήσει να αναβοσβήνει ο αριθµός προεπιλογής.
Ο αριθµός που αγγίξατε θα αναβοσβήσει στην ένδειξη προεπιλεγµένο αριθµού και στη 
συνέχεια θα παραµείνει αναµµένος. Ο επιλεγµένος σταθµός έχει αποθηκευτεί στη µνήµη.
Tην επόµενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγµένου σταθµού P 1 – P 6 ο 
ραδιοφωνικός σταθµός θα ανακληθεί από τη µνήµη.
• Όταν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας την οθόνη.

• Όταν τα πλήκτρα P 1 – P 6 δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε αγγίζοντας το 
DISP.

Σηµειώσεις
• Στη µνήµη µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι 18 σταθµοί, 6 για κάθε µια από τις τρεις µπάντες.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και το 8 και το 2 για να ανακαλέσετε σταθµούς που είναι 
αντιστοιχισµένοι στα πλήκτρα προεπιλογής P 1 – P 6.

• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του P. CH MEMO. Για να εµφανιστεί 
η ένδειξη P. CH MEMO, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.

Ρύθµιση διακοπής υποστήριξης ανακοινώσεων
1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το AS.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να επιλέξετε την επιθυµητή υποστήριξη 
ανακοινώσεων.
Αγγίξτε το 8 για να επιλέξετε ANNOUNCE (ανακοινώσεις). Αγγίξτε το 2 για να επιλέξετε 
WEATHER (τοπικό δελτόι καιρού).

3. Αγγίξτε το 6 για να ενεργοποιήσετε την επιλεγµένη διακοπή υποστήριξης 
ανακοινώσεων.
• Για να απενεργοποιήσετε την επιλεγµένη διακοπή υποστήριξης ανακοινώσεων, αγγίξτε 
το 4.

Λήψη εµβόλιµων πληροφοριών για την οδική κυκλοφορία και τις µεταφορές
1. Πατήστε TA/NEWS για να ενεργοποιήσετε τη λήψη εµβόλιµων ανακοινώσεων 
σχετικά µε την οδική κυκλοφορία και τις µεταφορές.
Η ένδειξη 6TRFC ή T εµφανίζεται στην οθόνη.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λήψη εµβόλιµων ανακοινώσεων σχετικά µε την οδική 
κυκλοφορία και τις µεταφορές, πατήστε ξανά TA/NEWS.

2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία διακοπής για λήψη εµβόλιµων ανακοινώσεων, 
πατήστε το πλήκτρο ΤΑ/NEWS κατά τη διάρκεια ης λήψης µιας ανακοίνωσης 
σχετικά µε την οδική κυκλοφορία ή τις µεταφορές. 

∆ιακοπή προγράµµατος για ειδήσεις
* Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TA/NEWS για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία διακοπής προγράµµατος για ειδήσεις.
Πατήστε TA/NEWS µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 6NEWS ή N.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής προγράµµατος για ειδήσεις, πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο ξανά το TA/NEWS.
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∆έκτης DAB

Επιλογή υπηρεσιών από τον κατάλογο διαθεσίµων 
υπηρεσιών

Η λειτουργία καταλόγου διαθέσιµων υπηρεσιών σας επιτρέπει να δείτε τον κατάλογο 
διαθέσιµων υπηρεσιών και να επιλέξετε µία από αυτές για λήψη, αν το σύνολο που 
λαµβάνεται τη στιγµή αυτή διαθέτει πολλαπλές υπηρεσίες.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το SL LIST.

2. Αγγίξτε το PREV ή το NEXT για εναλλαγή µεταξύ των καταλόγων διαθεσίµων 
υπηρεσιών.

3. Αγγίξτε την επιθυµητή διαθέσιµη υπηρεσία.
Η επιλογή αυτή αρχίζει να λαµβάνεται.

Αναζήτηση υπηρεσίας µε βάση τις διαθέσιµες 
πληροφορίες ΡΤΥ

Η λειτουργία αναζήτησης των διαθέσιµων PTY σας επιτρέπει να δείτε τον κατάλογο των 
διαθέσιµων κωδικών PTY του τρέχοντος συνόλου και να επιλέξετε έναν από αυτούς για 
λήψη.
• Αν στο τρέχον σύνολο δεν υπάρχει διαθέσιµος κωδικός PTY, δεν µπορείτε να επιλέξετε τη 
λειτουργία αναζήτησης διαθέσιµων κωδικών PTY.

• Η λειτουργία αναζήτησης διαθέσιµων κωδικών PTY διαφέρει από τη λειτουργία 
αναζήτησης κωδικού PTY. Με τη συσκευή αυτή, µπορείτε να εκτελέσετε µόνο την 
αναζήτηση διαθέσιµων κωδικών PTY.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το ΡΤΥ SEARCH.

2. Αγγίξτε το PREV ή το NEXT για εναλλαγή µεταξύ των καταλόγων διαθεσίµων 
κωδικών ΡΤΥ.

3. Αγγίξτε τον επιθυµητό διαθέσιµο κωδικό ΡΤΥ για να αρχίσει η αναζήτηση ΡΤΥ.
Ο δέκτης DAB λαµβάνει την επιθυµητή υπηρεσία PTY.

Σηµειώσεις
• Η µέθοδος ΡΤΥ που εµφανίζεται είναι µικρού εύρους. Η µέθοδος µεγάλου εύρους δεν µπορεί να 
επιλεγεί όταν η χρησιµοποιούµενη πηγή είναι ο δέκτης DAB.

• Αν δεν βρεθεί σταθµός που να εκπέµπει τον επιθυµητό τύπο προγράµµατος, στην οθόνη 
εµφανίζεται το µήνυµα NOT FOUND (δεν βρέθηκε) για 2 δευτερόλεπτα περίπου, και στη 
συνέχεια ο δέκτης DAB επιστρέφει στον προηγούµενο σταθµό.

Ενεργοποίηση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
στοιχείου υπηρεσίας
1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το PRI/2nd.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε την υπηρεσία που θέλετε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας υπηρεσίας 
(service follow)

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το SF.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας, αγγίξτε το 2.

Χρήση δυναµικής ετικέτας

Εµφάνιση δυναµικής ετικέτας
1. Πατήστε BACK/TEXT και κρατήστε το πατηµένο για να εµφανιστεί η δυναµική 
ετικέτα.
• Μπορείτε να ακυρώσετε την εµφάνιση δυναµικής ετικέτας πατώντας ESC ή BAND/ESC.
• Όταν δεν λαµβάνεται δυναµική ετικέτα, εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη NO TEXT.

2. Κινήστε το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ανάκληση των τριών 
πιο πρόσφατων δυναµικών ετικετών.
Κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά µετακινείστε ανάµεσα στην τρέχουσα 
και στις τρεις τελευταίες δυναµικές ετικέτες.
• Εάν δεν υπάρχει καµία δυναµική ετικέτα στη µνήµη, η οθόνη δεν αλλάζει.

Αποθήκευση και ανάκληση δυναµική ετικέτας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα από µέχρι έξι δυναµικές ετικέτες στα πλήκτρα 1 – 6.

1. Εµφανίστε στην οθόνη τη δυναµική ετικέτα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη 
µνήµη.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Εµφάνιση δυναµικής ετικέτας” σε αυτήν τη σελίδα.

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 1 – 6 και κρατήστε το πατηµένο για να γίνει η 
αποθήκευση της δυναµικής ετικέτας που έχετε επιλέξει.
Στην οθόνη εµφανίζεται ο αντίστοιχος αριθµός µνήµης και έτσι αποθηκεύεται η επιλεγµένη 
δυναµική ετικέτα στη µνήµη.
Την επόµενη φορά που θα πατήσετε το ίδιο πλήκτρο, µεταξύ των πλήκτρων 1 – 6 και ενώ 
έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία εµφάνισης δυναµικής ετικέτας, το αποθηκευµένο κείµενο 
θα ανακληθεί από τη µνήµη.
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Τηλεοπτικός δέκτης

Χρήση του τηλεοπτικού δέκτη
Η συσκευή αυτή µπορεί να ελέγξει έναν τηλεοπτικό δέκτη, ο οποίος πωλείται χωριστά.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, συµβουλευθείτε τα εγχειρίδια χειρισµού του 
τηλεοπτικού δέκτη. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του 
τηλεοπτικού δέκτη οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο χειρισµού του τηλεοπτικού 
δέκτη.

� Εµφάνιση καταλόγου προεπιλογών
Εµφανίζει τον κατάλογο προεπιλογών.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το TV για να επιλέξετε τον 
τηλεοπτικό δέκτη.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Αγγίξτε το BAND για να επιλέξετε µια µπάντα.
Αγγίξτε το BAND µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µπάντα, TV1 ή TV2.

4. Για να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισµό, αγγίξτε σύντοµα 4 ή 6.
Τα κανάλια αλλάζουν προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήµα προς βήµα.
• Μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση και κινώντας το joystick προς τα αριστερά 
ή προς τα δεξιά.

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη µπάντας
Επισηµαίνει σε ποια µπάντα είναι 
συντονισµένος ο τηλεοπτικός δέκτης.

� Αριθµητικός δείκτης προεπιλεγµένου 
σταθµού
Επισηµαίνει ποιος προεπιλεγµένος 
σταθµός έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη καναλιού
Επισηµαίνει σε ποιο κανάλι είναι 
συντονισµένος ο τηλεοπτικός δέκτης.

5. Για να εκτελέσετε αυτόµατη αναζήτηση σταθµών, αγγίξτε συνεχόµενα το 4 ή 6 
για ένα περίπου δευτερόλεπτο και µετά απελευθερώστε το.
Ο δέκτης θα κάνει σάρωση των καναλιών µέχρι να βρεθεί ένας σταθµός αρκετά ισχυρός 
ώστε η λήψη να είναι καλή.
• Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόµατη αναζήτηση µε σύντοµο άγγιγµα του 4 ή του 6.
• Αγγίζοντας συνεχόµενα το 4 ή το 6, µπορείτε να υπερπηδήσετε κανάλια εκποµπής. Η 
αυτόµατη αναζήτηση ξεκινάει µόλις αφήσετε τα πλήκτρα.

• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτόµατη αναζήτηση και κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά και κρατώντας το.

Σηµείωση
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

Παρουσίαση εξελιγµένων λειτουργιών του τηλεοπτικού 
δέκτη

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην τηλεοπτική εικόνα, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 περίπου δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει 
αυτόµατα στην τηλεοπτική εικόνα.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 49  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



50

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α

Τηλεοπτικός δέκτης

Αποµνηµόνευση και ανάκληση τηλεοπτικών σταθµών
Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών P01 – P12, µπορείτε 
εύκολα να αποµνηµονεύσετε µέχρι δώδεκα σταθµούς για να τις ανακαλείτε αργότερα µε το 
πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου.

* Όταν βρείτε ένα σταθµό, τον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη, αγγίξτε 
συνεχόµενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών P01 – P12 µέχρι να 
σταµατήσει να αναβοσβήνει ο αριθµός προεπιλογής.
Ο αριθµός που αγγίξατε θα αναβοσβήσει στην ένδειξη προεπιλεγµένο αριθµού και στη 
συνέχεια θα παραµείνει αναµµένος. Ο επιλεγµένος σταθµός έχει αποθηκευτεί στη µνήµη.
Tην επόµενη φορά που θα πατήσετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγµένου σταθµού P01 – P12 ο 
σταθµός θα ανακληθεί από τη µνήµη.
• Για εναλλαγή ανάµεσα στα πλήκτρα P01 – P06 και P07 – P12, αγγίξτε το PREV ή το NEXT.
• Όταν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας την οθόνη.

• Όταν τα πλήκτρα P01 – P06 και P07 – P12 δεν εµφανίζονται, µπορείτε να τα εµφανίσετε 
αγγίζοντας το DISP.

Σηµειώσεις
• Στη µνήµη µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι 24 σταθµοί, 12 για κάθε µια από τις δύο τηλεοπτικές 
µπάντες.

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε και τα πλήκτρα 8 και 2 για να ανακαλέσετε σταθµούς 
αποθηκευµένους στα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών P01 – P12.

• Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες και µε τη χρήση του P. CH MEMO. Για να εµφανιστεί 
η ένδειξη P. CH MEMO, αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION.

Αποθήκευση των ισχυρότερων σταθµών διαδοχικά
1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το BSSM.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSSM.
Η ένδειξη BSSM αρχίζει ν' αναβοσβήνει. Όσο αναβοσβήνει η ένδειξη BSSM, οι 12 σταθµοί 
µε το ισχυρότερο σήµα αποθηκεύονται µε τη σειρά από τον ασθενέστερο προς τα πάνω. 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ένδειξη BSSM εξαφανίζεται.
• Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, αγγίξτε το 2.

Σηµείωση
• Η αποθήκευση σταθµών µε τη λειτουργία BSSM µπορεί να υπερκαλύψει τους σταθµούς που 
έχουν αποθηκευτεί µε τη χρήση των πλήκτρων P01 – P12.

Επιλογή της οµάδας χωρών
1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το COUNTRY.

2. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να επιλέξετε την οµάδα χωρών.
Πατήστε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η οµάδα χωρών που θέλετε.
COUNTRY 1 (κανάλι CCIR) – COUNTRY 2 (κανάλι Ιταλίας) – COUNTRY 3 (κανάλι 
Μεγ.Βρετανίας) – COUNTRY 4 (κανάλι OIRT)

DVD player

Αναπαραγωγή δίσκου
Η συσκευή αυτή µπορεί να ελέγξει ένα DVD player ή ένα DVD player πολλαπλών δίσκων, το 
οποίο πωλείται χωριστά.
Για λεπτοµέρειες που αφορούν τη λειτουργία, συµβουλευθείτε τα εγχειρίδια χειρισµού του 
DVD player ή του DVD player πολλαπλών δίσκων. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε τις λειτουργίες DVD, οι οποίες διαφέρουν από αυτές που περιλαµβάνονται στο 
εγχειρίδιο χειρισµού του DVD player ή του DVD player πολλαπλών δίσκων.
• Επιλέξτε για το τηλεχειριστήριο τη ρύθµιση που είναι κατάλληλη για το χειρισµό DVD 

player. (Βλ. σελ. 64.)
• Αλλάξτε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σε DVD για να χειριστείτε το DVD player µε το 
τηλεχειριστήριο. (Βλ. σελ. 17.)

� Ένδειξη αριθµού τίτλου
Εµφανίζει τον τίτλο που παίζει κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD.

� Ένδειξη αριθµού κεφαλαίου/κοµµατιού
Επισηµαίνει το κεφάλαιο/κοµµάτι που ακούγεται.

� Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Επισηµαίνει τον χρόνο που έχει περάσει µέχρι τώρα από το τρέχον κεφάλαιο/κοµµάτι.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το S-DVD για να επιλέξετε το DVD 
player.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εµφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.
3. Για να περάσετε στο προηγούµενο ή στο επόµενο κεφάλαιο/κοµµάτι, αγγίξτε 
σύντοµα το πλήκτρο 4 ή 6.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο κεφάλαιο/κοµµάτι και 
κινώντας το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 
Όταν χρησιµοποιείτε το joystick του τηλεχειριστηρίου, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του 
τηλεχειριστηρίου σε AVH. (Βλ. σελ. 17.)

� Εικονίδιο πηγής
Επισηµαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

� Ένδειξη τύπου δίσκου
Εµφανίζει τον τύπο του δίσκου που παίζει 
σε δεδοµένη στιγµή.

� Ένδειξη αριθµού δίσκου
Εµφανίζει το δίσκο που παίζει σε 
δεδοµένη στιγµή όταν χρησιµοποιείτε 
DVD player πολλαπλών δίσκων.
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4. Για να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, αγγίξτε 
συνεχόµενα το 4 ή το 6 για ένα περίπου δευτερόλεπτο και µετά απελευθερώστε 
το.
• Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω και 
κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά. 
Όταν χρησιµοποιείτε το joystick του τηλεχειριστηρίου, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του 
τηλεχειριστηρίου σε AVH. (Βλ. σελ. 17.)

Σηµείωση
• Αν δεν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για 30 δευτερόλεπτα, η απόκρυψή τους 
θα γίνει αυτόµατα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του DVD player

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στο τηλεχειριστήριο. Για να εκτελέσετε αυτή τη 
λειτουργία, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σε DVD. (Βλ. σελ. 17.)

* Πατήστε REAR.S για να ενεργοποιήσετε το DVD player.
• Για να απενεργοποιήσετε το DVD player, πατήστε ξανά REAR.S.

Επιλογή ενός δίσκου
Τη λειτουργία αυτή µπορείτε να την εκτελέσετε µόνο αν υπάρχει στη µονάδα αυτή 
συνδεδεµένο DVD player πολλαπλών δίσκων.

* Αγγίξτε το 8 ή το 2 για να επιλέξετε ένα δίσκο.
• Μπορείτε να µετακινηθείτε προς τα εµπρός ή προς τα πίσω σε άλλο δίσκο και κινώντας το 

joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 
Όταν χρησιµοποιείτε το joystick του τηλεχειριστηρίου, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του 
τηλεχειριστηρίου σε AVH. (Βλ. σελ. 17.)

• Μπορείτε να επιλέξετε ένα δίσκο και πατώντας το BACK ή το ENTERTAINMENT στο 
τηλεχειριστήριο όταν ο επιλεγµένος τρόπος λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι DVD.

Παρουσίαση εξελιγµένων στοιχείων χειρισµού του DVD 
player

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το FUNCTION για να εµφανιστούν τα 
ονόµατα των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόµατη επιστροφή 
στην οθόνη αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD µε PBC, η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη για χειρισµό.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το REPEAT.

2. Αγγίξτε 4 ή 6 για να επιλέξετε το εύρος αναπαραγωγής.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DVD video
• TITLE – Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου
• CHAPTER – Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου
• DISC – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Video CD ή CD
• TRACK – Επανάληψη του τρέχοντος κοµµατιού
• DISC – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου

Σηµειώσεις
• Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλο δίσκο, το εύρος 
αναπαραγωγής αλλάζει σε DISC (επανάληψη τρέχοντος δίσκου).

• Εάν εκτελέσετε αναζήτηση µουσικών κοµµατιών ή γρήγορη µετακίνηση προς τα εµπρός ή προς 
τα πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TRACK (επανάληψη ενός κοµµατιού), ο τρόπος 
επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει σε DISC (επανάληψη δίσκου).

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.
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DVD player

Παύση αναπαραγωγής δίσκου
1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το PAUSE.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την παύση.
• Για να απενεργοποιήσετε την παύση, αγγίξτε το 2.

Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά
Τη λειτουργία αυτή µπορείτε να την εκτελέσετε µόνο κατά την αναπαραγωγή CD.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το RANDOM.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.
Tα κοµµάτια αναπαράγονται µε τυχαία σειρά.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, αγγίξτε το 2.

Αυτόµατη αναζήτηση των κοµµατιών ενός δίσκου
Τη λειτουργία αυτή µπορείτε να την εκτελέσετε µόνο κατά την αναπαραγωγή CD.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και FUNCTION και στη συνέχεια το SCAN.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Ακούγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κοµµάτι.

3. Όταν βρείτε το κοµµάτι που θέλετε, αγγίξτε το 2 για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία σάρωσης.

Χρήση καταλόγων αναπαραγωγής ITS

• Τις λειτουργίες αυτές µπορείτε να τις εκτελέσετε µόνο αν υπάρχει στη µονάδα αυτή 
συνδεδεµένο DVD player πολλαπλών δίσκων.

• Η λειτουργία αυτή διαφέρει λίγο από την αναπαραγωγή ITS σε CD player πολλαπλών 
δίσκων. Στο DVD player πολλαπλών δίσκων, η αναπαραγωγή ITS εφαρµόζεται µόνο στην 
αναπαραγωγή CD. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση καταλόγων 
αναπαραγωγής ITS” στη σελίδα 43.

Ρυθµίσεις ήχου

Εισαγωγή ρυθµίσεων ήχου

Σηµαντικό
Αν ο πολυκάναλος επεξεργαστής (DEQ-P7000) είναι συνδεδεµένος στη συσκευή αυτή, η 
λειτουργία ηχητικών ρυθµίσεων θα αλλάξει και θα εµφανιστεί το µενού ηχητικών ρυθµίσεων 
του πολυκάναλου επεξεργαστή. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα “Παρουσίαση των 
ρυθµίσεων DSP” στη σελίδα 56. 

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το AUDIO για να εµφανιστούν τα ονόµατα 
των ηχητικών λειτουργιών.
Τα ονόµατα ηχητικών λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν 
φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία EQ-EX, και µόνο όταν η λειτουργία EQ-EX είναι 
ενεργοποιηµένη και η καµπύλη CUSTOM είναι επιλεγµένη ως καµπύλη ισοσταθµιστή, 
µπορείτε να περάσετε στις επιλογές BASS και TREBLE.

• Μόνο όταν η ρύθµιση του ελεγκτή subwoofer είναι PREOUT FULL εµφανίζεται η ένδειξη 
NON FADING αντί για την ένδειξη SUB WOOFER. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθµιση της 
πίσω εξόδου και του ελεγκτή subwoofer” στη σελίδα 66.)

• Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δεν µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLA.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση κάθε πηγής, πατήστε ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε την ηχητική λειτουργία µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, η οθόνη επιστρέφει 
αυτόµατα στην εµφάνιση της ηχητικής πηγής.

� Ένδειξη Audio
Επισηµαίνει τα ονόµατα των ηχητικών 
λειτουργιών.
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Ρυθµίσεις ήχου

Χρήση της ρύθµισης ισορροπίας
Μπορείτε να επιλέξετε µια ρύθµιση Fader/ισορροπίας που να παρέχει ιδανικές ακουστικές 
συνθήκες σε όλες τις θέσεις του οχήµατος.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το FAD/BAL.
• Όταν η ρύθµιση της πίσω εξόδου είναι REAR SP SUB. W, η ένδειξη BALANCE 
εµφανίζεται αντί για την ένδειξη FAD/BAL. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθµιση της πίσω 
εξόδου και του ελεγκτή subwoofer” στη σελίδα 66.

2. Αγγίξτε το 8 ή 2 για να ρυθµίσετε την ισορροπία ανάµεσα στα µπροστινά και τα 
πίσω ηχεία.
Με κάθε άγγιγµα ενός από τα πλήκτρα 8 ή 2 η ισορροπία των µπροστινών και των πίσω 
ηχείων µεταφέρεται προς τα εµπρός ή προς τα πίσω.
Η ένδειξη FRONT:15 – REAR:15 εµφανίζεται καθώς η ισορροπία µπροστινών/πίσω ηχείων 
µετακινείται από εµπρός προς τα πίσω.
• FR:00 είναι η σωστή ρύθµιση όταν χρησιµοποιούνται µόνο δύο ηχεία.
• Όταν η ρύθµιση της πίσω εξόδου είναι REAR SP SUB. W, δεν µπορείτε να προσαρµόσετε 
την ισορροπία µεταξύ των εµπρός και των πίσω ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθµιση 
της πίσω εξόδου και του ελεγκτή subwoofer” στη σελίδα 66.

3. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 4 ή 6 για να ρυθµίσετε την ισορροπία ανάµεσα στα 
αριστερά και τα δεξιά ηχεία.
Με κάθε άγγιγµα ενός από τα πλήκτρα 4 ή 6 η ισορροπία ανάµεσα στα αριστερά και τα δεξιά 
ηχεία µετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Η ένδειξη LEFT:09 – RIGHT:09 εµφανίζεται καθώς η ισορροπία αριστερών/δεξιών ηχείων 
µετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά.

Χρήση του ισοσταθµιστή
Με τον ισοσταθµιστή, µπορείτε να ρυθµίσετε την ισοστάθµιση για να προσαρµοστεί µε τον 
επιθυµητό τρόπο στα ακουστικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

Ανάκληση καµπυλών ισοσταθµιστή
Υπάρχουν έξι αποθηκευµένες καµπύλες ισοσταθµιστή, τις οποίες µπορείτε να ανακαλέσετε 
εύκολα οποιαδήποτε στιγµή. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος των καµπυλών 
ισοσταθµιστή:

Ένδειξη στην οθόνη Καµπύλη ισοσταθµιστή
SUPER BASS Με ενισχυµένα µπάσα
POWERFUL Ισχυρή
NATURAL Φυσική
VOCAL Φωνητική
CUSTOM Εξατοµικευµένη
FLAT Επίπεδη

• CUSTOM είναι µια προσαρµοσµένη καµπύλη ισοσταθµιστή που εσείς δηµιουργείτε.
• Μια ξεχωριστή καµπύλη CUSTOM µπορεί να δηµιουργηθεί για κάθε πηγή. Αν κάνετε 
ρυθµίσεις, οι ρυθµίσεις αυτές της καµπύλης ισοσταθµιστή αποθηκεύονται στη θέση 
CUSTOM.

• Όταν είναι επιλεγµένη η καµπύλη FLAT δεν γίνονται προσθήκες ή διορθώσεις στον ήχο. 
Αυτό είναι χρήσιµο όταν θέλετε να ελέγξετε το αποτέλεσµα των καµπυλών ισοσταθµιστή 
ενεργοποιώντας εναλλάξ την καµπύλη FLAT και µια ρυθµισµένη καµπύλη ισοσταθµιστή.

* Πατήστε EQ για να επιλέξετε τον ισοσταθµιστή.
Πατήστε EQ επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες καµπύλες ισοσταθµιστή:
SUPER BASS – POWERFUL – NATURAL – VOCAL – CUSTOM – EQ FLAT

Ρύθµιση καµπυλών ισοσταθµιστή
Μπορείτε να ρυθµίσετε την επιλεγµένη καµπύλη ισοσταθµιστή όπως επιθυµείτε. Οι 
ρυθµίσεις της καµπύλης ισοσταθµιστή αποθηκεύονται ως CUSTOM.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε την κεντρική συχνότητα και τον παράγοντα Q (χαρακτηριστικά 
καµπύλης) για κάθε επιλεγµένη µπάντα συχνοτήτων (LOW/MID/HIGH).

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το EQ MENU.

2. Αγγίξτε το 8 ή το 2 για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή του 2 γίνεται επιλογή στοιχείου µε την ακόλουθη σειρά:
BAND (περιοχές) – LEVEL (στάθµη ισοστάθµισης) – FREQUENCY (κεντρική συχνότητα) – 
Q. FACTOR (παράγοντας Q)

3. Αγγίξτε 4 ή 6 για να επιλέξετε την περιοχή ισοσταθµιστή που θέλετε να 
ρυθµίσετε.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή περιοχής ισοσταθµιστή µε την ακόλουθη 
σειρά:
LOW (χαµηλή) – MID (µέση) – HIGH (υψηλή)

4. Αγγίξτε το 2 και στη συνέχεια το 4 ή το 6 για να ρυθµίσετε τη στάθµη της 
περιοχής ισοστάθµισης.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 η στάθµη της περιοχής ισοστάθµισης αυξάνεται ή µειώνεται.
+6 – –6 εµφανίζεται καθώς η στάθµη αυξάνεται ή ελαττώνεται.

Στάθµη (dB)

Κεντρική συχνότητα Συχνότητα (Hz)
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Ρυθµίσεις ήχου
5. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 4 ή 2 για να επιλέξετε 
την επιθυµητή συχνότητα.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή συχνότητα.
Low (Χαµηλή): 40 – 80 – 100 – 160 (Hz)
Mid (Μέση): 200 – 500 – 1k – 2k (Hz)
High (Υψηλή): 3.15k – 8k – 10k – 12.5k (Hz)

6. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 4 ή 2 για να επιλέξετε 
τον επιθυµητό παράγοντα Q.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη ο παράγοντας Q που θέλετε.
2W – 1W – 1N – 2N

Σηµείωση
• Αν κάνετε ρυθµίσεις, ενηµερώνεται η καµπύλη CUSTOM.

Ρύθµιση µπάσων και πρίµων
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις µπάσων και πρίµων.
• Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία EQ-EX, και µόνο όταν η λειτουργία EQ-EX είναι 
ενεργοποιηµένη και η καµπύλη CUSTOM είναι επιλεγµένη ως καµπύλη ισοσταθµιστή, 
µπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις µπάσων και πρίµων. Ανατρέξτε στην ενότητα 
“Αντιστάθµιση των κσµπυλών ισοσταθµιστή (EQ-EX)” στη σελίδα 55.)

Ρύθµιση µπάσων
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συχνότητα αποκοπής και το επίπεδο µπάσων.
• Αν η λειτουργία SFEQ έχει ρυθµιστεί στη θέση FRΟΝT1, η ρύθµιση µπάσων επηρεάζει 
µόνο την πίσω έξοδο: η µπροστινή έξοδος δεν µπορεί να ρυθµιστεί. Ανατρέξτε στην 
ενότητα “Ρύθµιση του ισοσταθµιστή εστίασης ήχου (SFEQ)” στη σελίδα 56.)

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το BASS.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή συχνότητα.
40 – 63 – 100 – 160 (Hz)

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να ρυθµίσετε το επίπεδο των µπάσων.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή 2 αυξάνεται ή µειώνεται το επίπεδο των µπάσων. 
Οι ενδείξεις +6 – –6 εµφανίζονται καθώς αυξάνεται ή ελαττώνεται το επίπεδο.

Ρύθµιση πρίµων
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συχνότητα αποκοπής και το επίπεδο πρίµων.
• Αν η λειτουργία SFEQ έχει ρυθµιστεί στη θέση FRΟΝT1 ή FRΟΝT2, η ρύθµιση πρίµων 
επηρεάζει µόνο τη µπροστινή έξοδο: η πίσω έξοδος δεν µπορεί να ρυθµιστεί. Ανατρέξτε 
στην ενότητα “Ρύθµιση του ισοσταθµιστή εστίασης ήχου (SFEQ)” στη σελίδα 56.)

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το TREBLE.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή συχνότητα.
2.5k – 4k – 6.3k – 10k (Hz)

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να ρυθµίσετε το επίπεδο των πρίµων.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή 2 αυξάνεται ή µειώνεται το επίπεδο των πρίµων. 
Οι ενδείξεις +6 – –6 εµφανίζονται καθώς αυξάνεται ή ελαττώνεται το επίπεδο.

Ρύθµιση έντασης
Η λειτουργία ρύθµισης έντασης ήχου αντισταθµίζει τις ατέλειες στις χαµηλές και υψηλές 
περιοχές του ήχου σε χαµηλή ένταση.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το LOUDNESS.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έντασης.
• Για να απενεργοποιήσετε την ένταση, αγγίξτε το 2.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε το επίπεδο που θέλετε.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή επιπέδου µε την ακόλουθη σειρά:
LOW (χαµηλό) – MID (µέσο) – HIGH (υψηλό)

Χρήση εξόδου subwoofer

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισµένη µε µια έξοδο subwoofer η οποία µπορεί να ενεργοποιηθεί 
ή να απενεργοποιηθεί.
• Όταν η έξοδος του subwoofer είναι ενεργοποιηµένη (ON), µπορείτε να ρυθµίσετε τη 
συχνότητα αποκοπής και τη στάθµη εξόδου του subwoofer.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το SUB WOOFER.
• Όταν η ρύθµιση του ελεγκτή subwoofer είναι PREOUT FULL, δεν µπορείτε να επιλέξετε 

SUB WOOFER.

2. Αγγίξτε το 6 για να ενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer.
• Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer, αγγίξτε 4.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 4 ή 2 για να επιλέξετε τη 
φάση εξόδου subwoofer.
Αγγίξτε το πλήκτρο 6 για να επιλέξετε την κανονική φάση και θα εµφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη NORMAL. Αγγίξτε το 4 για να επιλέξετε την αντίστροφη φάση, και στην οθόνη 
εµφανίζεται η ένδειξη REVERSE.
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4. Αγγίξτε το 2 και στη συνέχεια το 4 ή το 6 για να ρυθµίσετε τη στάθµη εξόδου 
του subwoofer.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή 6 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη εξόδου του subwoofer. 
+6 – –6 εµφανίζεται καθώς η στάθµη αυξάνεται ή ελαττώνεται.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 4 ή 2 για να επιλέξετε 
την επιθυµητή συχνότητα αποκοπής.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή των συχνοτήτων αποκοπής µε την ακόλουθη 
σειρά:
50 – 80 – 125 (Hz)
Μόνο συχνότητες χαµηλότερες από αυτές του επιλεγµένου πεδίου εξάγονται από το 
subwoofer.

Χρήση εξόδου µη εξασθένισης
Όταν η έξοδος µη εξασθένισης είναι ενεργοποιηµένη, το ακουστικό σήµα δεν περνάει από το 
φίλτρο χαµηλής διόδου της συσκευής (για το subwoofer), αλλά εξάγεται µέσω της εξόδου 
RCA.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το NON FADING.
• Όταν η ρύθµιση του ελεγκτή subwoofer είναι PREOUT FULL, δεν µπορείτε να επιλέξετε 

NON FADING. (Βλ. σελ. 66.)

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 για να ενεργοποιήσετε την έξοδο µη εξασθένισης.
• Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο µη εξασθένισης, αγγίξτε το 2.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να ρυθµίσετε τη στάθµη εξόδου µη εξασθένισης.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή 6 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη µη εξασθένισης. 
+6 – –6 εµφανίζεται καθώς η στάθµη αυξάνεται ή ελαττώνεται.

Χρήση φίλτρου υψηλής διόδου
Εάν δεν θέλετε να παράγονται χαµηλές συχνότητες από την περιοχή συχνοτήτων εξόδου του 
Subwoofer από τα µπροστινά ή τα πίσω ηχεία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία HPF (φίλτρο 
υψηλής διόδου). Από τα µπροστινά και τα πίσω ηχεία εξάγονται µόνο υψηλότερες 
συχνότητες από εκείνες της επιλεγµένης περιοχής.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο HPF.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο υψηλής διόδου.
• Για να απενεργοποιήσετε το φίλτρο υψηλής διόδου, αγγίξτε το 2.

4. Αγγίξτε το 4 ή 6 για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή των συχνοτήτων αποκοπής µε την ακόλουθη 
σειρά:
50 – 80 – 125 (Hz)

Σηµείωση
• Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση SFEQ, η λειτουργία HPF απενεργοποιείται αυτόµατα. Αν 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HPF µετά την επιλογή της ρύθµισης SFEQ, µπορείτε να 
συνδυάσετε τις λειτουργίες HPF και SFEQ.

Ρύθµιση στάθµης ήχου πηγής
Η λειτουργία SLA (ρύθµιση στάθµης ήχου πηγής) σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ένταση του 
ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις µεγάλες αυξοµειώσεις της έντασης κατά την αλλαγή 
από τη µια πηγή στην άλλη.
• Οι ρυθµίσεις βασίζονται στο επίπεδο έντασης των FM, που παραµένει αµετάβλητο.

1. Συγκρίνετε την ένταση των FM µε την ένταση της πηγής που θέλετε να ρυθµίσετε.
2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο SLA. 

4. Αγγίξτε το 8 ή 2 για να ρυθµίσετε τη στάθµη έντασης ήχου πηγής.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή 2 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη έντασης ήχου πηγής. Η ένδειξη 
+4 – –4 εµφανίζεται καθώς η ένταση ήχου της πηγής αυξάνεται ή µειώνεται.

Σηµειώσεις
• Η ένταση ήχου των MW/LW µπορεί κι αυτή να ρυθµιστεί µε τη λειτουργία ρύθµισης ήχου πηγής.
• Η αναπαραγωγή Video CD, CD και MP3 ρυθµίζεται αυτόµατα στην ίδια ένταση.
• Η αναπαραγωγή DVD και το προαιρετικό DVD player πολλαπλών δίσκων ρυθµίζονται αυτόµατα 
στην ίδια ένταση.

• Η ένταση του ήχου της εξωτερικής µονάδας 1 και της εξωτερικής µονάδας 2 ρυθµίζεται αυτόµατα 
στην ίδια στάθµη.

• Οι πηγές AUX (βοηθητική συσκευή) και AV (είσοδος εικόνας) ρυθµίζονται αυτόµατα στην ίδια 
ένταση.

Αντιστάθµιση των κσµπυλών ισοσταθµιστή (EQ-EX)

Η λειτουργία EQ-EX παρέχει αντιστάθµιση για κάθε καµπύλη ισοσταθµιστή. Επιπλέον, 
µπορείτε να ρυθµίσετε τα µπάσα και τα πρίµα ξεχωριστά για κάθε πηγή όταν είναι επιλεγµένη 
η καµπύλη CUSTOM.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα τις λειτουργίες EQ-EX και SFEQ.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το SFEQ/EQ-EX και στη συνέχεια το EQ-EX.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία EQ-EX.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής EQ-EX, αγγίξτε το 2.
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Ρυθµίσεις ήχου

Ρύθµιση του ισοσταθµιστή εστίασης ήχου (SFEQ)

Η εκκαθάριση της ηχητικής εικόνας φωνητικών και οργάνων επιτρέπει την εύκολη 
διαβάθµιση ενός φυσικού, ευχάριστου ηχητικού περιβάλλοντος Ακόµα µεγαλύτερη ηχητική 
απόλαυση επιτυγχάνεται αν οι θέσεις επιλεγούν µε προσοχή. Η ρύθµιση FRONT1 ενισχύει 
τα πρίµα στην µπροστινή έξοδο και τα µπάσα στην πίσω έξοδο. Η ρύθµιση FRONT2 ενισχύει 
τα πρίµα και τα µπάσα στην µπροστινή έξοδο και τα µπάσα στην πίσω έξοδο. (Η ενίσχυση 
των µπάσων είναι η ίδια για εµπρός και πίσω.) Για τα FRONT1 και FRONT2 η ρύθµιση H 
παρέχει πιο έντονο αποτέλεσµα από τη ρύθµιση L.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα τις λειτουργίες EQ-EX και SFEQ.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το SFEQ/EQ-EX και στη συνέχεια το SFEQ.

3. Αγγίξτε το 8 ή το 2 για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση SFEQ.
Αγγίξτε το 8 ή το 2 επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις:
SFEQ OFF (απενεργοποιηµένη) – FRONT1-H (εµπρός 1 – υψηλή) – FRONT1-L (εµπρός 1 
- χαµηλή) – FRONT2-H (εµπρός 2 - υψηλή) – RONT2-L (εµπρός 2 - χαµηλή) – CUSTOM 
(εξατοµικευµένη)

4. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή θέση.
LEFT (αριστερά) – CENTER (κέντρο) – RIGHT (δεξιά)

Σηµειώσεις
• Αν ρυθµίσετε τα µπάσα ή τα πρίµα, στη θέση CUSTOM αποµνηµονεύεται µια λειτουργία SFEQ 
στην οποία τα µπάσα και τα πρίµα είναι ρυθµισµένα σύµφωνα µε τις προσωπικές σας 
προτιµήσεις.

• Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση SFEQ, η λειτουργία HPF απενεργοποιείται αυτόµατα. Αν 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HPF µετά την επιλογή της ρύθµισης SFEQ, µπορείτε να 
συνδυάσετε τις λειτουργίες HPF και SFEQ.

Ψηφιακός επεξεργαστής σήµατος

Παρουσίαση των ρυθµίσεων DSP

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα αυτή για τον έλεγχο ενός πολυκάναλου 
επεξεργαστή (DEQ-P7000) που πωλείται ξεχωριστά.
Με την εκτέλεση των ρυθµίσεων/προσαρµογών που ακολουθούν µε τη σειρά, µπορείτε να 
δηµιουργήσετε χωρίς κόπο ένα ηχητικό περιβάλλον ρυθµισµένο µε ακρίβεια.

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το AUDIO για να εµφανιστούν τα ονόµατα 
των λειτουργιών DSP.
Τα ονόµατα λειτουργιών DSP εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δεν µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLA.
• Όταν παίζετε κάτι άλλο εκτός από δίσκο DVD, δεν µπορείτε να περάσετε στη λειτουργία 

D. R. C ή DUAL MONO.
• Όταν δεν είναι ενεργή ούτε η επιλογή FRONT-L ούτε η FRONT-R στη λειτουργία 

POSITION, δεν µπορείτε να περάσετε στη ρύθµιση TIME ALIGN.
• Όταν δεν είναι επιλεγµένη καµιά από τις καµπύλες CUSTOM1 ή CUSTOM2 ως καµπύλη 
ισοσταθµιστή, δεν µπορείτε να περάσετε στη ρύθµιση PEQ.

• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση κάθε πηγής, πατήστε ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία DSP µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, η οθόνη επιστρέφει 
αυτόµατα στην εµφάνιση της πηγής.

1. Προσαρµογή της ρύθµισης ηχείων
2. Χρήση του επιλογέα θέσης
3. Ρύθµιση της χρονικής ευθυγράµµισης
4. Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων µε 
τη χρήση ενός τόνου δοκιµής

5. Επιλογή συχνότητας αποκοπής
6. Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων
7. Ρύθµιση του παραµετρικού ισοσταθµιστή 
τριών περιοχών συχνοτήτων

� Εµφάνιση DSP
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών 
DSP.
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Ψηφιακός επεξεργαστής σήµατος

Χρήση του ελέγχου ηχητικού περιβάλλοντος
Η λειτουργία SFC δηµιουργεί την αίσθηση µιας ζωντανής εκτέλεσης.
• Ανάλογα µε το περιβάλλον όπου γίνεται η εκτέλεση, οι ακουστικές ιδιότητες διαφέρουν και 
εξαρτώνται από την έκταση και το σχήµα του χώρου, µέσα στον οποίο κινούνται τα ηχητικά 
κύµατα, καθώς και από τον τρόπο, µε τον οποίο οι ήχοι ανακλώνται στη σκηνή, τα 
τοιχώµατα, τα δάπεδα και τις οροφές. Σε µια ζωντανή εκτέλεση, ακούτε µουσική σε τρία 
στάδια: άµεσος ήχος, αρχικές ανακλάσεις, και µεταγενέστερες ανακλάσεις, ή αντηχήσεις. 
Οι παράγοντας αυτοί είναι προγραµµατισµένοι στο κύκλωµα SFC για την αναπαραγωγή 
των ακουστικών ιδιοτήτων διαφόρων επιλογών εκτέλεσης.

1. Πατήστε EQ-EX και κρατήστε το πατηµένο για να περάσετε στη λειτουργία SFC.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο FUNCTION µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη SFC.
• Για να περάσετε στη λειτουργία ισοσταθµιστή, πατήστε ξανά το EQ και κρατήστε το 
πατηµένο.

2. Πατήστε EQ για να επιλέξετε τη λειτουργία SFC που θέλετε.
Πατήστε EQ επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες λειτουργίες:
MUSICAL (µιούζικαλ) – DRAMA (δράµα) – ACTION (δράση) – JAZZ (τζαζ) – HALL 
(αίθουσα συναυλιών) – CLUB (κέντρο διασκέδασης) – OFF (απενεργοποιηµένο)

Σηµείωση
• Αν η πηγή είναι ήχος δύο καναλιών LPCM ή ήχος δύο καναλιών Dolby Digital και επιλέξετε εφέ 

SFC που είναι κατάλληλα περισσότερο για ήχο 5.1 καναλιών (π.χ., MUSICAL, DRAMA ή 
ACTION), σας συνιστούµε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic. Αντίθετα, όταν 
επιλέγετε εφέ SFC που προορίζονται για χρήση µε ήχο δύο καναλιών (π.χ., JAZZ, HALL ή 
CLUB), σας συνιστούµε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic.

Χρήση του επιλογέα θέσης
Ένας τρόπος για να εξασφαλίσετε πιο φυσικό ήχο είναι η ακριβής τοποθέτηση της εικόνας 
του στερεοφωνικού ήχου (τοποθετώντας τον εαυτό σας στο κέντρο του ηχητικού 
περιβάλλοντος). Η λειτουργία του επιλογέα θέσης σας επιτρέπει να ρυθµίζετε αυτόµατα τη 
στάθµη εξόδου των ηχείων και εισάγει ένα χρονικό διάστηµα καθυστέρησης για προσαρµογή 
στον αριθµό και τη θέση των επιβατών. Όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη λειτουργία 
SFC, το χαρακτηριστικό αυτό προσδίδει περισσότερη φυσικότητα στην ηχητική εικόνα και 
προσφέρει έναν "πανοραµικό" ήχο που σας περιβάλλει από παντού.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το POSITION.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 4/6/8/2 για να επιλέξετε µια θέση ακρόασης.
Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 4/6/8/2, για να επιλέξετε µια θέση ακρόασης όπως αυτές 
παρατίθενται στον πίνακα.

• Για να ακυρώσετε την επιλεγµένη θέση ακρόασης, αγγίξτε ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Σηµείωση
• Όταν εκτελείτε ρυθµίσεις για τη θέση ακρόασης, τα ηχεία ρυθµίζονται αυτόµατα στην κατάλληλη 
στάθµη εξόδου. Μπορείτε, αν το επιθυµείτε, να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις τους όπως 
περιγράφεται στην ενότητα “Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων µε τη χρήση ενός τόνου 
δοκιµής” ή στην ενότητα “Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων”.

Χρήση της ρύθµισης ισορροπίας
Μπορείτε να επιλέξετε µια ρύθµιση Fader/ισορροπίας που να παρέχει ιδανικές ακουστικές 
συνθήκες σε όλες τις θέσεις του οχήµατος.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το FAD/BAL. 

2. Αγγίξτε το 8 ή 2 για να ρυθµίσετε την ισορροπία ανάµεσα στα µπροστινά και τα 
πίσω ηχεία.
Με κάθε άγγιγµα ενός από τα πλήκτρα 8 ή 2 η ισορροπία των µπροστινών και των πίσω 
ηχείων µεταφέρεται προς τα εµπρός ή προς τα πίσω.
Η ένδειξη FRONT:25 – REAR:25 εµφανίζεται καθώς η ισορροπία µπροστινών/πίσω ηχείων 
µετακινείται από εµπρός προς τα πίσω.
• FR:00 είναι η σωστή ρύθµιση όταν χρησιµοποιούνται µόνο δύο ηχεία.

3. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 4 ή 6 για να ρυθµίσετε την ισορροπία ανάµεσα στα 
αριστερά και τα δεξιά ηχεία.
Με κάθε άγγιγµα ενός από τα πλήκτρα 4 ή 6 η ισορροπία ανάµεσα στα αριστερά και τα δεξιά 
ηχεία µετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Η ένδειξη LEFT:25 – RIGHT:25 εµφανίζεται καθώς η ισορροπία αριστερών/δεξιών ηχείων 
µετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά.

Πλήκτρο Ένδειξη στην οθόνη Θέση
4 FRONT-L Θέση εµπρός αριστερά
6 FRONT-R Θέση εµπρός δεξιά
8 FRONT Θέσεις εµπρός
2 ALL Όλες οι θέσεις
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Ψηφιακός επεξεργαστής σήµατος

Ρύθµιση στάθµης ήχου πηγής
Η λειτουργία SLA (ρύθµιση στάθµης ήχου πηγής) σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ένταση του 
ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις µεγάλες αυξοµειώσεις της έντασης κατά την αλλαγή 
από τη µια πηγή στην άλλη.
• Οι ρυθµίσεις βασίζονται στο επίπεδο έντασης των FM, που παραµένει αµετάβλητο.

1. Συγκρίνετε την ένταση των FM µε την ένταση της πηγής που θέλετε να 
ρυθµίσετε.

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το SLA.

3. Αγγίξτε το 8 ή 2 για να ρυθµίσετε τη στάθµη έντασης ήχου πηγής.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή 2 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη έντασης ήχου πηγής. 
Η ένδειξη +4 – –4 εµφανίζεται καθώς αυξάνεται ή µειώνεται η ένταση της πηγής.

Σηµειώσεις
• Η ένταση ήχου των MW/LW µπορεί κι αυτή να ρυθµιστεί µε τη λειτουργία ρύθµισης ήχου πηγής.
• Η αναπαραγωγή Video CD, CD και MP3 ρυθµίζεται αυτόµατα στην ίδια ένταση.
• Η αναπαραγωγή DVD και το προαιρετικό DVD player πολλαπλών δίσκων ρυθµίζονται αυτόµατα 
στην ίδια ένταση.

• Η ένταση του ήχου της εξωτερικής µονάδας 1 και της εξωτερικής µονάδας 2 ρυθµίζεται αυτόµατα 
στην ίδια στάθµη.

• Οι πηγές AUX (βοηθητική συσκευή) και AV (είσοδος εικόνας) ρυθµίζονται αυτόµατα στην ίδια 
ένταση.

Χρήση του ελέγχου εύρους δυναµικής
Το εύρος δυναµικής αναφέρεται στη διαφορά ανάµεσα στους δυνατούς και τους 
χαµηλότερους ήχους. Ο έλεγχος εύρους δυναµικής συµπιέζει τη διαφορά, έτσι ώστε να 
µπορείτε να ακούτε καθαρά τους ήχους ακόµη και σε χαµηλή ένταση.
• Ο έλεγχος εύρους δυναµικής έχει επίδραση µόνο σε ήχους Dolby Digital.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το D. R. C.
• Όταν παίζετε κάτι άλλο εκτός από δίσκους DVD, δεν µπορείτε να περάσετε στη λειτουργία 
αυτή.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο εύρους δυναµικής.
• Για να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο εύρους δυναµικής, αγγίξτε το πλήκτρο 2.

Χρήση της λειτουργίας dual mono

Όταν παίζετε ένα δίσκο που έχει εγγραφεί σε λειτουργία dual mono, µπορείτε να επιλέξετε το 
κανάλι εξόδου.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο σε ήχο dual mono.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το DUAL MONO.
• Όταν παίζετε κάτι άλλο εκτός από δίσκους DVD, δεν µπορείτε να περάσετε στη λειτουργία 
αυτή.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε τη ρύθµιση εξόδου που θέλετε.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση εξόδου.
L + R (αριστερό και δεξιό κανάλι) – LEFT (αριστερό κανάλι) – RIGHT (δεξιό κανάλι)

Χρήση του άµεσου ελέγχου
Μπορείτε να παρακάµψετε τις ηχητικές ρυθµίσεις για να ελέγξετε την αποτελεσµατικότητα 
των ηχητικών σας ρυθµίσεων.
• Όλες οι ηχητικές ρυθµίσεις είναι αποκλεισµένες όταν είναι ενεργοποιηµένος ο άµεσος 
έλεγχος, µε την εξαίρεση της ρύθµισης VOLUME.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το DIRECT.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τον άµεσο έλεγχο.
• Για να απενεργοποιήσετε τον άµεσο έλεγχο, αγγίξτε το 2.

Χρήση του Dolby Pro Logic

Η ρύθµιση Dolby Pro Logic παρέχει εφέ χώρου και κατεύθυνσης του ήχου και δηµιουργεί την 
αίσθηση της παρουσίας και του περιβάλλοντος που υπάρχει στο χώρο ενός θεάτρου.
• Αν η πηγή είναι ήχος δύο καναλιών LPCM ή ήχος δύο καναλιών Dolby Digital και επιλέξετε 
εφέ SFC που είναι κατάλληλα περισσότερο για ήχο 5.1 καναλιών (π.χ., MUSICAL, 
DRAMA ή ACTION), σας συνιστούµε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic. 
Αντίθετα, όταν επιλέγετε εφέ SFC που προορίζονται για χρήση µε ήχο δύο καναλιών 
(π.χ., JAZZ, HALL ή CLUB), σας συνιστούµε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Dolby Pro Logic.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο DOLBY PL.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic, touch 2.

Σηµείωση
• Όταν µια µονοφωνική πηγή δύο καναλιών παίζει µε τη λειτουργία Pro Logic ενεργοποιηµένη, σε 
µερικές περιπτώσεις µπορεί να συµβούν τα εξής:
– ∆εν εξάγεται ήχος αν η ρύθµιση κεντρικού ηχείου είναι SMALL ή LARGE ενώ δεν υπάρχει 
εγκατεστηµένο κεντρικό ηχείο.

– Ο ήχος ακούγεται µόνο από το κεντρικό ηχείο αν υπάρχει και η ρύθµιση κεντρικού ηχείου είναι 
SMALL ή LARGE.
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Προσαρµογή της ρύθµισης ηχείων
Ανάλογα µε τα εγκατεστηµένα ηχεία, θα χρειαστεί να κάνετε ρυθµίσεις µε/χωρίς (ή ναι/όχι) 
και µεγέθους (δυνατότητα αναπαραγωγής µπάσων). Το µέγεθος πρέπει να ρυθµιστεί στην 
επιλογή LARGE (µεγάλο) αν το ηχείο µπορεί να αναπαραγάγει ήχους περίπου 100 Hz ή 
χαµηλότερους. ∆ιαφορετικά, επιλέξτε SMALL (µικρό).
• Το πεδίο χαµηλών συχνοτήτων δεν αναπαράγεται αν το subwoofer είναι ρυθµισµένο στο 

OFF και τα µπροστινά και τα πίσω ηχεία είναι ρυθµισµένα στη θέση SMALL ή OFF.
• Τα µη εγκατεστηµένα ηχεία πρέπει οπωσδήποτε να είναι ρυθµισµένα στο OFF.
• Ρυθµίστε το µπροστινό ή το πίσω ηχείο στη θέση LARGE αν το ηχείο µπορεί να 
αναπαραγάγει το επίπεδο των µπάσων ή αν δεν υπάρχει εγκατεστηµένο subwoofer.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο SP SET.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε να ρυθµίσετε.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή του 2 γίνεται επιλογή ηχείου µε την ακόλουθη σειρά:
FRONT (µπροστινά ηχεία) – CENTER (κεντρικό ηχείο) – REAR (πίσω ηχεία) – 
SUB WOOFER (subwoofer) – PHASE (ρύθµιση subwoofer)
• Στην επιλογή PHASE µπορείτε να περάσετε µόνο όταν το subwoofer είναι ρυθµισµένο στο 

ON(ενεργοποιηµένο).

4. Αγγίξτε 4 ή 6 για να επιλέξετε το σωστό µέγεθος για το επιλεγµένο ηχείο.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή µεγέθους µε την ακόλουθη σειρά:
OFF (απενεργοποιηµένο) – SMALL (µικρό) – LARGE (µεγάλο)
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε OFF αν έχουν επιλεγεί τα FRONT (µπροστινά ηχεία).
• Μπορείτε να επιλέξετε ON ή OFF, όταν είναι επιλεγµένο το SUB WOOFER (subwoofer).
• Μπορείτε να επιλέξετε REVERSE (αντίστροφη φάση) ή NORMAL (κανονική φάση), όταν 
είναι επιλεγµένη η ρύθµιση subwoofer PHASE.

∆ιόρθωση της φάσης του subwoofer
Αν η προσπάθεια ενίσχυσης της εξόδου µπάσων του subwoofer δεν αποδίδει ιδιαίτερα ή σας 
δίνει την αίσθηση ότι τα µπάσα γίνονται πιο "σκοτεινά", αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η έξοδος 
subwoofer και το επίπεδο των µπάσων αλληλοεξουδετερώνονται. Για να εξαλείψετε το 
πρόβληµα αυτό, δοκιµάστε να αλλάξετε τη φάση εξόδου του subwoofer.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο SP SET.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να επιλέξετε SUB WOOFER (subwoofer).
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή του 2 γίνεται επιλογή ηχείου µε την ακόλουθη σειρά:
FRONT (µπροστινά ηχεία) – CENTER (κεντρικό ηχείο) – REAR (πίσω ηχεία) – 
SUB WOOFER (subwoofer) – PHASE (ρύθµιση subwoofer)

4. Αγγίξτε το 6 για να ενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer.
• Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer, αγγίξτε 4.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 4 ή 2 για να επιλέξετε τη 
φάση εξόδου subwoofer.
Αγγίξτε το πλήκτρο 6 για να επιλέξετε την κανονική φάση και θα εµφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη NORMAL. Αγγίξτε το 4 για να επιλέξετε την αντίστροφη φάση, και στην οθόνη 
εµφανίζεται η ένδειξη REVERSE.

Σηµείωση
• Όταν µια µονοφωνική πηγή δύο καναλιών παίζει µε τη λειτουργία Pro Logic ενεργοποιηµένη, σε 
µερικές περιπτώσεις µπορεί να συµβούν τα εξής:
– ∆εν εξάγεται ήχος αν η ρύθµιση κεντρικού ηχείου είναι SMALL ή LARGE ενώ δεν υπάρχει 
εγκατεστηµένο κεντρικό ηχείο.

– Ο ήχος ακούγεται µόνο από το κεντρικό ηχείο αν υπάρχει και η ρύθµιση κεντρικού ηχείου είναι 
SMALL ή LARGE.

Επιλογή συχνότητας αποκοπής
Μπορείτε να επιλέξετε µια συχνότητα, από την οποία και κάτω οι ήχοι αναπαράγονται από 
το subwoofer. Αν στα εγκατεστηµένα ηχεία περιλαµβάνεται και ένα, του οποίου το µέγεθος 
είναι ρυθµισµένο στη θέση SMALL, µπορείτε να επιλέξετε µια συχνότητα, κάτω από την 
οποία οι ήχοι αναπαράγονται µέσω ενός ηχείου µε ρύθµιση LARGE ή µέσω του subwoofer.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ. 

2. Αγγίξτε το πλήκτρο CUT OFF.

3. Αγγίξτε το 4 ή 6 για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή των συχνοτήτων αποκοπής µε την ακόλουθη 
σειρά:
63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)

Σηµείωση
• Η επιλογή συχνότητας αποκοπής είναι η ρύθµιση µιας συχνότητας αποκοπής για το φίλτρο 

L.P.F. (χαµηλής διόδου) του subwoofer και για το φίλτρο H.P.F. (υψηλής διόδου) του ηχείου 
SMALL. Η ρύθµιση της συχνότητας αποκοπής δεν έχει αποτέλεσµα αν το subwoofer είναι 
ρυθµισµένο στη θέση OFF και οποιοδήποτε άλλο ηχείο είναι ρυθµισµένο στη θέση LARGE ή 
OFF.
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Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων
Μπορείτε να επαναρυθµίσετε τη στάθµη εξόδου ηχείων χρησιµοποιώντας ένα δοκιµαστικό 
τόνο κατά την ακρόαση µουσικής.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο SP LEVEL.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε να ρυθµίσετε.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή του 2 γίνεται επιλογή ηχείου µε την ακόλουθη σειρά:
FRONT L (µπροστινό αριστερό ηχείο) – CENTER (κεντρικό ηχείο) – FRONT R (µπροστινό 
δεξιό ηχείο) – REAR R (πίσω δεξιό ηχείο) – REAR L (πίσω αριστερό ηχείο) – SUB WOOFER 
(subwoofer)
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε ηχεία που είναι ρυθµισµένα στη θέση OFF.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να ρυθµίσετε τη στάθµη εξόδου των ηχείων.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή 6 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη εξόδου των ηχείων. 
+10 – –10 εµφανίζεται καθώς αυξάνεται ή µειώνεται το επίπεδο.

Σηµείωση
• Η ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων µε τη λειτουργία αυτή είναι το ίδιο µε τη ρύθµιση µε τη 
λειτουργία TEST TONE Και οι δύο λειτουργίες παρέχουν το ίδιο αποτέλεσµα.

Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων µε τη χρήση ενός 
τόνου δοκιµής

Ένας εξυπηρετικός τόνος δοκιµής σας επιτρέπει να πετύχετε µε ευκολία τη γενική ισορροπία 
ανάµεσα στα ηχεία.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο TEST TONE.

3. Αγγίξτε το START για να αρχίσει η εξαγωγή του τόνου δοκιµής.
Ο τόνος δοκιµής εξάγεται. Μεταφέρεται από ηχείο σε ηχείο σε διαστήµατα περίπου 2 
δευτερολέπτων και µε την ακόλουθη σειρά. Οι τρέχουσες ρυθµίσεις για το ηχείο, µέσα από 
το οποίο ακούτε τον τόνο δοκιµής, εµφανίζονται στην οθόνη.
FRONT L (µπροστινό αριστερό ηχείο) – CENTER (κεντρικό ηχείο) – FRONT R (µπροστινό 
δεξιό ηχείο) – REAR R (πίσω δεξιό ηχείο) – REAR L (πίσω αριστερό ηχείο) – SUB WOOFER 
(subwoofer)
Ελέγξτε τη στάθµη εξόδου κάθε ηχείου. Αν δεν χρειάζονται ρυθµίσεις, εκτελέστε το βήµα 5 
για να σταµατήσετε τον τόνο δοκιµής.
• Την εξαγωγή του τόνου δοκιµής µπορείτε να την αρχίσετε και κινώντας το joystick προς τα 
επάνω.

• Οι ρυθµίσεις δεν εµφανίζονται για ηχεία, των οποίων το επίπεδο είναι ρυθµισµένο στο OFF.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να ρυθµίσετε τη στάθµη εξόδου των ηχείων.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή 6 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη εξόδου των ηχείων. 
+10 – –10 εµφανίζεται καθώς αυξάνεται ή µειώνεται το επίπεδο.
• Ο τόνος δοκιµής µεταφέρεται στο επόµενο ηχείο περίπου 2 δευτερόλεπτα µετά τον 
τελευταίο χειρισµό.

5. Αγγίξτε το STOP για να σταµατήσει η εξαγωγή του τόνου δοκιµής.
• Την εξαγωγή του τόνου δοκιµής µπορείτε να τη σταµατήσετε και κινώντας το joystick προς 
τα κάτω.

Σηµειώσεις
• Αν χρειάζεται, επιλέξτε ηχεία και ρυθµίστε την "απόλυτη" στάθµη εξόδου τους. (Ανατρέξτε στην 
ενότητα “Ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων” σε αυτήν τη σελίδα.)

• Η ρύθµιση της στάθµης εξόδου ηχείων µε τη λειτουργία αυτή είναι το ίδιο µε τη ρύθµιση µε τη 
λειτουργία SP LEVEL Και οι δύο λειτουργίες παρέχουν το ίδιο αποτέλεσµα.

Ρύθµιση της χρονικής ευθυγράµµισης
Ρυθµίζοντας την απόσταση ανάµεσα σε κάθε ηχείο και σε µια επιλεγµένη θέση ακρόασης, 
µπορείτε να εισαγάγετε χρόνους καθυστέρησης στην έξοδο του ηχείου για να επιτύχετε µια 
σωστή "εικόνα" του ήχου και µια γενική ισορροπία στάθµης. Αν και αυτό επιτυγχάνεται 
αυτόµατα όταν ρυθµίζετε τη θέση ακρόασης, η λειτουργία χρονικής ευθυγράµµισης παρέχει 
µια πιο λεπτοµερή ρύθµιση.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το TIME ALIGN.
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε TIME ALIGN όταν καµιά από τις επιλογές FRONT-L και 

FRONT-R δεν είναι ενεργοποιηµένη στη λειτουργία POSITION.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε να ρυθµίσετε.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή του 2 γίνεται επιλογή ηχείου µε την ακόλουθη σειρά:
FRONT L (µπροστινό αριστερό ηχείο) – CENTER (κεντρικό ηχείο) – FRONT R (µπροστινό 
δεξιό ηχείο) – REAR R (πίσω δεξιό ηχείο) – REAR L (πίσω αριστερό ηχείο) – SUB WOOFER 
(subwoofer)
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε ηχεία που είναι ρυθµισµένα στη θέση OFF.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να ρυθµίσετε την απόσταση ανάµεσα στο 
επιλεγµένο ηχείο και τη θέση ακρόασης.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή 6 αυξάνεται ή µειώνεται η απόσταση. Οι ενδείξεις 0.0 – 500.0 [cm] 
εµφανίζονται καθώς αυξάνεται ή µειώνεται η απόσταση.
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Χρήση του ισοσταθµιστή
Με τον ισοσταθµιστή, µπορείτε να ρυθµίσετε την ισοστάθµιση για να προσαρµοστεί µε τον 
επιθυµητό τρόπο στα ακουστικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

Ανάκληση καµπυλών ισοσταθµιστή
Υπάρχουν επτά αποθηκευµένες καµπύλες ισοσταθµιστή, τις οποίες µπορείτε να 
ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγµή. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος των 
καµπυλών ισοσταθµιστή:

• Οι CUSTOM1 και CUSTOM2 είναι προσαρµοσµένες καµπύλες ισοσταθµιστή.
• Όταν είναι επιλεγµένη η καµπύλη FLAT δεν γίνονται προσθήκες ή διορθώσεις στον ήχο. 
Αυτό είναι χρήσιµο όταν θέλετε να ελέγξετε το αποτέλεσµα των καµπυλών ισοσταθµιστή 
ενεργοποιώντας εναλλάξ την καµπύλη FLAT και µια ρυθµισµένη καµπύλη ισοσταθµιστή.

1. Πατήστε EQ και κρατήστε το πατηµένο για να περάσετε στη λειτουργία 
ισοσταθµιστή.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο EQ µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη ένα όνοµα 
καµπύλης ισοσταθµιστή.
• Για να περάσετε στη λειτουργία SFC, πατήστε ξανά το EQ και κρατήστε το πατηµένο.

2. Πατήστε EQ για να επιλέξετε τον ισοσταθµιστή.
Πατήστε EQ επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες καµπύλες ισοσταθµιστή:
SUPER BASS – POWERFUL – NATURAL – VOCAL – FLAT – CUSTOM1 – CUSTOM2

Ρύθµιση του παραµετρικού ισοσταθµιστή τριών περιοχών συχνοτήτων
Για τις καµπύλες ισοσταθµιστή CUSTOM1 και CUSTOM2 µπορείτε να ρυθµίσετε τη 
µπροστινή, την πίσω και την κεντρική καµπύλη ισοσταθµιστή επιλέγοντας µια κεντρική 
συχνότητα, µια στάθµη ισοσταθµιστή και έναν παράγοντα Q για κάθε περιοχή συχνοτήτων.
• Μια ξεχωριστή καµπύλη CUSTOM1 µπορεί να δηµιουργηθεί για κάθε πηγή.
• Για όλες τις πηγές µπορεί να δηµιουργηθεί µια κοινή καµπύλη CUSTOM2.
• Το κεντρικό ηχείο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ηχητική εικόνα και η επίτευξη της σωστής 
ισορροπίας δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Συνιστούµε το εξής: Αναπαραγωγή ενός ήχου 2 
καναλιών (π.χ. ενός CD) και εύρεση της σωστής ισορροπίας ανάµεσα στα ηχεία εκτός από 
το κεντρικό, και κατόπιν αναπαραγωγή ενός ήχου 5.1 καναλιών (Dolby Digital ή DTS) και 
προσαρµογή της εξόδου του κεντρικού ηχείου στην ισορροπία που ήδη έχετε επιτύχει 
ανάµεσα στα άλλα ηχεία.

Ένδειξη στην οθόνη Καµπύλη ισοσταθµιστή
SUPER BASS Με ενισχυµένα µπάσα
POWERFUL Ισχυρή
NATURAL Φυσική
VOCAL Φωνητική
FLAT Επίπεδη
CUSTOM1 Εξατοµικευµένη 1

CUSTOM2 Εξατοµικευµένη 2

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και AUDIO και στη συνέχεια δύο φορές το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο PEQ.
• ∆εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή PEQ αν δεν είναι επιλεγµένη ούτε η καµπύλη 

CUSTOM1 ούτε η CUSTOM2.

3. Αγγίξτε το 8 ή το 2 για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο.
Με κάθε άγγιγµα του 8 ή του 2 γίνεται επιλογή στοιχείου µε την ακόλουθη σειρά:
SP-SEL (ηχεία) – BAND (περιοχές) – FREQUENCY (κεντρική συχνότητα) – LEVEL (στάθµη 
ισοσταθµιστή) – Q. FACTOR (παράγοντας Q)

4. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε να ρυθµίσετε.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το επιθυµητό ηχείο.
REAR (πίσω ηχεία) – CENTER (κεντρικό ηχείο) – FRONT (µπροστινά ηχεία)
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε ηχεία που είναι ρυθµισµένα στη θέση OFF.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 2 για να 
επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων που θέλετε να ρυθµίσετε.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή του 6 γίνεται επιλογή περιοχής ισοσταθµιστή µε την ακόλουθη 
σειρά:
LOW (χαµηλό) – MID (µέσο) – HIGH (υψηλό)

6. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 2 για να 
επιλέξετε την κεντρική συχνότητα της επιλεγµένης µπάντας.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή συχνότητα.
100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1k – 1.25k – 1.6k – 2k – 2.5k 
– 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k (Hz)

7. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν το πλήκτρο 4 ή 2 για να ρυθµίσετε τη στάθµη 
ισοστάθµισης.
Με κάθε άγγιγµα του 4 ή 6 αυξάνεται ή µειώνεται η στάθµη ισοστάθµισης. 
Οι ενδείξεις +06 – –06 εµφανίζονται καθώς αυξάνεται ή ελαττώνεται το επίπεδο.

8. Αγγίξτε το πλήκτρο 6 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 4 ή 2 για να επιλέξετε 
τον επιθυµητό παράγοντα Q.
Με κάθε άγγιγµα του πλήκτρου 4 ή 6 γίνεται εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες τιµές 
παράγοντα Q:
WIDE (µεγάλο εύρος) – NARROW (µικρό εύρος)
• Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους για κάθε περιοχή συχνοτήτων των υπόλοιπων 
ηχείων µε τον ίδιο τρόπο.

Σηµείωση
• Μπορείτε να επιλέξετε µια κεντρική συχνότητα ανάµεσα σε 20 συχνότητες για κάθε περιοχή. 
Μπορείτε να αλλάξετε την κεντρική συχνότητα σε βήµατα 1/3 της οκτάβας, αλλά δεν µπορείτε 
να επιλέξετε συχνότητες που έχουν διαστήµατα µικρότερα της οκτάβας ανάµεσα στις κεντρικές 
συχνότητες των τριών περιοχών.

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 61  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



62

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α

Ρύθµιση του DVD player

Παρουσίαση των ρυθµίσεων DVD

Το µενού αυτό µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για να αλλάξετε τη γλώσσα του ήχου και των 
υποτίτλων, να ορίσετε το γονικό έλεγχο και να εκτελέσετε άλλες ρυθµίσεις του DVD.
• Το µενού αυτό δεν µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε όταν παρακολουθείτε ανεξάρτητα 
στην πίσω οθόνη ένα DVD/Video CD.

1. Αγγίξτε το (.
Η ένδειξη SETUP θα εµφανιστεί αντί για την ένδειξη MENU.

2. Πατήστε SETUP όταν ο δίσκος είναι σταµατηµένος.
Εµφανίζεται το µενού ρυθµίσεων DVD.
• Όταν το πλήκτρο SETUP δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το DVD SETUP και πατώντας το πλήκτρο MENU στο 
τηλεχειριστήριο όταν ο δίσκος είναι σταµατηµένος.

3. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα LANGUAGE ή VISUAL για να εµφανίσετε τα 
ονόµατα λειτουργιών ρύθµισης DVD.
Τα ονόµατα λειτουργιών ρύθµισης DVD στο επιλεγµένο µενού εµφανίζονται.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία ρύθµισης DVD µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται 
αυτόµατη επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής.

� Εµφάνιση µενού ρυθµίσεων DVD
Εµφανίζει τα ονόµατα µενού ρυθµίσεων 
DVD.

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Μπορείτε να ορίσετε την επιθυµητή γλώσσα για τους υποτίτλους. Αν η επιλεγµένη γλώσσα 
υποτίτλων είναι εγγεγραµµένη στο DVD, οι υπότιτλοι εµφανίζονται στη γλώσσα αυτή.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και LANGUAGE και στη συνέχεια το SUB. T LANG.
Εµφανίζεται ένα µενού γλωσσών υποτίτλων και η τρέχουσα επιλεγµένη γλώσσα φωτίζεται.
• Για να µεταφερθείτε στο δεύτερο µενού επιλογής γλώσσας, αγγίξτε το ΝΕΧΤ.
• Για να επιστρέψετε στο πρώτο µενού επιλογής γλώσσας, αγγίξτε το PREV.

2. Αγγίξτε την επιθυµητή γλώσσα.
Η γλώσσα υποτίτλων έχει ρυθµιστεί.
• Αν έχετε επιλέξει OTHERS (άλλες), δείτε την ενότητα “Όταν επιλέγετε OTHERS (Άλλες)” 
στην τρέχουσα σελίδα.

Σηµειώσεις
• Αν η επιλεγµένη γλώσσα δεν υπάρχει στο δίσκο, ακούγεται η καθορισµένη γλώσσα.
• Τη γλώσσα υποτίτλων µπορείτε να τη ρυθµίσετε και αγγίζοντας το πλήκτρο SUB.T κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής (Multi-subtitle)” στη σελίδα 32.)

• Ακόµη και αν χρησιµοποιήσετε το SUB.T για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων, αυτό δεν 
επηρεάζει τη ρύθµιση που γίνεται εδώ.

Όταν επιλέγετε OTHERS (Άλλες)
Όταν επιλέγετε OTHERS, εµφανίζεται µια οθόνη εισαγωγής κωδικών γλωσσών. ∆είτε την 
ενότητα “Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD” στη σελίδα 74 για την εισαγωγή του 
τετραψήφιου κωδικού της επιθυµητής γλώσσας.

1. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε τον κωδικό γλώσσας.
• Για να ακυρώσετε τους εισηγµένους αριθµούς, αγγίξτε το C.
• Τον επιθυµητό αριθµό µπορείτε να τον εισαγάγετε και µε το joystick και τα πλήκτρα 0 – 9.

2. Όταν εµφανιστεί ο εισαγόµενος αριθµός, αγγίξτε το ENTER.
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Επιλογή της γλώσσας ήχου 

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που προτιµάτε.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και LANGUAGE και στη συνέχεια το AUDIO LANG.
Εµφανίζεται ένα µενού γλωσσών ήχου και η τρέχουσα επιλεγµένη γλώσσα φωτίζεται.
• Για να µεταφερθείτε στο δεύτερο µενού επιλογής γλώσσας, αγγίξτε το ΝΕΧΤ.
• Για να επιστρέψετε στο πρώτο µενού επιλογής γλώσσας, αγγίξτε το PREV.

2. Αγγίξτε την επιθυµητή γλώσσα.
Η γλώσσα ήχου έχει ρυθµιστεί.
• Αν έχετε επιλέξει OTHERS (άλλες), δείτε την ενότητα “Όταν επιλέγετε OTHERS (Άλλες)” 
στη σελίδα 62.

Σηµειώσεις
• Αν η επιλεγµένη γλώσσα δεν υπάρχει στο δίσκο, ακούγεται η καθορισµένη γλώσσα.
• Τη γλώσσα ήχου µπορείτε να τη ρυθµίσετε και αγγίζοντας το πλήκτρο AUDIO κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αλλαγή της γλώσσας ήχου κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής (Multi-audio)” στη σελίδα 31.)

• Ακόµη και αν χρησιµοποιήσετε το AUDIO για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου, αυτό δεν επηρεάζει 
τη ρύθµιση που γίνεται εδώ.

Επιλογή της γλώσσας των µενού 

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για την εµφάνιση των µενού που είναι εγγεγραµµένα στους 
δίσκους.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και LANGUAGE και στη συνέχεια το MENU LANG.
Εµφανίζεται ένα µενού γλωσσών µενού και η τρέχουσα επιλεγµένη γλώσσα φωτίζεται.
• Για να µεταφερθείτε στο δεύτερο µενού επιλογής γλώσσας, αγγίξτε το ΝΕΧΤ.
• Για να επιστρέψετε στο πρώτο µενού επιλογής γλώσσας, αγγίξτε το PREV.

2. Αγγίξτε την επιθυµητή γλώσσα.
Η γλώσσα µενού έχει ρυθµιστεί.
• Αν έχετε επιλέξει OTHERS (άλλες), δείτε την ενότητα “Όταν επιλέγετε OTHERS (Άλλες)” 
στη σελίδα 62.

Σηµείωση
• Αν η επιλεγµένη γλώσσα δεν υπάρχει στο δίσκο, ακούγεται η καθορισµένη γλώσσα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βοηθητικών 
υποτίτλων

Οι βοηθητικοί υπότιτλοι παρουσιάζουν εξηγήσεις για τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής. Η 
εµφάνισή τους όµως είναι δυνατή µόνο αν είναι εγγεγραµµένοι στο DVD.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση των βοηθητικών 
υποτίτλων σύµφωνα µε τις επιθυµίες σας.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και LANGUAGE και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το A SUB TITL.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τους βοηθητικούς υποτίτλους.
• Για να απενεργοποιήσετε τους βοηθητικούς υποτίτλους, αγγίξτε το 2.

Ρύθµιση της εµφάνισης εικονιδίου οπτικής γωνίας
Μπορείτε να ορίσετε να εµφανίζεται το εικονίδιο οπτικής γωνίας στις σκηνές, στις οποίες η 
γωνία µπορεί να αλλάξει.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και VISUAL και στη συνέχεια το M. ANGLE.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την εµφάνιση του εικονιδίου οπτικής γωνίας.
• Για να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση του εικονιδίου οπτικής γωνίας, πατήστε 2.

Ρύθµιση της αναλογίας
Υπάρχουν δύο είδη οθονών. Η ευρεία οθόνη (wide screen) έχει αναλογία πλάτους 
προς ύψος (TV aspect) 16:9, ενώ µια κανονική οθόνη έχει αναλογία 4:3. Βεβαιωθείτε 
ότι χρησιµοποιείτε τη σωστή αναλογία για την οθόνη που είναι συνδεδεµένη στο 
REAR MONITOR OUT.
• Αν χρησιµοποιείτε κανονική οθόνη, επιλέξτε LETTER BOX ή PANSCAN. 
Η επιλογή 16 : 9 µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια εικόνα χωρίς φυσικότητα.

• Αν επιλέξετε την αναλογία τηλεόρασης, η οθόνη της µονάδας προσαρµόζεται στην ίδια 
ρύθµιση.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και VISUAL και στη συνέχεια το TV ASPECT.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα επαφής για να 
επιλέξετε την αναλογία τηλεόρασης.
• 16 : 9 – Η εικόνα ευρείας οθόνης (16:9) εµφανίζεται ως έχει (αρχική ρύθµιση)
• LETTER BOX – Η εικόνα έχει το σχήµα "γραµµατοκιβωτίου" µε µαύρες λωρίδες στο 
επάνω και το κάτω µέρος της οθόνης

• PANSCAN – Η εικόνα αποκόπτεται στα δεξιά και τα αριστερά της οθόνης

Σηµειώσεις
• Όταν παίζετε δίσκους που δεν περιέχουν τον προσδιορισµό PANSCAN, η αναπαραγωγή 
γίνεται µε τη µορφή LETTER BOX ακόµη και αν επιλέξετε τη ρύθµιση PANSCAN. Βεβαιωθείτε 
αν στη συσκευασία του δίσκου αναγράφεται η ένδειξη . (∆είτε τη σελίδα 14.)

• Μερικοί δίσκοι δεν επιτρέπουν την αλλαγή της αναλογίας οθόνης. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε 
στις οδηγίες του δίσκου.

16 : 9 LB
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Ρύθµιση του γονικού ελέγχου
Μερικά DVD επιτρέπουν τη χρήση γονικού ελέγχου για τον περιορισµό της παρακολούθησης 
σκηνών βίας και σκηνών µόνο για ενηλίκους από παιδιά. Μπορείτε να ρυθµίσετε το γονικό 
έλεγχο σε βήµατα στον επιθυµητό βαθµό.
• Όταν ρυθµίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και στη συνέχεια παίζετε ένα δίσκο που 
διαθέτει στοιχεία γονικού ελέγχου, µπορεί να εµφανιστούν επισηµάνσεις για την εισαγωγή 
κωδικού αριθµού. Στην περίπτωση αυτή, η αναπαραγωγή θα αρχίσει όταν εισαχθεί ο 
σωστός κωδικός.

Ορισµός του κωδικού και του επιπέδου
Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, καταχωρήστε τον κωδικό σας. Αν 
δεν καταχωρηθεί κωδικός, ο γονικός έλεγχος δεν λειτουργεί.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και VISUAL και στη συνέχεια το PARENTAL.

2. Πατήστε τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό αριθµό.

3. Όταν εµφανιστεί ο εισαγόµενος αριθµός, αγγίξτε το ENTER.
Ο κωδικός αριθµός έχει εισαχθεί, και µπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο.

4. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 1 – 8 για να επιλέξετε το επιθυµητό 
επίπεδο.
Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει ρυθµιστεί.
• LEVEL 8 – ∆υνατότητα αναπαραγωγής ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθµιση)
• LEVEL 7 – LEVEL 2 – ∆υνατότητα αναπαραγωγής δίσκων µε παιδικό περιεχόµενο και 
δίσκων µε περιεχόµενο µη ακατάλληλο για ανηλίκους

• LEVEL 1 – ∆υνατότητα αναπαραγωγής µόνο δίσκων για παιδιά.

Σηµειώσεις
• Σας συνιστούµε να σηµειώσετε κάπου τον κωδικό σας αριθµό για να µην ξεχαστεί.
• Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι εγγεγραµµένο στο δίσκο. Μπορείτε να το βρείτε στη 
συσκευασία του δίσκου, στο φυλλάδιο που τον συνοδεύει ή και στον ίδιο το δίσκο. Σε δίσκους 
που δεν περιέχουν εγγεγραµµένη πληροφορία επιπέδου γονικού ελέγχου, ο έλεγχος δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί.

• Σε µερικούς δίσκους, ο γονικός έλεγχος εκτελεί υπερπήδηση µόνο µερικών σκηνών, µετά από 
τις οποίες η κανονική αναπαραγωγή συνεχίζεται. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του 
δίσκου.

Αλλαγή του επιπέδου
Μπορείτε να αλλάξετε το καθορισµένο επίπεδο γονικού ελέγχου.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα SETUP και VISUAL και στη συνέχεια το PARENTAL.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα 0 – 9 για να εισαγάγετε τον κωδικό που έχει 
καταχωρηθεί.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο ENTER.
Ο κωδικός αριθµός εισάγεται, και µπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο.
• Αν εισαγάγετε λανθασµένο κωδικό αριθµό, εµφανίζεται το εικονίδιο . 
Αγγίξτε το C και εισαγάγετε το σωστό κωδικό αριθµό.

• Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας” στη 
σελίδα αυτή.

4. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 1 – 8 για να επιλέξετε το επιθυµητό 
επίπεδο.
Το νέο επίπεδο γονικού ελέγχου έχει οριστεί.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας
∆είτε την ενότητα “Αλλαγή του επιπέδου” στη σελίδα αυτή, και αγγίξτε το πλήκτρο C 10 
φορές. Ο καταχωρηµένος κωδικός αριθµός ακυρώνεται, και µπορείτε να εισαγάγετε έναν 
άλλο.

Ρύθµιση τύπου κωδικού τηλεχειριστηρίου 

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι ρυθµισµένος στη θέση DVD, η 
αλλαγή του τύπου κωδικού τηλεχειριστηρίου σας επιτρέπει να χειρίζεστε το DVD player της 
Pioneer µε το τηλεχειριστήριο. Υπάρχουν τρεις κωδικοί τηλεχειριστηρίου, ο τύπος A, ο τύπος 
B και ο τύπος ΑVH. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή µε ένα DVD Player πολλαπλών 
δίσκων (π.χ. XDV-P9II), επιλέξτε τον κωδικό A. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή µε µια 
µονάδα πλοήγησης DVD, επιλέξτε τον κωδικό B. Όταν χρησιµοποιείτε µόνο τη συσκευή 
αυτή, επιλέξτε τον κωδικό ΑVH.

1. Ρυθµίστε το διακόπτη επιλογής που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του 
τηλεχειριστηρίου στην κατάλληλη θέση µε τη µύτη ενός στυλό ή µε άλλο 
αιχµηρό αντικείµενο.
• Αν επιλέξετε τη λειτουργία ΑVH, δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τη διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω.

• Αν επιλέξετε A/B, ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να αλλάξετε τον τύπο κωδικού και 
να ορίσετε τον κατάλληλο.

2. Με ταυτόχρονο πάτηµα των πλήκτρων 7 και 0 στο τηλεχειριστήριο, ο τύπος 
κωδικού αλλάζει.
Αρχικά, ο τύπος κωδικού είναι ρυθµισµένος στη θέση A. Κάθε φορά που πατάτε 7 και 0 στο 
τηλεχειριστήριο ταυτόχρονα, ο τύπος κωδικού αλλάζει ανάµεσα σε A και B.
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Προσαρµογή αρχικών ρυθµίσεων
Με τις αρχικές ρυθµίσεις µπορείτε να εκτελέσετε την αρχική προετοιµασία διαφόρων 
ρυθµίσεων για τη συσκευή.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το πλήκτρο SOURCE OFF για να 
σβήσετε τη µονάδα.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

2. Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το INITIAL για να εµφανιστούν τα ονόµατα 
των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να µεταβείτε στην επόµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το NEXT.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οµάδα ονοµάτων λειτουργιών, αγγίξτε το PREV.
• Όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π.χ., DEQ-P7000), 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το DIGTL ATT αντί για το REAR SP.

• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση κάθε πηγής, πατήστε ESC.

Ρύθµιση του βήµατος συντονισµού στην µπάντα των FM

Κανονικά, το βήµα συντονισµού στα FM που χρησιµοποιείται από την λειτουργία 
αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιηµένες οι λειτουργίες AF ή TA, το βήµα 
συντονισµού αλλάζει αυτόµατα και γίνεται 100 kHz. Μπορεί να προτιµάτε την τιµή των 50 
kHz για το βήµα συντονισµού όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία AF.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το FM STEP.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε το βήµα συντονισµού στα FM.
Αν αγγίξετε το πλήκτρο 4 ή 6 θα γίνει εναλλαγή του βήµατος συντονισµού FM µεταξύ των 
50 kHz και 100 kHz όταν είναι ενεργοποιηµένες οι λειτουργίες AF ή TA. Tο επιλεγµένο βήµα 
συντονισµού στα FM θα εµφανιστεί στην οθόνη.

Σηµείωση
• Κατά την εκτέλεση χειροκίνητης αναζήτησης, το βήµα συντονισµού παραµένει στα 50 kHz.

� Εµφάνιση λειτουργίας
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών.

Εναλλαγή της αυτόµατης αναζήτησης PI

Η συσκευή µπορεί να αναζητά αυτόµατα ένα διαφορετικό σταθµό µε το ίδιο πρόγραµµα, 
ακόµα και όταν γίνεται ανάκληση των προεπιλεγµένων σταθµών.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το AUTO PI.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναζήτηση PI.
• Για να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναζήτηση ΡΙ, αγγίξτε το 2.

Ενεργοποίηση του ήχου προειδοποίησης
Αν η πρόσοψη δεν αποσπασθεί από την κεντρική συσκευή µέσα στα πέντε δευτερόλεπτα 
που ακολουθούν το σβήσιµο της µίζας, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήµα. 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το DT. WARNING.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης.
• Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης, αγγίξτε το 2.

Ενεργοποίηση της ρύθµισης εξωτερικών συσκευών
Με τη συσκευή αυτή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξωτερικές βοηθητικές συσκευές (AUX). 
Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση εξωτερικών βοηθητικών συσκευών όταν θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε εξωτερικές συσκευές σε σύνδεση µε τη µονάδα αυτή.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το AUX.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθµισης εξωτερικών 
συσκευών.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX, αγγίξτε το 2.

Επιλογή χρώµατος φωτισµού
Η συσκευή αυτή διαθέτει δύο χρώµατα φωτισµού, πράσινο και κόκκινο. Μπορείτε να 
επιλέξετε το χρώµα φωτισµού που θέλετε.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το ILLUMI.

2. Αγγίξτε το 8 ή το 2 για να επιλέξετε το επιθυµητό χρώµα φωτισµού.
Αγγίξτε το 8 για να επιλέξετε GREEN (πράσινο). Αγγίξτε το 2 για να επιλέξετε RED (κόκκινο).
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Ρύθµιση της πίσω εξόδου και του ελεγκτή subwoofer

Η πίσω έξοδος της συσκευής αυτής (έξοδος καλωδίων πίσω ηχείων) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για σύνδεση ηχείων πλήρους εύρους (REAR SP FULL) ή subwoofer 
(REAR SP SUB. W). Aν ρυθµίσετε την πίσω έξοδο σε REAR SP SUB. W, µπορείτε να 
συνδέσετε απευθείας στη σύνδεση του πίσω ηχείου ένα subwoofer χωρίς να 
χρησιµοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.
Αρχικά, η συσκευή είναι ρυθµισµένη για σύνδεση πίσω ηχείου πλήρους εύρους 
(REAR SP FULL). Όταν οι συνδέσεις του πίσω ηχείου συνδέονται σε ηχεία πλήρους εύρους 
(όταν έχει επιλεγεί REAR SP FULL), µπορείτε να συνδέσετε την έξοδο Subwoofer RCA σε 
ένα Subwoofer. Σ' αυτή την περίπτωση, µπορείτε είτε να χρησιµοποιήσετε είτε την 
ενσωµατωµένη ρύθµιση του ελεγκτή Subwoofer (φίλτρο χαµηλής διόδου, φάση) 
PREOUT :SUB.W είτε τη βοηθητική PREOUT FULL.
• Όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π.χ. DEQ-P7000), η 
λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το REAR SP.

2. Αγγίξτε το 8 ή το 2 για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση πίσω εξόδου.
Αγγίξτε το 8 για να επιλέξετε ηχεία πλήρους εύρους, και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη 
REAR SP FULL. Αγγίξτε 2 για να επιλέξετε το subwoofer και στην οθόνη θα εµφανιστεί η 
ένδειξη REAR SP SUB. W.
• Εάν δεν υπάρχει συνδεδεµένο Subwoofer στην πίσω έξοδο, επιλέξτε REAR SP FULL.
• Εάν υπάρχει συνδεδεµένο Subwoofer στην πίσω έξοδο, ρυθµίστε το Subwoofer στη θέση 

REAR SP SUB. W.
• Όταν η ρύθµιση της πίσω εξόδου είναι REAR SP SUB. W, δεν µπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις του ελεγκτή του subwoofer.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για εναλλαγή ανάµεσα στην έξοδο subwoofer και την έξοδο 
µη εξασθένισης.
Αγγίξτε το 4 για να επιλέξετε την έξοδο subwoofer και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη 
PREOUT SUB.W. Αγγίξτε το 6 για να επιλέξετε την έξοδο µη εξασθένισης και στην οθόνη 
θα εµφανιστεί η ένδειξη PREOUT FULL.

Σηµειώσεις
• Ακόµα κι αν αλλάξετε τη ρύθµιση αυτή, έξοδος δεν υπάρχει αν δεν ενεργοποιήσετε την έξοδο µη 
εξασθένισης (ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση εξόδου µη εξασθένισης” στη σελίδα 55) ή την 
έξοδο Subwoofer (ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση εξόδου subwoofer” στη σελίδα 54) από το 
µενού ακουστικών ρυθµίσεων.

• Αν αλλάξετε τον ελεγκτή του subwoofer, η έξοδος subwoofer και η έξοδος µη εξασθένισης στο 
µενού ακουστικών ρυθµίσεων επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθµίσεις.

• Στη λειτουργία αυτή, τα καλώδια των πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος RCA ενεργοποιούνται 
ταυτόχρονα.

∆ιόρθωση παραµόρφωσης ήχου
Μπόρείτε να ελαχιστοποιήσετε την παραµόρφωση που ενδεχοµένως προκαλείται από τις 
ρυθµίσεις καµπύλης ισοσταθµιστή.
Η ρύθµιση µιας καµπύλης ισοσταθµιστή σε υψηλά επίπεδα µπορεί να προκαλέσει 
παραµόρφωση. Αν οι υψηλής συχνότητας ήχοι "κόβονται" ή παραµορφώνονται, δοκιµάστε 
να αλλάξετε τη ρύθµιση σε LOW (χαµηλή). Κανονικά, αφήστε τη ρύθµιση στην επιλογή HIGH 
(υψηλή) για να εξασφαλίσετε ποιότητα στον ήχο.
• Όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π.χ. DEQ-P7000), η 
λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το DIGTL ATT.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση ψηφιακού εξασθενητή.
Αγγίξτε το 4 για να επιλέξετε τη χαµηλή ρύθµιση, και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη LOW. 
Αγγίξτε το 6 για να επιλέξετε την υψηλή ρύθµιση, και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη HIGH.

Χρήση της λειτουργίας παύσης/ελάττωσης στάθµης ήχου
Ο ήχος από το σύστηµα αυτό παύει, ελαττώνεται ή υφίσταται µείξη αυτόµατα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
• Όταν πραγµατοποιείται ή λαµβάνεται µια κλήση από κινητό τηλέφωνο συνδεδεµένο µε τη 
µονάδα.

• Όταν εξάγεται φωνητική καθοδήγηση από µια µονάδα πλοήγησης της Pioneer 
συνδεδεµένη σε αυτή τη µονάδα.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το TEL/GUIDE.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να επιλέξετε παύση, ελάττωση ή µείξη.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση.

– MUTE – Παύση
– ATT – Ελάττωση στάθµης
– MIXING – Μείξη

• Όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π.χ. DEQ-P7000), 
µπορείτε να επιλέξετε την ακόλουθη ρύθµιση.
– MUTE – Παύση
– ATT20 – Ελάττωση στάθµης (η ρύθµιση ATT20 έχει εντονότερο αποτέλεσµα από την 

ATT10)
– ATT10 – Ελάττωση
– MIXING – Μείξη

Σηµειώσεις
• Ο ήχος σβήνει, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη MUTE ή ATT και δεν είναι δυνατή καµιά 
ακουστική ρύθµιση.

• Η λειτουργία επιστρέφει στον κανονικό της τρόπο όταν τερµατιστεί η τηλεφωνική σύνδεση ή η 
φωνητική καθοδήγηση.
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Ενεργοποίηση της αυτόµατης αναπαραγωγής δίσκου
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναπαραγωγή δίσκου µε 
την εισαγωγή ενός δίσκου στη σχισµή εισαγωγής. Όταν η λειτουργία αυτή είναι 
ενεργοποιηµένη, ο δίσκος αρχίζει να παίζει αυτόµατα όταν εισαχθεί στη σχισµή εισαγωγής.
Αρχικά, η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το DVD AUTO.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης αναπαραγωγής 
δίσκου.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης αναπαραγωγής δίσκου, αγγίξτε το 2.

Ενεργοποίηση της ρύθµισης dimmer για την υπο-οθόνη
Για να µην είναι η υπο-οθόνη υπερβολικά φωτεινή τη νύχτα, ο φωτισµός της υπο-οθόνης 
µειώνεται όταν τα φώτα πορείας του αυτοκινήτου είναι αναµµένα. Τη λειτουργία dimmer 
µπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το SUB. D DIM.

3. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία dimmer.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία dimmer, αγγίξτε το 2.

Μείξη φωνής / ηχητικού σήµατος πλοήγησης και ήχου 
ακρόασης

Όταν υπάρχει φωνητική καθοδήγηση, µπορείτε να κάνετε µείξη της φωνής / του ηχητικού 
σήµατος καθοδήγησης που προέρχεται από τη µονάδα πλοήγησης της Pioner µε τον ήχο 
ακρόασης που εξάγεται από το σύστηµα αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε τη µείξη είτε της φωνής 
και του ηχητικού σήµατος καθοδήγησης, είτε µόνο της φωνής.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο όταν υπάρχει συνδεδεµένη στη συσκευή αυτή µια 
µονάδα πλοήγησης της Pioneer.

• Όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π.χ. DEQ-P7000), η 
λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη.

• Σας συνιστούµε να επιλέξετε GUIDE για να εξασφαλίσετε ποιότητα στον ήχο.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και INITIAL και στη συνέχεια το ΝΕΧΤ.

2. Αγγίξτε το NAV MIXING.

3. Αγγίξτε το 8 ή το 2 για εναλλαγή της µείξης της φωνής / του ηχητικού σήµατος 
καθοδήγησης.
Αγγίξτε το 8 για να επιλέξετε ALL (µείξη φωνής καθοδήγησης και ηχητικού σήµατος). 
Αγγίξτε το 2 για να επιλέξετε GUIDE (µείξη φωνής καθοδήγησης µόνο).

Άλλες λειτουργίες

Παρουσίαση των ρυθµίσεων διαµόρφωσης

* Αγγίξτε το A.MENU και στη συνέχεια το SETUP για να εµφανιστούν τα ονόµατα 
των λειτουργιών.
Τα ονόµατα λειτουργιών ρύθµισης εµφανίζονται, και αυτά που µπορούν να επιλεγούν 
φωτίζονται.
• Όταν το πλήκτρο A.MENU δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την 
οθόνη.

• Μπορείτε να εµφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση κάθε πηγής, πατήστε ESC.

Σηµείωση
• Αν δεν εκτελέσετε τη λειτουργία ρύθµισης µέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, η οθόνη 
επιστρέφει αυτόµατα στην εµφάνιση της πηγής.

Ρύθµιση της εισόδου εικόνας
Μπορείτε να προσαρµόσετε τη ρύθµιση σύµφωνα µε το συνδεδεµένο στοιχείο.
• Επιλέξτε VIDEO για να παρακολουθήσετε την εικόνα από ένα συνδεδεµένο στοιχείο ως 
πηγή AV.

• Επιλέξτε M-DVD για να παρακολουθήσετε την εικόνα από ένα συνδεδεµένο DVD player 
ως πηγή S-DVD.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και SETUP και στη συνέχεια το AV INPUT.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε τη ρύθµιση εισόδου εικόνας.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση.

– OFF – ∆εν υπάρχει συνδεδεµένο στοιχείο εικόνας
– VIDEO – Εξωτερικό στοιχείο εικόνας
– M-DVD – DVD player συνδεδεµένο µε καλώδιο RCA

• Όταν υπάρχει DVD player συνδεδεµένο µε καλώδιο AV-BUS, µην επιλέγετε M-DVD, 
διαφορετικά δεν θα εµφανίζεται εικόνα ακόµη και αν επιλέξετε S-DVD.

� Εµφάνιση του µενού ρυθµίσεων
Επισηµαίνει τα ονόµατα των λειτουργιών 
ρύθµισης.
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Άλλες λειτουργίες

Ρύθµιση για εφεδρική κάµερα
Η µονάδα αυτή διαθέτει λειτουργία αυτόµατης µετάβασης στην εικόνα της εφεδρικής κάµερας 
(υποδοχή BACK UP CAMERA IN) όταν υπάρχει στο όχηµα εγκατεστηµένη εφεδρική 
κάµερα. Όταν ο µοχλός των ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση της όπισθεν REVERSE (R), η 
προβολή αλλάζει αυτόµατα σε εικόνα από την εφερδική κάµερα. (Για περισσότερες 
λεπτοµέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς.)
• Συνιστούµε τη χρήση κάµερας µε εξαγωγή εικόνων σε αντικατοπτρισµό.
• Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση αµέσως αν η προβολή αλλάξει σε εικόνα από την εφεδρική 
κάµερα όταν ο µοχλός των ταχυτήτων περάσει στη θέση REVERSE (R) από µια άλλη 
θέση.

• Αν η προβολή αλλάξει σε εικόνα από την εφεδρική κάµερα κατά την κανονική οδήγηση, 
περάστε σε άλλη ρύθµιση. 

• Για να επιστρέψετε στην εµφάνιση της πηγής, πατήστε MENU στην κεντρική µονάδα.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και SETUP και στη συνέχεια το B-CAMERA.

2. Αγγίξτε 8 για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση εφεδρικής κάµερας.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφεδρικής κάµερας, αγγίξτε το 2.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε µια κατάλληλη ρύθµιση για την 
πολικότητα.
Με κάθε άγγιγµα του πλήκτρου 4 ή 6 γίνεται εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες 
πολικότητες:
• BATTERY – Όταν η πολικότητα του συνδεδεµένου καλωδίου είναι θετική όταν ο µοχλός 
των ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

• GND – Όταν η πολικότητα του συνδεδεµένου καλωδίου είναι αρνητική όταν ο µοχλός των 
ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

Επιλογή της εικόνας της πίσω οθόνης
Αν στη µπροστινή οθόνη εµφανίζεται η εικόνα πλοήγησης, για την πίσω οθόνη µπορείτε να 
επιλέξετε την προβολή είτε της εικόνας πλοήγησης, είτε της εικόνας από την επιλεγµένη 
πηγή.
• Η εικόνα της πίσω οθόνης µπορεί να αλλάξει µόνο όταν υπάρχει συνδεδεµένη στη 
συσκευή αυτή µια µονάδα πλοήγησης της Pioneer.

• Αν επιλέξετε SOURCE στη ρύθµιση REAR DISP, όταν η επιλεγµένη πηγή είναι πηγή ήχου, 
στην πίσω οθόνη δεν εµφανίζεται τίποτα.

• Αν επιλέξετε SOURCE στη ρύθµιση REAR DISP, τίποτα δεν εµφανίζεται στην πίσω οθόνη 
κατά τη διάρκεια µιας διακοπής για ανακοινώσεις σχετικά µε την κυκλοφορία ή για ειδήσεις.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και SETUP και στη συνέχεια το REAR DISP.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 για να επιλέξετε την εικόνα της πίσω οθόνης.
Αγγίξτε το πλήκτρο 4 ή 6 µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση εικόνας.
• SOURCE – Εµφάνιση της εικόνας της επιλεγµένης πηγής στην πίσω οθόνη
• NAVI – Εµφάνιση της εικόνας πλοήγησης στην πίσω οθόνη

Ρύθµιση της λειτουργίας αυτόµατου ανοίγµατος
Για να εµποδίσετε την πρόσκρουση της οθόνης στο µοχλό ταχυτήτων ενός αυτόµατου 
οχήµατος όταν αυτός βρίσκεται στη θέση Ρ (park), ή στην περίπτωση που δεν θέλετε να 
ανοίγει / να κλείνει η οθόνη αυτόµατα, µπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αυτόµατου 
ανοίγµατος σε χειροκίνητη λειτουργία.
Επιπλέον, για να προσαρµόσετε τη θέση όπου σύρεται ο πίνακας LCD, µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθµιση υποχώρησης.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και SETUP και στη συνέχεια το FLAP SET.

2. Αγγίξτε το 8 για να ενεργοποιήσετε την υποχώρηση, και ο πίνακας LCD σύρεται 
προς τα πίσω.
• Για να απενεργοποιήσετε την υποχώρηση, αγγίξτε το 2 και ο πίνακας LCD σύρεται προς 
τα εµπρός.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να επιλέξετε το αυτόµατο ή χειροκίνητο άνοιγµα/κλείσιµο 
της οθόνης.
Αγγίξτε το 4 για να επιλέξετε MANUAL, και θα πρέπει να πατάτε OPEN/CLOSE για άνοιγµα/
κλείσιµο της οθόνης. Πατήστε 6 για να επιλέξετε AUTO, και η οθόνη θα ανοίγει και θα κλείνει 
αυτόµατα όταν ενεργοποιείται η µονάδα.

Ρύθµιση του ρολογιού
Ρυθµίστε το ρολόι σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες.

1. Αγγίξτε τα πλήκτρα A.MENU και SETUP και στη συνέχεια το CLOCK ADJ.

2. Πατήστε το OFF για να ενεργοποιήσετε την εµφάνιση του ρολογιού.
Η ένδειξη ON θα εµφανίζεται στην οθόνη αντί για την ένδειξη OFF. Η εµφάνιση του ρολογιού 
ενεργοποιείται.
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση του ρολογιού και 
πατώντας το πλήκτρο FLIP DOWN/CLOCK όταν ο πίνακας LCD είναι κλειστός.

• Για να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση του ρολογιού, αγγίξτε το ON.

3. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να επιλέξετε το τµήµα της ένδειξης του ρολογιού που 
θέλετε να ρυθµίσετε.
Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα πλήκτρα 4 ή 6 επιλέγετε ένα τµήµα της ένδειξης του 
ρολογιού:
Ώρα – Λεπτό
Καθώς επιλέγετε τµήµατα της ένδειξης 
του ρολογιού, κάθε τµήµα που επιλέγετε 
φωτίζεται στην οθόνη.
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Άλλες λειτουργίες
4. Αγγίξτε 8 ή 2 για να ρυθµίσετε το ρολόι.
Κάθε φορά που αγγίζετε το 8 αυξάνονται οι ώρες ή τα λεπτά. Κάθε φορά που αγγίζετε το 2 
µειώνονται οι ώρες ή τα λεπτά.

Σηµειώσεις
• Μπορείτε να προσαρµόσετε το ρολόι σε ένα χρονικό σήµα αγγίζοντας το πλήκτρο JUST.

– Αν τα λεπτά είναι 00 – 29, στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω. (π.χ., το 10:18 γίνεται 10:00.)
– Αν τα λεπτά είναι 30 – 59, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. (π.χ., το 10:36 γίνεται 11:00.)

• Ακόµη και αν οι πηγές είναι απενεργοποιηµένες, το ρολόι εµφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση της πηγής AUX

Μια διασύνδεση IP-BUS-RCA όπως η CD-RB20/CD-RB10 (που πωλείται χωριστά) σας 
επιτρέπει να συνδέσετε αυτή τη συσκευή σε προαιρετικό εξοπλισµό που διαθέτει έξοδο RCA. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της διασύνδεσης 
IP-BUS-RCA.

Επιλογή της πηγής AUX

* Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το AUX για να επιλέξετε την πηγή 
AUX.
• Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εµφανίζεται, µπορείτε να το εµφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
• Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθµιση εξωτερικών συσκευών, η πηγή AUX δεν µπορεί να 
επιλεγεί. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα “Ενεργοποίηση της ρύθµισης 
εξωτερικών συσκευών” στη σελίδα 65.

Ρύθµιση του τίτλου της πηγής AUX
Ο τίτλος που θα εµφανίζεται στην οθόνη για την πηγή AUX µπορεί να αλλάξει.

1. Αφού επιλέξετε AUX ως πηγή, αγγίξτε το A.MENU και το FUNCTION και στη 
συνέχεια το NAME EDIT.

2. Αγγίξτε το ABC για να επιλέξετε τον επιθυµητό τύπο χαρακτήρων.
Αγγίξτε το ABC επανειληµµένα για εναλλαγή ανάµεσα στους ακόλουθους τύπους 
χαρακτήρων:
Αλφάβητο (Κεφαλαία), αριθµοί και σύµβολα – Αλφάβητο (µικρά) – Ευρωπαϊκά γράµµατα, 
όπως τα τονισµένα (π.χ. á, à, ä, ç)
• Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε αριθµούς και σύµβολα αγγίζοντας το πλήκτρο 123.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο 8 ή 2 για να 
επιλέξετε ένα γράµµα του αλφαβήτου.
Με κάθε άγγιγµα του 8 εµφανίζεται ένα 
γράµµα του αλφαβήτου µε τη σειρά 
A B C ... X Y Z και αριθµοί και σύµβολα µε 
τη σειρά 1 2 3 ... | } ¯ . Με κάθε άγγιγµα του 
πλήκτρου 2 τα γράµµατα εµφανίζονται µε 
την αντίστροφη σειρά, όπως 
Z Y X ... C B A.

4. Αγγίξτε το 6 για να µετακινήσετε το δροµέα στην επόµενη θέση χαρακτήρα.
Μόλις εµφανιστεί το γράµµα που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο 6 για να µετακινήσετε το δροµέα 
στην επόµενη θέση και κατόπιν επιλέξτε το επόµενο γράµµα. Αγγίξτε το 4 για να 
µετακινηθείτε προς τα πίσω στην οθόνη.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τον εισηγµένο τίτλο στη µνήµη.

6. Αγγίξτε το ESC για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.

Αλλαγή της εµφάνισης φόντου οθόνης
Κατά την ακρόαση κάθε πηγής, µπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου.

* Πατήστε ENTERTAINMENT.
Με κάθε πάτηµα του πλήκτρου ENTERTAINMENT, η εµφάνιση της οθόνης αλλάζει µε την 
ακόλουθη σειρά:

Πηγή ηχητικού σήµατος
Ακίνητη εικόνα φόντου – BGV (κινούµενη εικόνα φόντου) – AV (είσοδος εικόνας) – 
DVD (DVD player) – NAVI (ταπετσαρία µονάδας πλοήγησης)
Πηγή εικόνας
Εικόνα τρέχουσας πηγής – Ακίνητη εικόνα φόντου – BGV (κινούµενη εικόνα φόντου) – 
AV (είσοδος εικόνας) – DVD (DVD player) – NAVI (ταπετσαρία µονάδας πλοήγησης)
• Όταν στη συσκευή αυτή είναι συνδεδεµένη µια µονάδα πλοήγησης της Pioneer, και µε τη 
χρήση του ENTERTAINMENT στην κεντρική µονάδα, πατήστε το πλήκτρο 
ENTERTAINMENT και κρατήστε το πατηµένο για να επιλέξετε την επιθυµητή εµφάνιση 
της οθόνης. Πατήστε ENTERTAINMENT και κρατήστε το πατηµένο επανειληµµένα για να 
µετακινηθείτε ανάµεσα στις εµφανίσεις:

Σηµειώσεις
• Στις περιπτώσεις που ακολουθούν, η εικόνα φόντου δεν θα αλλάξει:

– Όταν η λειτουργία AV (είσοδος εικόνας) δεν είναι ρυθµισµένη στο VIDEO (δείτε τη σελίδα 67).
– Όταν η αναπαραγωγή DVD/Video CD δεν είναι ενεργοποιηµένη για την πίσω οθόνη (δείτε τη 
σελίδα 19).

– Όταν δεν υπάρχει συνδεδεµένη µονάδα πλοήγησης της Pioneer.
• Η ταινία µε το δελφίνι δεν εµφανίζεται όταν εµφανίζονται τα πλήκτρα του πίνακα επαφής ή ο 
κατάλογος.
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Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιµετώπιση προβληµατων
Κοινά

Σύµπτωµα Αιτία Ενέργεια (Βλ.)
Η συσκευή δεν ανάβει. 
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί.

Τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι 
τοποθετηµένα µε εσφαλµένο τρόπο.

Βεβαιωθείτε ξανά ότι όλες οι 
συνδέσεις είναι σωστές.

Η ασφάλεια είναι καµένη. Αντιµετωπίστε την αιτία που 
προκάλεσε το κάψιµο της ασφάλειας 
και αντικαταστήστε την ασφάλεια. 
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη σωστή 
ασφάλεια µε την ίδια βαθµονόµηση.

Θόρυβος και άλλοι παράγοντες 
προκαλούν δυσλειτουργία του 
ενσωµατωµένου µικροεπεξεργαστή.

Πατήστε RESET. (Σελίδα 15)

Ο χειρισµός µε το 
τηλεχειριστήριο δεν 
είναι δυνατός. 
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί σωστά ακόµη 
και αν πατηθούν τα 
κατάλληλα πλήκτρα του 
τηλεχειριστηρίου.

Ο επιλεγµένος τρόπος λειτουργίας 
του τηλεχειριστηρίου είναι 
εσφαλµένος.

Επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας 
τηλεχειριστηρίου. (Σελίδα 17)

Ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου 
είναι εσφαλµένος.

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση του 
διακόπτη επιλογής κωδικού 
τηλεχειριστηρίου συµπίπτει µε τη 
ρύθµιση του τύπου κωδικού. (Σελίδα 
64)

Χαµηλή ισχύς µπαταριών. Βάλτε νέα µπαταρία. (Σελίδα 15)

Μερικές λειτουργίες δεν είναι εφικτές 
µε ορισµένους δίσκους.

Ελέγξτε χρησιµοποιώντας έναν άλλο 
δίσκο.

Η αναπαραγωγή δεν 
είναι δυνατή.

Ο δίσκος είναι βρώµικος. Καθαρίστε το δίσκο. (Σελίδα 71)

Ο τύπος του δίσκου δεν µπορεί να 
αναπαραχθεί από τη συσκευή αυτή.

Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

Έχει εισαχθεί δίσκος µε ασύµβατο 
σύστηµα εικόνας.

Βάλτε έναν άλλο δίσκο, συµβατό µε 
το σύστηµα εικόνας σας.

∆εν ακούγεται ήχος. 
Η ένταση δεν αυξάνεται.

Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεµένα 
σωστά.

Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Η συσκευή εκτελεί αναπαραγωγή 
ακίνητης εικόνας / σε αργή κίνηση / 
καρέ-καρέ.

∆εν υπάρχει ήχος κατά την 
αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας / σε 
αργή κίνηση / καρέ-καρέ.

∆εν υπάρχει εικόνα. Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν 
είναι συνδεδεµένο.

Συνδέστε ένα καλώδιο χειρόφρενου, 
και τραβήξτε το χειρόφρενο.

Tο χειρόφρενο δεν είναι 
τραβηγµένο.

Συνδέστε ένα καλώδιο χειρόφρενου, 
και τραβήξτε το χειρόφρενο.

Εµφανίζεται το εικονίδιο 
 και ο χειρισµός είναι 

αδύνατος.

Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη για 
το δίσκο.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι συµβατή 
µε την οργάνωση του δίσκου.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή.

Η εικόνα σταµατάει και 
η συσκευή δεν 
επιδέχεται χειρισµό.

Η ανάγνωση των δεδοµένων 
κατέστη αδύνατη κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγής.

Αφού πατήσετε µια φορά το (, 
ξεκινήστε και πάλι την αναπαραγωγή.

∆εν υπάρχει ήχος.
Η ένταση είναι πολύ 
χαµηλή.

Η στάθµη της έντασης είναι πολύ 
χαµηλή.

Ρυθµίστε τη στάθµη έντασης.

Η ελάττωση στάθµης ήχου είναι 
ενεργοποιηµένη.

Απενεργοποιήστε την ελάττωση 
στάθµης ήχου.

Γίνεται υπερπήδηση 
ήχου και εικόνας.

Η συσκευή δεν είναι στερεωµένη 
καλά.

Στερεώστε τη συσκευή.

Η εικόνα είναι 
"τεντωµένη", η αναλογία 
δεν είναι σωστή.

Η ρύθµιση της αναλογίας είναι 
ακατάλληλη για την οθόνη.

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση για 
την οθόνη σας. (Σελίδα 63)

Προβλήµατα κατά την αναπαραγωγή DVD

Σύµπτωµα Αιτία Ενέργεια (Βλ.)
Η εικόνα στην πίσω 
οθόνη εξαφανίζεται.

Ο δίσκος της πηγής που έπαιζε 
στην κεντρική µονάδα έχει 
αποβληθεί.

Πριν βγάλετε το δίσκο, αλλάξτε την 
πηγή. Tο πρόβληµα αυτό µπορεί να 
εµφανιστεί µε µερικές µεθόδους 
σύνδεσης.

Όταν ανάβει η 
ανάφλεξη (ή γυρίζει στη 
θέση ACC), ακούγεται ο 
κινητήρας.

Η µονάδα επιβεβαιώνει αν υπάρχει 
δίσκος ή όχι.

Η λειτουργία αυτή είναι κανονική.

∆εν εµφανίζεται τίποτα 
στην οθόνη 
Τα πλήκτρα του πίνακα 
επαφής δεν µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν.

Η εφεδρική κάµερα δεν είναι 
συνδεδεµένη.
Η ρύθµιση B-CAMERA είναι 
εσφαλµένη.

Συνδέστε µια εφεδρική κάµερα.
Πατήστε MENU στην κεντρική µονάδα 
για να επιστρέψετε στην εµφάνιση της 
πηγής και στη συνέχεια επιλέξτε τη 
σωστή ρύθµιση για τη B-CAMERA. 
(Σελίδα 68)

Σύµπτωµα Αιτία Ενέργεια (Βλ.)
Η αναπαραγωγή δεν 
είναι δυνατή.

Ο δίσκος έχει διαφορετικό αριθµό 
περιοχής από τη συσκευή.

Αντικαταστήστε το δίσκο µε έναν άλλο 
που να έχει τον ίδιο αριθµό περιοχής 
µε τη συσκευή. (Σελίδα 12, σελίδα 75)

Εµφανίζεται ένα µήνυµα 
γονικού ελέγχου και η 
αναπαραγωγή δεν είναι 
δυνατή.

Ο γονικός έλεγχος είναι 
ενεργοποιηµένος.

Απενεργοποιήστε το γονικό έλεγχο ή 
αλλάξτε το επίπεδο. (Σελίδα 64)

Ο γονικός έλεγχος δεν 
µπορεί να ακυρωθεί.

Ο κωδικός αριθµός είναι 
εσφαλµένος.

Εισαγάγετε το σωστό κωδικό αριθµό. 
(Σελίδα 64)

Ξεχάσατε τον κωδικό σας. Πατήστε CLEAR 10 φορές για να 
ακυρώσετε τον κωδικό. (Σελίδα 64)

Η γλώσσα των 
διαλόγων (και των 
υποτίτλων) δεν µπορεί 
να αλλάξει.

Tο DVD που παίζει δεν διαθέτει 
εγγραφές πολλαπλών γλωσσών.

∆εν µπορείτε να κάνετε εναλλαγή 
ανάµεσα σε γλώσσες που δεν είναι 
εγγεγραµµένες στο δίσκο.

Μπορείτε να διαλέξετε µόνο µέσα 
από τις επιλογές που αναφέρονται 
στο µενού του δίσκου.

Κάντε εναλλαγή χρησιµοποιώντγας 
το µενού του δίσκου.

∆εν εµφανίζονται 
υπότιτλοι.

Tο DVD που παίζει δεν διαθέτει 
υπότιτλους.

∆εν εµφανίζονται υπότιτλοι αν δεν 
υπάρχουν εγγεγραµµένοι στο δίσκο.

Μπορείτε να διαλέξετε µόνο µέσα 
από τις επιλογές που αναφέρονται 
στο µενού του δίσκου.

Κάντε εναλλαγή χρησιµοποιώντγας 
το µενού του δίσκου.

Η αναπαραγωγή δεν 
γίνεται στη γλώσσα 
ήχου και υποτίτλων που 
έχει επιλεγεί στο DVD 
SETUP.

Tο DVD που παίζει δεν διαθέτει 
διαλόγους ή υπότιτλους στη 
γλώσσα που έχει επιλεγεί στο DVD 
SETUP.

Η επιλογή µιας γλώσσας δεν είναι 
δυνατή αν η γλώσσα που επιλέγεται 
στο DVD SETUP δεν είναι 
εγγεγραµµένη στο δίσκο.

Η αλλαγή της οπτικής 
γωνίας δεν είναι δυνατή.

Το DVD που παίζει δεν διαθέτει 
σκηνές µε λήψη από πολλαπλές 
γωνίες.

∆εν µπορείτε να αλλάξετε γωνία αν το 
DVD δεν διαθέτει σκηνές µε λήψη 
από πολλαπλές γωνίες.

Προσπαθείτε να επιλέξετε προβολή 
από πολλαπλές γωνίες για µια 
σκηνή που δεν έχει ληφθεί από 
πολλαπλές γωνίες.

Η εναλλαγή ανάµεσα σε οπτικές 
γωνίες µπορεί να γίνει όταν 
παρακολουθείτε σκηνές που έχουν 
ληφθεί από πολλαπλές γωνίες.
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Προβλήµατα κατά την αναπαραγωγή Video CD

Μηνύµατα σφάλµατος
Όταν προκύπτουν προβλήµατα στην αναπαραγωγή δίσκων, στην οθόνη εµφανίζεται ένα 
µήνυµα σφάλµατος. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να εξακριβώσετε το 
πρόβληµα, και κατόπιν προβείτε στην προτεινόµενη διορθωτική ενέργεια. Αν το πρόβληµα 
επιµένει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε το πλησιέστερο Κέντρο Συντήρησης 
της PIONEER.

Σύµπτωµα Αιτία Ενέργεια (Βλ.)
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα 
ασαφής/
παραµορφωµένη και 
σκοτεινή κατά τη 
διάρκεια της 
αναπαραγωγής.

Ο δίσκος διαθέτει ένα σήµα για 
προστασία από την αντιγραφή. 
(Κάποιοι δίσκοι µπορεί να έχουν 
αυτό το χαρακτηριστικό.)

∆εδοµένου ότι η συσκευή αυτή είναι 
συµβατή µε το αναλογικό σύστηµα 
προστασίας από την αντιγραφή "copy 
guard", όταν παίζετε ένα δίσκο που 
διαθέτει ένα σήµα για προστασία από 
την αντιγραφή, η εικόνα µπορεί να 
παρουσιάζει οριζόντιες ραβδώσεις ή 
άλλες ατέλειες κατά την προβολή της 
σε ορισµένες οθόνες. Αυτό δεν 
σηµαίνει ότι η συσκευή δεν λειτουργεί 
σωστά.

Σύµπτωµα Αιτία Ενέργεια (Βλ.)
Η οθόνη µενού PBC 
(έλεγχος 
αναπαραγωγής) δεν 
µπορεί να κληθεί.

Το Video CD που παίζει δεν διαθέτει 
PBC.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή µε 
δίσκους Video CD που δεν διαθέτουν 
PBC.

Η επανάληψη 
αναπαραγωγής και η 
αναζήτηση κοµµατιού / 
χρονικού σηµείου δεν 
είναι δυνατή.

Η λειτουργία PBC είναι 
απενεργοποιηµένη.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία PBC. 
(Σελίδα 32, σελίδα 35)

Η λειτουργία PBC είναι 
ενεργοποιηµένη.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία PBC. 
(Σελίδα 32, σελίδα 35)

Μήνυµα Αιτία Ενέργεια (Βλ.)
ERROR-02 Λερωµένος δίσκος Καθαρίστε το δίσκο.

Γρατσουνισµένος δίσκος Αντικαταστήστε το δίσκο.

ERROR-05 Ηλεκτρικό ή µηχανικό πρόβληµα Πατήστε RESET.

DIFFERENT REGION 
DISC (REGION ERR)

Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθµό 
περιοχής µε τη συσκευή.

Αντικαταστήστε το DVD µε ένα άλλο 
που να έχει το σωστό αριθµό 
περιοχής.

NON PLAYABLE DISC 
(NON-PLAY)

Αυτός ο τύπος δίσκου δεν µπορεί 
να αναπαραχθεί από τη 
συγκεκριµένη µονάδα.

Αντικαταστήστε το δίσκο µε έναν άλλο 
που να µπορεί να αναπαραχθεί από 
τη συσκευή.

Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει εισαχθεί 
σωστά.

THERMAL 
PROTECTION IN 
MOTION (TEMP)

Η θερµοκρασία της συσκευής είναι 
εκτός των ορίων κανονικής 
λειτουργίας.

Περιµένετε µέχρι να επανέλθει η 
θερµοκρασία της συσκευής στα όρια 
κανονικής λειτουργίας.

Φροντίδα του DVD player

• Πριν την εισαγωγή, ελέγξτε όλους τους δίσκους για ραγίσµατα, γρατζουνιές ή 
στρεβλώσεις. Οι ραγισµένοι, γρατσουνισµένοι ή στρεβλωµένοι δίσκοι µπορεί να µην 
παίζουν καλά. Μη χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους.

• Αποφεύγετε να αγγίζετε τη µαγνητισµένη (µη εκτυπωµένη) επιφάνεια όταν χειρίζεστε τους 
δίσκους.

• Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιµοποιείτε.
• Μην εκθέτετε τους δίσκους στο άµεσο ηλιακό φως και σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μην κολλάτε ετικέτες στους δίσκους, µη γράφετε πάνω τους και µην τους φέρνετε σε 
επαφή µε χηµικά.

• Αν χρησιµοποιείτε το καλοριφέρ όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή, µπορεί να σχηµατιστεί 
υγρασία σε στοιχεία του εσωτερικού του DVD player. Η συµπύκνωση µπορεί να 
προκαλέσει κακή λειτουργία του DVD player. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβληµα 
συµπύκνωσης, σβήστε το DVD player για µια ώρα περίπου για να στεγνώσει και 
σκουπίστε τους υγρούς δίσκους µε ένα µαλακό πανί για να φύγει η υγρασία.

• Οι κραδασµοί του δρόµου µπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.

∆ίσκοι DVD

• Σε µερικούς δίσκους DVD-Video, η χρησιµοποίηση ορισµένων λειτουργιών ενδεχοµένως 
να µην είναι δυνατή.

• Ορισµένοι δίσκοι DVD video ενδεχοµένως να µη µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
• Όσον αφορά τους εγγράψιµους/επανεγγράψιµους δίσκους (DVD-R/DVD-RW), η 
αναπαραγωγή είναι δυνατή µόνο για τους δίσκους που είναι τελικοποιηµένοι (finalized).

• Όσον αφορά τους εγγράψιµους/επανεγγράψιµους δίσκους (DVD-R/DVD-RW), η 
αναπαραγωγή είναι δυνατή µόνο για τους δίσκους που έχουν εγγραφεί µε τη µορφή Video 
(video mode). ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW που έχουν εγγραφεί µε 
τη µορφή Video Recording (VR mode)

• Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγράψιµων/επανεγγράψιµων δίσκων DVD-R/
DVD-RW που έχουν εγγραφεί σε µορφή Video (video mode) εξαιτίας των χαρακτηριστικών 
των δίσκων ή λόγω του ότι υπάρχουν γρατσουνιές ή βρωµιά, συµπυκνωµένη υγρασία 
κ.τ.λ. στο φακό της συσκευής.

• Χρησιµοποιείτε µόνο κανονικούς, κυκλικού 
σχήµατος δίσκους. Αν εισαγάγετε δίσκους µε 
ακανόνιστο, µη κυκλικό σχήµα, µπορεί να 
εµπλακούν µέσα στο DVD player ή να µην παίζουν 
καλά.

• Για να καθαρίσετε ένα δίσκο από τη βρωµιά, 
σκουπίστε τον µε ένα µαλακό πανί από το κέντρο 
προς τα έξω.
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• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/DVD-RAM.
• Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µπορεί να µην 
είναι δυνατή, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις και το περιβάλλον της εφαρµογής. Να γράφετε τους 
δίσκους σας στο σωστό φορµά. (Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή 
της εφαρµογής.)

Εγγράψιµοι (CD-R) και επανεγγράψιµοι (CD-RW) δίσκοι
• Όσον αφορά τους εγγράψιµους/επανεγγράψιµους δίσκους (CD-R/CD-RW), η 
αναπαραγωγή είναι δυνατή µόνο για τους δίσκους που είναι τελικοποιηµένοι (finalized).

• Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγράψιµων/επανεγγράψιµων δίσκων CD-R/CD-
RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής µουσικών δίσκων ή σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή εξαιτίας των χαρακτηριστικών των δίσκων ή λόγω του ότι υπάρχουν 
γρατσουνιές ή βρωµιά, συµπυκνωµένη υγρασία κ.τ.λ. στο φακό της συσκευής.

• Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µπορεί να µην 
είναι δυνατή, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις και το περιβάλλον της εφαρµογής. Να γράφετε τους 
δίσκους σας στο σωστό φορµά. (Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή 
της εφαρµογής.)

• Η αναπαραγωγή εγγράψιµων/επανεγγράψιµων δίσκων CD-R/CD-RW δεν θα είναι δυνατή 
σε περίπτωση άµεσης έκθεσης στον ήλιο, υψηλές θερµοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών 
που επικρατούν µέσα στο αυτοκίνητο.

• Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειµένου που είναι εγγεγραµµένες στους εγγράψιµους/
επανεγγράψιµους δίσκους CD-R/CD-RW µπορεί να µην εµφανίζονται στη συσκευή αυτή 
(στην περίπτωση ακουστικών δεδοµένων (CD-DA)).

• Η συσκευή αυτή είναι συµβατή µε τη λειτουργία υπερπήδησης κοµµατιών του εγγράψιµου/
επανεγγράψιµου δίσκου CD-R/CD-RW. Τα κοµµάτια που περιέχουν την πληροφορία 
υπερπήδησης κοµµατιού παρακάµπτονται αυτόµατα (στην περίπτωση ακουστικών 
δεδοµένων (CD-DA)).

• Αν εισαγάγετε στη συσκευή αυτή ένα δίσκο CD-RW, ο χρόνος φόρτωσης για την 
αναπαραγωγή θα είναι µεγαλύτερος απ' ότι για ένα συµβατικό δίσκο CD ή CD-R.

• ∆ιαβάζετε τις προειδοποιήσεις που συνοδεύουν τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν από τη 
χρήση.

Αρχεία MP3

• Το MP3 είναι η συντοµογραφία του MPEG Audio Layer 3 και αναφέρεται σε ένα πρότυπο 
τεχνολογίας συµπίεσης ήχου.

• Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων MP3, εγγεγραµµένων σε 
δίσκους CD-ROM, CD-R και CD-RW. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγραφών συµβατών 
µε το επίπεδο 1 και 2 του προτύπου ISO9660, καθώς και µε το σύστηµα αρχείων Romeo 
και Joliet.

• Η συσκευή υποστηρίζει επίσης την αναπαραγωγή δίσκων στους οποίους έχουν γίνει 
διαδοχικές εγγραφές (multi-session).

• Τα αρχεία MP3 δεν είναι συµβατά µε τη µεταφορά δεδοµένων µε απευθείας εγγραφή 
πακέτων.

• Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων που µπορούν να εµφανίζονται για το όνοµα ενός 
αρχείου, συµπεριλαµβανοµένης της προέκτασης του ονόµατος (.mp3) είναι 32 
χαρακτήρες, ξεκινώντας από τον πρώτο χαρακτήρα.

• Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων που µπορούν να εµφανιστούν για το όνοµα ενός 
φακέλου είναι 32.

• Στην περίπτωση αρχείων που έχουν εγγραφεί σύµφωνα µε το σύστηµα αρχείων Romeo 
και Joliet, είναι δυνατή η εµφάνιση µόνο των πρώτων 32 χαρακτήρων.

• Όταν παίζετε δίσκους που περιέχουν αρχεία MP3 και ακουστικά δεδοµένα (CD-DA), όπως 
είναι οι δίσκοι CD-EXTRA και MIXED-MODE CD, οι δύο τύποι δεδοµένων µπορούν να 
αναπαραχθούν µόνο µε εναλλαγή ανάµεσα στις λειτουργίες MP3 και CD-DA.

• Η σειρά επιλογής φακέλων προς αναπαραγωγή και άλλες λειτουργίες ορίζεται από τη 
σειρά εγγραφής που χρησιµοποιήθηκε από το λογισµικό εγγραφής. Γι' αυτό το λόγο, η 
αναµενόµενη σειρά αναπαραγωγής µπορεί να µην συµπίπτει µε την πραγµατική σειρά 
αναπαραγωγής. Υπάρχουν ωστόσο ορισµένα είδη λογισµικού εγγραφής τα οποία 
παρέχουν τη δυνατότητα ρύθµισης της σειράς αναπαραγωγής.

• Τα αρχεία είναι συµβατά µε τα φορµά ID3 Tag Ver. 1.0 και Ver. 1.1 για την εµφάνιση των 
δίσκων (τίτλοι δίσκων), των κοµµατιών (τίτλοι κοµµατιών) και των καλλιτεχνών 
(καλλιτέχνες κοµµατιών).

• Η λειτουργία έµφασης είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί µόνο εφόσον οι συχνότητες των 
αρχείων MP3 που αναπαράγονται είναι 32 kHz, 44,1 kHz και 48 kHz. (δυνατή είναι επίσης 
η αναπαραγωγή συχνοτήτων δειγµατοληψίας 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz.)

• ∆εν υπάρχει επίσης συµβατότητα µε καταλόγους αναπαραγωγής m3u.
• Υπάρχει ασυµβατότητα µε το φορµά MP3i (αλληλεπιδραστικό MP3) ή mp3 PRO.
• Κατά κανόνα, η ποιότητα του ήχου των αρχείων MP3 βελτιώνεται παράλληλα µε την 
αύξηση της ταχύτητας µεταφοράς bit. Η συγκεκριµένη συσκευή µπορεί να αναπαραγάγει 
εγγραφές µε ταχύτητα µεταφοράς bit από 8 kbps έως 320 kbps, αλλά εάν θέλετε να 
απολαµβάνετε ποιότητα στον ήχο, συνιστάται η χρήση δίσκων που έχουν εγγραφεί µε 
ταχύτητα µεταφοράς bit της τάξης των 128 kbps τουλάχιστον.

Σηµαντικό
• Όταν ονοµάζετε αρχεία MP3, πρέπει να προσθέτετε και την προέκταση του ονόµατος του 
αρχείου (.mp3).

• Η συσκευή αναπαράγει ως αρχεία MP3 τα αρχεία µε προέκταση ονόµατος (.mp3). Για να 
αποφύγετε την παραγωγή θορύβου αλλά και την πρόκληση δυσλειτουργιών, µη 
χρησιµοποιείτε τη συγκεκριµένη προέκταση για αρχεία που δεν είναι MP3.
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Φάκελοι και αρχεία MP3

Ορθή χρήση της οθόνης
! ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αν εισχωρήσει στη συσκευή υγρασία ή κάποιο ξένο σώµα, σβήστε την αµέσως και 
συµβουλευθείτε το κατάστηµα πώλησης ή το κοντινότερο κέντρο επισκευών της 
PIONEER. Η χρήση της συσκευής σε αυτήν την κατάσταση µπορεί να προκαλέσει φωτιά, 
ηλεκτροπληξία ή βλάβη.

• Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενο θόρυβο ή οσµή να βγαίνει από την οθόνη, διακόψτε 
αµέσως την παροχή ρεύµατος και συµβουλευθείτε το κατάστηµα πώλησης ή το 
κοντινότερο κέντρο επισκευών της PIONEER. Η χρήση της συσκευής σε αυτή την 
κατάσταση µπορεί να προκαλέσει βλάβη του συστήµατος.

� Πρώτο επίπεδο
� ∆εύτερο επίπεδο
� Τρίτο επίπεδο

• Στο σχέδιο παρουσιάζεται η δοµή ενός CD-
ROM που περιέχει αρχεία MP3. Οι 
υποφάκελοι εµφανίζονται ως φάκελοι 
εντός του επιλεγµένου φακέλου.

Σηµειώσεις
• Η συσκευή αυτή αντιστοιχίζει αριθµούς στους 
φακέλους. Ο χρήστης δεν µπορεί να 
αντιστοιχίζει αριθµούς στους φακέλους.

• ∆εν είναι δυνατός ο έλεγχος φακέλων που δεν 
περιέχουν αρχεία MP3. (Οι συγκεκριµένοι 
φάκελοι παραλείπονται χωρίς να εµφανίζεται 
αντίστοιχος αριθµός φακέλου.)

• Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των αρχείων 
MP3 που περιέχονται σε φακέλους οι οποίοι 
σχηµατίζουν έως και 8 επίπεδα. Μεσολαβεί 
ωστόσο κάποια καθυστέρηση πριν την 
έναρξη της αναπαραγωγής όταν τα επίπεδα 
της δοµής του δίσκου είναι πολλά. Γι' αυτό το 
λόγο, σας συνιστούµε να µη γράφετε δίσκους 
µε περισσότερα από 2 επίπεδα.

• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή έως 253 
στοιχείων από το φάκελο ενός δίσκου.

• Μην αποσυναρµολογείτε τη µονάδα και µην κάνετε µετατροπές· στο εσωτερικό της 
υπάρχουν στοιχεία µε υψηλή τάση, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. 
Συµβουλευθείτε το κατάστηµα πώλησης ή το κοντινότερο κέντρο επισκευών της 
PIONEER. για εσωτερικό έλεγχο, ρυθµίσεις ή επισκευές.

Χειρισµός της οθόνης
• Αν η οθόνη εκτεθεί στον ήλιο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα υπερθερµανθεί και µπορεί 
να προκληθεί ζηµιά στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, 
κλείνετε την οθόνη και αποφεύγετε κατά το δυνατόν την έκθεσή της στο άµεσο ηλιακό φως.

• Η οθόνη πρέπει να χρησιµοποιείται µέσα στα όρια θερµοκρασίας που αναφέρονται 
παρακάτω. 
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10 ως +50 °C 
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -20 ως +80 °C 
Aν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη ή υψηλότερη, η οθόνη µπορεί να µη λειτουργεί 
κανονικά.

• Η οθόνη LCD της συσκευής είναι εκτεθειµένη για βελτιωµένη ορατότητα µέσα στο όχηµα. 
Μην την πιέζετε, γιατί µπορεί να προκληθεί ζηµιά.

• Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην ανοικτή οθόνη. Μην προσπαθείτε να ρυθµίσετε τη 
γωνία ή να ανοίξετε και να κλείσετε την οθόνη µε το χέρι. Η εφαρµογή δύναµης στην οθόνη 
µπορεί να την καταστρέψει.

• Μην ωθείτε µε υπερβολική πίεση την οθόνη LCD, γιατί µπορεί να γρατζουνιστεί.
• Προσέξτε να µη βρίσκεται τίποτα ανάµεσα στην οθόνη και το κυρίως σώµα όταν η οθόνη 
ανοίγει η κλείνει. Αν ένα αντικείµενο παρεµβληθεί ανάµεσα στην οθόνη και το κυρίως 
σώµα, η οθόνη µπορεί να σταµατήσει να λειτουργεί.

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
• Αν η ανοικτή οθόνη βρίσκεται κοντά στην έξοδο του κλιµατισµού, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας 
δεν φυσάει πάνω της. Η θερµότητα του καλοριφέρ µπορεί να προκαλέσει τη θραύση της 
οθόνης LCD και ο κρύος αέρας της ψύξης µπορεί να προκαλέσει βλαπτική συγκέντρωση 
υγρασίας στο εσωτερικό της. Aκόµη, αν η οθόνη ψυχθεί, µπορεί να σκοτεινιάσει, ή η ζωή 
της µικρής λυχνίας φθορισµού στο εσωτερικό της οθόνης µπορεί να συντοµευθεί.

• Μικρές µαύρες ή λευκές κηλίδες (φωτεινές κηλίδες) µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη 
LCD. Αυτές οφείλονται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν είναι ενδεικτικές 
κάποιου προβλήµατος.

• Σε χαµηλές θερµοκρασίες, η οθόνη LCD µπορεί να παραµείνει σκοτεινή για λίγο µετά το 
άναµµα.

• Η ορατότητα προς την οθόνη δεν θα είναι καλή αν αυτή είναι εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακό 
φως.

• Όταν χρησιµοποιείτε κινητό τηλέφωνο, κρατάτε την κεραία του µακριά από την οθόνη για 
να αποφύγετε την πρόκληση παρεµβολών στην εικόνα µε τη µορφή κηλίδων, 
χρωµατιστών γραµµών κλπ. 
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Πρόσθετες πληροφορίες
∆ιατήρηση της οθόνης σε καλή κατάσταση

• Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη, σβήστε πρώτα την παροχή ρεύµατος και µετά 
σκουπίστε µε το πανί που συνοδεύει τη συσκευή.

• Όταν σκουπίζετε την οθόνη, προσέξτε να µην τη γρατζουνίσετε. Μη χρησιµοποιείτε ισχυρά 
ή διαβρωτικά χηµικά.

Μικρή λυχνία φθορισµού
• Στο εσωτερικό της οθόνης υπάρχει µια µικρή λυχνία φθορισµού για το φωτισµό της οθόνης 

LCD.
– Η λυχνία φθορισµού έχει διάρκεια ζωής περίπου 10.000 ώρες, ανάλογα µε τις 
συνθήκες χειρισµού. (Η χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες µειώνει τη διάρκεια ζωής της 
λυχνίας φθορισµού.)

– Όταν η λυχνία φθορισµού φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η οθόνη θα είναι 
σκοτεινή και δεν θα προβάλλεται πλέον εικόνα. Αν συµβεί αυτό, συµβουλευθείτε το 
κατάστηµα αγοράς ή το κοντινότερο κέντρο επισκευών της PIONEER.

Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD

Γλώσσα (κωδικός)
κωδικός εισαγωγής

Γλώσσα (κωδικός)
κωδικός εισαγωγής

Γλώσσα (κωδικός)
κωδικός εισαγωγής

Ιαπωνικά (ja), 1001 Γκουαράνι (gn) 0714 Πάστο (ps), 1619
Αγγλικά (en), 0514 Γκουγιαράτι (gu), 0721 Κουέκουα (qu), 1721
Γαλλικά (fr), 0618 Χάουζα (ha), 0801 Ρετοροµανικά (rm), 1813
Ισπανικά (es), 0519 Χίντι (hi), 0809 Κιρούντι (m), 1814
Γερµανικά (de), 0405 Κροατικά (hr), 0818 Ρουµάνικα (ro), 1815
Ιταλικά (it), 0920 Ουγγρικά (hu), 0821 Κινγιαρουάντα (rw), 1823
Κινέζικα (zh), 2608 Αρµένικα (hy), 0825 Σανσκριτικά (sa), 1901
Ολλανδικά (nl), 1412 Interlingua (ia), 0901 Σίντι (sd), 1904
Πορτογαλικά (pt), 1620 Interlingue (ie), 0905 Σάνγκο (sg), 1907
Σουηδικά (sv), 1922 Ινούπιακ (ik), 0911 Σερβοκροατικά (sh), 1908
Ρωσικά (ru), 1821 Ινδονησιακά (in), 0914 Σιναλέζικα (si), 1909
Κορεάτικα (ko), 1115 Ισλανδικά (is), 0919 Σλοβακικά (sk), 1911
Ελληνικά (el), 0512 Εβραϊκά (iw), 0923 Σλοβενικά (sl), 1912
Αφάρ (aa), 0101 Γίντις (ji), 1009 Σαµοανικά (sm), 1913
Αµπχαζιανά (ab), 0102 Ιαβανικά (jw), 1023 Σόνα (sn), 1914
Άφρικαανς (af), 0106 Γεωργιανά (ka), 1101 Σοµαλικά (so), 1915
Αµχαρικά (am), 0113 Καζάκ (kk), 1111 Αλβανικά (sq), 1917
Αραβικά (ar), 0118 Γροιλανδικά (kl), 1112 Σερβικά (sr), 1918
Ασαµέζικα (as), 0119 Καµποτζιανά (km), 1113 Σισουάτι (ss), 1919
Αϋµάρα (ay), 0125 Καννάντα (kn), 1114 Σεσότο (st), 1920
Αζερµπαϊτζάν (az), 0126 Κασµίρι (ks), 1119 Σουντανέζικα (su), 1921
Μπασκίρ (ba), 0201 Κουρδικά (ku), 1121 Σουαχίλι (sw), 1923
Λευκορωσικά (be), 0205 Κιργίζ (ky), 1125 Ταµίλ (ta), 2001
Βουλγαρικά (bg), 0207 Λατινικά (la), 1201 Τελούγκου (te), 2005
Μπιχάρι (bh), 0208 Λινγκάλα (ln), 1214 Τατζίκ (tg), 2007
Μπισλάµα (bi), 0209 Λαοτιανά (lo), 1215 Τάι (th), 2008
Μπενγκάλι (bn), 0214 Λιθουανικά (lt), 1220 Τιγκρίνια (ti), 2009
Θιβετιανά (bo), 0215 Λεττονικά (lv), 1222 Τουρκµέν (tk), 2011
Βρετονικά (br), 0218 Μαλαγκάζι (mg), 1307 Ταγκαλόγκ (tl), 2012
Καταλανικά (ca), 0301 Μαορί (mi), 1309 Σετσουάν (tn), 2014
Κορσικανικά (co), 0315 Σκοπιανά (mk), 1311 Τόνγκα (to), 2015
Τσέχικα (cs), 0319 Μαλαγιαλάµ (ml), 1312 Τουρκικά (tr), 2018
Ουαλλικά (cy), 0325 Μογγολικά (mn), 1314 Τσόνγκα (ts), 2019
∆ανέζικα (da), 0401 Μολδαβιανά (mo), 1315 Ταταρικά (tt), 2020
Μοπυτάνι (dz), 0426 Μαράθι (mr), 1318 Τουί (tw), 2023
Εσπεράντο (eo), 0515 Μαλάι (ms), 1319 Ουκρανικά (uk), 2111
Εσθονικά (et), 0520 Μαλτέζικα (mt), 1320 Ουρντού (ur), 2118
Βασκικά (eu), 0521 Βιρµανικά (my), 1325 Ουζµπέκ (uz), 2126
Περσικά (fa), 0601 Ναούρου (na), 1401 Βιετναµέζικα (vi), 2209
Φινλανδικά (fi), 0609 Νεπάλι (ne), 1405 Βόλαπουκ (vo), 2215
Φίτζι (fj), 0610 Νορβηγικά (no), 1415 Βόλοφ (wo), 2315
Φαροέζικα (fo), 0615 Οκκιτάν (oc), 1503 Ξόζα (xh), 2408
Φρισικά (fy), 0625 Ορόµο (om), 1513 Γιορούµπα (yo), 2515
Ιρλανδέζικα (ga), 0701 Ορίγια (or), 1518 Ζουλού (zu), 2621
Σκοτικά-Γαλατικά (gd), 0704 Παντζάµπι (pa), 1601
Γαλικιανά (gl), 0712 Πολωνικά (pl), 1612

MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm  Page 74  Monday, May 26, 2003  12:29 PM



75

ΕΛΛΗ
Ν
ΙΚ
Α

Πρόσθετες πληροφορίες

Ορολογία
Αναλογία

Η αναλογία πλάτους προς ύψος µιας οθόνης τηλεόρασης. Μια κανονική οθόνη έχει αναλογία 
4:3. Η ευρεία οθόνη έχει αναλογία 16:9, που παρέχει µεγαλύτερη, πιο εντυπωσιακή και 
ατµοσφαιρική εικόνα.

Απευθείας εγγραφή πακέτων
Είναι ο γενικός όρος για τη µέθοδο εγγραφής σε δίσκους CD-R κ.τ.λ. τη χρονική στιγµή που 
απαιτείται για κάθε αρχείο, ακριβώς όπως γίνεται µε τα αρχεία στις δισκέτες ή στους 
σκληρούς δίσκους.

Αριθµός περιοχής
Τα DVD player και οι δίσκοι DVD φέρουν αριθµούς περιοχών που επισηµαίνουν την περιοχή 
αγοράς τους. Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD δεν είναι δυνατή αν δεν έχει τον ίδιο αριθµό 
περιοχής µε το DVD player. Ο αριθµός περιοχής της συσκευής αυτής βρίσκεται στο κάτω 
µέρος της.

Γονικός έλεγχος
Μερικοί δίσκοι DVD video που περιέχουν σκηνές µε περιεχόµενο βίαιο ή κατάλληλο µόνο για 
ενηλίκους διαθέτουν το χαρακτηριστικό γονικού ελέγχου, το οποίο εµποδίζει τα παιδιά να 
παρακολουθήσουν σκηνές µε τέτοιο περιεχόµενο. Σε αυτό το είδος δίσκων, αν ρυθµίσετε το 
επίπεδο γονικού ελέγχου στη συσκευή αυτή, η αναπαραγωγή των ακατάλληλων σκηνών δεν 
θα είναι δυνατή, ή θα γίνεται υπερπήδησή τους.

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC)
Αυτό είναι ένα σήµα ελέγχου αναπαραγωγής εγγεγραµµένο σε δίσκους Video CD (έκδοση 
2.0). Η χρήση των οθονών µενού που παρέχουν τα Video CD µε PBC σας επιτρέπει να 
απολαύσετε την αναπαραγωγή απλού αλληλεπιδραστικού λογισµικού και λογισµικού µε 
δυνατότητες αναζήτησης. Μπορείτε ακόµη να απολαύσετε την προβολή ακίνητων εικόνων 
µε υψηλή και στάνταρ ανάλυση.

Κεφάλαιο
Οι τίτλοι DVD διαιρούνται σε κεφάλαια, που είναι αριθµηµένα όπως τα κεφάλαια ενός 
βιβλίου. Στους δίσκους DVD video που διαθέτουν κεφάλαια, µπορείτε γρήγορα να βρείτε µια 
επιθυµητή σκηνή µε τη λειτουργία αναζήτησης κεφαλαίου.

Οπτική ψηφιακή έξοδος/είσοδος
Με τη µετάδοση και τη λήψη ηχητικών σηµάτων σε µορφή ψηφιακού σήµατος, 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποβάθµισης της ποιότητας του ήχου κατά τη µετάδοση. Η 
οπτική ψηφιακή είσοδος/έξοδος είναι σχεδιασµένη για τη µετάδοση και τη λήψη ψηφιακών 
σηµάτων µε τη χρήση της οπτικής τεχνολογίας.

Ταχύτητα µεταφοράς bit
Το µέγεθος αυτό εκφράζει τον όγκο δεδοµένων ανά δευτερόλεπτο ή αλλιώς τις µονάδες bps 
(bit ανά δευτερόλεπτο). Όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο περισσότερες είναι οι 
διαθέσιµες πληροφορίες για την αναπαραγωγή του ήχου. Χρησιµοποιώντας την ίδια µέθοδο 
κωδικοποίησης (όπως τη µέθοδο MP3), όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη 
είναι η ποιότητα του ήχου.

Τίτλος
Οι δίσκοι DVD video διαθέτουν µεγάλη χωρητικότητα δεδοµένων, που επιτρέπει την 
εγγραφή πολλών ταινιών στον ίδιο δίσκο. Αν, για παράδειγµα, ένας δίσκος περιέχει τρεις 
διαφορετικές ταινίες, αυτές διακρίνονται σε Τίτλο 1, Τίτλο 2 και Τίτλο 3, παρέχοντάς σας τη 
διευκόλυνση της αναζήτησης τίτλου και άλλες λειτουργίες.

Φορµά ISO9660
Είναι το διεθνές πρότυπο για τη λογική φορµά φακέλων και αρχείων σε δίσκους CD-ROM. 
Για το φορµά ISO9660, υπάρχουν κανονισµοί για τα ακόλουθα δύο επίπεδα.
Επίπεδο 1:
Το όνοµα του αρχείου είναι σε φορµά 8.3 (το όνοµα περιλαµβάνει έως 8 χαρακτήρες, 
κεφαλαία γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου µεγέθους µισού byte και αριθµητικά σύµβολα 
µεγέθους µισού byte και το σύµβολο “_”, µε προέκταση αρχείου τριών χαρακτήρων).
Επίπεδο 2:
Το όνοµα του αρχείου µπορεί να περιλαµβάνει έως 31 χαρακτήρες (συµπεριλαµβανοµένου 
του διαχωριστικού “.” και της επέκτασης του αρχείου). Κάθε φάκελος περιλαµβάνει λιγότερες 
από 8 ιεραρχίες.
Φορµά επέκτασης
Joliet: Τα ονόµατα των αρχείων περιλαµβάνουν έως 64 χαρακτήρες.
Romeo: Τα ονόµατα των αρχείων περιλαµβάνουν έως 128 χαρακτήρες.

Dolby Digital

DTS

ID3 Tag
Πρόκειται για µια µέθοδο ενσωµάτωσης σε ένα αρχείο MP3 πληροφοριών σχετικά µε το 
κοµµάτι. Σε αυτές τις πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνεται ο τίτλος του κοµµατιού, το 
όνοµα του καλλιτέχνη, ο τίτλος του δίσκου, το είδος µουσικής, το έτος παραγωγής, σχόλια 
και άλλα δεδοµένα. Η επεξεργασία του περιεχοµένου µπορεί να γίνει ελεύθερα µε τη χρήση 
ενός λογισµικού µε δυνατότητα επεξεργασίας ID3 Tag. Παρόλο που για τα tags (ετικέτες) 
ισχύει ο περιορισµός του αριθµού των χαρακτήρων, οι πληροφορίες µπορούν να 
προβληθούν κατά την αναπαραγωγή του κοµµατιού.

Linear PCM (LPCM)/Pulse Code Modulation
Αρχικά των λέξεων Linear Pulse Code Modulation, που αποτελούν την ονοµασία του 
συστήµατος εγγραφής σήµατος που χρησιµοποιείται για τα CD µουσικής. Γενικά, τα DVD 
εγγράφονται µε υψηλότερη συχνότητα δειγµατοληψίας και ταχύτητα µεταφοράς bit από τα 
CD. Για το λόγο αυτό, τα DVD µπορούν και παρέχουν καλύτερη ποιότητα ήχου.

m3u
Οι κατάλογοι αναπαραγωγής που δηµιουργούνται µε το λογισµικό “WINAMP” έχουν 
προέκταση του αρχείου καταλόγου αναπαραγωγής (.m3u).

Το σύστηµα Dolby Digital προσφέρει πολυκάναλο ήχο µέχρι και 
από 5.1 ανεξάρτητα κανάλια. Tο σύστηµα αυτό είναι το ίδιο µε το 
σύστηµα ήχου Dolby Digital surround που χρησιµοποιείται στα 
θέατρα.

Αρχικά των λέξεων Digital Theater Systems. Το DTS είναι ένα 
σύστηµα surround που προσφέρει πολυκάναλο ήχο µέχρι και από 
6 ανεξάρτητα κανάλια.
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MP3

Το MP3 είναι η συντοµογραφία του MPEG Audio Layer 3. Πρόκειται για ένα πρότυπο 
συµπίεσης ήχου που έχει θεσπιστεί από µια οµάδα εργασίας (MPEG) του ISO (∆ιεθνούς 
Οργανισµού Τυποποίησης). Το πρότυπο MP3 µπορεί να συµπιέζει τα ακουστικά δεδοµένα 
σχεδόν στο 1/10 απ' ό,τι σε ένα συµβατικό δίσκο.

MPEG
Αρχικά των λέξεων Motion Pictures Experts Group. ∆ιεθνές πρότυπο συµπίεσης εικόνας 
βίντεο. Μερικοί δίσκοι DVD περιέχουν ψηφιακό ήχο που έχει συµπιεστεί και εγγραφεί µε τη 
χρήση αυτού του συστήµατος.

Multi-angle (Πολλαπλές γωνίες)
Στα κανονικά προγράµµατα της τηλεόρασης, παρόλο που χρησιµοποιούνται πολλές 
κάµερες για την ταυτόχρονη λήψη σκηνών, οι εικόνες που µεταδίδονται στην τηλεόρασή σας 
προέρχονται µόνο από µία κάµερα τη φορά. Μερικοί δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές µε λήψη 
από πολλαπλές γωνίες, και σας επιτρέπουν να επιλέξετε την οπτική γωνία που επιθυµείτε.

Multi-Audio (∆ιάλογοι σε πολλές γλώσσες)
Μερικοί δίσκοι DVD περιέχουν διαλόγους εγγεγραµµένους σε πολλές γλώσσες. Σε ένα µονό 
δίσκο, οι διάλογοι µπορεί να υπάρχουν µέχρι και σε 8 γλώσσες, παρέχοντάς σας την 
ευχέρεια της επιλογής.

Multi-session
Η µέθοδος "multi-session" είναι µια µέθοδος εγγραφής η οποία επιτρέπει την εγγραφή 
πρόσθετων δεδοµένων σε διαδοχική φάση. Όταν γίνεται εγγραφή δεδοµένων σε ένα δίσκο 
CD-ROM, CD-R ή CD-RW κ.τ.λ., όλα τα δεδοµένα, από την αρχή µέχρι το τέλος, 
αντιµετωπίζονται ως σύνολο, ως µία εγγραφή. Η µέθοδος multi-session παρέχει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων από 2 εγγραφών στον ίδιο δίσκο.

Multi-subtitle (Πολλαπλοί υπότιτλοι)
Σε ένα µονό δίσκο, οι υπότιτλοι µπορεί να υπάρχουν µέχρι και σε 32 γλώσσες, παρέχοντάς 
σας την ευχέρεια της επιλογής.

VBR
Το VBR είναι η συντοµογραφία για το Variable Bit Rate (µεταβλητή ταχύτητα µεταφοράς bit). 
Περισσότερο διαδεδοµένο είναι το µέγεθος CBR (Constant Bit Rate – σταθερή ταχύτητα 
µεταφοράς bit). Για την ευέλικτη όµως προσαρµογή της ταχύτητας µεταφοράς bit ανάλογα µε 
τις ανάγκες συµπίεσης ήχου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ποσοστό συµπίεσης χωρίς 
συνέπειες για την ποιότητα του ήχου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικές
Ονοµαστική τροφοδοσία ρεύµατος .............  14,4 V DC

(επιτρεπτό εύρος τάσης:
12,0 – 14,4 V DC)

Γείωση οχήµατος ..............................  Αρνητικός πόλος
Κεντρική µονάδα:
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος .....................  10,0 A
∆ιαστάσεις (Πλ x Υ x Β):

DIN
Πλαίσιο ................................... 178 x 50 x 160 χιλ.
Όψη ......................................... 188 x 58 x 36 χιλ.
D
Πλαίσιο ................................... 178 x 50 x 165 χιλ.
Όψη ......................................... 170 x 46 x 31 χιλ.

Βάρος ..........................................................  2,2 κιλά
Καλυπτόµενη µονάδα:
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος .......................  1,0 A
∆ιαστάσεις (Πλ x Υ x Β) ............ 150 x 28 x 100 χιλ.
Βάρος ..........................................................  0,3 κιλά

Ένδειξη στην οθόνη
∆ιαστάσεις/αναλογία οθόνης ................  6,5 ίντσες/16:9

(ωφέλιµη περιοχή προβολής: 146 x 79 χιλ.)
Pixels ........................................  336.960 (1.440 x 234)
Tύπος ..........................  ενεργή TFT, τύπος µετάδοσης
Σύστηµα χρωµάτων ........  Συµβατότητα µε NTSC/PAL
Θερµοκρασία λειτουργίας ........................  -10 – +50 °C
Θερµοκρασία αποθήκευσης ....................  -20 – +80 °C
Ρύθµιση γωνίας ............................................  50 – 110°

(αρχικές ρυθµίσεις: 110°)

Ακουστικός ενισχυτής
Μέγιστη ισχύς εξόδου ...................................  50 W x 4

50 W x 2/4 $ + 70 W x 1/2 $
(για Subwoofer)

Συνεχής ισχύς εξόδου ...................................  27 W x 4
(DIN 45324, +B=14,4 V)

Σύνθετη αντίσταση φορτίου .........  4 $ (4 – 8 $ [2 $ για
 1 ch] επιτρεπτό)

Προενισχυτής: Μέγιστη στάθµη εξόδου/
σύνθετη αντίσταση εξόδου ................. 4,0 V/100 $

Ισοσταθµιστής (Παραµετρικός ισοσταθµιστής 
3 περιοχών συχνοτήτων):

Χαµηλή
Συχνότητα ................................  40/80/100/160 Hz
Παράγοντας Q ......................  0,35/0,59/0,95/1,15

(+6 dB όταν ενισχύεται)
Απολαβή .....................................................  -12dB

Μεσαία
Συχνότητα ................................. 200/500/1k/2k Hz
Παράγοντας Q ......................  0,35/0,59/0,95/1,15

(+6 dB όταν ενισχύεται)
Απολαβή .....................................................  -12dB

Υψηλή
Συχνότητα ..........................3,15k/8k/10k/12,5k Hz
Παράγοντας Q ......................  0,35/0,59/0,95/1,15

(+6 dB όταν ενισχύεται)
Απολαβή .....................................................  -12dB

Περίγραµµα ισχύος ήχου
Χαµηλό ...............  +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Μεσαίο ..............  +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Υψηλό ................  +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)

(ένταση: -30 dB)
Ρύθµιση τόνου:
Μπάσα
Συχνότητα ................................  40/63/100/160 Hz
Απολαβή .....................................................  -12dB

Πρίµα
Συχνότητα ..............................2,5k/4k/6,3k/10k Hz
Απολαβή .....................................................  -12dB

HPF:
Συχνότητα ........................................ 50/80/125 Hz
Κλίση ...................................................  -12 dB/oct.

Subwoofer:
Συχνότητα ........................................ 50/80/125 Hz
Κλίση ...................................................  -18 dB/oct.
Απολαβή .................................................... -12 dB
Φάση ..................................  Κανονική/Αντίστροφη

DVD player
Σύστηµα ................................... DVD video, Video CD,

Compact disc audio system
Χρησιµοποιούµενοι δίσκοι ........ DVD video, Video CD,

Compact disc
Αριθµός περιοχής ......................................................  2
Φόρµα σήµατος:

Συχνότητα δειγµατοληψίας ..........  44,1/48/96 kHz
Αριθµός bit κβαντισµού ........... 16/20/24 γραµµικά

Απόκριση συχνότητας ...........................  5 – 44.000 Hz
(µε DVD, σε συχνότητα
δειγµατοληψίας 96 kHz)

Λόγος σήµατος προς θόρυβο ...............  97 dB (1 kHz)
(∆ίκτυο IEC-A)

CD: 96 dB (1 kHz) (∆ίκτυο IEC-A)
Εύρος δυναµικής ...................................  95 dB (1 kHz)

CD: 94 dB (1 kHz)
Παραµόρφωση ................................... 0,008 % (1 kHz)
Στάθµη εξόδου:

Εικόνα ............................... 1,0 Vp-p/75 $ (±0,2 V)
Ήχος ......................................  1,0 V (1 kHz, 0 dB)

Αριθµός καναλιών ........................................  2 (stereo)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 ............  MPEG-1 & 2

Audio Layer 3
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Πρόσθετες πληροφορίες
∆έκτης FM
Εύρος συχνοτήτων .........................  87,5 – 108,0 MHz
Πραγµατική ευαισθησία ................  8 dBf (0,7 µV/75 $,

mono, S/N: 30 dB)
Ελάχιστο σήµα εισόδου για 50 dB .......  10 dBf (0,9 µV/

75 $, µονοφωνική)
Λόγος σήµατος προς θόρυβο ....  75 dB (∆ίκτυο ΙEC-A)
Παραµόρφωση .......  0,3 % (στα 65 dBf, 1 kHz, stereo)

0,1 % (στα 65 dBf, 1 kHz, mono)
Απόκριση συχνότητας ............ 30 – 15.000 Hz (±3 dB)
Στερεοφωνικός διαχωρισµός .............................  45 dB

(στα 65 dBf, 1 kHz)
Επιλεκτικότητα .................................  80 dB (±200 kHz)

∆έκτης ΜW
Εύρος συχνοτήτων ...............  531 – 1.602 kHz (9 kHz)
Πραγµατική ευαισθησία ................. 18 µV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήµατος προς θόρυβο ....  65 dB (∆ίκτυο ΙEC-A)

∆έκτης LW
Εύρος συχνοτήτων ............................... 153 – 281 kHz
Πραγµατική ευαισθησία ................. 30 µV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήµατος προς θόρυβο ....  65 dB (∆ίκτυο ΙEC-A)

Σηµείωση
• Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασµός είναι δυνατόν να 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω 
τροποποιήσεων µε σκοπό τη βελτίωση.
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