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Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που 
μπορούν να επισκευαστούν από το 
χρήστη. Για τις εργασίες συντήρησης 
εμπιστευθείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Προφυλάξεις κατά την 
εγκατάσταση

Εύρεση κατάλληλης θέσης
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, 
σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην 
τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε χαλί.
–  Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε 
άλλο εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να 
αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία (π.χ. δέκτη 
ή ενισχυτή).
– Μην βάζετε τίποτα κάτω από τη μονάδα 
(π.χ. δίσκους CD, περιοδικά).
– Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά 
στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η 
πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να 
είναι εύκολη.

Χώρος για εξαερισμό
– Τοποθετήστε τη μονάδα σε θέση με 
επαρκή εξαερισμό για να αποτρέψετε την 
άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 
της συσκευής. Αφήστε απόσταση 
τουλάχιστον 10 εκ. (4”) από το πίσω και το 
επάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2”) 
από δεξιά και αριστερά για να αποτρέψετε 
την υπερθέρμανσή της.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία, την 
υγρασία, το νερό και τη σκόνη
– Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται 
σε υγρά.
– Μην τοποθετείτε αντικείμενα που 
μπορεί να προκαλέσουν φθορά στη 
μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν 
υγρά, αναμμένα κεριά).

Καθαρισμός δίσκων

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος φθοράς στους δίσκους! Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, 
διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή 
αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για 
δίσκους.

 Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού 
από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το 
κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.

Σχετικά με την ανακύκλωση

Το χαρτί στο οποίο έχουν τυπωθεί οι 
οδηγίες χρήσης δεν ρυπαίνει το 
περιβάλλον. Ο παρών ηλεκτρικός 
εξοπλισμός περιέχει μεγάλο αριθμό υλικών 
που μπορούν να ανακυκλωθούν. Αν 
πρόκειται να πετάξετε ένα παλιό μηχάνημα, 
παρακαλούμε μεταφέρετέ το σε ένα κέντρο 
ανακύκλωσης. Τηρείτε τους τοπικούς 
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη 
υλικών συσκευασίας, εξαντλημένων 
μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
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Παρεχόμενα αξεσουάρ

– Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
– Καλώδιο κεραίας RF
– Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Κωδικοί περιοχών

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

Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί  
 να αναπαραγάγει DVD Περιοχής 
2 ή DVD που έχουν 
κατασκευαστεί για να παίζουν σε 
όλες τις περιοχές (‘ALL’). Η 
αναπαραγωγή DVD άλλων 
περιοχών δεν είναι δυνατή στη 
συγκεκριμένη συσκευή 
εγγραφής.

Ανακοίνωση περί πνευματικών 
δικαιωμάτων

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που 
φέρουν προστασία αντιγραφής, όπως 
προγράμματα υπολογιστών, αρχεία, 
μεταδόσεις και ηχογραφήσεις, άνευ 
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να 
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου, 
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς 
αυτούς.

Πληροφορίες για το προϊόν

ALL

2

Εισαγωγή

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

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

Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής  
      εγγραφής

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις για  
      άλλες συσκευές 

Βήμα 3:  Βασική εγκατάσταση και   
      ρύθμιση

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής. 
Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και 
σημειώσεις σχετικά με τις λειτουργίες της 
συσκευής εγγραφής.

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

a 2
– Ενεργοποιεί τη συσκευή εγγραφής ή 

μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

b ANGLE
– Επιλέγει μια γωνία κάμερας δίσκου DVD 

(αν διατίθεται).

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

d REPEAT
– Επιλέγει διάφορες λειτουργίες 

επανάληψης.

e REPEAT A-B
– Επαναλαμβάνει συγκεκριμένο απόσπασμα 

ενός δίσκου.

f SETUP
– Πραγματοποιεί είσοδο/έξοδο από το μενού 

ρύθμισης του συστήματος.

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

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

h OK
– Επιβεβαιώνει καταχώριση ή επιλογή.

i INFO
– Πραγματοποιεί εμφάνιση/απόκρυψη του 

μενού από την οθόνη.

j PLAY/PAUSE u
– Πραγματοποιεί εκκίνηση/παύση 

αναπαραγωγής ή εγγραφής.

k STOP Ç
– Διακόπτει την αναπαραγωγή/εγγραφή.

l P +/-
– Σε λειτουργία συντονισμού, επιλέξτε το 

επόμενο ή το προηγούμενο τηλεοπτικό 
κανάλι.

m Αριθμητικό πληκτρολόγιο
– Επιλέγει έναν αριθμό κεφαλαίου/κομματιού 

για αναπαραγωγή.
– Επιλέγει το προρυθμισμένο κανάλι δέκτη 

για τη συσκευή εγγραφής.

n AUDIO
– Επιλέγει ομιλούμενη γλώσσα/κανάλι. 

o TIME SEARCH
– Πραγματοποιεί πρόσβαση στην οθόνη 

καταχώρισης της αναζήτησης ώρας κατά 
την αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο.

p CLEAR
– Απαλείφει την καταχώρηση του ονόματος 

τίτλου κατά τη λειτουργία επεξεργασίας 
τίτλων.

1

2

3
4
5
6

7

8

9

q;

qa

qs

qd

qf
qg
qh
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Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)

q USB
– Πραγματοποιεί πρόσβαση στα περιεχόμενα 

της συνδεδεμένης μονάδας USB fl ash / 
συσκευής ανάγνωσης καρτών μνήμης USB.

r SOURCE
– Επιλέγει την πηγή εισόδου της συσκευής 

εγγραφής (Δέκτης, CAM, EXT2 ή DV).

s REC MODE
– Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των 

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

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

t TIMER
– Πραγματοποιεί είσοδο/έξοδο από το μενού 

εγγραφής με χρονοδιακόπτη.

u DISC
– Παρέχει πρόσβαση στο μενού δίσκου DVD.
– Παρέχει πρόσβαση στο μενού δίσκου VCD 

όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία PBC.

v BACK 
– Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού επί της 

οθόνης ενός βίντεο CD (VCD) ή ορισμένων 
DVD.

w REW m / FFW M 
– Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω ή προς 

τα εμπρός.

x PREV í / NEXT ë 
– Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο 

ή επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/τίτλο.

y REC â
– Ξεκινά την εγγραφή του τρέχοντος 

τηλεοπτικού καναλιού ή της τρέχουσας 
πηγής εισόδου εικόνας.

–  Πατήστε το επανειλημμένα για να 
ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια εγγραφής 
ανά διαστήματα 30 λεπτών.

z TV VOL +/ -
– Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της 

τηλεόρασης (μόνο τηλεόραση Philips).

wj TV MUTE H
– Πραγματοποιεί σίγαση της έντασης του ήχου 

της τηλεόρασης (μόνο τηλεόραση Philips).

qj

qk
ql
w;
wa

ws
wd

wf

wg

wh

wj

wk
wl
e;

wk SUBTITLE
– Επιλέγει γλώσσα υποτίτλων κατά την 

αναπαραγωγή δίσκων βίντεο DVD ή DivX 
Ultra. 

wl SHUFFLE
– Ενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή 

στοιχείων της λίστας αναπαραγωγής.

e; ZOOM
– Μεγεθύνει μια εικόνα στην οθόνη 

τηλεόρασης κατά την αναπαραγωγή
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Τηλεχειριστήριο (συνέχεια)

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

A

B

C

A Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

B  Τοποθετήστε στο διαμέρισμα δύο 
μπαταρίες τύπου R03 ή AAA, σύμφωνα με 
τις ενδείξεις (+-).

C Κλείστε το κάλυμμα.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!
– Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν 
αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
μεγάλο διάστημα.
– Μην συνδυάζετε μπαταρίες 
διαφορετικού τύπου (παλιές με 
καινούριες ή μπαταρίες άνθρακα με 
αλκαλικές, κλπ.).
– Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές 
ουσίες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να 
απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο.

2_dvdr3480-58_grk_27193.indd   682_dvdr3480-58_grk_27193.indd   68 2008-03-14   4:19:46 PM2008-03-14   4:19:46 PM



69

E
λλ

ην
ικ
ά

Κύρια μονάδα

1 2 3 45 67 8 9

q; qa

a STANDBY-ON  
– Ενεργοποιεί τη συσκευή εγγραφής ή 

μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

b Θήκη δίσκου

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

d Οθόνη ενδείξεων συστήματος
– Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την 

τρέχουσα κατάσταση της συσκευής 
εγγραφής.

e PLAY/PAUSE u 
– Πραγματοποιεί εκκίνηση/παύση 

αναπαραγωγής ή εγγραφής.

f â (RECORD)
– Ξεκινά την εγγραφή του τρέχοντος 

τηλεοπτικού καναλιού ή της τρέχουσας 
πηγής εισόδου εικόνας.

–  Πατήστε το επανειλημμένα για να 
ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια εγγραφής 
ανά διαστήματα 30 λεπτών.

g PREV . / NEXT >
– Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο 

κεφάλαιο ή κομμάτι.
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 

αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.

Υποδοχές πίσω από το κάλυμμα
 Ανοίξτε προς τα κάτω το πορτάκι, όπως 

φαίνεται στην ετικέτα OPEN  στη δεξιά 
γωνία.

h CAM
– Είσοδος βίντεο για βιντεοκάμερες ή 

συσκευές εγγραφής βίντεο. 
 Πατήστε SOURCE στο τηλεχειριστήριο για 

να επιλέξετε ‘CAM’ ώστε να προβληθεί η 
πηγή εισόδου.

i L/R AUDIO
– Είσοδος ήχου για βιντεοκάμερες ή συσκευές 

εγγραφής βίντεο.

j USB
– Υποδοχή σύνδεσης για μονάδα USB fl ash ή 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
 *  Υποστηρίζονται μόνο μάρκες και μοντέλα 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που 
υποστηρίζουν πρότυπο κατηγορίας 
συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB.

k DV IN
– Είσοδος για ψηφιακές βιντεοκάμερες ή άλλες 

κατάλληλες συσκευές που χρησιμοποιούν 
αυτή την υποδοχή.

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

Σύνδεση των καλωδίων της 
κεραίας

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

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

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

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

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

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

ΚΑΛΏΔΙΟΔΟΡΥΦΌΡΟςΚΕΡΑΊΑ

A

B
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Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής (συνέχεια)

Σύνδεση του καλωδίου βίντεο

Η σύνδεση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα 
προβολής της αναπαραγωγής δίσκου από 
τη συσκευή εγγραφής. Αρκεί να επιλέξετε 
ένα από τα παρακάτω για να 
πραγματοποιήσετε σύνδεση βίντεο.

Επιλογή 1: Χρήση καλωδίου SCART

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

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

Επιλογή 2: Χρήση καλωδίου S-Video

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο S-video (δεν 
παρέχεται) για σύνδεση της υποδοχής  
S-VIDEO OUTPUT της συσκευής εγγραφής 
με την υποδοχή εισόδου S-Video (που 
μπορεί να φέρει την ένδειξη Y/C ή S-VHS) 
της τηλεόρασης.
 Απαιτείται σύνδεση ήχου για να 

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

Επιλογή 3: Χρήση καλωδίου βίντεο 
(CVBS)

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο εικόνας 
σύνθετου σήματος (κίτρινο - δεν παρέχεται) 
για σύνδεση της υποδοχής CVBS OUTPUT 
της συσκευής εγγραφής με την υποδοχή 
εισόδου βίντεο (μπορεί να φέρει την ένδειξη 
A/V In, Video In, Composite ή Baseband) 
της τηλεόρασης.
 Απαιτείται σύνδεση ήχου για να 

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

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Επιλογή 1

Επιλογή 2

Επιλογή 3
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Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής (συνέχεια)

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

Επιλογή 4

Επιλογή 4: Χρήση υποδοχής εικόνας 
σήματος συνιστωσών 
Εάν η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα 
προοδευτικής σάρωσης, συνδέστε τη 
συσκευή εγγραφής στην τηλεόραση 
χρησιμοποιώντας τις υποδοχές εικόνας 
σήματος συνιστωσών για να απολαμβάνετε 
τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

A Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος 
συνιστωσών (κόκκινο/ μπλε/πράσινο - δεν 
παρέχονται) από τις υποδοχές Y PB PR της 
συσκευής εγγραφής στις αντίστοιχες 
υποδοχές εισόδου εικόνας σήματος 
συνιστωσών (που συνήθως φέρουν την 
ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV) της 
τηλεόρασης.

B Εάν η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα 
προοδευτικής σάρωσης, δείτε το κεφάλαιο 
“Επιλογές του μενού ρύθμισης – Ρυθμίσεις 
για την επιλογή { Video }(Βίντεο) – { Video 
Output }(Έξοδος βίντεο)” για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη ρύθμιση της Προοδευτικής 
σάρωσης.
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η ποιότητα βίντεο που εξασφαλίζεται 
από την προοδευτική σάρωση είναι 
διαθέσιμη μόνο μέσω σύνδεσης Y Pb Pr 
ενώ απαιτείται τηλεόραση με 
δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης. 
Συνιστάται να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση της συσκευής εγγραφής 
πριν να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
προοδευτικής σάρωσης. 
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Σύνδεση των καλωδίων ήχου

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

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

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

Βήμα 1: Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής (συνέχεια)

Επιλογή 2: Χρήση ομοαξονικού 
καλωδίου

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή 
εγγραφής σε ενισχυτή/δέκτη AV με ψηφιακό 
πολυκαναλικό αποκωδικοποιητή ήχου και 
να απολαύσετε πολυκαναλικό 
περιβάλλοντα ήχο.

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

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, ορίστε τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις ψηφιακής εξόδου 
ήχου [ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Επιλογές 
μενού ρύθμισης - Ρυθμίσεις για την επιλογή 
{ Ήχος } - { Ψηφιακή έξοδος }”]. 

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

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

DIGITAL IN

STEREO / TV

Επιλογή 2

Επιλογή 1

Ενισχυτής/
δέκτης AV
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Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις

Σύνδεση σε κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής ή δορυφορικό 
δέκτη

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

Επιλογή 2 (δείτε την παραπάνω εικόνα)
Αν το κουτί σύνδεσης καλωδιακής/ο 
δορυφορικός δέκτης έχει υποδοχή 
εξόδου scart

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

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

C Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
EXT2 AUX-I/O της συσκευής εγγραφής με 
την υποδοχή εξόδου scart (που μπορεί να 
φέρει την ένδειξη TV OUT ή TO TV) του 
κουτιού σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικού δέκτη.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη σύνδεση, 
δεν απαιτείται αυτόματη αναζήτηση 
καναλιών. Διαβάστε το κεφάλαιο “Βήμα 3: 
Εγκατάσταση και ρύθμιση”.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

ΚΑΛΏΔΙΟ

ΔΟΡΥΦΌΡΟς

ΚΕΡΑΊΑ

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

B

A C

2_dvdr3480-58_grk_27193.indd   742_dvdr3480-58_grk_27193.indd   74 2008-03-14   4:19:47 PM2008-03-14   4:19:47 PM



75

E
λλ

ην
ικ
ά

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

ΚΑΛΏΔΙΟ ΔΟΡΥΦΌΡΟς ΚΕΡΑΊΑ

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

A

B

C

Πίσω μέρος συσκευής 
VCR (μόνο παράδειγμα)

Σύνδεση με VCR ή άλλη 
παρόμοια συσκευή

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

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

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

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

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

D Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
EXT2 AUX-I/O της συσκευής εγγραφής με 
την υποδοχή εξόδου scart (που μπορεί να 
φέρει την ένδειξη TV OUT ή TO TV) του VCR.

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

D
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

ΚΑΛΏΔΙΟ

ΔΟΡΥΦΌΡΟς

ΚΕΡΑΊΑ

Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Σύνδεση με VCR και κουτί 
σύνδεσης καλωδιακής/
δορυφορικό δέκτη

A Συνδέστε το σήμα κεραίας/καλωδιακής 
τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου της 
κεραίας (RF IN) του κουτιού σύνδεσης 
καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη.

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

C Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο κεραίας RF 
(δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την 
υποδοχή TV-OUT  της συσκευής 
εγγραφής με την υποδοχή εισόδου κεραίας 
της τηλεόρασης.

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

E Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
EXT2 AUX-I/O της συσκευής εγγραφής με 
την υποδοχή εξόδου scart που μπορεί να 
φέρει την ένδειξη TV OUT ή TO TV) του 
VCR.

F Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο scart (δεν 
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή 
εισόδου scart (TV IN) του VCR με την 
υποδοχή εξόδου scart (που μπορεί να φέρει 
την ένδειξη TV OUT ή TO TV) του κουτιού 
σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη.

C

A

B

D

F

Πίσω μέρος 
συσκευής VCR 
(μόνο παράδειγμα)

E

Πίσω μέρος κουτιού 
σύνδεσης καλωδιακής ή 
δορυφορικού δέκτη 
(Μόνο παράδειγμα)
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Βήμα 2: Προαιρετικές συνδέσεις (συνέχεια)

Σύνδεση βιντεοκάμερας στις 
μπροστινές υποδοχές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
μπροστινές υποδοχές για να αντιγράψετε 
εγγραφές της βιντεοκάμερας. Οι υποδοχές 
αυτές βρίσκονται πίσω από το κάλυμμα, 
στη δεξιά πλευρά, και χρησιμεύουν για την 
εύκολη σύνδεση με βιντεοκάμερες.

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

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

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

Χρήσιμες συμβουλές:
– Η υποδοχή DV IN δεν υποστηρίζει 
σύνδεση σε προσωπικό υπολογιστή.
– Η υποδοχή DV IN της συσκευής 
εγγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εγγραφή από τη συσκευή εγγραφής στη 
βιντεοκάμερα.

Επιλογή 2: Χρήση της υποδοχής 
VIDEO IΝ
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση VIDEO εάν η 
βιντεοκάμερά σας έχει μόνο μία έξοδο 
βίντεο (Εικόνα σύνθετου σήματος, CVBS).

A Συνδέστε την υποδοχή VIDEO (CAM) στην 
πρόσοψη της συσκευής εγγραφής με την 
αντίστοιχη υποδοχή εξόδου S-VHS ή Video 
της βιντεοκάμερας.

B Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 
(κόκκινη/άσπρη απόληξη – δεν παρέχεται) 
για σύνδεση των υποδοχών AUDIO L/R 
στην πρόσοψη της συσκευής εγγραφής με 
τις υποδοχές εξόδου ήχου της 
βιντεοκάμερας.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, πατήστε 
επανειλημμένα SOURCE στο τηλεχειριστήριο 
για να επιλέξετε το κανάλι εισόδου “CAM”.

DV OUT

A
B
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Βήμα 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή εγγραφής θα εμφανιστεί το μενού 
εγκατάστασης. Αυτές οι ρυθμίσεις θα σας 
βοηθήσουν να ρυθμίσετε εύκολα τις βασικές 
λειτουργίες της συσκευής εγγραφής, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
τηλεοπτικών προγραμμάτων και των 
επιλογών γλώσσας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις 
εγκατάστασης προτού τοποθετήσετε 
στη συσκευή ένα δίσκο για 
αναπαραγωγή ή εγγραφή. Η θήκη του 
δίσκου ανοίγει μόνο εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση.

A Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

B Πατήστε STANDBY-ON 2 για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής.
 Στην τηλεόραση πρέπει να εμφανίζεται 

τώρα η οθόνη αρχικής εγκατάστασης της 
συσκευής - οθόνη { Γλώσσα μενού }. 
 Εάν δεν δείτε το σωστό βίντεο αμέσως, 

επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην 
τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης της τηλεόρασής σας σχετικά με τον 
τρόπο επιλογής της σωστής εισόδου 
βίντεο στην τηλεόρασή σας.

Επιλέξτε γλώσσα μενού.

ΕπόμενοOK

Γλώσσα μενού

Français

Italiano

English

Español

Deutsch

Nederlands

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  στο 
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την 
επιθυμητή γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη 
και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

D Η οθόνη επιλογής χώρας εμφανίζεται στην 
τηλεόραση. Αυτή η ρύθμιση είναι σημαντική 
για αυτόματη εγκατάσταση των τηλεοπτικών 
καναλιών της περιοχής σας.
 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  στο 

τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη χώρα 
στην οποία ζείτε και πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

Επιλέξτε τη χώρα σας.

ΠροηγούμενBACK ΕπόμενοOK

Finland

Austria

Denmark

Czech

Χώρα

Belgium

Germany
France

Greece

Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο BACK στο 
τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη ή πατήστε το κουμπί 
OK για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα 
της εγκατάστασης.

E Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης 
ημερομηνίας. 
 Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο 0-9 ή τα πλήκτρα   
για να καταχωρίσετε τη σωστή ημερομηνία. 
Πατήστε OK για επιβεβαίωση και για να 
συνεχίσετε.

Ημερ
Ρυθμίστε την τρέχουσα 
ημερομηνία

BACK OK

01 01 2007

Προηγούμεν Επόμενο
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Βήμα 3: Εγκατάσταση και ρύθμιση (συνέχεια)

F Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης ώρας. 
 Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο 0-9 ή τα πλήκτρα   
για να καταχωρίσετε τη σωστή ώρα. 
Πατήστε OK για επιβεβαίωση και για να 
συνεχίσετε.

Ώρα
Ρυθμίστε την τρέχουσα 
ώρα.

BACK OK

00  : 03

Προηγούμεν Επόμενο

G Στην τηλεόραση εμφανίζεται η οθόνη 
αναζήτησης καναλιών. 
 Η συσκευή εγγραφής θα ξεκινήσει την 

αναζήτηση καναλιών. Η διαδικασία διαρκεί 
λίγα λεπτά.

Διακ αναζ

Αυτ. αναζήτ

BACK OK

Αναζήτηση καναλιών. Περιμένετε.

Εντ. κανάλια         5

38%

Προηγούμεν Επόμενο

Σημείωση: 
– Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά όλες 
τις απαραίτητες συνδέσεις για τη συσκευή 
εγγραφής, την τηλεόραση και το 
δορυφορικό δέκτη/κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής (αν υπάρχουν), και ότι έχετε 
ενεργοποιήσει τις συσκευές. Η αναζήτηση 
καναλιών θα ανιχνεύσει τα σήματα και θα 
αποθηκεύσει όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά 
κανάλια.
– Εάν ο δορυφορικός δέκτης είναι 
συνδεδεμένος στην υποδοχή EXT2 AUX-I/O 
της συσκευής εγγραφής, πατήστε OK για να 
παραλείψετε την αναζήτηση καναλιών και να 
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

H Στην οθόνη εμφανίζεται το πρώτο 
προρυθμισμένο πρόγραμμα. Η εγκατάσταση 
έχει τώρα ολοκληρωθεί. 

Η εγκατ. oλοκλ/κε

Απολαύστε τη χρήση 
της συσκευής.

BACK OKΠροηγούμεν Έξοδ.

I Πατήστε OK για έξοδο.

Η συσκευή εγγραφής DVD είναι πλέον 
έτοιμη για χρήση.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Για επανεγκατάσταση, αλλαγή ή 
τροποποίηση των τηλεοπτικών καναλιών, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Επιλογές μενού 
ρύθμισης - Ρυθμίσεις για την επιλογή 
{ Δέκτης }”.
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Εγγραφή

Δίσκοι για εγγραφή

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά 
διαφορετικά φορμά εγγράψιμων δίσκων DVD:

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

   
DVD±R (Εγγράψιμο DVD)
– Οι δίσκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για μία και μοναδική εγγραφή. Κάθε νέα 
εγγραφή προστίθεται στο τέλος όλων των 
προηγούμενων εγγραφών, καθώς οι 
υπάρχουσες εγγραφές δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν.
– Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας 
κάθε δίσκου DVD±R εάν δεν είναι 
“ολοκληρωμένος” (εκτός από την επιλογή  
{ Απόκρ. Α-B }). 
– Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή 
DVD±R σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής 
DVD, θα πρέπει να είναι “ολοκληρωμένο” 
[δείτε το κεφάλαιο “Επεξεργασία εγγραφών - 
Αναπαραγωγή των εγγραφών σας σε άλλες 
συσκευές αναπαραγωγής DVD (DVD±R)”]. 
Μετά από αυτό, δεν μπορούν να προστεθούν 
άλλα δεδομένα στο δίσκο.

DVD±R DL (DVD±R διπλής στρώσης)
– Ίδια χρήση με το DVD±R, με μοναδική 
διαφορά τη χωρητικότητα των 8,5 GB. 
Παρέχει δύο εγγράψιμες στρώσεις σε ένα 
δίσκο DVD. Οι στρώσεις είναι προσπελάσιμες 
από την ίδια πλευρά του δίσκου, οπότε η 
εγγραφή μπορεί να γίνει χωρίς διακοπή.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Εάν το εγγράψιμο DVD περιέχει εγγραφές 
που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλη συσκευή 
εγγραφής DVD, ενδέχεται να μην μπορείτε να 
προσθέσετε νέες εγγραφές.
– Είναι φυσιολογικό να ακούτε θόρυβο κατά 
την εγγραφή σε δίσκους υψηλότερων 
ταχυτήτων μέσων.
– Αποφύγετε τη χρήση δίσκων με ετικέτες.

Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων και 
ταχύτητες μέσων

Δίσκος Ταχύτητες μέσων
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x
DVD-R DL  2x - 8x

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

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
εγγραφής 

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

A Πατήστε το SETUP στο τηλεχειριστήριο.
 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται 

το μενού ρύθμισης.

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

Preferences

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Ποιότ. εγγραφής
Γλώσσα εγγραφής
Αυτόμ. κεφάλαιο
Αντικατάστ

SP
Γλώσσα 1
Ενερ
Απεν

Εγκατάσταση Εγγραφή

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για 
επιλογή της ρύθμισης που θέλετε να 
αλλάξετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 Οδηγίες και επεξήγηση των επιλογών 

παρέχονται στις παρακάτω σελίδες.

D Για έξοδο, πατήστε SETUP.
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Εγγραφή (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Εγγραφή }    
(οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

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

DVD±R
διπλής στρώσης

HQ
 
(high quality)

SP
 
(standard play)

SPP
 
(standard play plus)

LP
 
(long play)

EP
 
(extended play)

SLP
 
(super long play) 

1 

2

2.5

3

4

6

1 hr 55 mins

3 hrs 40 mins

4 hrs 35 mins

5 hrs 30 mins

7 hrs 20 mins

12 hrs 

Ώρες εγγραφής που μπορούν να 
αποθηκευτούν σε έναν κενό 
εγγράψιμο δίσκο DVD

Ποιότητα εγγραφής

Επιλέγει τη γλώσσα εγγραφής που θα χρησιμοποιηθεί για τα τηλεοπτικά 
προγράμματα που μεταδίδονται και σε δεύτερη γλώσσα. Για 
παράδειγμα, έστω ότι ένα πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και 
στα Ισπανικά, με τα Ισπανικά να είναι η δεύτερη επιλογή γλώσσας.

{ Γλώσσα 1 } –  Αρχική γλώσσα εκπομπής.

{ Γλώσσα 2 } –  Πρόσθετη ομιλούμενη γλώσσα.

Γίνεται αυτόματος διαχωρισμός μιας εγγραφής (ενός τίτλου) σε 
κεφάλαια, με εισαγωγή δεικτών κεφαλαίων ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Έτσι, σας παρέχεται δυνατότητα γρήγορης μετάβασης σε 
συγκεκριμένο σημείο της εγγραφής.

{ Ενερ }  – Δείκτες κεφαλαίου θα εισάγονται αυτόματα εντός του 
τίτλου κατά τη διάρκεια της εγγραφής ανά διαστήματα 
5 (πέντε) λεπτών.

 – (Για δίσκους DVD+R DL) Δείκτες κεφαλαίου θα 
εισάγονται αυτόματα εντός του τίτλου κατά τη διάρκεια 
της εγγραφής ανά διαστήματα των 10 λεπτών.

{ Απεν } – Δεν εισάγονται δείκτες κεφαλαίων στην εγγραφή.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε αυτόματα τα 
περιεχόμενα του DVD±RW κάθε φορά που ξεκινάτε μια καινούργια 
εγγραφή.

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

{ Απεν } – Απενεργοποίηση λειτουργίας αντικατάστασης. Η νέα 
εγγραφή θα ξεκινά πάντα μετά από τον τελευταίο τίτλο 
του DVD±RW.

Ποιότ. εγγραφής

Γλώσσα εγγραφής

Αυτόμ. κεφάλαιο

Αντικατάστ
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Εγγραφή (συνέχεια)

Μη αυτόματη εγγραφή

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

SOURCE
REC MODE

REC STOP

u

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

B Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο DVD στη 
συσκευή εγγραφής.

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

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

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

{ DV }
Πηγή εισόδου από τη συσκευή που 
συνδέεται στην υποδοχή DV IN στην 
πρόσοψη.

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

D Ορίστε μια λειτουργία εγγραφής εάν 
χρειάζεται και πατήστε REC MODE 
επανειλημμένα.

E Πατήστε REC â για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 Εάν ο δίσκος περιέχει μερικές εγγραφές, 

η νέα εγγραφή θα προστεθεί μετά τον 
τελευταίο τίτλο στο δίσκο. ( Αυτό είναι δυνατό 
εάν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία 
αντικατάστασης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
“Ρυθμίσεις εγγραφής – { Αντικατάστ }”).

 Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, 
πατήστε u. Για να συνεχιστεί η εγγραφή, 
πατήστε u ξανά.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 

λειτουργία για να αποφύγετε την εγγραφή 
διαφημίσεων.

F Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε 
STOP Ç. 
 Διαφορετικά, η εγγραφή συνεχίζεται 

μέχρι να γεμίσει ο δίσκος.

Χρήση δίσκου DVD±RW με 
προηγούμενες ρυθμίσεις

Αυτή η συσκευή εγγραφής διαθέτει 
λειτουργία αντικατάστασης που σας δίνει τη 
δυνατότητα εγγραφής πάνω σε 
προηγούμενες εγγραφές.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία 
αντικατάστασης είναι ενεργοποιημένη. 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις 
εγγραφής – { Αντικατάστ }”).

A Πατήστε DISC για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο μενού δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επιλέξετε τον τίτλο για αντικατάσταση.

C Πατήστε REC â για να ξεκινήσετε την 
εγγραφή.
  Η νέα εγγραφή θα πραγματοποιηθεί 

πάνω από τον υπάρχοντα τίτλο και μετά.
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Εγγραφή (συνέχεια)

Άμεση εγγραφή time-off

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

B Πατήστε REC â για να ρυθμίσετε τη 
χρονική διάρκεια της εγγραφής. Με κάθε 
επόμενο πάτημα αυξάνετε το χρόνο 
εγγραφής κατά 30 λεπτά, έως έξι (6) ώρες το 
μέγιστο.

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

 Για να διακόψετε την εγγραφή πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα, πατήστε STOP Ç.

Παρακολούθηση άλλης πηγής 
κατά τη διάρκεια εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, 
παρακολουθήστε άλλο τηλεοπτικό κανάλι ή 
μια αναπαραγωγή από άλλη συσκευή ήχου/
βίντεο που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη 
συσκευή εγγραφής.

TIMER
����

OK

Παρακολούθηση αναπαραγωγής 
από άλλη συσκευή
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο 
όταν η συσκευή εγγραφής είναι 
συνδεδεμένη με την τηλεόραση μέσω της 
υποδοχής EXT1 TO TV-I/O.

 Πατήστε STANDBY-ON 2 για να δείτε την 
εικόνα από τη συσκευή που είναι 
συνδεδεμένη στην υποδοχή EXT2 AUX-I/O 
αυτής της συσκευής εγγραφής DVD.

 Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της 
συσκευής εγγραφής, πατήστε STANDBY-
ON 2 στο τηλεχειριστήριο.

Παρακολούθηση άλλου τηλεοπτικού 
καναλιού
Εάν δεν υπάρχει συσκευή συνδεδεμένη 
στην υποδοχή EXT2 AUX-I/O, πατήστε 
STANDBY-ON 2 για να μεταβείτε στη 
λειτουργία τηλεόρασης.

 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης για να αλλάξετε κανάλι.

 Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της 
συσκευής εγγραφής, πατήστε STANDBY-
ON 2 στο τηλεχειριστήριο.

Χρήσιμη συμβουλή:
– Για να παρακολουθήσετε το τηλεοπτικό 
κανάλι μέσω της συσκευής εγγραφής ή να 
αναπαραγάγετε το περιεχόμενο του 
εγγεγραμμένου δίσκου, ρυθμίστε ξανά την 
τηλεόραση στο κανάλι εισόδου βίντεο.
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Εγγραφή (συνέχεια)

Πληροφορίες για την εγγραφή 
με χρονοδιακόπτη

Χρησιμοποιήστε την ‘Εγγραφή με 
χρονοδιακόπτη’ για αυτόματη έναρξη και 
διακοπή εγγραφής σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία/ώρα. Η συσκευή εγγραφής θα 
συντονιστεί στο σωστό κανάλι 
προγράμματος και θα ξεκινήσει την 
εγγραφή την καθορισμένη ώρα.

Με τη συγκεκριμένη συσκευή εγγραφής, 
μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 
 7 εγγραφές για περίοδο ενός μήνα. Κατά 
την εγγραφή με χρονοδιακόπτη, δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή του καναλιού της 
συσκευής εγγραφής.

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

TIMER
����

OK

Πληροφορίες για τη λειτουργία ‘VPS/PDC’
(Το VPS/PDC δεν είναι διαθέσιμο σε 
ορισμένες χώρες).
Η λειτουργία “VPS” (Σύστημα 
προγραμματισμού βίντεο) ή “PDC” 
(Έλεγχος Παράδοσης Προγράμματος) 
χρησιμοποιείται για έλεγχο της ώρας 
έναρξης και λήξης των εγγραφών από 
τηλεοπτικά κανάλια. Αν ένα τηλεοπτικό 
πρόγραμμα ξεκινήσει νωρίτερα ή τελειώσει 
αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα, 
η συσκευή εγγραφής θα ενεργοποιηθεί και 
θα απενεργοποιηθεί την σωστή ώρα.

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

Προγραμματισμός εγγραφής με 
χρονοδιακόπτη

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

B Πατήστε TIMER στο τηλεχειριστήριο.
  Εμφανίζεται η λίστα εγγραφών με 

χρονοδιακόπτη.

PreferencesΛίστα εγγρ. με χρονοδ 01.01.2007  09:15:10

Ημερ   Έναρξ     Λήξ     Πηγή     Ποιότ.    VPS/PDC   Επανάλ.    Κατάστ
--/-- ---   --:--      --:--      ---         ---             --              ---

ΠίσωBACK Έξοδ.TIMER ΕπεξεργασίαOK

C Επιλέξτε μια κενή λίστα από το μενού και 
πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην οθόνη καταχώρησης χρονοδιακόπτη.

D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
αλλάξετε την τιμή όλων των ρυθμίσεων και 
τα πλήκτρα   για να μετακινηθείτε μέσα 
στο πεδίο καταχώρισης. 

 Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο στο 
τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε την 
τιμή της ρύθμισης.

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

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

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

{ Πηγή }
– Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι ή τη 
σωστή πηγή εισόδου (EXT2 ή CAM) την 
οποία έχετε χρησιμοποιήσει για τη 
σύνδεση της εξωτερικής συσκευής.
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{ Ποιότητ }
– Επιλέξτε τη λειτουργία εγγραφής: 
 { Αυτό }: Επιλέγει μια βέλτιστη   

 λειτουργία εγγραφής.   
 (Εξαρτάται από τον   
 υπολειπόμενο χώρο στο  
 δίσκο και τη διάρκεια της  
 εγγραφής).

 { HQ }  : High Quality   
 { SP }   :  Standard Play quality 

{ SPP } : Standard Play Plus quality
 { LP } : Long Play quality
 { EP } : Extended Play quality 

{ SLP } : Super Long Play quality
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις εγγραφής – 
Ποιότητα εγγραφής”.

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

{ Επανάλ }
– Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε για την 
επανάληψη εγγραφής { Κανένα }, { Καθημ. }, 
{ Εβδομ }, { Δευ-Πα } (Δευτέρα ως 
Παρασκευή), ή { Σαβ/κο } (Σάββατο και 
Κυριακή).

{ Κατάστ } 
– Εμφανίζει την κατάσταση της 
προγραμματισμένης εγγραφής. Όταν 
προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης, 
εμφανίζεται η ένδειξη { Έγκυρο }. Εάν 
εμφανιστούν άλλα μηνύματα, δείτε την 
ενότητα “Αντιμετώπιση προβλημάτων - 
Πρόβλημα (Εγγραφή)”.

E Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, 
πατήστε OK.

F Πατήστε TIMER για έξοδο από το μενού.

G Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο DVD στη 
συσκευή εγγραφής DVD.

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

Αλλαγή/διαγραφή εγγραφής με 
χρονοδιακόπτη

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

B Πατήστε TIMER στο τηλεχειριστήριο.
 Εμφανίζεται η λίστα εγγραφών με 

χρονοδιακόπτη.
PreferencesΛίστα εγγρ. με χρονοδ 01.01.2007  09:15:10

   Ημερ       Έναρξ   Λήξ    Πηγή  Ποιότ.   VPS/PDC          Επανάλ.   Κατάστ

 --.--  ---     --:--      --:--    ---      ---             --                   ---

01.01 Κυρ  10:00   10:30   P01    SP          Απεν               Κανένα    Έγκυρο
04.01 Τετ    12:15   04:00   P05    SP          Απεν               Καθημ.    Έγκυρο

ΠίσωBACK Έξοδ.TIMER ΕπεξεργασίαOK

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε μια προγραμματισμένη εγγραφή 
που θέλετε να αλλάξετε/διαγράψετε και, στη 
συνέχεια, πατήστε OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

Επεξ
Διαγρ.
Απενεργ
Ακύρωση

 Για να αλλάξετε τη λίστα 
προγραμματισμού με χρονοδιακόπτη, 
επισημάνετε την επιλογή { Επεξ } και 
πατήστε OK. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής, 
πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές 
και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να τις 
αποθηκεύσετε.

 Για να διαγράψετε κάποιο 
χρονοπρόγραμμα, επισημάνετε την επιλογή 
{ Διαγρ. } και πατήστε OK.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, στη λίστα εγγραφών με 
χρονοδιακόπτη, επισημάνετε το 
χρονοδιακόπτη για διαγραφή και πατήστε 
CLEAR.

 Για να διακόψετε επανάληψη μιας 
εγγραφής με χρονοδιακόπτη, 
επισημάνετε την επιλογή { Απενεργ } και 
πατήστε OK.
Σημείωση: Για να συνεχίσετε την 
επανάληψη μιας εγγραφής με 
χρονοδιακόπτη, επισημάνετε την επιλογή  
{ Ενεργ. } για την προγραμματισμένη 
εγγραφή στο μενού επεξεργασίας και 
πατήστε OK. 

 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το 
μενού επεξεργασίας, επισημάνετε την 
επιλογή { Ακύρωση } και πατήστε OK.

D Πατήστε TIMER για έξοδο από το μενού.

Εγγραφή (συνέχεια)
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Αναπαραγωγή

Δίσκοι με δυνατότητα 
αναπαραγωγής

Χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή 
εγγραφής, έχετε δυνατότητα 
αναπαραγωγής και εγγραφής των 
παρακάτω δίσκων:

Εγγραφή και Αναπαραγωγή

DVD±RW 
(Επανεγγράψιμο DVD) 
- μπορεί να γίνει 
εγγραφή σε αυτό ξανά 
και ξανά.

DVD±R (Εγγράψιμο 
DVD) - μπορεί να γίνει 
εγγραφή μόνο μία 
φορά.

Μόνο αναπαραγωγή:

Βίντεο DVD (Ψηφιακός 
Ευέλικτος Δίσκος)

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

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

Audio CD (Σύμπυκνος Δίσκος 
Ψηφιακού Ήχου)

Δίσκος MP3

Video CD
(Φορμά 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX, DivX Ultra

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
– Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, στην 
οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το 
απαγορευτικό εικονίδιο (X), αυτό σημαίνει 
ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για 
τον τρέχοντα δίσκο ή την τρέχουσα ώρα.
– Οι δίσκοι DVD και τα DVD player 
σχεδιάζονται με περιορισμούς περιοχών. 
Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου, 
βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ανήκει στην ίδια 
περιοχή με τη συσκευή σας.
– Μην σπρώχνετε τη θήκη του δίσκου και 
μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο 
αντικείμενο εκτός από δίσκους στη θήκη. 
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της 
συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

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

B Πατήστε OPEN/CLOSEç.
  Ανοίγει η θήκη του δίσκου.

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

είναι στραμμένη προς τα πάνω. Για 
δίσκους διπλής όψεως, τοποθετήστε την 
πλευρά όπως φαίνεται στην ετικέτα.

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

E Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει 
αυτόματα.

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

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

ReWritable

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

A Τοποθετήστε ένα δίσκο DVD στη συσκευή.

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

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

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε í / ë .

B Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP Ç.

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

A Τοποθετήστε ένα (Super) Video CD στη 
συσκευή. 

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

 Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού, 
πατήστε BACK στο τηλεχειριστήριο. 

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

B Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε  STOP Ç.

Αναπαραγωγή εγγράψιμου δίσκου 
DVD

A Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο δίσκο DVD στη 
συσκευή.

B Πατήστε DISC.
  Εμφανίζεται το μενού δίσκου.

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

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP Ç.

Αναπαραγωγή δίσκου DivX  

Αυτή η συσκευή εγγραφής υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή ταινιών DivX που έχετε 
αντιγράψει από τον υπολογιστή σας σε CD-
R/RW, DVD±R/±RW.

A Τοποθετήστε ένα δίσκο DivX .

B Πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
μπορείτε να:

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

C Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε 
STOP Ç.

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

Χρήσιμες συμβουλές:
– Υποστηρίζονται αρχεία υποτίτλων με τις 
ακόλουθες επεκτάσεις (.srt, .smi, .sub, .sami).
– Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται 
περιστασιακό θόλωμα της εικόνας κατά την 
αναπαραγωγή ταινιών DivX  λόγω της 
ανεπαρκούς ευκρίνειας του ψηφιακού 
περιεχομένου κατά τη λήψη μέσω του 
Internet.
– Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX  5, 
αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων και την 
ταινία DivX στον ίδιο φάκελο. Βεβαιωθείτε ότι 
οι υπότιτλοι είναι αποθηκευμένοι με το όνομα 
αρχείου της ταινίας DivX, αλλά διατηρούν τη 
δική τους επέκταση αρχείου.

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

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

περιεχόμενα του δίσκου.

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

PreferencesΔίσκ δεδ 0001/0005 Απενεργοποίηση

Ήχος /   00:00 / 00:00

...

Κομμάτι 1.mp3
Κομμάτι 2.mp3
Κομμάτι 3.mp3
Κομμάτι 4.mp3
Κομμάτι 5.mp3
Κομμάτι 6.mp3
Κομμάτι 7.mp3

Ήχος -   Κομμάτι 3.mp3

Μέγεθος
Ημερ 
Ώρα 

4.20 MB
01.02.2006

10:10:50

ΕυρετOK ΑναπαραγωγήREC MODE Λειτουργία λίστας ANGLE

 Εάν ο δίσκος περιέχει πολλά κομμάτια/
τίτλους/αρχεία, χρησιμοποιήστε τα PREV 
í ή NEXT ë για να εμφανίσετε την 
προηγούμενη/επόμενη σελίδα επιλογών.

 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
επίπεδο, πατήστε BACK.

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

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP Ç.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή μόνο 
της πρώτης περιόδου λειτουργίας ενός CD 
με πολλαπλές περιόδους.
– Αυτή η συσκευή εγγραφής δεν 
υποστηρίζει το φορμά ήχου MP3PRO.
– Η συσκευή εγγραφής μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερο χρόνο για να εμφανίσει τα 
περιεχόμενα του δίσκου στην τηλεόραση σε 
περίπτωση που σε έναν δίσκο έχει 
συμπιεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/
εικόνων.

Αναπαραγωγή δίσκου εικόνων 
(παρουσίαση)
Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες JPEG στο 
επιλεγμένο ρολό αυτόματα, τη μια μετά την 
άλλη.

A Τοποθετήστε ένα δίσκο εικόνων JPEG (CD, 
CD-R/RW, DVD±R/±RW) στη συσκευή.
  Εμφανίζεται το μενού με τα περιεχόμενα 

του δίσκου.

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

PreferencesΔίσκ δεδ 0001/0005 Απενεργοποίηση

..

Pic 01.jpg

Pic 02.jpg

Pic 03.jpg

Pic 04.jpg

Pic 05.jpg

Pic 06.jpg

Pic 07.jpg

Ανάλυση
Ημερ
Ώρα

2560 x 1920

01.02.2005

03:10:50

.../photo /   00:00 / 00:00

ΕυρετOK ΑναπαραγωγήREC MODE Λειτουργία λίστας ANGLE

 Εάν ο δίσκος περιέχει πολλά κομμάτια/
τίτλους/αρχεία, χρησιμοποιήστε τα PREV 
í ή NEXT ë για να εμφανίσετε την 
προηγούμενη/επόμενη σελίδα επιλογών.

 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
επίπεδο, πατήστε BACK.

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

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

 Πατήστε INFO για να πραγματοποιήσετε 
είσοδο ή έξοδο από το μενού. 
Αναγράφονται οι λειτουργίες των πλήκτρων 
του τηλεχειριστηρίου.

Ευρετ Μεταβάσεις ΠρστρANGLE ���
�

Για να εμφανίσετε ένα ευρετήριο 12 
μικρογραφιών σε μία οθόνη

 Πατήστε ANGLE. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα í / ë για να μετακινηθείτε στην 
προηγούμενη/επόμενη σελίδα.

Αναπαραγωγή (συνέχεια)
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Αναπαραγωγή (συνέχεια)

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο/έξοδο 
από τη λειτουργία ζουμ

 Πατήστε ZOOM για να καταχωρίσετε και να 
αλλάξετε το συντελεστή μεγέθυνσης. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να περιηγηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα.

 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη 
λειτουργία ζουμ και να συνεχίσετε την 
παρουσίαση, πατήστε ZOOM για να 
επιλέξετε { 100% }.

Για να αλλάξετε τις μεταβάσεις της 
παρουσίασης,

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για 
εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών μετάβασης.

Για να περιστρέψετε την εικόνα,
 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να 
περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα.

Για να προβάλετε το προηγούμενο/
επόμενο αρχείο,

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα í / ë για να 
επιλέξετε το αρχείο που θέλετε.

E Πατήστε BACK για να επιστρέψετε στο 
βασικό μενού.

F Για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να 
δείτε το μενού περιεχομένων, πατήστε 
STOP Ç.

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

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

Υποστηριζόμενα φορμά εικόνας JPEG 
Φορμά αρχείου:
– Η επέκταση αρχείου πρέπει να είναι 
‘.JPG,’ ‘.JPE’ ή ‘.JPEG’.
– Αυτή η συσκευή εγγραφής μπορεί να 
προβάλει μόνο εικόνες από ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή σύμφωνα με το 
φορμά JPEG-EXIF, το οποίο 
χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να 
προβάλει Motion JPEG, εικόνες 
αποθηκευμένες σε άλλα φορμά ή ηχητικά 
κλιπ συσχετισμένα με εικόνες.

Χρήσιμες συμβουλές:
– Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή σε αυτή τη συσκευή εγγραφής 
δίσκων που έχουν δημιουργηθεί σε 
προσωπικό υπολογιστή, λόγω διαφορών στις 
τεχνικές εγγραφής. Δεν δίνεται εγγύηση πως 
θα υπάρχει συμβατότητα με το φορμά 
εγγραφής.
– Η συσκευή εγγραφής μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερο χρόνο για να εμφανίσει τα 
περιεχόμενα του δίσκου στην τηλεόραση σε 
περίπτωση που σε έναν δίσκο έχει συμπιεστεί 
μεγάλος αριθμός τραγουδιών/εικόνων.
– Εάν η εικόνα JPEG δεν έχει εγγραφεί ως 
αρχείο τύπου ‘exif’, τότε δεν θα εμφανίζεται 
στην οθόνη η πραγματική μικρογραφία. 

Αναπαραγωγή από μονάδα 
USB fl ash/ συσκευή ανάγνωσης 
καρτών USB

Η θύρα USB υποστηρίζει μόνο την 
αναπαραγωγή αρχείων JPEG/MP3/WMA και 
DivX. 

A Εισαγάγετε μια μονάδα USB fl ash ή μια 
συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB 
στη θύρα USB.

B Πατήστε USB στο τηλεχειριστήριο για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στη μονάδα.
  Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μενού 

περιεχομένου.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
μετακινηθείτε στα περιεχόμενα του μενού, 
επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να 
αναπαραγάγετε και πατήστε OK.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

την αναπαραγωγή, ανατρέξτε στις 
προηγούμενες ενότητες που αφορούν την 
αναπαραγωγή MP3/WMA και DivX στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

D Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε STOP Ç ή αφαιρέστε τη μονάδα 
USB fl ash/ συσκευή ανάγνωσης καρτών 
μνήμης USB από τη θύρα USB.

Σημείωση:
Η θύρα USB δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή 
από μια συσκευή διανομέα USB. 
Υποστηρίζονται μόνο μάρκες και μοντέλα 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που 
υποστηρίζουν πρότυπο κατηγορίας 
συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB.
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Πρόσθετες λειτουργίες αναπαραγωγής

ë

DISC

í

SUBTITLE
ZOOM

AUDIO

REPEAT A-B

INFO

REPEAT

Μετάβαση σε άλλον τίτλο/
κεφάλαιο/κομμάτι

Όταν ένας δίσκος περιέχει περισσότερα από 
ένα κεφάλαια ή κομμάτια, μπορείτε να 
μεταβείτε σε διαφορετικό κομμάτι, τίτλο ή 
κεφάλαιο με τον τρόπο που φαίνεται 
παρακάτω.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
 Πατήστεë για να μεταβείτε στο επόμενο 
κεφάλαιο/κομμάτι. 

 Πατήστεí για να επιστρέψετε στην έναρξη 
του προηγούμενου κεφαλαίου/κομματιού.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

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

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

 Πατήστε INFO για να εμφανίσετε το μενού 
επιλογών αναπαραγωγής βίντεο.

Επισημάνετε το εικονίδιο τίτλου στο μενού και 
πατήστε OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

 για να αλλάξετε τον αριθμό τίτλου.

 1/3  

Επισημάνετε το εικονίδιο κεφαλαίου στο 
μενού και πατήστε OK. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα  για να αλλάξετε τον αριθμό 
κεφαλαίου.

 5/12

 Πατήστε INFO για να πραγματοποιήσετε 
έξοδο από το μενού επιλογών.

Παύση αναπαραγωγής / 
αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

(Δεν ισχύει για δίσκους VCD/SVCD)

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

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

C Για να πραγματοποιήσετε έναρξη 
αναπαραγωγής σε αργή κίνηση, πατήστε 
m  επανειλημμένα για κύλιση στις 
διάφορες ταχύτητες αργής κίνησης (1/16X, 
1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, 
πατήστε u. 

Αναζήτηση προς τα εμπρός/ 
προς τα πίσω

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

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το í  ή το 
ë μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της 
τηλεόρασης η γραμμή κατάστασης για την 
ταχύτητα αναζήτησης (2X).
  Ο ήχος θα απενεργοποιηθεί.

B Πατήστε επανειλημμένα  m  ή  M  για να 
πραγματοποιήσετε κύλιση στις διάφορες 
ταχύτητες αναζήτησης (2X, 4X, 8X, 16X, 
32X).

C Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, 
πατήστε u. 
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Μεγέθυνση σταθερών εικόνων 

Μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα στην 
οθόνη και να περιηγηθείτε στην εικόνα.

A Πατήστε ZOOM επανειλημμένα για να 
ενεργοποιήσετε το ζουμ.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να περιηγηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα.

C Για έξοδο, πατήστε επανειλημμένα ZOOM 
μέχρι η εικόνα να επιστρέψει στο κανονικό 
μέγεθος.

Εναλλαγή γωνιών κάμερας

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε 
DVD που περιέχουν ακολουθίες που έχουν 
εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες κάμερας. 
Αυτό σας επιτρέπει να δείτε την εικόνα από 
διαφορετικές γωνίες.

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

υποστηρίζονται πολλές γωνίες κάμερας.

Τυχαία αναπαραγωγή 
κομματιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τυχαία 
αναπαραγωγή των αρχείων/κομματιών σε 
ένα audio CD, Video CD (VCD), CD 
εικόνων, δίσκο DVD ή μονάδα USB (π.χ. 
αρχεία CDDA, MP3, JPEG).

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε SHUFFLE για να ενεργοποιήσετε 
την τυχαία αναπαραγωγή.

B Για να ακυρώσετε την τυχαία 
αναπαραγωγή, πατήστε SHUFFLE ακόμη 
μία φορά.

Χρήση διαφόρων λειτουργιών 
επανάληψης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες 
επανάληψης.

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

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε REPEAT για να ενεργοποιήσετε 
μία από τις επιλογές επανάληψης.
 Επανάληψη TITLE / CHAPTER / όλων  

 (DVD/DVD±R/±RW).
 Επανάληψη track/ title (VCD/SVCD).
 Επανάληψη ONCE/ REPEAT/   

 REPEAT all (DivX, DivX Ultra, Audio).

B Για ακύρωση της επανάληψης 
αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα 
REPEAT για να επιλέξετε ‘Απενεργοποίηση 
επανάληψης’ ή πατήστε STOP Ç.

Επανάληψη συγκεκριμένου 
τμήματος (A-B)
Μπορείτε να επαναλάβετε την 
αναπαραγωγή συγκεκριμένου τμήματος 
ενός τίτλου/κομματιού κεφαλαίου. Για να το 
κάνετε αυτό, θα πρέπει να επισημάνετε την 
αρχή και το τέλος του τμήματος που θέλετε.

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

B Πατήστε ξανά REPEAT A-B στο σημείο 
που θέλετε να σταματήσει η επανάληψη 
αναπαραγωγής.
 Η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή 

του μαρκαρισμένου τμήματος. Το τμήμα 
αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να ακυρωθεί 
η λειτουργία επανάληψης.

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

Πρόσθετες λειτουργίες αναπαραγωγής (συνέχεια)
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Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε 
δίσκους DVD και DivX Ultra με πολλαπλές 
γλώσσες υποτίτλων. Έχετε τη δυνατότητα 
να αλλάξετε τη γλώσσα που θέλετε κατά την 
αναπαραγωγή του δίσκου.

 Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, 
πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 
SUBTITLE για εναλλαγή μεταξύ των 
επιλογών γλώσσας στο δίσκο. 
 Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι 

διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας του 
δίσκου.

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

Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας

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

 Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, 
πατήστε επανειλημμένα AUDIO για 
εναλλαγή μεταξύ των καναλιών ήχου και 
της ομιλούμενης γλώσσας στο δίσκο.
 Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι 

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

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

Αναζήτηση βάσει χρονικού 
σημείου

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

A Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
πατήστε TIME SEARCH για να μεταβείτε 
στην οθόνη καταχώρισης της αναζήτησης 
ώρας.

B Πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο.
 Ο χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε 

θα αλλάξει στο πεδίο εισαγωγής διάρκειας.

 _ _:_ _:_ _TTTT

 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο (0-9) για να εισαγάγετε τα 6 
ψηφία της ώρας. 
 Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στην 

επιλεγμένη χρονική στιγμή.

Συνέχιση της αναπαραγωγής 
από το σημείο που σταμάτησε 
την τελευταία φορά

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

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

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

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

 Όταν τερματιστεί η αναπαραγωγή, πατήστε 
ξανά STOP Ç.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

 Πατήστε í  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή 
από τον πρώτο τίτλο/κομμάτι.

Πρόσθετες λειτουργίες αναπαραγωγής (συνέχεια)
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Επεξεργασία εγγραφών

Πληροφορίες για το μενού 
δίσκου

Η οθόνη του μενού ευρετηρίου του δίσκου 
εμφανίζει τις εγγραφές σας σε εγγράψιμο 
DVD. Θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη 
της τηλεόρασης όταν τοποθετήσετε ένα 
εγγράψιμο DVD ή όταν πατήσετε DISC στο 
τηλεχειριστήριο.

PreferencesΤίτλ.:           1/3

ΕπεξOKΑναπPLAY Έξοδ.DISC

P06

18 / 01 00:08

00:57:18 SP

1.9GB

Υπόλοιπο:

00:11:09 SP

0.4GB

A B

C
D

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

A Μικρογραφία του τίτλου
B Όνομα τίτλου, χρόνο εγγραφής, ποιότητα 

εγγραφής και χώρο που χρησιμοποιείται 
στο δίσκο.

C Χρόνο εγγραφής που απομένει σε 
διαφορετική λειτουργία εγγραφής. Πατήστε 
REC MODE για να αλλάξετε τη λειτουργία 
εγγραφής.

D Υπολειπόμενο χώρο στο δίσκο.

Επεξεργασία των εγγραφών σας

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

Προτού ξεκινήσετε...
Πατήστε DISC για να εμφανιστεί το 
ευρετήριο μενού του δίσκου. Επιλέξτε τον 
τίτλο που θέλετε να επεξεργαστείτε και 
πατήστε OK για να μεταβείτε στο μενού 
επεξεργασίας.

Preferences

Μεν δίσκουBACK Επιβεβ.OK Έξοδ.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Επεξεργασία     Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή
Τίτλ.

Δίσκος

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

{ Τίτλ. }
Αποκτάτε πρόσβαση στο μενού 
επεξεργασίας τίτλου.

{ Δίσκος }
Αποκτάτε πρόσβαση στο μενού δίσκου.
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Πρόσβαση στο μενού 
επεξεργασίας τίτλων

Το μενού επεξεργασίας τίτλων σας επιτρέπει 
να διαγράψετε έναν τίτλο, να αποκρύψετε/
εμφανίσετε επιλεγμένα τμήματα, να τα 
μετονομάσετε, να τα διαιρέσετε ή να 
προστατεύσετε την εγγραφή.

A Πατήστε DISC για να μεταβείτε στο μενού 
δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επιλέξετε τον τίτλο που θα 
επεξεργαστείτε και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Τίτλ. } και πατήστε OK.

Preferences

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Διαγρ
Απόκρ. A-B
Εμφάνιση
Μετονομασία
Διαίρεσ
Προστασ.

Επεξεργασία  Τίτλ.

Αναπαραγωγή

Τίτλ.
Δίσκος

Μεν δίσκουBACK Επιβεβ.OK Έξοδ.DISC

Διαγραφή εγγραφής

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο 
τίτλο (εγγραφή) από τον εγγράψιμο δίσκο 
DVD. 

A Στο μενού επεξεργασίας τίτλου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Διαγρ } και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

B Για να συνεχίσετε, επιλέξτε { OK } στο 
μενού και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

 Για ματαίωση, επιλέξτε { Ακύρωση } και 
πατήστε OK.

Απόκρυψη ενός τμήματος 
τίτλου (μόνο DVD±RW)

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

A Στο μενού επεξεργασίας τίτλου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Απόκρ. A-B } και πατήστε OK.
 Η οθόνη του τίτλου θα βρίσκεται, από 

προεπιλογή, σε κατάσταση προσωρινής 
διακοπής. 

Επιβεβ.OK ΑναπαραγωγήPlay Μενού επεξBACK

Απόκρ. A-B         Τίτλ. : 1

00:00:00

Ορ. σημ. A

Ορ. σημ. B

OK

Ακύρωση

B Πατήστε u για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

 Για να πραγματοποιήσετε μια γρήγορη 
αναζήτηση, πατήστε τα πλήκτρα  m  M.

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

C Έχοντας επισημάνει την επιλογή { Ορ. σημ. 
A }, πατήστε OK για να ορίσετε το σημείο 
έναρξης.

D Εντοπίστε το σημείο τέλους του τμήματος 
για απόκρυψη και πατήστε u για να 
διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.

E Έχοντας επισημάνει την επιλογή { Ορ. σημ. 
B }, πατήστε OK για να ορίσετε το σημείο 
λήξης. 

F Για επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα  για να επιλέξετε { Απόκρ. A-
B } και πατήστε OK
Χρήσιμη συμβουλή:
– Για να επαναφέρετε όλες τις κρυφές 
σκηνές, επιλέξτε { Εμφάνιση } στο μενού 
επεξεργασίας τίτλου. 

Επεξεργασία εγγραφών (συνέχεια)
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Επεξεργασία εγγραφών (συνέχεια)

Μετονομασία τίτλου

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

A Στο μενού επεξεργασίας τίτλου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Μετονομασία } και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
επισήμανση χαρακτήρα/αριθμού/συμβόλου 
και πατήστε OK για επιλογή.
 Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 

16 χαρακτήρες.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω 
πλήκτρα στην οθόνη του πληκτρολογίου για 
να επεξεργαστείτε την καταχώρισή σας. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επισημάνετε την αντίστοιχη γραμμή.

ABC  : τα γράμματα εμφανίζονται 
κεφαλαία.

abc  : τα γράμματα εμφανίζονται 
πεζά.

?!#  : εμφανίζει σύμβολα.
Space  : δημιουργεί κενό μεταξύ 

χαρακτήρων.  
X  : διαγράφει το χαρακτήρα που 

βρίσκεται στα αριστερά του 
δρομέα

 Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών 
χαρακτήρων ή πεδίων εισαγωγής 
συμβόλων, πατήστε í ή ë 
επανειλημμένα για να επιλέξετε το πεδίο 
που θέλετε.

C Για επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
  για να επιλέξετε { Επιβεβ. } και 

πατήστε OK.
 Η οθόνη πληροφοριών ενημερώνεται. 

 Για ακύρωση των αλλαγών, πατήστε BACK 
στο τηλεχειριστήριο.

Διαίρεση τίτλου (μόνο για 
DVD±RW)

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

Προειδοποίηση! Η διαίρεση ενός τίτλου 
είναι μη αναστρέψιμη.

A Στο μενού επεξεργασίας τίτλου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Διαίρεσ } και πατήστε OK.
 Η οθόνη του τίτλου θα βρίσκεται, από 

προεπιλογή, σε κατάσταση προσωρινής 
διακοπής. 

Επιβεβ.OK ΑναπαραγωγήPLAY Μενού επεξBACK

Τίτλ.

OK

Ακύρωση

Διαίρεσ      Τίτλ. : 1

00:00:00

00:00:00

B Πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

 Για να πραγματοποιήσετε μια γρήγορη 
αναζήτηση, πατήστε τα πλήκτρα m  M.

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

C Έχοντας επισημάνει την επιλογή { Διαίρεσ }, 
πατήστε OK για να ορίσετε το σημείο 
διαίρεσης.

D Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επιλέξετε { OK } και πατήστε OK για να 
ξεκινήσει η διαίρεση.
 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα 

εμφανιστεί ένας νέος τίτλος στην οθόνη 
του μενού ευρετηρίου του δίσκου.
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Προστασία του τίτλου

Μπορείτε να προστατεύσετε τον 
εγγεγραμμένο τίτλο προκειμένου να 
αποφευχθεί η μη ηθελημένη απώλεια 
εγγραφών.

A Στο μενού επεξεργασίας τίτλου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Προστασ. } και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

B Επιλέξτε { OK } από το μενού για να 
συνεχίσετε ή { Ακύρωση } για ματαίωση 
και, στη συνέχεια, OK για επιβεβαίωση. 

Για να καταργήσετε την προστασία 
τίτλου, 

 Στο μενού επεξεργασίας τίτλου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Κατάρ προστ }και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. 

Καταργήστε την προστασία του τίτλου εάν 
θέλετε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε 
τον τίτλο.

Επεξεργασία εγγραφών (συνέχεια)

Πρόσβαση στο μενού 
επεξεργασίας δίσκου

Το μενού επεξεργασίας δίσκου σας 
επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εγγραφές 
και να προετοιμάσετε ένα δίσκο για 
αναπαραγωγή σε άλλα DVD player.

A Πατήστε DISC για να μεταβείτε στο μενού 
δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επιλέξετε έναν τίτλο (εκτός από κενό 
τίτλο) και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Δίσκος } και πατήστε OK.

Preferences

Μεν δίσκουBACK Επιβεβ.OK Έξοδ.DISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21       SP

1.0GB

Διαγρ
Ολοκλήρ.
Ετικ.

Επεξεργασία  Δίσκος
Αναπαραγωγή

Τίτλ.

Δίσκος

Διαγραφή όλων των εγγραφών

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να 
διαγράψετε όλους τους τίτλους χωρίς 
προστασία στον εγγράψιμο δίσκο DVD. 

A Στο μενού επεξεργασίας δίσκου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Διαγρ } και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

B Για να συνεχίσετε, επιλέξτε { OK } στο 
μενού και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

 Για ματαίωση, επιλέξτε { Ακύρωση } και 
πατήστε OK.
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Μετονομασία δίσκου

Το αρχικό όνομα δίσκου δημιουργείται 
αυτόματα από τη συσκευή εγγραφής. 
Μπορείτε να μετονομάσετε το δίσκο 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

A Στο μενού επεξεργασίας δίσκου, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Ετικ. } και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
επισήμανση χαρακτήρα/αριθμού/συμβόλου 
και πατήστε OK για επιλογή.
 Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 

16 χαρακτήρες.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω 
πλήκτρα στην οθόνη του πληκτρολογίου για 
να επεξεργαστείτε την καταχώρισή σας. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επισημάνετε την αντίστοιχη γραμμή.

ABC  : τα γράμματα εμφανίζονται 
κεφαλαία.

abc  : τα γράμματα εμφανίζονται 
πεζά.

?!#  : εμφανίζει σύμβολα.
Space  : δημιουργεί κενό μεταξύ 

χαρακτήρων.  
X  : διαγράφει το χαρακτήρα που 

βρίσκεται στα αριστερά του 
δρομέα

 Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών 
χαρακτήρων ή πεδίων εισαγωγής 
συμβόλων, πατήστε í ή ë επανειλημμένα 
για να επιλέξετε το πεδίο που θέλετε.

C Για επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
  για να επιλέξετε { Επιβεβ. } και 

πατήστε OK.
 Η οθόνη πληροφοριών ενημερώνεται. 

 Για ακύρωση των αλλαγών, πατήστε BACK 
στο τηλεχειριστήριο.

Αναπαραγωγή των εγγραφών 
σας σε άλλες συσκευές 
αναπαραγωγής DVD (DVD±R)

Για να υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής 
ενός δίσκου DVD±R και σε άλλες συσκευές 
αναπαραγωγής DVD, είναι απαραίτητο να 
“ολοκληρώσετε” το δίσκο.

Μετά την “ολοκλήρωση” ενός δίσκου 
DVD±R, δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση άλλων εγγραφών ή 
επεξεργασίας του δίσκου. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις εγγραφές 
και κάθε επεξεργασία προτού 
“ολοκληρώσετε” το δίσκο.

A Πατήστε DISC για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο μενού δίσκου.

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
να επιλέξετε έναν τίτλο και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επιλέξετε { Ολοκλήρ. } και πατήστε OK.
 Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό 

μήνυμα.

D Επιλέξτε { OK } στο μενού και πατήστε OK.
 Η διαδικασία “ολοκλήρωσης” αρχίζει. 

Για τη διαδικασία θα χρειαστούν κάποια 
λεπτά, ανάλογα με τη διάρκεια των 
εγγραφών.
 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη 

του δίσκου ή να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή γιατί μπορεί να αχρηστευθεί ο 
δίσκος.

Επεξεργασία εγγραφών (συνέχεια)
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Επιλογές του μενού ρύθμισης

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης

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

SETUP

����

A Πατήστε το SETUP στο τηλεχειριστήριο.
 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται 

το μενού ρύθμισης συστήματος.

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

 για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
αντίστοιχες επιλογές.

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε να 
αλλάξετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 Οδηγίες και επεξήγηση των επιλογών 

παρέχονται στις παρακάτω σελίδες.

D Για έξοδο, πατήστε SETUP.

Preferences

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Διαχείρ προεπιλ
Χώρα
Αυτ. αναζήτ   

Γερμανία

Εγκατάσταση Δέκτης

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις για την 
επιλογή { Δέκτης }”.

 

Preferences

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Φορμά
Κλδ
Μετατρ σε συμβ.
Πληρ δίσκ

Εγκατάσταση Δίσκος

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις για την 
επιλογή { Δίσκος }”.

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Ομιλ. γλώσσα
Γλώσσα υποτίτλων
Σχήμα TV
Συνέχιση
DivX(R) VOD DRM
Γραμ υποτίτλ DivX

Εγκατάσταση Αναπαραγωγή

Αγγλικά
Απεν
4:3 LB
Ενερ

Κεντρ. Ευρώπης

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις για την 
επιλογή { Αναπαραγωγή }”.

Preferences

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Ποιότ. εγγραφής
Γλώσσα εγγραφής
Αυτόμ. κεφάλαιο
Αντικατάστ

SP
Γλώσσα 1
Ενερ
Απεν

Εγκατάσταση Εγγραφή

Σημείωση: Για τις ρυθμίσεις { Εγγραφή }, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Εγγραφή”.

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Downmix
Ψηφιακή έξοδος
Νυχτ λειτ.

Εγκατάσταση Ήχος

Stereo
Αυτόματο
Απεν

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις για την 
επιλογή { Ήχος }”.

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος

Βίντεο
Σύστημα

Έξοδος βίντεο

Εγκατάσταση Βίντεο

SCART RGB

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις για την 
επιλογή { Βίντεο }”.

Δέκτης
Δίσκος
Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Ήχος
Βίντεο
Σύστημα

Γλώσσα μενού
Ρύθμιση ρολογιού
Προφύλ οθόνης
Επαναφορά προεπ

Εγκατάσταση Σύστημα

Αγγλικά
00 : 27 : 30
Ενερ

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις για την 
επιλογή { Σύστημα }”.
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Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Δέκτης }

Διαχείρ προεπιλ
PR Σταθμός Ακ ρ   NICAM          Αποκωδ            CH

Προηγ/Επόμíë Επιβεβ.OK Έξοδ.BACK

ΠρλψCLEAR

Μτκ πν
Μτκ κάτω
NICAM
Αποκωδ
Μετονομασία
Μη αυτ ρύθμιση

1    P01       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  C03

2    P02       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  S08

3    P03       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  C05
4    P04       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  C09

6    P06       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  C25
7    P07       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  C29

5    P05       0     Ενεργοποίηση   Απενεργοποίηση  C21

Προσαρμόστε τα αποθηκευμένα τηλεοπτικά κανάλια στις προτιμήσεις σας.
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή και πατήστε OK για να μεταβείτε στο 
μενού της λίστας προγραμμάτων.
1) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επισημάνετε το κανάλι που 

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

αριστερά.
3) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ενεργοποιήσετε κάποια 

τροποποίηση:

{ Mτκ πν }  –  Πατήστε OK για να μετακινήσετε το κανάλι που έχετε 
επισημάνει προς τα επάνω, στον προηγούμενο 
προρυθμισμένο αριθμό του καταλόγου προγραμμάτων.

{ Mτκ κάτω }  –   Πατήστε OK για να μετακινήσετε το κανάλι που έχετε 
επισημάνει προς τα κάτω, στον επόμενο προρυθμισμένο 
αριθμό του καταλόγου προγραμμάτων.

Σημείωση:  Για να παραλείψετε ένα κανάλι, επισημάνετε το κανάλι που 
θέλετε και πατήστε CLEAR. Στα τηλεοπτικά κανάλια μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση μόνο πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο του 
καναλιού στο τηλεχειριστήριο.

{ NICAM } –  Η λειτουργία NICAM είναι ένα σύστημα 
μετάδοσης ψηφιακού ήχου. Επιτρέπει τη 
μετάδοση ενός στερεοφωνικού καναλιού ή δύο 
ξεχωριστών μονοφωνικών καναλιών. Επιλέξτε  
{ Ενερ } για να βελτιώσετε τη μετάδοση του 
ήχου ή { Απεν } εάν η λήψη δεν είναι καλή.

{ Αποκωδ }  – Εάν το τρέχον τηλεοπτικό κανάλι μεταδίδεται μέσω 
κωδικοποιημένου τηλεοπτικού σήματος που 
μπορεί να προβληθεί σωστά εάν χρησιμοποιήσετε 
αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο στην υποδοχή 
EXT2 AUX-I/O, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον 
συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή προκειμένου να 
τον αντιστοιχήσετε σε αυτό το κανάλι. Πατήστε OK 
για να ρυθμίσετε τον αποκωδικοποιητή σε { Ενερ } 
ή { Απεν }. 

{ Μετονομασία }  – Πατήστε OK για να μεταβείτε στο πεδίο 
εισαγωγής μετονομασίας. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα   για να επισημάνετε έναν 
χαρακτήρα/αριθμό/σύμβολο στο μενού 
πληκτρολογίου και πατήστε OK για επιλογή. 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μεταβείτε στην 
επιλογή { Επιβεβ. } στο μενού και πατήστε OK.

  Σημείωση:  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως 
και πέντε χαρακτήρες.

  

Διαχείρ προεπιλ  
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Χώρα  
 

Αυτ. αναζήτ  
 

Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Δέκτης } (συνέχεια)

Μη αυτ ρύθμιση

OKOKΠίσωBACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Αναζ(MHZ) CH Ακ ρ Τυπικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα στην οθόνη του 
πληκτρολογίου για να επεξεργαστείτε την 
καταχώρισή σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  

 για να επισημάνετε την αντίστοιχη γραμμή.
ABC  : τα γράμματα εμφανίζονται κεφαλαία.
abc  : τα γράμματα εμφανίζονται πεζά.
?!#  : εμφανίζει σύμβολα.

Space  : δημιουργεί κενό μεταξύ χαρακτήρων.  
X  : διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα 

αριστερά του δρομέα
  Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών 

χαρακτήρων ή πεδίων εισαγωγής συμβόλων, 
πατήστε í ή ë επανειλημμένα για να 
επιλέξετε το πεδίο που θέλετε.

  Για επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  
  για να επιλέξετε { Επιβεβ. } και πατήστε 

OK.

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

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

  { Αναζ (MHZ) } – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
 για να αναζητήσετε μια έγκυρη συχνότητα 

μετάδοσης.

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

  { Ακ ρ } – Ρυθμίστε με ακρίβεια το κανάλι με μη 
αυτόματο τρόπο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

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

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

Επιλέξτε τη χώρα σας για αυτόματο συντονισμό καναλιών.

Σημείωση:  Εάν είναι επιλεγμένη άλλη χώρα, θα ξεκινήσει η αυτόματη 
σάρωση των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.

Επαναλάβετε την εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων τηλεοπτικών 
καναλιών σε αυτή τη συσκευή εγγραφής.
Επιλέξτε το και πατήστε OK στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η 
αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών. Η διαδικασία αυτή μπορεί 
να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
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Φορμά  
 
 

Κλδ   
  

Μετατρ σε συμβ.  
  

Πληρ δίσκ
 

  

Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Δίσκος }

Πληρ δίσκ

PR    Station    Fine    NICAM    Decoder    CH

Έξοδ.SETUPΠίσωBACK

Ετικ.
Αριθμ τίτ
Μέσα
Κατάστ
Διάστ
Υπόλοιπο

No Label
2
DVD+RW
Εγγράψιμο (PAL)
276/4422MB
SP: 113 λεπτ

Απαιτείται η πραγματοποίηση διαμόρφωσης για ορισμένους δίσκους 
DVD+VR, DVD±RSL/DL και DVD±RW πριν τους χρησιμοποιήσετε για 
εγγραφή σε αυτή τη συσκευή εγγραφής.
1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από το 

μενού για να συνεχίσετε ή { Ακύρωση } για ματαίωση και, στη 
συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση: 
– Αυτή η επιλογή απαιτείται όταν ξαναχρησιμοποιείτε έναν 
επανεγγράψιμο δίσκο δεδομένων DVD (π.χ. αρχεία MP3, JPEG) για 
εγγραφή βίντεο. 
– ‘Οταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του δίσκου, τα περιεχόμενά του θα 
διαγραφούν.

Προκειμένου να αποφύγετε την μη ηθελημένη διαγραφή ή επεξεργασία 
των εγγραφών, μπορείτε να επιλέξετε να κλειδώσετε το εγγράψιμο DVD. 
1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από το 

μενού για να συνεχίσετε ή { Ακύρωση } για ματαίωση και, στη 
συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση:  Εάν ο τρέχων δίσκος είναι κλειδωμένος, η επιλογή του 
μενού θα αλλάξει σε { Ξεκλ. }. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την 
επιλογή για να ξεκλειδώσετε ένα DVD±R/±RW που έχει εγγραφεί σε άλλη 
συσκευή εγγραφής DVD. 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταστήσετε ένα δίσκο DVD±RW, 
που έχετε επεξεργαστεί σε άλλη συσκευή εγγραφής, συμβατό για 
αναπαραγωγή σε αυτή τη συσκευή εγγραφής. 
1) Πατήστε OK για να επιλέξετε.
2) Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε { OK } από το 

μενού για να συνεχίσετε ή { Ακύρωση } για ματαίωση και, στη 
συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση:  Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη προς 
επιλογή, αυτό σημαίνει ότι ο δίσκος είναι ήδη συμβατός.

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

{ Ετικ. } – Το όνομα του δίσκου.
{ Αριθμ τίτ } – Ο συνολικός αριθμός τίτλων που περιλαμβάνει ο 

δίσκος. Γενικά, ο μέγιστος αριθμός τίτλων είναι 99.
{ Μέσα } – Τύπος δίσκου.
{ Κατάστ }  – Η κατάσταση του δίσκου (εγγράψιμος, κενός, 

ολοκληρωμένος ή πλήρης).
{ Διάστ }  – Ο χώρος που χρησιμοποιείται και ο συνολικός χώρος.
{ Υπόλοιπο } – Εμφανίζει το χώρο που απομένει στον εγγράψιμο 

δίσκο DVD. 

2_dvdr3480-58_grk_27193.indd   1012_dvdr3480-58_grk_27193.indd   101 2008-03-14   4:19:53 PM2008-03-14   4:19:53 PM



102

E
λληνικά

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Αναπαραγωγή }    
(οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ομιλ. γλώσσα  

Γλώσσα υποτίτλων  
  

Σχήμα TV  
  

Συνέχιση  

DivX(R) VOD DRM

Επιλέξτε την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για την αναπαραγωγή DVD.

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

Σημειώσεις:
–  Εάν η γλώσσα υποτίτλων/ομιλούμενη γλώσσα που επιλέχθηκε δεν 
είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί στη θέση της η 
προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου. 
– Σε ορισμένα DVD, η αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων/ομιλούμενης 
γλώσσας μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το μενού του DVD. 

Ρυθμίστε το λόγο διαστάσεων της συσκευής εγγραφής σύμφωνα με τον 
τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει.

{ 4:3 PS }  –  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για εικόνα κανονικού 
ύψους με περικοπή και από τις δύο πλευρές.

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

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

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του 
τελευταίου δίσκου. 

{ Ενερ }  – Ενεργοποιεί τη λειτουργία συνέχισης. Η συσκευή 
εγγραφής θα συνεχίσει την αναπαραγωγή από τον 
τελευταίο δίσκο.

{ Απεν }  –  Απενεργοποιήστε τη λειτουργία συνέχισης του 
τελευταίου δίσκου που αναπαράχθηκε. Κάθε φορά 
που τοποθετείτε ένα δίσκο στη συσκευή, η συσκευή 
εγγραφής θα ξεκινά από την αρχή.

Σημείωση:  Η λειτουργία { Απεν } της συνέχισης ισχύει μόνο για 
αναπαραγωγή μετά τη μετάβαση της συσκευής εγγραφής σε κατάσταση 
αναμονής ή μετά την εξαγωγή δίσκου.

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή του κωδικού εγγραφής DivX 
VOD (Βίντεο κατ’ απαίτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε και να 
αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες DivX® VOD. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.
1) Πατήστε OK για να εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής.
2) Πατήστε BACK για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
3) Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή να 

ενοικιάσετε βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD στη διεύθυνση www.
divx.com/vod. Ακολουθήστε τις οδηγίες και αντιγράψτε το βίντεο από 
τον υπολογιστή σας σε CD-R/RW ή εγγράψιμο DVD για αναπαραγωγή 
σε αυτήν τη συσκευή εγγραφής.

Σημείωση: Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να 
αναπαραχθούν μόνο σε αυτή τη συσκευή εγγραφής. 
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Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Αναπαραγωγή } (συνέχεια)

Γραμ υποτίτλ DivX Επιλέξτε τον τύπο γραμματοσειράς που υποστηρίζει το εγγεγραμμένο 
αρχείο υποτίτλων DivX.

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

{ Κεντρ. Ευρώπης } – Εμφανίζει γραμματοσειρές της Κεντρικής 
Ευρώπης.

{ Κυριλλικ }  – Εμφανίζει κυριλλικές γραμματοσειρές.

{ Ελλην. }  – Εμφανίζει ελληνικές γραμματοσειρές.
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Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Ήχος }     
(οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Downmix  

Ψηφιακή έξοδος  
  

Νυχτ λειτ.

Επιλέξτε αυτή τη μέθοδο για να πραγματοποιήσετε downmix του ήχου σε 
δύο κανάλια όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή DVD του οποίου η 
εγγραφή έχει γίνει σε φορμά Dolby Digital.

{ LT/RT } –  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν η συσκευή 
εγγραφής είναι συνδεδεμένη σε αποκωδικοποιητή 
Dolby Pro Logic.

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

Η συγκεκριμένη επιλογή απαιτείται μόνο εάν χρησιμοποιείτε την 
ομοαξονική υποδοχή της συσκευής εγγραφής για σύνδεση άλλης 
συσκευής ήχου/βίντεο.

{ PCM } –  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή σε περίπτωση που η 
συνδεδεμένη συσκευή δεν έχει δυνατότητα 
αποκωδικοποίησης πολυκαναλικού ήχου. Το σύστημα 
θα μετατρέψει τα πολυκάναλα σήματα Dolby Digital και 
MPEG-2 σε PCM (Διαμόρφωση Παλμικού Κώδικα).

{ Aυτό } –  Η έξοδος των σημάτων ήχου θα γίνεται σύμφωνα με τη 
ροή ήχου του δίσκου.

Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την αναπαραγωγή του ήχου σε χαμηλή 
ένταση. Οι έξοδοι υψηλής έντασης μαλακώνουν, ενώ οι έξοδοι χαμηλής 
έντασης αυξάνονται σε επίπεδο που μπορεί να ακουστεί.

{ Ενερ } – Ενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία.

{ Απεν } –  Απενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία. 
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να απολαύσετε τον 
περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό εύρος του.
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Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Βίντεο }     
(οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Έξοδος βίντεο Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο που ταιριάζει με τη σύνδεση βίντεο 
μεταξύ της συσκευής εγγραφής και της τηλεόρασής σας.

{ SCART RGB }  –  Για σύνδεση SCART.

{ Προοδ σάρ YUV } –  Για σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών σε  
 τηλεόραση προοδευτικής σάρωσης.   
 (Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της   
 τηλεόρασης για να μεταβείτε στο σωστό κανάλι  
 προβολής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της  
 τηλεόρασής σας σχετικά με τον τρόπο επιλογής  
 της σωστής εισόδου βίντεο στην τηλεόρασή σας).

{ Πεπλεγμέν YUV } –  Για σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών. 

Σημείωση: Η ρύθμιση εξόδου βίντεο δεν απαιτείται για σύνδεση S-Video 
ή εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS). 
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Επιλογές του μενού ρύθμισης (συνέχεια)

Ρυθμίσεις για την επιλογή { Σύστημα }    
(οι υπογραμμισμένες επιλογές είναι οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Γλώσσα μενού  

Ρύθμιση ρολογιού  
  

Προφύλ οθόνης

Επαναφορά προεπ

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

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  
για να αλλάξετε τον αριθμό και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να 
επιλέξετε διαφορετικά πεδία εισαγωγής. Στη συνέχεια, πατήστε OK για 
επιβεβαίωση.

{ Μη αυτόμ }  –  Επιλέξτε το για μη αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας 
και ώρας.

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

Σημειώσεις:
–  Αυτόματη λήψη ώρας/ημερομηνίας πραγματοποιείται μόνο όταν η 

συσκευή εγγραφής είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αναμονής.
–  Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σε λειτουργία αναμονής, στη συσκευή 

εγγραφής παρατηρούνται τα εξής:
 1) Το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης    

    αλλάζει από την τρέχουσα ώρα σε ‘HELLO’. 
 2) Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή εγγραφής επιστρέφει 

    σε λειτουργία αναμονής και εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

Η προφύλαξη οθόνης αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη της 
τηλεόρασης εμποδίζοντας την προβολή στατικής εικόνας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

{ Ενερ } – Μεταβαίνει σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης της 
τηλεόρασης όταν η αναπαραγωγή έχει διακοπεί 
οριστικά ή προσωρινά για περισσότερο από 5 λεπτά.

{ Απεν } – Απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

Με την επιλογή αυτή πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων 
της συσκευής εγγραφής, εκτός της προεπιλογής προγραμματισμού με 
χρονοδιακόπτη.
1) Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά των προεπιλογών.
2) Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Επιλέξτε { OK } από το 

μενού για να συνεχίσετε ή { Ακύρωση } για ακύρωση και, στη 
συνέχεια, OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Μετά την επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών, θα σας 
ζητηθεί να πραγματοποιήσετε την αρχική ρύθμιση. 
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Εγκατάσταση της τελευταίας 
έκδοσης λογισμικού

Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη 
συσκευή εγγραφής τελειοποιείται συνεχώς 
για μεγαλύτερη σταθερότητα και 
συμβατότητα της συσκευής. Κατά 
διαστήματα, η Philips θα παρέχει 
αναβαθμίσεις για το λογισμικό, τις οποίες 
μπορείτε να αντιγράψετε σε ένα CD για να 
εγκαταστήσετε το λογισμικό. 

Προσοχή! Δεν πρέπει να διακόπτεται η 
παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της 
αναβάθμισης!

 Επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips 
στο web, στη διεύθυνση 
‘www.philips.com/support’ για να δείτε εάν 
υπάρχει η πιο πρόσφατη αναβάθμιση 
λογισμικού. 

Σημείωση: Κατά τον έλεγχο για την πιο 
πρόσφατη αναβάθμιση λογισμικού, ελέγξτε 
επίσης εάν υπάρχουν συνοδευτικές οδηγίες 
σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού.

Αναβάθμιση λογισμικού
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

 Πρόβλημα (Γενικό) Λύση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το σύστημα, καθώς 
κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας.

Εάν προκύψει σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω 
πριν δώσετε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα 
ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης για βοήθεια.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται 
με ρεύμα.

Το τηλεχειριστήριο δεν 
λειτουργεί.

Δεν προβάλλεται εικόνα.

Δεν ακούγεται ήχος.

Η συσκευή εγγραφής δεν 
λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα.

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

Αδύνατη η εξαγωγή θήκης.

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

–  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.

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

–  Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που παρεμβάλλονται ανάμεσα 
στη συσκευή εγγραφής και το τηλεχειριστήριο. 

– Εάν η ισχύς των μπαταριών είναι εξασθενημένη, να τις 
αντικαταστήσετε.

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

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

–  Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου. Για λεπτομέρειες, διαβάστε τα 
κεφάλαια “Βήμα 1 :Βασικές συνδέσεις συσκευής εγγραφής - 
Σύνδεση των καλωδίων ήχου”.

–  Ρυθμίστε σωστά την ψηφιακή έξοδο, βάσει της συσκευής 
που συνδέσατε στη συσκευή εγγραφής. Για λεπτομέρειες, 
διαβάστε το κεφάλαιο “Επιλογές μενού ρύθμισης- Ρυθμίσεις 
για την επιλογή { Ήχος } – { Ψηφιακή έξοδος }”.

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

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

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

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

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

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

εγγραφή και μετά πατήστε OPEN/CLOSE.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

Δεν πραγματοποιείται 
αναπαραγωγή του δίσκου.

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

Δεν είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή ταινιών DivX.

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

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

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

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

– Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή με την ετικέτα 
στραμμένη προς τα πάνω.

– Λανθασμένος κωδικός περιοχής. Το DVD πρέπει να είναι 
κωδικοποιημένο για ΟΛΕΣ τις περιοχές ή για την Περιοχή 2 
ώστε η αναπαραγωγή του να είναι δυνατή σε αυτή τη 
συσκευή εγγραφής DVD.

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

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

– Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας 
άλλο δίσκο.

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

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

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

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

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

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

παραμόρφωσης της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

–  Εάν μια εγγραφή είναι πολύ μικρή, ενδέχεται να μην μπορεί 
να εντοπιστεί από το DVD player. Τηρείτε τους παρακάτω 
“ελάχιστους χρόνους εγγραφής”. Λειτουργία εγγραφής: {HQ} 
– 5 λεπτά, {SP} – 10 λεπτά, {SPP} – 13 λεπτά, {LP} - 15 
λεπτά, {EP} – 20 λεπτά, {SLP} – 30 λεπτά. 

– Πρέπει να “ολοκληρώσετε” το δίσκο DVD±R. Για 
λεπτομέρειες, διαβάστε το κεφάλαιο “Επεξεργασία 
εγγραφών - Αναπαραγωγή των εγγραφών σας σε άλλες 
συσκευές αναπαραγωγής DVD (DVD±R)”.

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

–  Ρυθμίστε με ακρίβεια το τηλεοπτικό κανάλι. Για 
λεπτομέρειες, διαβάστε το κεφάλαιο “Επιλογές μενού 
ρύθμισης - Ρυθμίσεις για την επιλογή { Δέκτης }”.

– Το μήνυμα αυτό μπορεί να εμφανιστεί αν τοποθετήσετε δίσκο 
για τον οποίο ίσως να έχει παρουσιαστεί ένα από τα εξής:

 –  Σφάλμα κατά την εγγραφή: Μπορεί να λείπει ο τίτλος.
 –  Σφάλμα κατά την αλλαγή της εικόνας τίτλου/ευρετηρίου:  

  Η αρχική εικόνα τίτλου/ευρετηρίου μπορεί να είναι ορατή.
 – Σφάλμα κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης ή δεν έχει   

  πραγματοποιηθεί ολοκλήρωση του δίσκου.

  Πρόβλημα (Αναπαραγωγή) Λύση
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Αντιμετώπιση προβλημάτων (συνέχεια)

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

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

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

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

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

–  Διαφορετικά, στη λίστα εγγραφών με χρονοδιακόπτη, 
μπορεί να εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα στη 
στήλη { Κατάστ }:

 –  { Επικάλ. } : η εγγραφή με χρονοδιακόπτη 
  συμπίπτει χρονικά με άλλη εγγραφή με χρονοδιακόπτη. 

 –  { Απέτ. } : Ενδέχεται να έγινε διακοπή ρεύματος τη στιγμή  
  της προγραμματισμένης εγγραφής.

 –  { Λήξ ορ } : Αφού ρυθμίσετε το | ρολόι, πρέπει να 
  ρυθμίσετε ξανά την εγγραφή με χρονοδιακόπτη.

 –  { Μπλοκαρ. } : Το περιεχόμενο φέρει 
  προστασία αντιγραφής. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
  τη συσκευή εγγραφής για να αντιγράψετε υλικό με 
  προστασία αντιγραφής (DVD ή βιντεοκασέτες) σε 
  εγγράψιμο δίσκο DVD.

  Πρόβλημα (Εγγραφή) Λύση
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 27 MHz

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

Εγγραφή βίντεο
• Σύστημα εγγραφής: PAL
• Φορμά συμπίεσης: MPEG2
  High Quality    : HQ 
  Standard Play  : SP  
  Standard Play Plus : SPP
  Long Play    : LP  
  Extended Play  : EP  
  Super Long Play  : SLP
• Συμπίεση ήχου: Dolby Digital, PCM

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής δίσκων: CD, CD-R/-

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

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

PAL, NTSC

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

RW, MP3-CD, MP3-DVD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL

• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, 
MPEG2 Multichannel, PCM

• Ρυθμός bit MP3: 32~256 kbps και VBR

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

DVD+R DL, DVD-R DL, Picture CD, 
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνων: Περιστροφή, Ζουμ

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

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL

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

(IEC75)

Συνδεσιμότητα
 Πίσω συνδέσεις:
• SCART (2x)
• Έξοδος S-Video
• Έξοδος βίντεο (CVBS)
• Έξοδος εικόνας σήματος συνιστωσών (Y 

Pb Pr)
• Έξοδος ήχου αριστερά/δεξιά
• Έξοδος ψηφιακού ήχου (ομοαξονική)
• Είσοδος κεραίας ραδιοσυχνοτήτων
• Έξοδος RF TV
• Τροφοδοσία ρεύματος

 Μπροστινές συνδέσεις:
• Είσοδος i.LINK DV (IEEE 1394 4 ακίδων)
• Είσοδος εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS) 

(CAM1)
• Είσοδος USB
• Είσοδος ήχου αριστερά/δεξιά

Ευκολία
• Βελτιώσεις προγραμματισμού/

χρονοδιακόπτη: Ημερησίως/Εβδομαδιαίως, 
Πρόγραμμα επανάληψης, Χειροκίνητος 
χρονοδιακόπτης, Εγγραφή με ένα πάτημα

• Προγραμματιζόμενα συμβάντα: 7

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

< 3W

Μονάδα
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β) : 360 x 43 x 325 mm
• Καθαρό βάρος: 3 kg

Προδιαγραφές
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Τι τύπο δίσκου πρέπει να χρησιμοποιώ για 
εγγραφή;
Η εγγραφή είναι δυνατή τόσο σε δίσκους 
DVD±R όσο και DVD±RW. Είναι συμβατοί με 
τις συσκευές αναπαραγωγής DVD-Video και τις 
μονάδες δίσκων DVD-ROM σε υπολογιστές.

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

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δίσκου 
DVD±R και ενός DVD±RW;
Το DVD±R έχει δυνατότητα εγγραφής και το 
DVD±RW έχει δυνατότητα επανεγγραφής. Με 
το DVD±R, έχετε δυνατότητα εγγραφής πολλών 
προγραμμάτων στον ίδιο δίσκο, αλλά όταν 
γεμίσει ο δίσκος, δεν μπορείτε να γράψετε 
τίποτε άλλο σε αυτόν. Με το DVD+RW έχετε 
δυνατότητα επανεγγραφής στον ίδιο δίσκο όσες 
φορές θέλετε.

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

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

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

Τίτλος

Κεφάλ.

Τίτλος

Κεφάλ. Κεφάλ. Κεφάλ. Κεφάλ.

δείκτες κεφαλαίου

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

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τους τίτλους;
Η συσκευή εγγραφής δημιουργεί αυτόματα 
έναν νέο τίτλο κάθε φορά που ξεκινάτε νέα 
εγγραφή. 

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

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

DVD±R
διπλής στρώσης

HQ
 
(high quality)

SP
 
(standard play)

SPP
 
(standard play plus)

LP
 
(long play)

EP
 
(extended play)

SLP
 
(super long play) 

1 

2

2.5

3

4

6

1 hr 55 mins

3 hrs 40 mins

4 hrs 35 mins

5 hrs 30 mins

7 hrs 20 mins

12 hrs 

Ώρες εγγραφής που μπορούν να 
αποθηκευτούν σε έναν κενό 
εγγράψιμο δίσκο DVD

Ποιότητα εγγραφής

Γιατί τα περιεχόμενα καθυστερούν να 
εμφανιστούν στη συσκευή USB;
– Η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται στον 
μεγάλο αριθμό αρχείων (>500 αρχεία/φάκελοι) 
ή στο μέγεθος των αρχείων (>1MB).
– Στη συσκευή μπορεί να υπάρχουν άλλα μη 
υποστηριζόμενα αρχεία, τα οποία το σύστημα 
προσπαθεί να διαβάσει/εμφανίσει.

Τι θα συμβεί εάν στο σύστημα συνδεθούν 
μη υποστηριζόμενες συσκευές (π.χ. ποντίκι, 
πληκτρολόγιο USB);
Οι συσκευές αυτές μπορεί να προκαλέσουν 
αστάθεια στο σύστημα. Αφαιρέστε την μη 
υποστηριζόμενη συσκευή και αποσυνδέσετε το 
καλώδιο τροφοδοσίας. Περιμένετε λίγα λεπτά 
πριν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας 
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το 
σύστημα.

Τι θα συμβεί αν συνδέσω HDD USB;
Το HDD δεν υποστηρίζεται, καθώς η μεγάλη 
χωρητικότητα αποθήκευσης κάνει την 
περιήγηση πολύ δύσκολη. Μεταφέρετε τα 
μουσικά αρχεία (mp3) και τις φωτογραφίες (jpg) 
σε μια μονάδα fl ash.

Γιατί το σύστημα αποτυγχάνει να εντοπίσει 
το φορητό USB music player;
Το φορητό music player μπορεί να απαιτεί 
εξειδικευμένο λογισμικό και ενδέχεται να μην 
λειτουργεί με αυτό το σύστημα για πρόσβαση 
στα περιεχόμενα (π.χ.)

Ποιους τύπους αρχείου υποστηρίζει το 
σύστημα;
Υποστηρίζονται μόνο τα FAT16 και FAT32, όχι 
το NTFS.

Γιατί το όνομα αρχείου εμφανίζεται 
διαφορετικά απ’ ό, τι εμφανιζόταν στον 
υπολογιστή (π.χ. από “Good Bye. jpg” σε 
“Good_B~1.jpg”);
– Το μήκος που μπορεί να έχει ένα όνομα 
αρχείου περιορίζεται από το σύστημα αρχείων 
της συσκευής (FAT16), το οποίο υποστηρίζει 
μόνο οκτώ (8) χαρακτήρες.
– Ο υπολογιστής μπορεί να εμφανίσει το 
όνομα αρχείου στην πλήρη μορφή του, εφόσον 
είναι δυνατή η μετατροπή του από το 
λειτουργικό σύστημα.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή 
από συσκευή USB και από δίσκο;
Αυτό δεν είναι δυνατό λόγω περιορισμού 
μνήμης. 

Γιατί δεν μπορώ να περιστρέψω τις εικόνες 
στη συσκευή μου;
Για να περιστρέψετε τις εικόνες σας στη 
συσκευή USB, η εικόνα πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες EXIF που αποθηκεύονται από τις 
περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές. Οι πληροφορίες EXIF ενδέχεται να 
έχουν αφαιρεθεί κατά την επεξεργασία ή την 
αντιγραφή της εικόνας από άλλες συσκευές με 
χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας.

Γιατί το σύστημα δεν μπορεί να 
αναπαραγάγει ορισμένα μουσικά αρχεία, 
φωτογραφίες ή ταινίες;
Τα μουσικά αρχεία μπορεί να μην 
αναπαράγονται λόγω διαφορετικών φορμά και 
ρυθμών bit κωδικοποίησης. Αντίστοιχα, οι 
φωτογραφίες μπορεί να έχουν είτε πολύ 
χαμηλή ή είτε πολύ υψηλή ανάλυση που δεν 
υποστηρίζεται από το σύστημα.

Συχνές ερωτήσεις (συνέχεια)
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Αναλογικός:  Ήχος που δεν έχει μετατραπεί 
σε αριθμούς. Ο αναλογικός ήχος μεταβάλλεται, 
ενώ ο ψηφιακός ήχος έχει συγκεκριμένες 
αριθμητικές τιμές. Οι υποδοχές αυτές 
μεταδίδουν τον ήχο μέσω δύο καναλιών, του 
αριστερού και του δεξιού.

Αναλογία εικόνας:  Η αναλογία ανάμεσα 
στην κατακόρυφη και την οριζόντια πλευρά της 
εμφανιζόμενης εικόνας. Η αναλογία της 
οριζόντιας προς την κατακόρυφη πλευρά στις 
συμβατικές τηλεοράσεις είναι 4:3 και η 
αντίστοιχη στις ευρείες οθόνες είναι 16:9.

Υποδοχές AUDIO OUT: Κόκκινες και λευκές 
υποδοχές που στέλνουν ήχο σε άλλο σύστημα 
(τηλεόραση, στερεοφωνικό κ.λπ.).

Κεφάλαιο:  Ενότητες ταινίας ή μουσικού 
κομματιού σε ένα DVD που είναι μικρότερες 
από τους τίτλους. Κάθε τίτλος αποτελείται από 
περισσότερα του ενός κεφάλαια. Σε κάθε 
κεφάλαιο αντιστοιχεί ένας αριθμός κεφαλαίου 
που σας επιτρέπει να εντοπίσετε το κεφάλαιο 
που θέλετε.

Υποδοχές εξόδου εικόνας σήματος 
συνιστωσών: Υποδοχές στο πίσω μέρος του 
συστήματος DVD που στέλνουν σήμα βίντεο 
υψηλής ποιότητας σε τηλεόραση που διαθέτει 
αντίστοιχες υποδοχές εισόδου εικόνας 
σήματος συνιστωσών (R/G/B, Y/Pb/Pr κλπ.).

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

Μενού δίσκου:  Μια οθόνη εμφάνισης που 
έχει ετοιμαστεί για να επιτρέπει την επιλογή 
εικόνων, ήχων, υποτίτλων, πολλαπλών 
γωνιών θέασης κ.τ.λ. που έχουν εγγραφεί σε 
ένα DVD.

DivX:  Ο κωδικός DivX είναι μια τεχνολογία 
συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η 
οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως 
ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivX 
Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπιέζει αρκετά τα 
ψηφιακά βίντεο ώστε να είναι δυνατή η 
μεταφορά τους μέσω του Internet, 
διατηρώντας παράλληλα υψηλή οπτική 
ποιότητα.

Dolby Digital:  Σύστημα περιβάλλοντος ήχου 
που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby 
Laboratories και εμπεριέχει έως και έξι κανάλια 
ψηφιακού ήχου (μπροστινό αριστερό και δεξί, 
περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και 
υπογούφερ).

JPEG:  Ένα πολύ σύνηθες φορμά ψηφιακής 
ακίνητης εικόνας. Ένα σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ακίνητων εικόνων που προτάθηκε 
από το Joint Photographic Expert Group, και 
χαρακτηρίζεται από μικρή μείωση της 
ποιότητας της εικόνας παρά την υψηλή 
αναλογία συμπίεσης.

MP3:  Φορμά αρχείου με σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ήχου. Το “MP3” είναι συντόμευση 
του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-
1) Audio Layer 3. Χρησιμοποιώντας το φορμά 
MP3, ένας δίσκος CD-R ή CD-RW μπορεί να 
περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα 
δεδομένα από ένα κανονικό CD.

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

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

PBC:  Έλεγχος αναπαραγωγής. Αναφέρεται 
στο σήμα που εγγράφεται σε βίντεο CD ή 
SVCD για έλεγχο της αναπαραγωγής. 
Χρησιμοποιώντας οθόνες μενού που έχουν 
εγγραφεί σε Video CD ή SVCD, το οποίο 
υποστηρίζει τη δυνατότητα PBC, μπορείτε να 
απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και 
αναζήτηση.

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

Κωδικός περιοχής: Σύστημα που επιτρέπει 
την αναπαραγωγή δίσκων μόνο στην 
καθορισμένη περιοχή. Η συσκευή αυτή 
αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν 
συμβατούς κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να 
βρείτε τον κωδικό περιοχής της συσκευής σας 
από την ετικέτα του προϊόντος. Ορισμένοι 
δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες από μία 
περιοχές (ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές).

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

Περιβάλλων ήχος:  Σύστημα δημιουργίας 
ρεαλιστικών τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων, 
γεμάτο ρεαλισμό που επιτυγχάνεται με την 
τακτοποίηση πολλών ηχείων γύρω από τον 
ακροατή.

Τίτλος:  Το μεγαλύτερο τμήμα μιας ταινίας ή 
μουσικού θεάματος σε ένα DVD. Σε κάθε τίτλο 
αντιστοιχεί ένας αριθμός τίτλου, ο οποίος σας 
επιτρέπει να εντοπίσετε τον τίτλο που θέλετε.

Υποδοχή VIDEO OUT:  Η κίτρινη υποδοχή 
που μεταβιβάζει την εικόνα της ταινίας DVD 
στην τηλεόραση.

Γλωσσάρι (συνέχεια)
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Τα παρακάτω σύμβολα/μηνύματα μπορεί 
να εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευής 
εγγραφής: 

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

υπολειπόμενος χρόνος τίτλου/κομματιού
– Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το 

δίσκο
–  Αριθμός τηλεοπτικού καναλιού ή πηγή 

εικόνας
–  Ρολόι (εμφανίζεται στη λειτουργία 

Αναμονής).
–  Τίτλος προγράμματος τηλεόρασης

 MENU (ΜΕΝΟΥ)
Έχει προγραμματιστεί ή είναι ενεργή μια 
εγγραφή με χρονοδιακόπτη.

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

 LOAD
Πραγματοποιείται ανάγνωση του δίσκου 
από τη συσκευή εγγραφής.

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

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

 HELLO (ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ)
Η συσκευή εγγραφής έχει ενεργοποιηθεί.

 ERR (ΣΦΑΛΜΑ)
– Όταν το DVD που έχει τοποθετηθεί 
είναι σε λάθος κωδικό περιοχής σε σχέση 
με τη συσκευή εγγραφής.
– Έχει προκύψει σφάλμα στο χειρισμό 
του τοποθετημένου δίσκου.

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

 BUSY (ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟ)
Η συσκευή εγγραφής πραγματοποιεί 
εγγραφή στο δίσκο.

Σύμβολα/μηνύματα οθόνης ενδείξεων
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