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A

BACKWARD, για την ενεργοποίηση
της γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.

B

FORWARD για την ενεργοποίηση της
γρήγορης κίνησης προς τα μπροστά.

C

ENTER/PLAY, επιλογή και επιβεβαίωση των καταχωρίσεων στο μενού και
έναρξη της αναπαραγωγής.

DVD/TV/EXT, αλλαγή μεταξύ λειτουργίας DVD/CD/MP3 και των εξωτερικών πηγών AUX1 και AUX2.

4

T.MENU, για την πρόσβαση στο μενού τίτλων του DVD.

5

MENU, για την πρόσβαση στο κύριο
μενού (Root) του DVD.

D

PAUSE/STEP, πλήκτρο για την παύση
της αναπαραγωγής (πάγωμα εικόνας).

6

ZOOM, μεγέθυνση ενός τμήματος της
εικόνας κατά την αναπαραγωγή.

E

7

ANGLE, αλλαγή της γωνίας θέασης.

8

AUDIO για την εναλλαγή μεταξύ των
διαθέσιμων κομματιών ήχου του DVD.

EQUALIZER για την επιλογή μίας προρύθμισης EQ, για τον καθορισμό ενός
προσωπικού EQ και για την απενεργοποίηση του EQ.

F

9

SUBTITLE, αλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων υπότιτλων του DVD.

MUTE, σίγαση της αναπαραγωγής
ήχου.

G

Volume + -, ρύθμιση της έντασης
ήχου.

ηγούμενου ή του επόμενου κεφαλαίου (DVD) ή κομματιού (CD/MP3).

H

DISPLAY, επιλογή μεταξύ διάφορων
λειτουργιών εμφάνισης.

;

DVD SETUP, κλήση του μενού ρύθμισης (Setup) για τις βασικές ρυθμίσεις.

I

<

MON.SETUP, βασικές ρυθμίσεις για
την οθόνη.

Πλήκτρο A-B, καθορισμός αρχικού
και τελικού σημείου της λειτουργίας
επανάληψης. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης
SAV/ERS, χωρίς λειτουργία.

=

Πλήκτρα βέλους για την πλοήγηση
στα μενού.
CH+ και CH- χωρίς λειτουργία.

J

Πλήκτρο EJECT για την εξαγωγή του
CD/DVD.

K

SLOW για την εκκίνηση/τερματισμό
της λειτουργίας αργής κίνησης.

Πλήκτρο
PLAY.

L

STOP/RETURN για τον τερματισμό
της αναπαραγωγής.

Δέκτης υπέρυθρων ακτίνων για το τηλεχειριστήριο.

M

Διακόπτης φώτων ON/OFF

N

Πλήκτρο για την απασφάλιση της οθόνης.

>

στη συσκευή, PAUSE/

DANSK

?

Πλήκτρα SKIP για την κλήση του προ-

SVENSKA

:

NEDERLANDS

3

ENGLISH

PREV. / GOTO για την άμεση επιλογή
κεφαλαίων ή χρονικών σημείων στα
κεφάλαια.

FRANÇAIS

REP, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της λειτουργίας επανάληψης.
Η λειτουργία SCAN είναι διαθέσιμη
μόνο σε λειτουργία TV.

Aριθμητικά πλήκτρα 0-9 και πλήκτρο

ITALIANO

2

@

ESPAÑOL

POWER, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής

PORTUGUÊS

1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Υποδείξεις
Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα
προϊόν Blaupunkt. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε την καινούρια σας συσκευή.
Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά την συσκευή αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Η ομάδα σύνταξης της Blaupunkt προσπαθεί
συνεχώς να διαμορφώνει τις οδηγίες χρήσης
με σαφήνεια, ώστε να είναι γενικά κατανοητές. Αν ωστόσο έχετε ερωτήσεις ως προς τη
χρήση, τότε επικοινωνήστε παρακαλώ με τον
εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας ή καλέστε
την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της
χώρας σας. Τον αριθμό κλήσης θα τον βρείτε
στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.
Για προϊόντα που έχουν αγοραστεί εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουμε εγγύηση κατασκευαστή. Τους όρους της
εγγύησης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
blaupunkt.de ή να τους ζητήσετε απευθείας στην διεύθυνση:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Οδική ασφάλεια
Η οδική ασφάλεια αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα. Χρησιμοποιείτε αυτή τη
συσκευή σας μόνο εάν οι κυκλοφοριακές
συνθήκες το επιτρέπουν. Εξοικειωθείτε
με την συσκευή πριν την έναρξη της διαδρομής.
Θα πρέπει να είστε σε θέση να αντιληφθείτε εγκαίρως τα ακουστικά προειδοποιητικά σήματα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των ασθενοφόρων. Γι' αυτό
το λόγο πρέπει να ακούτε το πρόγραμμα
της αρεσκείας σας κατά τη διάρκεια της
διαδρομής σε λογική ένταση.

Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το DVD-Player είναι ένα προϊόν λέιζερ
κατηγορίας 1 με μια αόρατη ακτίνα λέιζερ, που μπορεί να εκπέμπει επικίνδυνη
για τους ανθρώπους ακτινοβολία λέιζερ.
Η λειτουργία του DVD-player επιτρέπεται
να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις
προκαθορισμένες οδηγίες. Μην ανοίγετε
ποτέ το περίβλημα και μην δοκιμάσετε
να κάνετε μόνοι σας επισκευές. Αφήστε
να πραγματοποιηθεί η συντήρηση από
εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ανακύκλωση και αποκομιδή
Το προϊόν μας κατασκευάστηκε από υλικά
που μπορούν να διατεθούν προς αποκομιδή
χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να
δωθούν για ανακύκλωση. Παλαιά εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα
σκουπίδια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
για την αποκομιδή του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους ανακύκλωσης.
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βασικός εξοπλισμός

IVOD-1022
FRANÇAIS

Λαμαρίνα στερέωσης
Πλαίσιο τοποθέτησης
6 λαμαρινόβιδες 4x40
4 βίδες 4x20

ITALIANO

4 λαστιχένια καλύμματα
Καλώδιο σύνδεσης
Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες
1 οδηγίες χρήσης

NEDERLANDS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENGLISH

Ο βασικός εξοπλισμός του IVOD-1022 περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω αναφερόμενα
εξαρτήματα. Ελέγξτε, εάν ο βασικός εξοπλισμός της συσκευής σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε παρακαλώ άμεσα με τον
έμπορο, από τον οποίο προμηθευτήκατε
την συσκευή, εάν λείπει κάποιο από τα
αναφερόμενα εξαρτήματα.

Ειδικά εξαρτήματα
Ακουστικά με υπέρυθρες ακτίνες

DANSK

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

SVENSKA

Κατά τη χρήση των ακουστικών με υπέρυθρες
ακτίνες IVHS-01 (ειδικά εξαρτήματα) πρέπει
να μην είναι καλυμμένο το παράθυρο του
πομπού των υπέρυθρων ακτινών L.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
Τοποθετηση και συνδεση

Τοποθέτηση της οθόνης

Οδηγίες τοποθέτησης και ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης.

Πριν συνδέσετε το DVD-player IVOD-1022,
παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και της
σύνδεσης πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας.
Εδώ πρέπει να προσέξετε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του οχήματος (αερόσακος, συστήματα συναγερμού, υπολογιστής
οχήματος, συστήματα ακινητοποίησης).
Επιλέξτε για την τοποθέτηση της συσκευής
μία θέση, στην οποία μπορεί να βιδωθεί
σταθερά το IVOD-1022, στην οποία δεν εμποδίζει τον οδηγό και δεν τίθενται οι επιβάτες
του οχήματος σε κίνδυνο σε ένα απότομο
σταμάτημα, όπως π.χ. σε περίπτωση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.
Μην ακουμπάτε το τηλεχειριστήριο στην περιοχή ανοίγματος του αερόσακου και φροντίστε
για σωστή τοποθέτηση, έτσι ώστε οι επιβάτες
του οχήματος να μην τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.
Μην τοποθετήσετε το IVOD-1022 σε ένα
σημείο

•

που αποσπά τον οδηγό ή επηρεάζει την
ορατότητα του.

•

που εμποδίζει την επιβίβαση και αποβίβαση από το όχημα.

•

όπου επηρεάζεται η λειτουργία άλλων
εξαρτημάτων του αυτοκινήτου (π.χ. συρόμενη οροφή).

•

όπου θα είναι εκτεθειμένο στην άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.

•

όπου βρίσκεται κοντά σε εξαγωγή θερμού
αέρα (θέρμανση κ.λ.π.).

•

όπου είναι εκτεθειμένο στην βροχή ή την
υγρασία.

•

όπου είναι εκτεθειμένο σε σκόνη ή βρωμιές.

•

όπου θα είναι εκτεθειμένο σε έντονους κραδασμούς.

Κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης
πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα:

•

Όλα τα εξαρτήματα που έχουν σχέση
με την ασφάλεια (ρεζερβουάρ, καλώδια
κ.ο.κ.) στο όχημα δεν πρέπει να υποστούν
ζημιά από τις βίδες.

•

Μην στερεώσετε τη συσκευή μόνο επάνω
στη επένδυση του ουρανού.

•

Χρησιμοποιήστε μία σταθερή βάση που
είναι κατάλληλη για τις συμπεριλαμβανόμενες ξυλόβιδες.

•

Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε μια σίγουρη, σταθερή θέση
και δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεβιδωθεί
σε περίπτωση φρενάρισματος έκτακτης
ανάγκης.

•

Αποφύγετε τη χρήση της οθόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν ο κινητήρας
δε λειτουργεί, για να μην αδειάσει η
μπαταρία.

Εικ. 1

Εικ. 2

8
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Συνδέσεις
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης με τις ελεύθερες άκρες στην παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος του οχήματός σας.

Πράσινο:

εσωτερικός φωτισμός (+12 V)

ENGLISH

ACC +12 V (επ. 15 διακόπτης
μηχανής)

Μπλε:

γείωση εσωτερικού φωτισμού

Καφέ:

στον διακόπτη της πόρτας (πόρτα ανοικτή = αρνητικό 12 V)

Το καλώδιο του θετικού διαρκείας μεταξύ
της μπαταρίας και του IVOD-1022 πρέπει να
ασφαλιστεί επιπλέον άμεσα στη μπαταρία με
μια ασφάλεια (5 αμπέρ).
Τοποθετήστε το φις σύνδεσης στην υποδοχή
στην κάτω πλευρά της συσκευής.
AV-OUT:
Η έξοδος ήχου/βίντεο μπορεί να συνδεθεί με
τις αντίστοιχες εισόδους στο σύστημα σας.
AV-IN:
Στην είσοδο ήχου/βίντεο μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές πηγές ήχου/βίντεο. Διαβάστε γι' αυτό το κεφάλαιο "Εξωτερικές
πηγές".
AUX 1:
Στην είσοδο AUX 1 μπορείτε να συνδέσετε
επιπλέον εξωτερικές πηγές ήχου/βίντεο.

FRANÇAIS

γείωση

Κόκκινο:

ITALIANO

Εικ. 5

Μαύρο:

NEDERLANDS

Εικ. 4

συν διαρκείας (+12 V )

SVENSKA

Κίτρινο:

ESPAÑOL

Εικ. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

PORTUGUÊS

πράσινο
καφέ
μπλε

κόκκινο

AV-IN

κίτρινο

DANSK

AV-OUT
μαύρο

9
1_IVOD_587_GR.indd 9

31.08.2006 10:15:29 Uhr

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
Σύνδεση χωρίς ρελέ
Ασφάλεια (FUSE) 5A
κίτρινο/yellow
12V

μπαταρία

Βασικός
εξοπλισμός

κόκκινο/
red

I =<2A, 0,8A typ.*)

ACC+B

μαύρο/black

*)
Κατά την σύνδεση στην επαφή 15 του
οχήματος πρέπει να συνδεθεί μία ασφάλεια (0,8 A) για την προστασία του καλωδίου διέγερσης συν, το πολύ 30 εκ. από
την επαφή 15.

Ground

Σύνδεση με ρελέ
κίτρινο/yellow

Ασφάλεια
(FUSE)5A5A
Sicherung (Fuse)

12V

Batterie
μπαταρία

Βασικός
εξοπλισμός

+1
κόκκινο/
red

Relais
ACC+B

μαύρο/black

προαιρετικά

Ground
Ground

Προσοχή:
Αυτή η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
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ΛΥΧΝΙΕΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αντικατάσταση των λυχνιών
쏅 Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της λυχνίας.
쏅 Σπρώξτε ένα περίπου 3 mm φαρδύ κατσαβίδι στην πλευρική σχισμή.

ENGLISH

쏅 Περιστρέφοντας το ξεκουμπώστε προσεκτικά αυτή τη πλευρά του καλύμματος
προς τα επάνω.

ITALIANO

FRANÇAIS

쏅 Πιέστε και σπρώξτε ταυτόχρονα το κάλυμμα προς τα έξω.

쏅 Βγάλτε έξω την παλαιά λυχνία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

NEDERLANDS

Η λυχνία μπορεί να είναι ακόμη πολύ καυτή.
Αφήστε πρώτα να κρυώσει!

SVENSKA

쏅 Τοποθετήστε μια νέα λυχνία (12 V,
5 W).
쏅 Σπρώξτε πάλι το κάλυμμα.
Διάμετρος:

8 mm

Μήκος:

28 mm

Τάση:

12 V, 5 W

ESPAÑOL

Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας

PORTUGUÊS

Αντικατάσταση των μπαταριών
στο τηλεχειριστήριο
쏅 Σπρώξτε τη μύτη ασφάλισης προς το καπάκι της θήκης της μπαταρίας και κατόπιν
προς τα πάνω.

DANSK

쏅 Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε
τις νέες μπαταρίες 1,5 V (τύπου AAA)
σύμφωνα με το σχέδιο στο κάτω μέρος
της θήκης των μπαταριών.
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πρώτη ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Εάν θέτετε σε λειτουργία το IVOD-1022 για
πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετήσετε τις
μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Παρατήρηση:
Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, όταν στη
συσκευή ανάβει το πλήκτρο 1.

Ενεργοποίηση του τηλεχειριστήριου
Τοποθέτηση των μπαταριών
1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών, βγάζοντας το καπάκι.
2. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες. Τύπος
μπαταρίας: δύο μπαταρίες τύπου AAA.
Βεβαιωθείτε, ότι οι πόλοι των μπαταριών
είναι έτσι τοποθετημένοι, όπως απεικονίζεται στη θήκη των μπαταριών.
3. Κλείστε την θήκη των μπαταριών.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Ευθυγραμμίστε το τηλεχειριστήριο με τον
δέκτη υπέρυθρων ακτινών στην μπροστινή
πλευρά της συσκευής.
Γωνία ενεργοποίησης: περίπου 30° προς
κάθε κατεύθυνση από την μπροστινή πλευρά
του δέκτη IR.

쏅 Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
πιέστε το πλήκτρο POWER 1 στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο POWER 1
στη συσκευή.

Ενεργοποίηση του φωτισμού
εσωτερικού χώρου του IVOD-1022
Για τα φώτα υπάρχουν δύο δυνατότητες
ενεργοποίησης:
1. Διακόπτης ON/OFF M.
2. Διακόπτης της πόρτας του οχήματος (πόρτα ανοικτή = αρνητικό 12 V).

Άνοιγμα της οθόνης LCD
쏅 Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης N του
IVOD-1022, για να αναδιπλωθεί προς τα
κάτω η οθόνη LCD.
쏅 Κατεβάστε για την τηλεόραση την οθόνη
LCD, έως ότου φτάσει σε μια γωνία των
περ. 90° προς την βασική μονάδα του
IVOD-1022.

Κλείσιμο της οθόνης LCD
쏅 Σπρώξτε την οθόνη LCD πίσω στην βασική
μονάδα, έως ότου κουμπώσει πάλι στον
μηχανισμό απασφάλισης/συγκράτησης.
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Για να αυξήσετε την ένταση,
쏅 πιέστε το πλήκτρο VOLUME + G.
Για να χαμηλώσετε την ένταση,
쏅 πιέστε το πλήκτρο VOLUME - G.

Σίγαση (Mute)
Μπορείτε να κατεβάσετε την ένταση απότομα (Mute).
쏅 Πιέστε το πλήκτρο MUTE F.
Το "MUTE" εμφανίζεται στην οθόνη.

Ακύρωση σίγασης (Mute)
쏅 Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο MUTE F.

Το IVOD-1022 έχει προβλεφθεί για την αναπαραγωγή των DVD με κωδικό χώρας 2. Εάν
η συσκευή προβλέπεται για άλλους κωδικούς
χώρας, αυτό φαίνεται με ένα αυτοκόλλητο
στην πίσω πλευρά αυτών των οδηγιών και
επάνω στη συσκευή.
Έτσι μπορούν κατά κανόνα να αναπαραχθούν
τα ονομαζόμενα CD-R και CD-RW (CD που
έχετε γράψει μόνοι σας ). Λόγω της διαφορετικής ποιότητας CD δεν μπορεί η Blaupunkt
να εγγυηθεί για τη σωστή λειτουργία τους.
Για τη σωστή λειτουργία χρησιμοποιήστε μόνο
CD με Compact-Disc-Logo. Τα CD με προστασία αντιγραφής μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα αναπαραγωγής. Η Blaupunkt δεν
μπορεί να εγγυηθεί την άψογη λειτουργία των
CD με προστασία εγγραφής!
Δίσκοι που δημιουργήσατε μόνοι σας, όπως
VCD/SVCD και DVD-R/RW, DVD+R/RW μπορούν κατά κανόνα να αναπαραχθούν.
Λόγω τ δίσκους εγγραφής και το λογισμικό,
με το οποίο δημιουργήθηκαν αυτοί οι δίσκοι,
δεν μπορεί η Blaupunkt να εγγυηθεί για
άψογη συμβατότητα και αναπαραγωγή.
Κίνδυνος καταστροφής του οδηγού DVD!
DVD/CD που δεν είναι στρογγυλά (ShapeCD) και DVD/CD με διάμετρο 8 cm δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

DANSK

Για βλάβες του οδηγού DVD από ακατάλληλα DVD/CD δεν φέρουμε καμία
ευθύνη.

ENGLISH

Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί σε στάδια από
0 (σίγαση) μέχρι 16 (μέγιστη).

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τη λειτουργία με
DVD. Οι λειτουργίες των πλήκτρων για την
αναπαραγωγή των CD ήχου είναι ίδιες.

FRANÇAIS

Παρακαλούμε συνδέστε ακουστικά με υπέρυθρες ακτίνες ή AV-OUT (χαμηλή συχνότητα).

ITALIANO

Με το IVOD-1022 μπορείτε να αναπαράγετε DVD, Video-CD (VCD), Super-Video-CD
(SVCD), απλά CD ήχου και Photo-CD (VCD
2.0) καθώς και CD MP3.

NEDERLANDS

Υπόδειξη:
Στο IVOD-1022 δεν υπάρχουν μεγάφωνα.

SVENSKA

Λειτουργία DVD

ESPAÑOL

Ρύθμιση έντασης ήχου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD

PORTUGUÊS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD
Υποστηριζόμενες μορφές δίσκων από αυτό
το player:

•
•
•
•
•

DVD 12 cm

•

Photo-CD (VCD 2.0) T-MENU PBC ON/
OFF

•

CD ήχου ( δεν υποστηρίζονται CD με
κείμενο CD), CD-R και CD-RW 12 εκ.

•

CD MP3 με αρχεία MP3 για την αναπαραγωγή μουσικής. Υποστηρίζονται μόνο CD
MP3 με μορφή "Joliet" ή "ISO 9660".

DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
DVD DivX 3.11, 4.0, 5.0...x
Video CD (VCD) Super Video CD (SVCD)
12 cm

Δεν υποστηρίζονται από αυτό το player οι
παρακάτω δίσκοι:

•
•
•
•

Αφίρεση DVD/CD
쏅 Πιέστε το πλήκτρο EJECT J στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο EJECT J στη
συσκευή.
Το DVD/CD εξάγεται.
쏅 Αφαιρέστε προσεκτικά το DVD/CD.

Έναρξη αναπαραγωγής
Αφού φορτώσατε το DVD/CD που θέλετε,
είτε θα εμφανιστεί το μενού DVD είτε θα
αρχίσει η αναπαραγωγή. Αυτό εξαρτάται από
το DVD που έχει τοποθετηθεί.
쏅 Πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο
K στη
συσκευή.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Ένδειξη της οθόνης / Display

CD-G

Στην οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες για τον χρόνο αναπαραγωγής. Την ένδειξη της οθόνης μπορείτε να
την αποκρύψετε.

DVD με άλλο κωδικό περιοχής.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενδείξεις:

DVD-ROM
CDV

•
Τοποθέτηση/αφαίρεση DVD/CD
Το IVOD-1022 είναι εξοπλισμένο με έναν
οδηγό "Slot-In" χωρίς συρτάρι. Μόνο με
τη χρήση οδηγών "Slot-In" διασφαλίζεται η
καλή απορρόφηση κραδασμών του οδηγού
στη συσκευή.
Τοποθέτηση DVD/CD
쏅 Σπρώξτε το DVD/CD με την τυπωμένη
πλευρά προς τα πίσω στην υποδοχή του
DVD/CD στην πίσω πλευρά της οθόνης,
έως ότου αισθανθείτε μία ελαφρά αντίσταση.

Αναπαράγεται η πρώτη από δύο κύριες
ενότητες (τίτλοι) και από αυτήν το 33ο
από 45 κεφάλαια (Chapter). Από κάτω
θα βρείτε τον χρόνο αναπαραγωγής που
παρήλθε.

•

TITLE REMAIN
00 : 31 : 58:
Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος
αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου.

•

CHAPTER ELAPSED
00 : 01 : 34:
Εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής
που παρήλθε του τρέχοντος κεφαλαίου
(Chapter).

Το DVD/CD έλκεται στον οδηγό, η εισαγωγή
του DVD/CD δεν πρέπει να εμποδίζεται ή να
υποστηρίζεται.
Το DVD/CD φορτώνεται. Είτε εμφανίζεται
το μενού DVD είτε αρχίζει η αναπαραγωγή.
Αυτό εξαρτάται από το DVD που έχει τοποθετηθεί.

TITLE 01/02 CHAPTER 33/45
01 : 26 : 14:

•

CHAPTER REMAIN
00 : 05 : 22:
Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος
αναπαραγωγής του τρέχοντος κεφαλαίου
(Chapter).
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쏅 πιέστε το πλήκτρο FORWARD B στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ταχύτητα.

Τερματισμός γρήγορης κίνησης προς
τα μπροστά
Για να τερματίσετε τη γρήγορη κίνηση προς
τα μπροστά,
쏅 πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο
K στη
συσκευή.

Διακοπή αναπαραγωγής (παύση) και
εκ νέου έναρξη
Διακοπή αναπαραγωγής
쏅 Πιέστε το πλήκτρο PAUSE/STEP D στο
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο
K στο
μπροστινό μέρος της συσκευής.
Η αναπαραγωγή διακόπτεται.
Συνέχιση αναπαραγωγής
쏅 Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο PAUSE/STEP
D στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο
K στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Παγωμένη εικόνα

Το DVD αναπαράγεται σε κανονική ταχύτητα.

쏅 Πιέστε κατά την αναπαραγωγή το πλήκτρο
PAUSE/STEP D στο τηλεχειριστήριο ή
το πλήκτρο
K στη συσκευή.

Αργή κίνηση

Η αναπαραγωγή θα διακοπεί και θα παγώσει
σε μια συγκεκριμένη εικόνα.

Το DVD μπορεί να αναπαραχθεί με μειωμένη
ταχύτητα προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.
쏅 Πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο SLOW > στο τηλεχειριστήριο, για
να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
Πατώντας μία φορά το πλήκτρο SLOW >
μειώνεται η αναπαραγωγή στην μισή ταχύτητα προς τα μπροστά (SF 1/2x).

NEDERLANDS

Για να μπορέσετε να τρέξετε το DVD γρήγορα
ή πολύ γρήγορα προς τα μπροστά,

쏅 πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
K στη
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο
συσκευή.

Συνέχιση αναπαραγωγής
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή
쏅 πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
K στη
τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο
συσκευή.

SVENSKA

Μπορείτε να τρέξετε το DVD προς τα εμπρός
με ταχύτητα 2, 4, 8, 16, 32 και 64 φορές μεγαλύτερη (ανάλογα με το DVD, μερικά DVD
μπορούν να αναπαραχθούν μόνο μέχρι και
16 φορές πιο γρήγορα).

ENGLISH

Για να γίνει αναπαραγωγή του DVD πάλι με
κανονική ταχύτητα,

FRANÇAIS

Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά

Απόκρυψη ένδειξης της οθόνης

ITALIANO

Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY H τόσες φορές,
έως ότου εμφανιστεί για λίγο "OFF" και εξαφανιστεί η ένδειξη της οθόνης.

Αφού η ταχύτητα έχει φτάσει το ένα όγδοο,
θα γίνεται πλέον μετά από κάθε επιπλέον
πάτημα του πλήκτρου αναπαραγωγή της
ταινίας προς τα πίσω σε αργή κίνηση. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ταχύτητα και SR για
"Slow Rewind" (αργά προς τα πίσω).

ESPAÑOL

Η ένδειξη της οθόνης εμφανίζεται στο επάνω
άκρο της οθόνης.

PORTUGUÊS

쏅 Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY H στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, έως ότου εμφανιστούν οι πληροφορίες που επιθυμείτε.

Με κάθε επιπλέον πάτημα μειώνεται επιπλέον η ταχύτητα (ένα τέταρτο, ένα έκτο
και ένα όγδοο). Στην οθόνη εμφανίζεται η
ταχύτητα και SF για "Slow Forward" (αργά
προς τα μπροστά).

DANSK

Εμφάνιση/αλλαγή ένδειξης της οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD
Παράληψη κεφαλαίου
Μια ενότητα του DVD μπορεί να διαχωριστεί σε περισσότερα μικρά κεφάλαια
(Chapter).
Για να μεταβείτε στο επόμενο ή σε άλλο
κεφάλαιο,
쏅 πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο SKIP
: στο τηλεχειριστήριο ή
στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
Η αναπαραγωγή μεταπηδά στην έναρξη του
επόμενου κεφαλαίου ή αντίστοιχα στην έναρξη ενός κεφαλαίου που ακολουθεί.
Για να μεταπηδήσετε στην έναρξη του τρέχοντος ή ενός προηγούμενου κεφαλαίου,
쏅 πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλή: στο τηλεχειριστήριο ή
κτρο SKIP
στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
Η αναπαραγωγή μεταπηδά στην έναρξη του
τρέχοντος κεφαλαίου ή αντίστοιχα στην
έναρξη ενός κεφαλαίου που προηγείται.
Υπόδειξη:
Αν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD με DivX
μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα SKIP
/
: 3, 5 ή 10 λεπτά προς τα μπροστά
ή πίσω. Για τη ρύθμιση, βλέπε σελίδα 24.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
μιας ενότητας του DVD
Ένα DVD είναι χωρισμένο σε διαφορετικά
κεφάλαια (Chapter) και ενότητες (Title) που
μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
κεφαλαίου ή ενότητας
Για να επαναλάβετε το τρέχον κεφάλαιο,
쏅 πιέστε το πλήκτρο REP 2 στο τηλεχειριστήριο.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί "CHAPTER
REPEAT ON".
Για να επαναλάβετε την τρέχουσα ενότητα,
쏅 πιέστε το πλήκτρο REP 2 στο τηλεχειριστήριο δεύτερη φορά.

Στην οθόνη εμφανίζεται "TITLE REPEAT
ON".
Τερματισμός επανάληψης
Εάν θέλετε να διακόψετε την λειτουργία
επανάληψης,
쏅 πιέστε το πλήκτρο REP 2 στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη "REPEAT OFF".

Απευθείας επιλογή κεφαλαίου
Μπορείτε να επιλέξετε επίσης με το τηλεχειριστήριο απευθείας ένα κεφάλαιο (Chapter)
ή μια καθορισμένη θέση (χρόνος αναπαραγωγής).
Επιλογή κεφαλαίου
Για να επιλέξετε απευθείας ένα κεφάλαιο,
쏅 πιέστε το πλήκτρο PREV./GOTO @ στο
τηλεχειριστήριο.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί πίσω από το
"TITLE" ο αριθμός του τρέχοντος τίτλου και
το πλήθος των τίτλων. Πίσω από αυτό βλέπετε τον αριθμό του κεφαλαίου (Chapter)
και το πλήθος των διαθέσιμων κεφαλαίων.
Ο αριθμός του κεφαλαίου είναι καταχωρημένος με κίτρινο.
쏅 Καταχωρίστε με τα αριθμητικά πλήκτρα
@ στο τηλεχειριστήριο τον αριθμό του
κεφαλαίου που επιθυμείτε και πιέστε το
πλήκτρο ENTER/PLAY C.
Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το επιθυμητό σημείο.
Επιλογή σημείου αναπαραγωγής
Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας μια καθορισμένη θέση στο DVD δίνοντας το χρονικό
σημείο αυτής της θέσης.
Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο,
쏅 πιέστε δυό φορές το πλήκτρο PREV. /
GOTO @ στο τηλεχειριστήριο.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί πίσω από το
"TITLE" ο αριθμός του τρέχοντος τίτλου και
το πλήθος των τίτλων.
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Η αναπαραγωγή θα επαναληφθεί από την
αρχή της ενότητας.
Υπόδειξη:
Στα περισσότερα DVD η αρχή είναι το κύριο
μενού (Root) του DVD.

Εμφάνιση υποτίτλων
Για να εμφανίσετε υπότιτλους,
쏅 πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE 9 στο
τηλεχειριστήριο.
Οι υπότιτλοι εμφανίζονται. Εμφανίζεται η ένδειξη της οθόνης. Δίπλα στο "SUBTITLE" εμφανίζεται η τρέχουσα γλώσσα και το πλήθος
των διαθέσιμων γλωσσών για υπότιτλους.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων,
쏅 πιέστε μία ή περισσότερες φορές το
πλήκτρο SUBTITLE 9, έως ότου εμφανιστούν οι υπότιτλοι στην επιθυμητή
γλώσσα.
Υπόδειξη:
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε στο μενού
του DVD, εάν και σε ποια γλώσσα θα εμφανίζονται υπότιτλοι (βλέπε μενού DVD). Εκτός
αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα
που προτιμάτε για τους υπότιτλους στο μενού

Αλλαγή οπτικής γωνίας κάμερας
Υπάρχουν DVD που σας προσφέρουν δύο ή
περισσότερες διαφορετικές οπτικές γωνίες
κάμερας για μια σκηνή.
Στην ένδειξη της οθόνης θα εμφανιστεί δίπλα
στο σύμβολο κάμερας ο αριθμός της τρέχουσας οπτικής γωνίας κάμερας και το πλήθος
των πιθανών οπτικών γωνιών κάμερας.
Για να αλλάξετε την οπτική γωνία κάμερας,
쏅 πιέστε το πλήκτρο ANGLE 7 στο τηλεχειριστήριο.
Η σκηνή θα προβληθεί από την επόμενη
οπτική γωνία κάμερας. Θα εμφανιστεί η
ένδειξη της οθόνης.
Υπόδειξη:
Μπορείτε να ρυθμίσετε στο μενού Setup,
όταν είναι διαθέσιμες άλλες οπτικές γωνίες
κάμερας να εμφανίζεται ένα σύμβολο κάμε. Διαβάστε γι' αυτό την παράγραφο
ρας
"Εμφάνιση οπτικής γωνίας κάμερας " στο
κεφάλαιο "Setup".

ENGLISH
FRANÇAIS

Υπόδειξη:
Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα αναπαραγωγής και στο μενού του DVD (βλέπε μενού
DVD). Εκτός αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε
την γλώσσα αναπαραγωγής που προτιμάτε
στο μενού ρυθμίσης (Setup). Διαβάστε γι'
αυτό την παράγραφο "Προεπιλογή γλώσσας
αναπαραγωγής" στο κεφάλαιο "Setup".

ITALIANO

쏅 Πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
τηλεχειριστήριο.

Η γλώσσα αναπαραγωγής αλλάζει. Θα εμφανιστεί η ένδειξη της οθόνης. Εμφανίζονται η
τρέχουσα γλώσσα, ο αριθμός της γλώσσας
και το πλήθος των διαθέσιμων γλωσσών
αναπαραγωγής.

NEDERLANDS

쏅 Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο STOP/
RETURN ? στο τηλεχειριστήριο.

쏅 πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο AUDIO 8 στο τηλεχειριστήριο.

SVENSKA

Επανάληψη αναπαραγωγής στην
αρχή της πρώτης ενότητας του DVD

Για να επιλέξετε την γλώσσα αναπαραγωγής,

ESPAÑOL

Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το επιθυμητό σημείο.

Επιλογή γλώσσας αναπαραγωγής

PORTUGUÊS

쏅 Πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά πλήκτρα @ στο τηλεχειριστήριο το σημείο
αναπαραγωγής του επιθυμητού σημείου
σε μορφή "hh.mm.ss" και πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C.

ρυθμίσης (Setup). Διαβάστε γι' αυτό την
παράγραφο "Προεπιλογή γλώσσας για τους
υπότιτλους" στο κεφάλαιο "Setup".

DANSK

Πίσω από αυτό βλέπετε "TIME" και την περιοχή καταχώρησης για το σημείο αναπαραγωγής. Η περιοχή καταχώρησης επισημαίνεται
με κίτρινο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD
Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας
(Zoom)
Μπορείτε να μεγεθύνετε ένα ελεύθερα επιλεγόμενο τμήμα της αναπαραγώμενης ταινίας μέχρι και τρεις φορές.
Για να μεγενθύνετε τμήμα της εικόνας,
쏅 πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο ZOOM 6 στο τηλεχειριστήριο.
Με κάθε πάτημα του πλήκτρου θα μεγεθυνθεί σταδιακά το κεντρικό τμήμα της εικόνας.
Ως επίπεδα Zoom είναι διαθέσιμα 1,5, 2 και
3 φορές μεγέθυνση.
Υπόδειξη:
Εάν έχετε ρυθμίσει την επιθυμητή μεγέθυνση, μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθερα το
τμήμα της εικόνας με τα πλήκτρα βέλους
= του τηλεχειριστήριου.

ΜΕΝΟΎ DVD
Μενού DVD
Το μενού DVD σας παρέχεται από το τοποθετημένο DVD. Εάν τοποθετήσετε ένα DVD
και ξεκινήσει η αναπαραγωγή, εμφανίζεται
αυτόματα το μενού DVD στην οθόνη.
Υπόδειξη:
Ποιες δυνατότητες επιλογής σας προσφέρει το μενού DVD, εξαρτάται από το εκάστοτε DVD.
Ένα DVD μπορεί να σας προσφέρει στο μενού DVD π.χ. τα παρακάτω:

•

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων
γλωσσών για την αναπαραγωγή ή για τους
υπότιτλους.

•

Πέρα από την κύρια ταινία μπορείτε επίσης να δείτε το trailer με το οποίο διαφημίστηκε στον κινηματογράφο ή την
τηλεόραση η ταινία, ή τα "γυρίσματα"
της ταινίας.

•

Μία ταινία είναι χωρισμένη σε περισσότερα διαδοχικά κεφάλαια. Μπορείτε να
επιλέξετε ένα κεφάλαιο και να αρχίσετε
απευθείας με την αναπαραγωγή από εκεί,
χωρίς πρώτα, όπως με μία βιντεοκασέτα,
να πρέπει να προχωρήσετε μέχρι το αντίστοιχο σημείο.

Απενεργοποίηση μεγέθυνσης
Για να συνεχίσετε να βλέπετε την ταινία
χωρίς μεγέθυνση,
쏅 πιέστε το πλήκτρο ZOOM 6 στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "ZOOM OFF"

Εμφάνιση μενού DVD
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε
την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το μενού του DVD.
쏅 Πιέστε το πλήκτρο MENU 5 στο τηλεχειριστήριο.
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쏅 πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
τηλεχειριστήριο.

쏅 Με τα πλήκτρα βέλους /
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

= μπορείτε

쏅 ΠΙέστε για τον τερματισμό εκ νέου το
πλήκτρο MON. SETUP <.

Έξοδος από το μενού DVD
Εάν κάνετε κάποια αντίστοιχη επιλογή στο
μενού DVD, π.χ. αναπαραγωγή μιας ταινίας,
εγκαταλείπετε το μενού DVD αυτόματα και
ξεκινάει η αναπαραγωγή.

Επιλογές
Optionen

Ρυθμίσεις
Einstellungen

PICTURE

USER
NORMAL
CINEMA
SPORTS
0-50
0-50
0-50
0-50
0-50
NORMAL
WIDE 1
WIDE 2
DOWN
UP

BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR
TINT
SHARPNESS
ZOOM

Εμφάνιση μενού τίτλων
Μπορείτε για την άνετη επιλογή των μεμονωμένων τίτλων/κεφαλαίων να επιλέξετε επίσης
απευθείας το μενού τίτλων:

DISPLAY
SYSTEM RESET

쏅 Πιέστε το πλήκτρο T.MENU 4 στο τηλεχειριστήριο.

SEL:

ADJ:

Εμφανίζεται το μενού τίτλων.

Μενού ρύθμισης οθόνης

•

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PICTURE (εικόνα)
Ρύθμιση των τιμών εικόνας για USER:
Για τα BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR,
TINT (μόνο σε NTSC), και SHARPNESS
από 0-50. Για το NORMAL, CINEMA και
SPORTS είναι οι τιμές ρύθμισης σταθερά
προκαθορισμένες.

•

BRIGHTNESS (φωτεινότητα)

•

CONTRAST (αντίθεση)

Ρύθμιση της φωτεινότητας

DANSK

Ρύθμιση των αντιθέσεων

•

ENGLISH

= κάνετε

/

FRANÇAIS

Για να επιβεβαιώσετε μία επιλογή στο μενού,

쏅 Με τα πλήκτρα βέλους
τις επιλογές.

ITALIANO

쏅 πιέστε ένα από τα πλήκτρα βέλους =
στο τηλεχειριστήριο.

Χειρισμός
쏅 ΠΙέστε το πλήκτρο MON. SETUP < στο
τηλεχειριστήριο, για να καλέσετε το μενού ρύθμισης της οθόνης.

NEDERLANDS

Για να επιλέξετε μεταξύ των μεμονωμένων
επιλογών στο μενού,

Ρύθμιση οθόνης

SVENSKA

Τα DVD θέτουν συνήθως στη διάθεσή σας
μενού, στα οποία μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων επιλογών όπως π. χ. "Έναρξη
ταινίας", "Επιλογή κεφαλαίων" κ.λ.π.

ESPAÑOL

Επιλογή στα μενού

ΜΕΝΟΎ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΟΘΌΝΗΣ

PORTUGUÊS

ΜΕΝΟΎ DVD

COLOR (χρώμα)
Ρύθμιση της έντασης χρώματος
19

1_IVOD_587_GR.indd 19

31.08.2006 10:15:36 Uhr

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
• TINT (απόχρωση)
Ρύθμιση της απόχρωσης της εικόνας
(μόνο για NTSC)

•

SHARPNESS (ευκρίνεια εικόνας)
Ρύθμιση της ευκρίνειας εικόνας

•

ZOOM (μέγεθοσ εικόνας)
Αλλαγή της ύψους/πλάτους της εικόνας
- NORMAL (κανονικό)

Μπορείτε να συνδέσετε δύο εξωτερικές
πηγές στο IVOD-1022. Για παράδειγμα έναν
δέκτη τηλεόρασης μέσω των υποδοχών
AUDIO/VIDEO-IN και μια κονσόλα παιχνιδιών μέσω των υποδοχών AUX-IN.
Τα εσωτερικά σήματα ήχου/βίντεο μπορούν
να εκδοθούν μέσω των υποδοχών AV-Out.

Αλλαγή της απεικόνισης της οθόνης
- UP - DOWN (επάνω - κάτω)

Υποδοχές

- Κάθετος καθρεφτισμός

VIDEO IN (κίτρινο)

SYSTEM RESET (επαναφορά)

AUDIO IN (κόκκινο/άσπρο)

Επαναφορά των ρυθμισμένων παραμέτρων στις εργοστασιακά προρυθμισμένες
ρυθμίσεις.

- RCA κόκκινο = δεξιό κσνάλι

- WIDE 1 (ευρύ)

•

Εξωτερικές πηγές

Υπόδειξη:
Για να αποφευχθούν ζημιές στις συσκευές,
δώστε προσοχή κατά τη σύνδεση των εξωτερικών πηγών στην χρωματκή συμφωνία των
καλωδίων/υποδοχών στις εξωτερικές πηγές
και στο IVOD-1022.

- WIDE 1 (ευρύ)

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ

DISPLAY

- RCA άσπρο

= αριστερό κανάλι

Για να αλλάξετε μεταξύ της αναπαραγωγής
από τον εσωτερικό οδηγό DVD και τις εξωτερικές πηγές,
쏅 πιέστε το πλήκτρο DVD/TV/EXT 3 στο
τηλεχειριστήριο τόσες φορές, μέχρι να
εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή.
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Τα CD MP3 πρέπει να έχουν μορφή "Joliet"
ή "ISO 9660".

CD ήχου
Εάν τοποθετήσετε και αναπαράγετε ένα
CD ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες όπως αναπαραγωγή, αναζήτηση,
παύση, και επανάληψη όπως περιγράφεται
για την λειτουργία DVD.

Photo-CD/DVD
Εάν τοποθετήσετε ένα Photo-CD αρχίζει μετά
από περ. 3 δευτερόλεπτα η παρουσίαση εικόνων (slideshow).
쏅 Πιέστε το πλήκτρο STOP/RETURN ?
και φθάνετε στο μενού "(MP3 . JPG)
SMART NAVI".

Εάν τοποθετήσετε ένα CD MP3, εμφανίζεται
στην οθόνη το μενού "(MP3 . JPG) SMART
NAVI" για την πλοήγηση.
Με το μενού Smart-Navi μπορείτε μετά το
πάτημα του πλήκτρου STOP/RETURN ?
να αλλάζετε απλά μεταξύ κομματιών και
φακέλων με τα πλήκτρα βέλους = του
τηλεχειριστήριου.
쏅 Πιέστε μετά την επιλογή το πλήκτρο
ENTER/PLAY C στο τηλεχειριστήριο.
Υπόδειξη:
Τις άλλες λειτουργίες: αναπαραγωγή, αναζήτηση, παύση, και επανάληψη (όπως περιγράφεται για τη λειτουργία DVD) μπορείτε να τις
χρησιμοποιείτε και στην λειτουργία MP3.

NEDERLANDS

Με το μενού Smart-Navi (έξυπνη πλοήγηση)
μπορείτε να αλλάζετε απλά μεταξύ κομματιών και φακέλων με τα πλήκτρα βέλους =
του τηλεχειριστήριου.

ENGLISH

Μπορείτε εκτός από DVD και Video-CD να
αναπαράγετε επίσης CD ήχου, Photo-CD
(VCD 2.0) και CD MP3.

FRANÇAIS

CD MP3

ITALIANO

Λειτουργία CD/DVD/MP3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ CD/DVD/MP3

SVENSKA

쏅 Πιέστε μετά την επιλογή το πλήκτρο
ENTER/PLAY C στο τηλεχειριστήριο.
Photo-CD VCD 2.0
쏅 Πιέστε μετά την εμφάνιση του "Press
K στη
play to continue", το πλήκτρο
συσκευή.

ESPAÑOL

쏅 Πιέστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο
T.MENU 4, > εμφανίζεται "PBC on".
쏅 Πιέστε το πλήκτρο
K στη συσκευή,
> εμφανίζεται η αρχική σελίδα που έχετε
δημιουργήσει.

DANSK

PORTUGUÊS

쏅 Πιέστε το πλήκτρο
K στη συσκευή,
> εκκίνηση της παρουσίασης εικόνων
(slideshow).
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EQUALIZER
Equalizer

Υποδείξεις ρύθμισης

Το IVOD-1022 διαθέτει ένα τοποθετημένο
Equalizer 7 ζωνών με το οποίο μπορείτε
να βελτιώσετε την αναπαραγωγή ή το στιλ
της μουσικής στο αυτοκίνητό σας. Γι' αυτό
υπάρχουν στη διάθεσή σας επτά σταθερά
προγραμματισμένοι προεπιλεγμένοι ήχοι
και ένας μεταβλητός προσωπικός προεπιλεγμένος ήχος.

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση ένα CD που το γνωρίζετε καλά.
쏅 Ακούστε το CD.
쏅 Αξιολογήστε τον ήχο σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
쏅 Ρυθμίστε τις τιμές για το Equalizer, βλέπε πίνακα "Bοήθεια ρύθμισης για το
Equalizer".

Σταθερά προεπιλεγμένοι ήχοι:

•
•
•
•
•
•
•

classic

Ρύθμιση "personal" Equalizer

jazz

Για να ρυθμίσετε το προσωπικό Equalizer
(personal-Equalizer),

rock
pops
ballad
dance
standard

Μεταβλητοί προεπιλεγμένοι ήχοι:

•

personal

Επιλογή σταθερού προεπιλεγμένου
ήχου
쏅 πιέστε το πλήκτρο EQUALIZER E στο
τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ή η τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση.
쏅 Πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
τηλεχειριστήριο τόσες φορές, έως ότου
εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
쏅 Η ρύθμιση αποθηκεύεται με το πλήκτρο
ENTER/PLAY C ή αυτόματα μετά από
3 δευτερόλεπτα και βγαίνετε από το μενού.

쏅 πιέστε το πλήκτρο EQUALIZER E στο
τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ή η τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση.
쏅 Πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C στο
τηλεχειριστήριο τόσες φορές, έως ότου
εμφανιστεί "personal".
쏅 Μετατοπίστε την επισήμανση επιλογής
(κίτρινο) με τα πλήκτρα βέλους 왗/왘 =
στο τηλεχειριστήριο στην συχνότητα που
θέλετε να τροποποιήσετε.
쏅 Αυξήστε ή μειώστε τη συχνότητα με τα
πλήκτρα βέλους 왖/왔 = στο τηλεχειριστήριο στην επιθυμητή τιμή.
Υπόδειξη:
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προσαρμόζεται η αναπαραγωγή στην ρύθμιση.
Μερικά δευτερόλεπτα μετά την τελευταία
ρύθμιση κρύβεται η ένδειξη του Equalizer,
το Equalizer παραμένει όμως ενεργό, έως
ότου το απενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση του Equalizer
Επιλογή μεταβλητού
προεπιλεγμένου ήχου (personalEqualizer)

Για να απενεργοποιήσετε το Equalizer,

Με τον προσωπικό προεπιλεγμένο ήχο έχετε
τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την αναπαραγωγή της μουσικής σύμφωνα με το δικό
σας γούστο.

Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο "EQUALIZER
OFF".

쏅 πιέστε το πλήκτρο EQUALIZER E στο
τηλεχειριστήριο.
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EQUALIZER
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βοήθεια ρύθμισης για το Equalizer

Μείωση κατώτατων μεσαίων με την
συχνότητα: 150 έως 400 Hz
στάθμη: περ. -4

Άτονη αναπαραγωγή,
Μη στερεοφωνική απόδοση.

Μείωση κατώτατων μεσαίων με την
συχνότητα: 1 000 έως 2 000 Hz
Στάθμη: -4 έως -6

Υπόκωφη αναπαραγωγή
Μικρή καθαρότητα ήχου
Κακή απόδοση των οργάνων

Άυξηση της περιοχής υψηλών
συχνοτήτων με την
συχνότητα: 6 000 έως 15 000 Hz
στάθμη: +2 έως +4

ITALIANO

Μη καθαρά μπάσα
Αναπαραγωγή με τρίξιμο
Βόμβος

NEDERLANDS

Αύξηση των μπάσων με την
συχνότητα: 60 έως 150 Hz
στάθμη: +4 έως +6

DANSK

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

Απόδοση των μπάσων χαμηλή

FRANÇAIS

Αντιμετώπιση

SVENSKA

Απόδοση ήχου / Πρόβλημα

ENGLISH

Αρχίστε τη ρύθμιση με την περιοχή των μεσαίων/πρίμα και τερματίστε τη ρύθμιση με
την περιοχή των μπάσων.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SETUP DVD
Ρυθμίσεις DVD (DVD Setup)

Επιλογή γλώσσας αναπαραγωγής

Οι ρυθμίσεις του IVOD-1022 σας προσφέρουν μια πληθώρα δυνατοτήτων προσαρμογής της συσκευής στις απαιτήσεις σας.

Η ρύθμιση της γλώσσας αναπαραγωγής πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "AUDIO"
στο μενού "PREFERENCES".

Επιλογή μενού ρύθμισης
(Setup menu)

Επιλογή γλώσσας για τους
υπότιτλους

Για να επιλέξετε το μενού ρύθμισης,
쏅 πιέστε το πλήκτρο DVD SETUP ; στο
τηλεχειριστήριο.

Η ρύθμιση για τους υπότιτλους πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "SUBTITLE" στο
μενού "PREFERENCES".

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο
μενού Setup

Επιλογή γλώσσας για το μενού του
DVD

Οι ρυθμίσεις στο μενού Setup πραγματοποιούνται, όπως περιγράφεται αρχικά στο
"Επιλογή γλώσσας για τις ενδείξεις της οθόνης".

Η ρύθμιση της γλώσσας για το μενού του DVD
πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "DISC
MENU" στο μενού "PREFERENCES".

Υπόδειξη:
Οι ρυθμίσεις στο "PREFERENCES" μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με αφαιρεμένο DVD.

Επιλογή ρύθμισης οθόνης
Η ρύθμιση της οθόνης πραγματοποιείται στο
σημείο επιλογής "TV DISPLAY" στο μενού
"PREFERENCES".
Υπάρχουν οι παρακάτω ρυθμίσεις οθόνης:

Επιλογή γλώσσας για τις ενδείξεις
της οθόνης

•

Normal/PS: Το DVD-player είναι συνδεδεμένο σε οθόνη 4:3. Η ευρεία εικόνα
εμφανίζεται στο πλήρες εύρος της οθόνης
με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω
περιθώριο της οθόνης.

•

Normal/LB: Το DVD-Player είναι συνδεδεμένο σε οθόνη 4:3. Η ευρεία εικόνα
εμφανίζεται σε όλο το ύψος της οθόνης.
Το αριστερό και δεξί περιθώριο της ευρείας εικόνας κόβονται αυτόματα.

•

WIDE: Το DVD-Player είναι συνδεδεμένο
σε οθόνη 16:9. Η ευρεία εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη σε πλήρες μέγεθος.

쏅 Καλέστε το μενού Setup.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "GENERAL SETUP".
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "OSD LANG".
쏅 ΠΙέστε το πλήκτρο βέλους 왘 =.
Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες για τις
ενδείξεις της οθόνης.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔
= την επιλογή μενού της επιθυμητής
γλώσσας.
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.

DivX
Η ρύθμιση 3, 5 ή 10 λεπτά πραγματοποιείται
στο σημείο επιλογής "SOFT CHAP.ON" στο
μενού "PREFERENCES".

쏅 Εγκαταλείψτε τη ρύθμιση με το πλήκτρο
DVD SETUP ;.
Η ρύθμιση αποθηκεύεται και βγαίνετε από
το μενού Setup.
24
1_IVOD_587_GR.indd 24

31.08.2006 10:15:38 Uhr

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:
1 G:

Επιτρέπεται για παιδιά

2:

Επιτρέπεται για παιδιά

3 PG:

Συνίσταται κατά την αναπαραγωγή η συνοδεία από κάποιον
ενήλικα.

4 PG 13:

Συνίσταται η συνοδεία από
κάποιον ενήλικα, ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των 13 ετών.

5:

Δεν υπάρχει αξιολόγηση του
περιεχομένου του DVD.

6 PG-R:

Απαγορεύεται για παιδιά και
εφήβους, περιεχόμενο με
απεικόνιση βίας, χυδαία γλώσσα κ.λ.π.

7 NC 17:

Ακατάλληλο περιεχόμενο για
εφήβους κάτω των 17 ετών.

8 ADULT:

Περιεχόμενο μόνο για ενήλικες: βία, σεξ κ.λπ.

쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμήσεις.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "PARENTAL".
쏅 ΠΙέστε το πλήκτρο βέλους 왘 =.
Εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενεργοποιήσεις
ορίου ηλικίας.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιθυμητή ηλικία.
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
쏅 Καταχωρίστε με τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 @ του τηλεχειριστήριου τον
κωδικό.
Υπόδειξη:
Εάν δεν έχετε καθορίσει ακόμη κανένα κωδικό, ο προκαθορισμένος κωδικός είναι:
0000.
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
쏅 Εγκαταλείψτε το Setup με το πλήκτρο
DVD SETUP ;.
Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το
μενού Setup.

ENGLISH
FRANÇAIS

쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "PREFERENCES".

ITALIANO

쏅 καλέστε το μενού Setup.

NEDERLANDS

Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε ποιες
ταινίες επιτρέπεται να προβληθούν. Αυτές οι
διαβαθμίσεις βασίζονται στις προδιαγραφές
του Συνδέσμου της Αμερικανικής Βιομηχανίας Κινηματογράφου (MPAA).

Για να καθορίσετε την παιδική ασφάλεια,

SVENSKA

Υπόδειξη:
Δεν υποστηρίζουν όλα τα DVD τη λειτουργία Rating Level.

Καθορισμός παιδικής ασφάλειας

ESPAÑOL

Μπορείτε να προστατέψετε τη συσκευή με
κωδικό κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Εκτός αυτού μπορείτε να ορίσετε και
το λεγόμενο "Rating Level". Rating Level
σημαίνει, ότι μερικά DVD διαθέτουν κωδικό, ο οποίος καθορίζει την ενεργοποίηση
ορίου ηλικίας. Εάν ρυθμίσετε ένα Rating
Level που είναι χαμηλότερο από εκείνο του
τοποθετημένου DVD, τότε θα μπορείτε να
το αναπαράγετε μόνο μετά την εισαγωγή
του κωδικού.

Υπόδειξη:
Μερικά κλειδωμένα DVD μπορείτε να τα
ενεργοποιήσετε άμεσα στην Εκκίνηση με
YES (ENTER) και τον κωδικό. Σε άλλα πρέπει
πριν την αναπαραγωγή του DVD να αλλάξετε πρώτα το Rating Level στο Setup. Αυτό
εξαρτάται από το DVD.

PORTUGUÊS

Παιδική ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DVD SETUP

DANSK

No
PARENTAL: Καμία παιδική ασφάλεια.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DVD SETUP
Αλλαγή κωδικού
Για να αλλάξετε τον κωδικό,
쏅 καλέστε το μενού Setup.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "PREFERENCES".
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμήσεις.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "PASSWORD".
쏅 ΠΙέστε το πλήκτρο βέλους 왘 =.
쏅 Επιβεβαιώστε "CHANGE" με το πλήκτρο
ENTER/PLAY C.
쏅 Εάν δεν έχετε καταχωρίσει ακόμη κανένα
κωδικό, καταχωρίστε το νέο κωδικό στο
"NEW PASSWORD" με τα αριθμητικά
πλήκτρα 0-9 @.
쏅 Εάν έχετε καταχωρίσει ήδη έναν κωδικό,
καταχωρίστε πρώτα τον παλιό κωδικό στο
" OLD PASSWORD" με τα αριθμητικά
πλήκτρα 0-9 @.
Υπόδειξη:
Εάν δεν έχετε καθορίσει ακόμη κανένα κωδικό, ο προκαθορισμένος κωδικός είναι:
0000.
쏅 Καταχωρίστε δύο φορές τον νέο κωδικό
με τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 @.
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
쏅 Εγκαταλείψτε το Setup με το πλήκτρο
DVD SETUP ;.
Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το
μενού Setup.

"PAL" είναι το ισχύον πρότυπο έγχρωμης τηλεόρασης για τον ευρωπαϊκό χώρο, "NTSC"
για τον αμερικανικό/ασιατικό χώρο.
Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση "Multi", θα χρησιμοποιηθεί για την οθόνη το πρότυπο του
DVD.
Η ρύθμιση του τηλεοπτικού προτύπου πραγματοποιείται στην επιλογή του μενού "TV
TYPE" στο μενού "PREFERENCES".

Εμφάνιση οπτικής γωνίας κάμερας
Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν υπάρχουν περισσότερες από μία οπτική γωνία κάμερας στο
DVD να εμφανίζεται ένα σύμβολο κάμερας
" ". Επιλέξτε σ' αυτή την περίπτωση τη
ρύθμιση "ON".
Η ρύθμιση της οπτικής γωνίας της κάμερας πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "ANGLE MARK" στο μενού "GENERAL
SETUP".

Έξοδος AV OUT
Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο όχημα,
μπορεί το σύστημα του οχήματος (ενισχυτής, οθόνη) να συνδεθεί μέσω της εξόδου
AV-OUT.

Ρύθμιση "Dual Mono"
Μπορείτε για DVD με λειτουργία ήχου 1+1
(δύο μονά κανάλια) να ρυθμίσετε, πως πρέπει να αποδίδουν τα δύο κανάλια.
Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

•

Στερεοφωνική αναπαραγωγή ενός προγράμματος 1+1. Το κανάλι 1 αναπαράγεται στην αριστερή, το κανάλι 2 στην
δεξιά έξοδο.

Ρύθμιση προτύπου έγχρωμης
τηλεόρασης της συσκευής της
τηλεόρασης
Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας ρυθμίστε
στο DVD-Player το πρότυπο έγχρωμης τηλεόρασης, βάσει του οποίου λειτουργεί η
συνδεδεμένη οθόνη.

Stereo:

•

L - MONO:
Το αριστερό κανάλι του DVD αναπαράγεται και στις δύο εξόδους (αριστερά
και δεξιά).
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쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "AUDIO SETUP".
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "DUAL MONO".
쏅 ΠΙέστε το πλήκτρο βέλους 왘 =.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιθυμητή ρύθμιση.
쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.

Τη ρύθμιση για Downmix θα τη βρείτε στο
"SPEAKER SETUP" στο μενού Setup.

Ενεργοποίηση προγράμματος
προφύλαξης οθόνης
Το IVOD-1022 διαθέτει ένα πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης που αποτρέπει το "κάψιμο"
εικόνων (π.χ. μενού) σε οθόνες υγρών κρυστάλλων.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το
μενού Setup.

Με ενεργοποιημένο το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης θα εμφανιστεί περ. 60 δευτερόλεπτα από την τελευταία ενέργεια του χρήστη
ένα λογότυπο, για να αποφευχθεί το κάψιμο
των μεμονωμένων εικόνων στην οθόνη.

Ρύθμιση Compression

Τη ρύθμιση για το πρόγραμμα προφύλαξης
οθόνης θα τη βρείτε στο "SCREEN SAVER"
στο μενού "GENERAL SETUP".

쏅 Βγείτε από το μενού Setup με το πλήκτρο
DVD SETUP ;.

Με το "COMPRESSION" μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυναμική ενός προγράμματος Dolby
σε στάδια από το "OFF" (απενεργοποιημένο)
ως το "Full" (μέγιστο). Επιλέξτε τη ρύθμιση
"Full" για πλήρη δυναμική.
쏅 Καλέστε το μενού Setup.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "AUDIO SETUP".

Επαναφορά συσκευής
Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή και
έτσι να διαγράψετε όλες τις προσωπικές
ρυθμίσεις.
Υπόδειξη:
Δεν επιτρέπεται να έχει τοποθετηθεί κανένα DVD.

쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.

쏅 Καλέστε το μενού Setup DVD.

쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "COMPRESSION".

쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "PREFERENCES".

쏅 Πιέστε το πλήκτρο 왘 =.

쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.

쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιθυμητή ρύθμιση.

ENGLISH

Με την λειτουργία Downmix υπολογίζει το
IVOD-1022 ένα συμβατό στερεοφωνικό σήμα
από το σήμα Dolby Digital.

FRANÇAIS

쏅 Καλέστε το μενού Setup.

Downmix των DVD με Dolby Digital

ITALIANO

Τα κανάλια 1 και 2 του DVD αναπαράγονται και στις δύο εξόδους (αριστερά
και δεξιά).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το
μενού Setup.

NEDERLANDS

Mix - MONO:

SVENSKA

•

쏅 Εγκαταλείψτε το Setup με το πλήκτρο
DVD SETUP ;.

Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμήσεις.
쏅 Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους 왖/왔 =
την επιλογή μενού "DEFAULTS".

ESPAÑOL

Το δεξιό κανάλι του DVD αναπαράγεται
και στις δύο εξόδους (αριστερά και δεξιά).

쏅 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER/
PLAY C.

PORTUGUÊS

R - MONO:

DANSK

•

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DVD SETUP
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DVD SETUP
쏅 Πιέστε το πλήκτρο 왘 =.
Η επιλογή μενού "RESET" είναι επιλεγμένη.
Εάν θέλετε πραγματικά να επαναφέρετε την
συσκευή,
쏅 πιέστε το πλήκτρο ENTER/PLAY C.
Οι εργοστασιακές βασικές ρυθμίσεις φορτώνονται.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανάλυση οθόνης:

800 (H) x 3 (RGB) x 480 (V)

Ενεργή περιοχή:

222 (H) x 133,2 (V)

Σύστημα σήματος:

διπλό σύστημα NTSC/PAL

Φωτεινότητα:

400 cd/m2

Σχέση αντίθεσης:

400:1

Περιοχή οπτικής γωνίας:

αριστερά/δεξιά: +/-65 μοίρες

ENGLISH

Οθόνη 10.2"

FRANÇAIS

Μέγεθος οθόνης:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στάθμη εισόδου βίντεο:

1 Vpp 10%

Στάθμη εισόδου ήχου:

2.0 Vrms

Φέρουσα συχνότητα αισθητήρα IR:

L-CH: 2,3 MHz

ITALIANO

Επάνω/κάτω: +50/-65 μοίρες

Τάση λειτουργίας (συνεχές ρεύμα):

10-18 V

Κατανάλωση ρεύματος: συσκευή "ΟΝ"

< 2,2 A (στα +12 V)

Κατανάλωση ρεύματος: συσκευή "OFF"

120 mA (στα +12 V)

NEDERLANDS

R-CH: 2,8 MHz

-20°C έως +70°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

-40°C έως +85°C

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):

252 x 40 x 253 mm

Βάρος:

≤ 1800 g

DANSK

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

Θερμοκρασία λειτουργίας:

SVENSKA

Ρεύμα ηρεμίας: "διακόπτης μηχανής κλειστός" < 1 mA (στα +12 V)

Επιφυλασσώμεθα του δικαιώματος αλλαγών
χωρίς προειδοποίηση!
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DANSK

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

SVENSKA

NEDERLANDS

ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τηλέφωνα σέρβις
Country:

Phone:

Fax:

Germany

(D)

0180-5000225

05121-49 4002

Austria

(A)

01-610 39 0

01-610 393 91

Belgium

(B)

02-525 5444

02-525 5263

Denmark

(DK)

44 898 360

44-898 644

Finland

(FIN)

09-435 991

09-435 99236

France

(F)

01-4010 7007

01-4010 7320

Great Britain

(GB)

01-89583 8880

01-89583 8394

Greece

(GR)

210 94 27 337

210 94 12 711

Ireland

(IRL)

01-46 66 700

01-46 66 706

Italy

(I)

02-369 6331

02-369 6464

Luxembourg

(L)

40 4078

40 2085

Netherlands

(NL)

0800 400 1010

0800 400 1040

Norway

(N)

66-817 000

66-817 157

Portugal

(P)

2185 00144

2185 00165

Spain

(E)

902 52 77 70

91 410 4078

Sweden

(S)

08-750 18 50

08-750 18 10

Switzerland

(CH)

01-8471644

01-8471650

Czech Rep.

(CZ)

02-6130 0446

02-6130 0514

Hungary

(H)

76 511 803

76 511 809

Poland

(PL)

0800-118922

022-8771260

Turkey

(TR)

0212-335 06 71

0212-3460040

USA

(USA)

800-950-2528

708-6817188

Brasil
(Mercosur)

(BR)

0800 7045446

+55-19 3745 2773

Malaysia
(Asia Paciﬁc)

(MAL)

+604-6382 474

+604-6413 640

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
08/06
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