Ηχοσύστημα surround
Εγχειρίδιο χρήσης

CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B /
CECH-ZVS1E

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύστημα δεν έχει αποσυνδεθεί από την
ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος
ενόσω είναι συνδεδεμένο σε πρίζα, ακόμη κι αν έχετε
σβήσει το σύστημα.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην
καλύπτετε την οπή εξαερισμού της συσκευής με
εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κτλ.
Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά ή άλλες πηγές
γυμνής φλόγας επάνω στη συσκευή.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε
υγρά που στάζουν ή πέφτουν, και μην τοποθετείτε
αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω
στη συσκευή.
Επειδή χρησιμοποιείται το κεντρικό βύσμα για την
αποσύνδεση του συστήματος από την ηλεκτρική
τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, συνδέστε
το σύστημα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με
εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε
πρόβλημα με το σύστημα, αποσυνδέστε αμέσως το
κεντρικό βύσμα από την πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο,
όπως βιβλιοθήκη ή ενσωματωμένη ντουλάπα.
Μην εκθέτετε την μπαταρία ή τη συσκευή με
τοποθετημένη την μπαταρία σε πηγές μεγάλης
θερμότητας, όπως άμεση ηλιοβολή ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση που
η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά.
Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρίες του ίδιου
ή ισοδύναμου τύπου.
Η πινακίδα ονομαστικών τιμών βρίσκεται στο κάτω
μέρος της εξωτερικής επιφάνειας.

Προφυλάξεις
Χρήση τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος και
καλωδίου εναλλασσόμενου
ρεύματος

• Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος του συστήματος σε ηλεκτρική παροχή
πριν κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις. Βεβαιωθείτε
ότι η τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι
αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική πρίζα πριν τη
συνδέσετε με το σύστημα.
• Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος σε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης.
Η σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
σε μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό
ή για χρήση σε όχημα μπορεί να οδηγήσει σε
υπερθέρμανση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου
ρεύματος και να προκαλέσει εγκαύματα ή
δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος ή καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
διαφορετικό από το παρεχόμενο τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος και καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τροποποιείτε το
καλώδιο.
• Μην αγγίζετε το βύσμα του καλωδίου
εναλλασσόμενου ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος, το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος ή το σύστημα, αν είναι συνδεδεμένα σε
πρίζα, κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο
καλώδιο.
• Μην τοποθετείτε το καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης και μην
εκθέτετε το καλώδιο σε υψηλή θερμοκρασία.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα πριν καθαρίσετε
ή μετακινήσετε το σύστημα, ή όταν δεν σκοπεύετε
να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση, κρατήστε
το καλώδιο ρεύματος από το φις και τραβήξτε το
ίσια από την ηλεκτρική πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο και μην τραβάτε υπό γωνία.

Χρήση και χειρισμός
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• Παρότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία,
αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε
συνεχόμενα αυτό το σύστημα σε υψηλά επίπεδα
έντασης ήχου, η θερμοκρασία λειτουργίας στο πίσω
και κάτω μέρος της μονάδας αυξάνεται σημαντικά.
Για να μην πάθετε έγκαυμα, μην αγγίξετε το
σύστημα.
• Τοποθετήστε το σύστημα σε τοποθεσία με επαρκή
εξαερισμό για να αποφευχθεί η συσσώρευση
θερμότητας και να παρατείνετε τη ζωή του
συστήματος.

• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επιφάνειες που δεν
είναι σταθερές, που έχουν κλίση ή που υπόκεινται σε
κραδασμούς.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε εξοπλισμό
όπως τηλεόραση CRT (σωλήνα), συσκευή βίντεο ή
κασετόφωνο. (Αν το σύστημα χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με τηλεόραση CRT (σωλήνα), συσκευή
βίντεο ή κασετόφωνο και τοποθετηθεί πολύ κοντά
στο συγκεκριμένο εξοπλισμό, μπορεί να προκληθεί
θόρυβος και υποβαθμισμένη ποιότητα εικόνας.
Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό όταν χρησιμοποιείται
κεραία εσωτερικών χώρων). (Συνιστάται η χρήση
εξωτερικής κεραίας).
• Το σύστημα θωρακίζεται μαγνητικά για να είναι
δυνατό να τοποθετηθεί κοντά σε τηλεόραση.
Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθούν ανωμαλίες
χρώματος σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων.
Αν παρατηρηθούν ανωμαλίες χρώματος, σβήστε
την τηλεόραση και μετά ανάψτε τη μετά από 15
έως 30 λεπτά. Αν παρατηρηθούν ξανά ανωμαλίες
χρώματος, απομακρύνετε το σύστημα από την
τηλεόραση.
• Μην χρησιμοποιείτε τις οπές στο πίσω μέρος για
να σηκώσετε ή να κρατήσετε το σύστημα και μην
εισάγετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας μέσα στις οπές
επειδή μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά
στο σύστημα.
• Προσέχετε όταν τοποθετείτε το σύστημα σε
επιφάνειες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία
(όπως με κερί, λάδι ή γυαλιστικό), επειδή μπορεί
να προκληθεί κηλίδωση ή αποχρωματισμός της
επιφάνειας.

Καθαρισμός

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφευχθεί
η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού του
προϊόντος.
• Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
• Μην τοποθετείτε υλικά από πλαστικό ή καουτσούκ
επάνω στο εξωτερικό του προϊόντος για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά.
Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί
καθαρισμού.
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Έναρξη

Έναρξη

Αποσυσκευασία
• Ηχοσύστημα surround (1)

• Τηλεχειριστήριο
(RM-ANU095) (1)

• Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (2,5 μέτρα) (1)

• Τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος (1)
• Καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος (1)
• Εγχειρίδιο χρήσης (το παρόν
έγγραφο) (1)

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου
Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη από τη
θήκη μπαταρίας. (Η μπαταρία τοποθετείτε εργοστασιακά).

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία διαρκεί περίπου έξι μήνες με κανονική χρήση. Όταν η φόρτιση μπαταρίας είναι χαμηλή,
το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή η απόσταση εντός της οποίας μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο μπορεί να είναι μικρότερη. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθήστε
τις παρακάτω διαδικασίες για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

1

Βγάλτε τη θήκη μπαταρίας ενώ πιέζετε τη γλωττίδα και κρατάτε την εγκοπή με το
νύχι του δαχτύλου σας.
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2

Αντικαταστήστε την μπαταρία CR2025 με μία καινούργια, με την πλευρά +
στραμμένη προς τα επάνω.
Μπαταρία λιθίου CR2025
(πωλείται χωριστά)

3
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Σπρώξτε τη θήκη μπαταρίας ξανά στη θέση της μέχρι να την ακούσετε να ασφαλίζει.

Έναρξη

Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος
Πρόσοψη

INPUT

VOL

A Ένδειξη POWER (ισχύς)
Ανάβει ως εξής:
Πράσινο:	Το σύστημα είναι
αναμμένο.
Δεν υπάρχει φως:	Το σύστημα είναι
σβηστό.

E Πλήκτρο INPUT (είσοδος)
Πατήστε το για να επιλέξετε την πηγή
εισόδου.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο INPUT
(είσοδος) για να αλλάζετε μεταξύ ψηφιακής
εισόδου και αναλογικής εισόδου.

B Οθόνη

F	Πλήκτρο VOL + (αύξηση έντασης ήχου)
/ Πλήκτρο VOL – (μείωση έντασης ήχου)

C Δέκτης υπερύθρων
Προσοχή

•	Μην εκθέτετε το δέκτη υπερύθρων σε άμεση
ηλιοβολή ή υπερβολικό φως, διαφορετικά το
τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί.

D Πλήκτρο λειτουργίας

G Πλήκτρο πεδίου ήχου
Πατήστε το για να επιλέξετε το πεδίο ήχου.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, το
πεδίο ήχου αλλάζει κυκλικά ως εξής:
DYNAMIC (δυναμικά) t STEREO
(στερεοφωνικά) t VIVID (ζωντανά) t
STD (τυπικά) t DYNAMIC (δυναμικά),
κτλ.
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Πίσω

A Συνδέσεις εισόδου ήχου
Ο εξοπλισμός εξόδου ήχου, όπως
σύστημα PSP® (PlayStation®Portable),
μπορεί να συνδεθεί σε αυτή την είσοδο
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοτικού (πωλείται χωριστά).

B Σύνδεση εισόδου DIGITAL (ψηφιακός)
Είσοδος ήχου από σύστημα PS3™
C Σύνδεση DC IN 18V

Οθόνη

A Ενδείξεις μορφής ήχου
Υποδεικνύει τη μορφή ήχου που
τροφοδοτεί το σύστημα.
AAC:
MPEG-2 AAC
PLII: Dolby Pro Logic II
D:
Dolby Digital
DTS
LPCM:
Γραμμικό PCM
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B NIGHT (νύχτα)
Ανάβει σε κατάσταση NIGHT (νύχτα).
C OPT (οπτικά)
Ανάβει όταν η είσοδος είναι ρυθμισμένη
στο «DIGITAL» (ψηφιακά).
D Περιοχή εμφάνισης μηνυμάτων
Εμφανίζει την ένταση ήχου, το μενού
ρυθμίσεων, το πεδίο ήχου, την επιλεγμένη
πηγή εισόδου, κτλ.

Έναρξη

Τηλεχειριστήριο
Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα surround με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Συμβουλή

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη υπερύθρων (

) του ηχοσυστήματος surround.

INPUT

MENU

DISPLAY

RETURN

ENTER

NIGHT

VIVID

DIALOG MUTING

STD

DYNAMIC STEREO

A Πλήκτρο λειτουργίας
B Πλήκτρο DISPLAY (οθόνη)
Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά
της οθόνης.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
DISPLAY (οθόνη) για να αλλάζετε μεταξύ
«ON» (ενεργό) και «OFF» (ανενεργό).
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «ON»
(ενεργό).
•	ON (ενεργό): Η οθόνη παραμένει
αναμμένη.
•	OFF (ανενεργό): Η οθόνη εμφανίζεται για
λίγα δευτερόλεπτα όταν χρησιμοποιείτε
το σύστημα. Τις άλλες φορές, η οθόνη
παραμένει σβηστεί.
Συμβουλή

•	Η οθόνη παραμένει αναμμένη όταν
η δυνατότητα σίγασης ή προστασίας
λειτουργεί, ακόμη κι αν ρυθμίσετε το
«DISPLAY» (οθόνη) σε «OFF» (ανενεργό).

C Πλήκτρο επάνω / Πλήκτρο κάτω
Πατήστε για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

VOL

D Πλήκτρο ENTER (εισαγωγή)
Πατήστε για να εισάγετε το επιλεγμένο
στοιχείο.
E Πλήκτρο MUTING (σίγαση)
Πατήστε το για να απενεργοποιήσετε
προσωρινά τον ήχο.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
MUTING (σίγαση) για να αλλάζετε μεταξύ
«ON» (ενεργό) και «OFF» (ανενεργό).
F	Πλήκτρο VOL + (αύξηση έντασης ήχου)
/ Πλήκτρο VOL – (μείωση έντασης ήχου)
G Πλήκτρα πεδίων ήχου
H Πλήκτρο NIGHT (νύχτα)
I Πλήκτρο DIALOG (διάλογος)
J Πλήκτρο RETURN (επιστροφή)
Πατήστε το για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο στοιχείο στο μενού ή για
να βγείτε από το μενού.
K Πλήκτρο MENU (μενού)
L Πλήκτρο INPUT (είσοδος)
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Τοποθέτηση
Τοποθετήστε το σύστημα μπροστά από την τηλεόραση.

Συμβουλές

• Αφήστε απόσταση 5 εκατοστών ή περισσότερο μεταξύ του πίσω μέρους του συστήματος και της
τηλεόρασης ή τοίχου.
• Μην εμποδίζετε το δέκτη υπερύθρων της τηλεόρασης με το σύστημα. Αν το κάνετε αυτό, ίσως να μην
είναι δυνατό να χειριστείτε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριό της.
• Κατά την εγκατάσταση, μην χρησιμοποιήσετε τις οπές στο πίσω μέρος για να σηκώσετε ή να κρατήσετε
το σύστημα.
• Τοποθετήστε το σύστημα σε επίπεδη και σταθερή τοποθεσία. Μην τοποθετείτε το σύστημα υπό γωνία,
επειδή μπορεί να προκληθεί ανεπιθύμητη δόνηση.
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Έναρξη

Σύνδεση με το σύστημα PlayStation®3
Συνδέστε τη σύνδεση DIGITAL OUT (OPTICAL) του συστήματος PS3™ με τη σύνδεση εισόδου
DIGITAL (ψηφιακός) του ηχοσυστήματος surround χρησιμοποιώντας οπτικό ψηφιακό καλώδιο.
Πίσω μέρος

DIGITAL

Οπτικό ψηφιακό
καλώδιο

Σύνδεση DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Σύστημα PS3™

Σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος του ηχοσυστήματος surround σε ηλεκτρική
παροχή πριν κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις.

1

Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος.
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος

2
3

Καλώδιο
εναλλασσόμενου
ρεύματος

Συνδέστε τη σύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος με τη σύνδεση
DC IN 18V στο πίσω μέρος του ηχοσυστήματος surround.
Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος.

Προσοχή

• Αφού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, περιμένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα πριν
πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
• Συνδέστε το σύστημα σε πρίζα στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε
οποιοδήποτε πρόβλημα με το σύστημα, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
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Στήσιμο της εξόδου ήχου του συστήματος PS3™
1
2
3
4

Επιλέξτε
(Sound Settings) (Ρυθμίσεις ήχου) στο
μενού XMB™ (XrossMediaBar) στο σύστημα PS3™.

(Settings) (Ρυθμίσεις) στο

Επιλέξτε [Audio Output Settings] (Ρυθμίσεις εξόδου ήχου).
Επιλέξτε [Optical Digital] (Οπτικό ψηφιακό).
Επιλέξτε τις ακόλουθες μορφές εξόδου.
• Dolby Digital 5.1 Ch.
• DTS 5.1 Ch.
• AAC
• Linear PCM 2 Ch. 44.1 kHz
• Linear PCM 2 Ch. 48 kHz

Έξοδος ήχου του συστήματος PS3™ από το σύστημα και την τηλεόραση

1
2
3

Επιλέξτε
(Sound Settings) (Ρυθμίσεις ήχου) στο
μενού XMB™ στο σύστημα PS3™.

(Settings) (Ρυθμίσεις) στο

Επιλέξτε [Audio Multi-Output] (Πολλές έξοδοι ήχου).
Επιλέξτε [On] (Ενεργοποίηση).

Συμβουλές

• Η σύνδεση HDMI OUT και η σύνδεση AV MULTI OUT του συστήματος PS3™ μπορεί επίσης να παράγει
γραμμικό PCM 2 καναλιών.
• Μειώστε σε ελάχιστο επίπεδο την ένταση ήχου του ηχείου της τηλεόρασης όταν χρησιμοποιείτε το
ηχοσύστημα surround. Όταν τελειώσετε με τη χρήση του ηχοσυστήματος surround, επιστρέψτε το ηχείο της
τηλεόρασης στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.
• Για να ρυθμίσετε το [Audio Multi-Output] (Πολλές έξοδοι ήχου) στο [On] (Ενεργοποίηση), το λογισμικό
συστήματος του συστήματος PS3™ πρέπει να είναι έκδοσης 3.30 ή μεταγενέστερης.
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Αναπαραγωγή ήχου από το
σύστημα PS3™

INPUT

Πλήκτρο
INPUT
(είσοδος)

MENU

DISPLAY

RETURN

ENTER

Αυτό το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει
εφέ ήχου surround, τα οποία είναι κατάλληλα
για παιχνίδια που παίζονται στο σύστημα
PS3™. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα
βελτιστοποιημένα, ήδη προγραμματισμένα πεδία
ήχου του συστήματος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι «DYNAMIC» (δυναμικά).
NIGHT

VIVID

Πατήστε το πλήκτρο INPUT (είσοδος)
για να επιλέξετε «DIGITAL» (ψηφιακό)
ή «ANALOG» (αναλογικό).

Η επιλεγμένη πηγή εισόδου εμφανίζεται στην
οθόνη. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
INPUT (είσοδος) για να αλλάζετε μεταξύ
«DIGITAL» (ψηφιακό) και «ANALOG»
(αναλογικό).
Πηγή εισόδου Συστατικό με δυνατότητα
αναπαραγωγής
DIGITAL
(ψηφιακό)
ANALOG
(αναλογικό)

Σύστημα PS3™ συνδεδεμένο
με σύνδεση εισόδου DIGITAL
(ψηφιακός).

Σύστημα PSP® συνδεδεμένο με
συνδέσεις εισόδου ήχου.

Πλήκτρα
πεδίου
ήχου

DIALOG MUTING

STD

DYNAMIC STEREO

VOL

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πεδίων ήχου,
το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Το επιλεγμένο πεδίο ήχου εμφανίζεται στην
οθόνη.

Διαθέσιμα πεδία ήχου
Πεδίο ήχου

Επίδραση

DYNAMIC
(δυναμικά)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας
παρέχει ένα μεγάλο εύρος τόνων
με χαμηλές/υψηλές συχνότητες
και δυναμικούς ήχους.

STEREO
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας
(στερεοφωνικά) είναι κατάλληλος για
οποιαδήποτε ποιότητα ήχου,
ενώ είναι βελτιστοποιημένος για
βιντεοπαιχνίδια που υλοποιούν
στερεοφωνικό ήχο 2 καναλιών.
Γίνεται μίξη υποβάθμισης (downmix) πολλαπλών καναλιών.
VIVID
(ζωντανά)
STD
(τυπικά)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας
παρέχει ένα μεγάλο εύρος ήχου
και βελτιώνει τα κανάλια ήχου
surround.

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας
αναπαράγει το κομμάτι ήχου με
το είδος δυναμικού εύρους που
προόριζε ο μηχανικός εγγραφής.

Συμβουλή

• Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικό πεδίο ήχου
για κάθε πηγή εισόδου.
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Αναπαραγωγή ήχου από το σύστημα PS3™

Επιλογή της πηγής εισόδου

Απολαμβάνοντας την
επίδραση του ήχου surround

Λοιπές επιδράσεις
Απόλαυση καθαρού ήχου
σε χαμηλή ένταση (τρόπος
λειτουργίας NIGHT (νύχτα))
Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να
απολαύσετε επιδράσεις ήχου και να ακούτε
διάλογο καθαρά, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα
έντασης ήχου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
«OFF» (ανενεργό).

Ακρόαση ομιλίας και αφήγησης
εντός παιχνιδιού καθαρά
(τρόπος λειτουργίας DIALOG
(διάλογος))
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ακούτε
ομιλία και διήγηση εντός παιχνιδιού με
μεγαλύτερη διαύγεια. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι «MID» (μεσαία).
INPUT

MENU

DISPLAY

RETURN

ENTER

INPUT

MENU

DISPLAY

RETURN

ENTER

NIGHT

Πλήκτρο
NIGHT
(νύχτα)

VIVID

Πλήκτρο
DIALOG
(διάλογος)

NIGHT

VIVID

DIALOG MUTING

STD

DIALOG MUTING

STD

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
NIGHT (νύχτα) για να αλλάζετε μεταξύ
«ON» (ενεργό) και «OFF» (ανενεργό).

• ON (ενεργό): Ενεργοποιεί τη λειτουργία
του τρόπου NIGHT (νύχτα).
• OFF (ανενεργό): Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.

Πατήστε το πλήκτρο DIALOG (διάλογος)
για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, ο
τρόπος λειτουργίας διαλόγου αλλάζει κυκλικά
ως εξής:
MID (μεσαία) t HIGH (υψηλά) t LOW
(χαμηλά) t MID (μεσαία)…

• LOW (χαμηλά): Ρυθμίζει το επίπεδο ομιλίας
στο ελάχιστο επίπεδο.
• MID (μεσαία): Ρυθμίζει το επίπεδο ομιλίας
στο τυπικό επίπεδο.
• HIGH (υψηλά): Ρυθμίζει το επίπεδο ομιλίας
στο μέγιστο επίπεδο.
Προσοχή

• Αυτή η επίδραση απενεργοποιείται όταν το
πεδίο ήχου είναι ρυθμισμένο σε «STEREO»
(στερεοφωνικά).
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Συμβουλή

• Αυτές οι ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμη κι αν
αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου
ρεύματος.

Ρυθμίσεις συστήματος

Χρήση του μενού
INPUT

Πλήκτρο
MENU
(μενού)

MENU

DISPLAY

RETURN

ENTER

1
2

3

DIALOG MUTING

Πλήκτρο
ENTER
(εισαγωγή)

Πατήστε το πλήκτρο MENU (μενού) για
να ενεργοποιήσετε το μενού.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
επάνω / πλήκτρο κάτω για να
επιλέξετε το στοιχείο προς
προσαρμογή και πατήστε το πλήκτρο
ENTER (εισαγωγή) για να εισάγετε την
επιλογή σας.
Πατήστε το πλήκτρο MENU (μενού) για
να απενεργοποιήσετε το μενού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία
με το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.

MENU (μενού)
SW LVL

–6, –5, … 0, … +5, +6

DRC

ON
OFF

BASS

–6, –5, … 0, … +5, +6

TREBLE

–6, –5, … 0, … +5, +6

SYNC

ON
OFF

DUAL

M/S
MAIN
SUB

DIMMER

ON
OFF

A.STBY

ON
OFF

SW LVL (επίπεδο subwoofer)
Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο του
subwoofer. Το εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από
«–6» έως «+6» σε αυξήσεις του 1 βήματος.
DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)
Μειώνει το δυναμικό εύρος του κομματιού
ήχου. Είναι χρήσιμο για παιχνίδια σε χαμηλή
ένταση ήχου. Το DRC ισχύει μόνο για πηγές
Dolby Digital.
ON (ενεργό):	Αναπαράγει το κομμάτι
ήχου με το είδος
δυναμικού εύρους που
προόριζε ο μηχανικός
εγγραφής.
OFF (ανενεργό):	Δεν υπάρχει συμπίεση του
δυναμικού εύρους.
BASS (μπάσα)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων. Το
εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από «–6» έως «+6»
σε αυξήσεις του 1 βήματος.
TREBLE (πρίμα)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο πρίμων. Το
εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από «–6» έως «+6»
σε αυξήσεις του 1 βήματος.
SYNC (συγχρονισμός)
Μπορείτε να καθυστερήσετε τον ήχο
χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, όταν ο
ήχος είναι εκτός συγχρονισμού με το βίντεο.
ON (ενεργό):	Προσαρμόζει τη διαφορά
μεταξύ ήχου και βίντεο.
OFF (ανενεργό):
Καμία ρύθμιση.
Συμβουλή

• Με αυτή τη λειτουργία, ίσως να μην είναι δυνατό
να προσαρμόσετε την καθυστέρηση μεταξύ του
ήχου και βίντεο τέλεια.
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Ρυθμίσεις συστήματος

NIGHT

Πλήκτρο
επάνω /
Πλήκτρο
κάτω

Προσαρμογή διάφορων
ρυθμίσεων

DUAL (διπλό)
Είναι δυνατό να απολαμβάνετε ήχο
πολυπλεκτικής μετάδοσης όταν το σύστημα
λαμβάνει σήμα πολυπλεκτικής μετάδοσης AC-3.
M/S (Κ/Δ):	Το κύριο κανάλι είναι
έξοδος από το αριστερό
ηχείο και το δευτερεύον
κανάλι είναι έξοδος από το
δεξί ηχείο.
MAIN (κύριο):	Αναπαράγεται μόνο στο
κύριο κανάλι.
SUB		
Αναπαράγεται μόνο στο
(δευτερεύον):	δευτερεύον κανάλι.
DIMMER (ρύθμιση φωτεινότητας)
Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί
σε ένα από τα 2 επίπεδα.
ON (ενεργό):
Μείωση φωτεινότητας.
OFF (ανενεργό):
Κανονική.
A.STBY (αναμονή)
Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μειώσετε
την ηλεκτρική κατανάλωση. Το ηχοσύστημα
surround εισέρχεται σε τρόπο αναμονής
αυτόματα όταν δεν υπάρχει έξοδος ήχου για
30 λεπτά.
ON (ενεργό):	Ενεργοποιεί τη λειτουργία
«A.STBY» (αναμονή).
OFF (ανενεργό):	Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
Συμβουλή

• Η ένδειξη «A.STBY» (αναμονή) αρχίζει να
αναβοσβήνει στην οθόνη σχεδόν δύο λεπτά πριν
το σύστημα εισέλθει σε τρόπο αναμονής.
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• Πατήστε το πλήκτρο MUTING (σίγαση) ή
το πλήκτρο VOL + (αύξηση έντασης ήχου)
για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.
• Ελέγξτε ότι η πηγή εισόδου είναι
επιλεγμένη σωστά.
• Ελέγξτε ότι το καλώδιο που συνδέει
το σύστημα και το σύστημα PS3™ έχει
τοποθετηθεί πλήρως.

Επιπλέον πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία
του συστήματος, διαβάστε αυτή την ενότητα.
Επισκεφτείτε επίσης τη διεύθυνση
http://eu.playstation.com/help-support/.
Σε περίπτωση που επιμείνει κάποιο πρόβλημα,
επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Καταναλωτών
SCEE (δείτε οπισθόφυλλο) για βοήθεια.

Ο ήχος διακόπτεται ή υπάρχει θόρυβος.

ΙΣΧΥΣ

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

• Δείτε την παράγραφο «Μορφές ψηφιακής
εισόδου που υποστηρίζονται από αυτό το
σύστημα» (σελίδα 18).

• Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος και το
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι
συνδεδεμένα με ασφάλεια.

Το σύστημα σβήνει αυτόματα.

• Η δυνατότητα αυτόματης αναμονής
λειτουργεί (σελίδα 16).

ΗΧΟΣ
Δεν αναπαράγεται ήχος Dolby Digital ή DTS
πολλαπλών καναλιών.

• Ελέγξτε ότι ο δίσκος Blu-ray, DVD, κτλ.
είναι εγγεγραμμένος σε μορφή Dolby Digital
ή DTS.
• Ελέγξτε ότι το [Audio Output Settings]
(Ρυθμίσεις εξόδου ήχου) στο
(Settings)
(Ρυθμίσεις)
(Sound Settings) (Ρυθμίσεις
ήχου) στο σύστημα PS3™ είναι ορισμένο
σωστά (σελίδα 12).

Δεν είναι δυνατή η παραγωγή της επίδρασης
surround.

• Ανάλογα με το ψηφιακό σήμα, η
επεξεργασία surround μπορεί να μην
λειτουργεί (σελίδα 13).

Ο ήχος καθυστερεί σε σχέση με το βίντεο.

• Ρυθμίστε το «SYNC» (συγχρονισμός)
σε «OFF» (ανενεργό) αν το «SYNC»
(συγχρονισμός) είναι ρυθμισμένο στο «ON»
(ενεργό).

Από το σύστημα δεν ακούγεται καθόλου ήχος
ή ακούγεται πολύ χαμηλό επίπεδο ήχου του
συστήματος PS3™.

• Πατήστε το πλήκτρο VOL + (αύξηση
έντασης ήχου) και ελέγξτε το επίπεδο
έντασης ήχου.

ΛΟΙΠΑ
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
«PROTECT» (προστασία)

• Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αφού
σβήσει η ένδειξη «STANDBY» (αναμονή),
βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν
είναι φραγμένες.

Αν το ηχοσύστημα surround
ακόμη δεν λειτουργεί σωστά αφού
εκτελέσετε τα ανωτέρω μέτρα
• Επαναφέρετε το σύστημα ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία.

1
2

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για
να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ενώ
πατάτε το πλήκτρο INPUT (είσοδος)
και το πλήκτρο VOL – (μείωση έντασης
ήχου).
Εμφανίζεται η ένδειξη «RESET»
(επαναφορά) και το σύστημα
επαναφέρεται. Το μενού, το πεδίο ήχου,
κτλ. επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.
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Επιπλέον πληροφορίες

• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στο δέκτη
υπερύθρων του ηχοσυστήματος surround.
• Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που
βρίσκονται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου
και του συστήματος.
• Αντικαταστήστε την μπαταρία στο
τηλεχειριστήριο με μία καινούργια, αν η
υπάρχουσα είναι ασθενής.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
είσοδο στο τηλεχειριστήριο.

Η ισχύς δεν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές
Μορφές ψηφιακής εισόδου που
υποστηρίζει το σύστημα

Οι μορφές ψηφιακής εισόδου που υποστηρίζει
το σύστημα είναι οι ακόλουθες.
• Dolby Digital
• DTS
• MPEG-2 AAC
• Γραμμικό PCM (2 καναλιών)*
*	Το γραμμικό PCM δέχεται συχνότητες
δειγματοληψίας μέχρι 48 kHz.

Τμήμα ενισχυτή

POWER OUTPUT (αναφορά)
Α / Δ:	10 W
(ανά κανάλι στα 6Ω,
1 kHz)
Subwoofer:	15 W + 15 W
(στα 8Ω, 100 Hz)

Ηχείο

Μονάδα μπροστινού ηχείου
Σύστημα ηχείων	Πλήρες εύρος,
βαθυανακλαστήρας
Μονάδες ηχείων
50 mm × 90 mm
Ονομαστική σύνθετη
6Ω
αντίσταση
Μονάδα subwoofer
Σύστημα ηχείων	Σύστημα subwoofer τύπος
παθητικού ακτινοβολητή
Μονάδες ηχείων	65 mm × 2 (subwoofer)
65 mm × 4 (παθητικός
ακτινοβολητής)
Ονομαστική σύνθετη
8Ω
αντίσταση

Γενικά

Είσοδοι	Αναλογικό (1)
Ψηφιακό (Οπτικό) (1)
Απαιτήσεις ισχύος	18 V DC (2,6 A) (100
V – 240 V AC, 50/60 Hz
χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου
ρεύματος)
Κατανάλωση ισχύος	Σε αναμονή: 0,5 W ή
λιγότερο
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Κύρια μονάδα

Διαστάσεις
(κατά προσέγγιση)
Βάρος
(κατά προσέγγιση)

720 mm × 85 mm × 87 mm
(π/υ/β)
2,4 κιλά

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος

Είσοδος	AC 100 V - 240 V,
50/60 Hz
Έξοδος
DC 18 V, 2,6 A
Διαστάσεις
121 mm × 53 mm × 33 mm
(κατά προσέγγιση)
(π/υ/β)
Βάρος
240 g
(κατά προσέγγιση)
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν μπορεί να εμπίπτει στο πλαίσιο
της νομοθεσίας περί εθνικού ελέγχου εξαγωγών.
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις
αυτής της νομοθεσίας και με όλους τους ισχύοντες
νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, σχετικά με το
προϊόν αυτό.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Όπου βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιαδήποτε από
τα ηλεκτρικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή συσκευασίες
μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή
μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό
απόβλητο στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη
σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και
των μπαταριών, παρακαλούμε να τα διαθέτετε
σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις
διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών.
Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε
τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα
της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία
και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά
σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο
(Hg) ή το μόλυβδο (Pb) θα παρουσιάζονται αν η
μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Τα «2», «PlayStation» και «PSP» είναι σήματα
κατατεθέντα της Sony Computer Entertainment Inc.
Το «
» είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρίας.
Τα «XMB» και «xross media bar» είναι εμπορικά
σήματα της Sony Corporation και της Sony Computer
Entertainment Inc.
Τα «SONY» και «Ô» είναι σήματα κατατεθέντα της
Sony Corporation.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, the “AAC” logo, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #’s:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 &
other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS
and the Symbol are registered trademarks & DTS Digital
Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση του
κατασκευαστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
συστήματος PlayStation®3.
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Επιπλέον πληροφορίες

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι
η Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 MinamiAoyama, Minatoku Tokyo, 107-0062 Japan (Ιαπωνία).
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και
ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ.
Βασίλειο).

Πνευματικά δικαιώματα και
εμπορικά σήματα

Online οδηγός χρήσης
Πρόσβαση από: eu.playstation.com/manuals
Ο οδηγός αυτός περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος PS3™.

Υποστήριξη
http://eu.playstation.com/help-support
Στον επίσημο ιστότοπο για υποστήριξη προϊόντων PlayStation®, θα βρείτε τις πιο πρόσφατες ερωτήσεις και
απαντήσεις για το προϊόν σας.
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