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• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.

• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.

• ΕΓ�ΕΙΡΙΔΙ� �ΡΗΣΤΗ
Παρακαλ�ύμε δια�άστε τ� πριν 
�ρησιμ�π�ιήσετε τη συσκευή.
68-21057Z29-A
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δηγίες �ειρισμ�ύ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡ
Φ
ΡΙΕΣ, 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡ
ΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ 
ΑΠ
 ΤΗ �ΡΗΣΗ ΑΥΤ
Υ Τ
Υ 
ΠΡ
Ϊ
ΝΤ
Σ.

Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν έ�ει σ�εδιαστεί για να σας παράσ�ει 
ασφαλείς αναλυτικές �δηγίες, ώστε να μετα%είτε στ�ν 
επιθυμητ� πρ��ρισμ�. Δια%άστε τις παρακάτω πρ�φυλά(εις 
για να διασφαλίσετε �τι �ρησιμ�π�ιείτε σωστά αυτ� τ� 
σύστημα πλ�ήγησης.

• Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν δεν απ�τελεί υπ�κατάστατ� της 
πρ�σωπικής σας κρίσης. �ι διαδρ�μές π�υ πρ�τείν�νται 
απ� τ� παρ�ν σύστημα πλ�ήγησης δεν πρέπει π�τέ να 
υπερισ�ύ�υν των τ�πικών καν�νισμών �δικής 
κυκλ�φ�ρίας ή της πρ�σωπικής σας κρίσης ή/και των 
γνώσεων σας περί ασφαλ�ύς �δήγησης. Μην ακ�λ�υθείτε 
τις πρ�τάσεις διαδρ�μών τ�υ συστήματ�ς πλ�ήγησης, εάν 
σας πρ�τρέπει να πραγματ�π�ιήσετε έναν μη ασφαλή ή 
παράν�μ� ελιγμ�, σας θέτει σε κίνδυν� ή σας �δηγεί σε μια 
περι��ή την �π�ία δεν θεωρείτε ασφαλή.

• Κ�ιτά#τε την �θ�νη μ�ν� �ταν αυτή η ενέργεια είναι 
απαραίτητη και ασφαλής. Εάν απαιτείται παρατεταμένη 
παρακ�λ�ύθηση της �θ�νης, σταματήστε με ασφαλή και 
ν�μιμ� τρ�π� σε ένα ασφαλές σημεί�.

• Μην εισάγετε πρ��ρισμ�ύς, αλλά%ετε τις ρυθμίσεις ή 
απ�κτάτε πρ�σ&αση σε λειτ�υργίες π�υ απαιτ�ύν 
παρατεταμένη παρακ�λ�ύθηση της �θ�νης κατά τη 
διάρκεια της �δήγησης. Σταματήστε με ασφαλή και ν�μιμ� 
τρ�π� σε ένα ασφαλές σημεί� πρ�τ�ύ πρ�σπαθήσετε να 
�ειριστείτε τ� σύστημα.

• Κατά τη �ρήση τ�υ συστήματ�ς πλ�ήγησης για την 
εύρεση/λήψη �δηγιών για την πλ�ήγηση πρ�ς μια 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, επικ�ινωνήστε με την 
υπηρεσία για να επαληθεύσετε και να επι&ε&αιώσετε τη 
διαθεσιμ�τητά της πρ�τ�ύ φτάσετε σε αυτήν. Σε αυτήν τη 
&άση δεδ�μένων δεν περιλαμ&άν�νται �λες �ι τ�π�θεσίες 
παρ��ής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, �πως τα 
αστυν�μικά τμήματα και �ι πυρ�σ&εστικ�ί σταθμ�ί, τα 
ν�σ�κ�μεία και �ι κλινικές. )ρησιμ�π�ιήστε την κρίση και 
τις ικαν�τητές σας για να %ητήσετε κατευθύνσεις σε αυτές 
τις περιπτώσεις.

• Η &άση δεδ�μένων �αρτών π�υ περιλαμ&άνεται στ� μέσ� 
απ�θήκευσης (κάρτα μνήμης SD) περιέ�ει τα πι� 
πρ�σφατα δεδ�μένα �αρτ�γράφησης π�υ ήταν διαθέσιμα 
κατά τ� �ρ�νικ� διάστημα της παραγωγής τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. 
Λ�γω των αλλαγών στις �δ�ύς και τις συν�ικίες, σε 
�ρισμένες περιπτώσεις τ� σύστημα πλ�ήγησης ενδέ�εται 
να μην μπ�ρεί να σας υπ�δεί#ει κάπ�ια διαδρ�μή για τ�ν 
επιθυμητ� σας πρ��ρισμ�. Στις περιπτώσεις αυτές, 
�ρησιμ�π�ιήστε την κρίση σας.

• Η &άση δεδ�μένων �αρτών έ�ει σ�εδιαστεί για να σας 
πρ�τείνει διαδρ�μές �ωρίς να λαμ&άνει υπ�ψη τη σ�ετική 
ασφάλεια μιας πρ�τειν�μενης διαδρ�μής ή τυ��ν 
παράγ�ντες π�υ μπ�ρεί να επηρεάσ�υν τ� �ρ�ν� π�υ 
�ρειά%εται για να φτάσετε στ�ν πρ��ρισμ� σας. Τ� 
σύστημα δεν αναφέρει τ� κλείσιμ� �δών ή την εκτέλεση 
εργασιών σε �δ�ύς, τα �αρακτηριστικά των �δών (δηλαδή 
τ�ν τύπ� της επιφάνειας της �δ�ύ, την κλίση, τ�υς 
περι�ρισμ�ύς &άρ�υς ή ύψ�υς κλπ.), την κυκλ�φ�ριακή 
συμφ�ρηση, τις καιρικές συνθήκες ή άλλ�υς παράγ�ντες 
π�υ ενδέ�εται να επηρεά%�υν την ασφάλεια ή τη �ρ�νική 
διάρκεια �δήγησης. )ρησιμ�π�ιήστε την κρίση σας, εάν 
δεν είναι δυνατή η παρ��ή εναλλακτικής διαδρ�μής απ� 
τ� σύστημα πλ�ήγησης.

• Σε �ρισμένες περιπτώσεις τ� σύστημα πλ�ήγησης ενδέ�εται 
να εμφανί%ει λανθασμένη θέση τ�υ ��ήματ�ς. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις �ρησιμ�π�ιήστε τις ικαν�τητες �δήγησης σας 
λαμ&άν�ντας υπ�ψη τις συνθήκες �δήγησης. Λά&ετε 
υπ�ψη �τι σε αυτήν την περίπτωση τ� σύστημα πλ�ήγησης 
ενδέ�εται να δι�ρθώσει αυτ�ματα τη θέση τ�υ ��ήματ�ς. 
Ωστ�σ�, κάπ�ιες φ�ρές ίσως πρέπει να δι�ρθώσετε τη θέση 
�ειρ�κίνητα. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε με 
ασφαλή και ν�μιμ� τρ�π� σε ένα ασφαλές σημεί� πρ�τ�ύ 
δ�κιμάσετε να εκτελέσετε αυτήν τη λειτ�υργία.

• Βε&αιωθείτε �τι η ένταση ή��υ της μ�νάδας έ�ει ρυθμιστεί 
έτσι ώστε να μπ�ρείτε να ακ�ύτε την ε#ωτερική 
κυκλ�φ�ρία και τα ��ήματα έκτακτης ανάγκης. Εάν 
�δηγείτε �ωρίς να ακ�ύτε τ�υς ε#ωτερικ�ύς ή��υς 
ενδέ�εται να πρ�κληθεί ατύ�ημα.

• Βε&αιωθείτε �τι τυ��ν άλλα άτ�μα π�υ σκ�πεύ�υν να 
�ρησιμ�π�ιήσ�υν αυτ� τ� σύστημα πλ�ήγησης έ��υν 
δια&άσει τις παρ�ύσες πρ�φυλά#εις και τις παρακάτω 
�δηγίες πρ�σεκτικά.

Εάν έ�ετε απ�ρίες σ�ετικά με κάπ�ι� σημεί� τ�υ παρ�ντ�ς 
εγ�ειριδί�υ π�υ αναφέρεται στ� �ειρισμ� τ�υ συστήματ�ς 
πλ�ήγησης, επικ�ινωνήστε με τ�ν ε/�υσι�δ�τημέν� 
αντιπρ�σωπ� της Alpine για τα συστήματα πλ�ήγησης 
πρ�τ�ύ �ρησιμ�π�ιήσετε τ� σύστημα πλ�ήγησης.

Σημεία π�υ πρέπει να πρ�σέ/ετε 
για ασφαλή �ρήση
• Δια&άστε τ� παρ�ν εγ�ειρίδι� πρ�σεκτικά πριν απ� τη 

�ρήση αυτ�ύ τ�υ δίσκ�υ και των στ�ι�είων τ�υ συστήματ�ς. 
Περιέ�ει �δηγίες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� ασφαλ�ύς και 
απ�τελεσματικής �ρήσης αυτ�ύ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. Η Alpine 
δεν φέρει ευθύνη για πρ�&λήματα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την 
παράλειψη τήρησης των �δηγιών τ�υ παρ�ντ�ς εγ�ειριδί�υ.

• Τ� παρ�ν εγ�ειρίδι� �ρησιμ�π�ιεί διάφ�ρες εικ�νες για να 
σας δεί#ει τ�ν τρ�π� ασφαλ�ύς �ρήσης αυτ�ύ τ�υ 
πρ�ϊ�ντ�ς και να σας πρ�ειδ�π�ιήσει για πιθαν�ύς 
κινδύν�υς π�υ ενδέ�εται να πρ�κύψ�υν απ� τις 
ακατάλληλες συνδέσεις και τη λανθασμένη λειτ�υργία. 
Παρακάτω αναφέρεται η σημασία αυτών των 
απεικ�νίσεων. Για τη σωστή �ρήση τ�υ παρ�ντ�ς 
εγ�ειριδί�υ και τ�υ συστήματ�ς είναι σημαντικ� να 
καταν�ήσετε πλήρως τη σημασία αυτών των απεικ�νίσεων.

ΠΡ
ΦΥΛΑ#ΕΙΣ

ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΗ

ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΗ
• � �ειρισμ>ς τ�υ συστήματ�ς κατά τη διάρκεια της 

�δήγησης είναι επικίνδυν�ς. �ι �ρήστες πρέπει να 
ακινητ�π�ι�ύν τ� >�ημα πριν απ> τη �ρήση τ�υ λ�γισμικ�ύ.

• �ι �δικές συνθήκες και �ι καν�νισμ�ί �δικής κυκλ�φ�ρίας 
υπερισ�ύ�υν των πληρ�φ�ριών π�υ εμφανί"�νται στην 
�θ>νη τ�υ �άρτη: τηρείτε τ�υς τρέ��ντες περι�ρισμ�ύς 
κυκλ�φ�ρίας και παρατηρείτε τις τρέ��υσες 
κυκλ�φ�ριακές συνθήκες κατά την �δήγηση.

• Αυτ> τ� λ�γισμικ> έ�ει σ�εδιαστεί για απ�κλειστική �ρήση 
με τ� μ�ντέλ� INE-W920R/INE-W928R. Δεν είναι δυνατή 
και δεν επιτρέπεται η �ρήση τ�υ με άλλ� υλικ>.

ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΗ
Τ� σύμ@�λ� αυτ� υπ�δηλώνει σημαντικές 
�δηγίες. Η αγν�ησή τ�υς μπ�ρεί να �δηγήσει 
σε σ�@αρ� τραυματισμ� ή θάνατ�.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ Τ
 ΠΡ
Ϊ
Ν ΣΩΣΤΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ 
 

ΔΗΓ
Σ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠ
ΡΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚ
Λ
ΥΘΗΣΕΙ ΤΗΛΕ
ΡΑΣΗ/ΒΙΝΤΕ
 ΕΚΤ
Σ 
ΑΝ Τ
 
�ΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝ
 ΚΑΙ Τ
 
�ΕΙΡ
ΦΡΕΝ
 ΤΡΑΒΗΓΜΕΝ
.
Είναι επικίνδυν� να παρακ�λ�υθεί τηλε>ραση/�ίντε� � 
�δηγ>ς ενώ �δηγεί τ� >�ημα. Η λανθασμένη εγκατάσταση 
τ�υ πρ�ϊ>ντ�ς επιτρέπει στ�ν �δηγ> να παρακ�λ�υθεί 
τηλε>ραση/�ίντε� ενώ �δηγεί. Τ�ύτ� ενδέ�εται να τ�υ 
απ�σπάσει την πρ�σ��ή, να μην τ�υ επιτρέψει να 
συγκεντρωθεί μπρ�στά τ�υ, και επ�μένως να πρ�καλέσει 
ατύ�ημα. � �δηγ>ς ή άλλα άτ�μα ενδέ�εται να 
τραυματιστ�ύν σ��αρά.

ΜΗΝ ΠΑΡΑΚ
Λ
ΥΘΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕ
 ΕΝΩ 

ΔΗΓΕΙΤΕ.
Η παρακ�λ�ύθηση �ίντε� ενδέ�εται να απ�σπάσει την 
πρ�σ��ή τ�υ �δηγ�ύ απ> τ� να κ�ιτάει μπρ�στά τ�υ και να 
πρ�καλέσει ατύ�ημα.

ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ 
Π
Ι
ΔΗΠ
ΤΕ �ΕΙΡΙΣΜ
 Π
Υ 
ΑΠ
ΣΠΑ ΤΗΝ ΠΡ
Σ
�Η ΣΑΣ ΑΠ
 ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΔΗΓΗΣΗ Τ
Υ 
�ΗΜΑΤ
Σ ΣΑΣ.
�π�ι�σδήπ�τε �ειρισμ>ς απαιτεί την παρατεταμένη πρ�σ��ή 
σας πρέπει μ>ν� να εκτελείται μετά απ> πλήρη 
ακινητ�π�ίηση. Ακινητ�π�ιείτε πάντα τ� >�ημα σε ασφαλή 
θέση πριν να εκτελέσετε αυτ�ύς τ�υς �ειρισμ�ύς. Αν δεν τ� 
κάνετε μπ�ρεί να πρ�κληθεί ατύ�ημα.

ΜΗΝ ΑΚ
Λ
ΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡ
ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡ
ΜΩΝ 
Τ
Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤ
Σ ΠΛ
ΗΓΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΣΑΣ 
ΠΡ
ΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤ
Π
ΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΗ Ή ΠΑΡΑΝ
Μ
 ΕΛΙΓΜ
 Ή ΕΑΝ ΣΑΣ 
ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝ
 Ή ΣΑΣ 
ΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΡΙ
�ΕΣ.
Αυτ> τ� πρ�ϊ>ν δεν απ�τελεί υπ�κατάστατ� της πρ�σωπικής 
σας κρίσης. �ι διαδρ�μές π�υ πρ�τείν�νται απ> τ� παρ>ν 
σύστημα δεν πρέπει π�τέ να υπερισ�ύ�υν των τ�πικών 
καν�νισμών �δικής κυκλ�φ�ρίας ή της πρ�σωπικής σας 
κρίσης ή των γνώσεων σας περί ασφαλ�ύς �δήγησης.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔ
 Π
Υ 
ΜΠ
ΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚ
ΥΤΕ Τ
ΥΣ Ε#ΩΤΕΡΙΚ
ΥΣ 
Η�
ΥΣ 
ΤΑΝ 
ΔΗΓΕΙΤΕ.
Υπερ��λικά επίπεδα έντασης π�υ καλύπτ�υν τ�υς ή��υς 
>πως σειρήνες ��ημάτων έκτακτης ανάγκης ή σήματα �δικής 
πρ�ειδ�π�ίησης (διασταυρώσεις τραίνων, κ.λπ.) μπ�ρεί να 
είναι επικίνδυνα και μπ�ρεί να πρ�;ενήσ�υν ατύ�ημα. Η 
ΑΚΡ�ΑΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒ�ΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
�ΔΗΓΗΣΗ ΜΠ�ΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡ�ΚΑΛΕΣΕΙ 
ΒΛΑΒΕΣ ΑΚ�ΗΣ.

ΠΕΡΙ
ΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΑΣΗ ΤΗΣ 
Θ
ΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΔΗΓΗΣΗ.
Η θέαση της �θ>νης ενδέ�εται να απ�σπάσει την πρ�σ��ή 
τ�υ �δηγ�ύ απ> τ� να κ�ιτάει μπρ�στά τ�υ και να 
πρ�καλέσει ατύ�ημα.

ΜΗΝ ΑΠ
ΣΥΝΑΡΜ
Λ
ΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ 
ΑΛΛΑ#ΕΤΕ.
Κίνδυν�ς ατυ�ήματ�ς, πυρκαγιάς ή ηλεκτρ�πλη;ίας.

�ΡΗΣΗ Μ
Ν
 ΣΕ 
�ΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΓΕΙΩΣΗ 12 VOLT.
(Συμ��υλευθείτε την αντιπρ�σωπεία εάν δεν είστε �έ�αι�ι.) 
Σε διαφ�ρετική περίπτωση υπάρ�ει κίνδυν�ς πυρκαγιάς, 
κ.λπ.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΩΣ 
ΠΑ#ΙΜΑΔΙΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΑΠΡ
ΣΙΤΑ ΑΠ
 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Η κατάπ�ση τ�υς μπ�ρεί να �δηγήσει σε σ��αρ> 
τραυματισμ>. Σε τέτ�ια περίπτωση, συμ��υλευθείτε έναν 
παθ�λ>γ� αμέσως.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΣΩΣΤΑ 
ΑΜΠΕΡ.
Διαφ�ρετικά μπ�ρεί να πρ�κληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτρ�πλη;ία.

ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΠ
ΔΙKΕΤΕ Τ
Ν Ε#ΑΕΡΙΣΜ
 Η ΤΑ 
ΠΑΝΕΛ ΚΑΛ
ΡΙΦΕΡ.
Κάτι τέτ�ι� μπ�ρεί να πρ�καλέσει συσσώρευση θερμ>τητας 
στ� εσωτερικ> και πυρκαγιά.

�ΡΗΣΙΜ
Π
ΙΗΣΤΕ ΑΥΤ
 Τ
 ΠΡ
Ϊ
Ν ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜ
ΓΕΣ 12V.
�ρήση διαφ�ρετική απ> την πρ�τιθέμενη μπ�ρεί να 
�δηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτρ�πλη;ία ή άλλ� τραυματισμ>.

ΜΗΝ ΒΑKΕΤΕ �ΕΡΙΑ, ΔΑ�ΤΥΛΑ Η #ΕΝΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ Σ�ΙΣΜΕΣ.
Κίνδυν�ς πρ�σωπικ�ύ τραυματισμ�ύ ή "ημίας τ�υ 
πρ�ϊ>ντ�ς.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ �ΡΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ ΕΑΝ 
ΠΑΡ
ΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΠ
Ι
 ΠΡ
ΒΛΗΜΑ.
Διαφ�ρετικά μπ�ρεί να πρ�κληθεί πρ�σωπικ>ς 
τραυματισμ>ς ή "ημιά στ� πρ�ϊ>ν. Επιστρέψτε τ� στ�ν 
ε;�υσι�δ�τημέν� αντιπρ>σωπ� ή τ� κ�ντιν>τερ� κέντρ� 
υπηρεσιών της Alpine για επισκευή.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΕΝΩ Η 
ΜΗ�ΑΝ
ΚΙΝΗΤΗ ΜΠΡ
ΣΤΙΝΗ ΠΡ
Σ
ΨΗ Ή Η 
ΚΙΝ
ΥΜΕΝΗ 
Θ
ΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.
Σε αντίθετη περίπτωση μπ�ρεί να πρ�καλέσετε τραυματισμ> 
ή να �λάψετε τ� πρ�ϊ>ν.

ΠΡ
Σ
�Η
Τ� σύμ@�λ� αυτ� υπ�δηλώνει σημαντικές 
�δηγίες. Η αγν�ησή τ�υς μπ�ρεί να �δηγήσει 
σε τραυματισμ� ή σε υλική Qημία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καθαρισμ�ς της συσκευής
�ρησιμ�π�ιείτε μαλακ> στεγν> πανί για τ�ν περι�δικ> 
καθαρισμ> τ�υ πρ�ϊ>ντ�ς. Για εντ�ν>τερ�υς λεκέδες, 
υγραίνετε τ� πανί μ>ν� με νερ>. Η �ρήση κάθε άλλ�υ 
καθαριστικ�ύ μπ�ρεί να διαλύσει τ� �ρώμα ή να 
καταστρέψει τ� πλαστικ>.

Θερμ�κρασία
Βε�αιωθείτε >τι η θερμ�κρασία εντ>ς τ�υ ��ήματ�ς 
�ρίσκεται μετα;ύ των �ρίων +45 °C και 0 °C πριν απ> την 
ενεργ�π�ίηση της συσκευής.

Συμπύκνωση υγρασίας
Απ> τη συμπύκνωση της υγρασίας μπ�ρεί να παρατηρήσετε 
ένα κυματισμ> στ�ν ή�� αναπαραγωγής τ�υ δίσκ�υ. Αν συμ�εί 
αυτ>, αφαιρέστε τ� δίσκ� απ> τη συσκευή αναπαραγωγής και 
περιμένετε περίπ�υ μια ώρα έως >τ�υ ε;ατμιστεί η υγρασία.

Κατεστραμμέν�ς δίσκ�ς
Απ�φύγετε την αναπαραγωγή ραγισμένων, στρε�λωμένων ή 
κατεστραμμένων δίσκων. Η αναπαραγωγή δίσκων σε κακή 
κατάσταση μπ�ρεί να �λάψει ανεπαν>ρθωτα τ� μη�ανισμ> 
αναπαραγωγής.

Συντήρηση
Αν αντιμετωπί"ετε πρ��λήματα, μην πρ�σπαθείτε να 
επιδι�ρθώσετε τη μ�νάδα μ>ν�ι σας. Επιστρέψτε την για 
επισκευή στ�ν ε;�υσι�δ�τημέν� εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της 
Alpine ή στ� πλησιέστερ� Κέντρ� Σέρ�ις της Alpine.

Π�τέ μην επι�ειρήσετε τα παρακάτω
Μην κρατάτε σφι�τά ή τρα�άτε �ίαια τ� δίσκ� κατά τη φάση 
εισαγωγής τ�υ στη συσκευή μέσω τ�υ αυτ>ματ�υ 
μη�ανισμ�ύ επαναφ>ρτωσης.
Μην επι�ειρείτε την εισαγωγή δίσκ�υ στη μ�νάδα >ταν αυτή 
είναι εκτ>ς λειτ�υργίας.

Εισαγωγή δίσκων
Η συσκευή σας δέ�εται για αναπαραγωγή μ>ν� ένα δίσκ� 
κάθε φ�ρά. Μην πρ�σπαθείτε να φ�ρτώσετε περισσ>τερ�υς 
απ> ένα δίσκ�.
Βε�αιωθείτε >τι κατά την εισαγωγή τ�υ δίσκ�υ η πλευρά με την 
ετικέτα είναι στραμμένη πρ�ς τα πάνω. Σε περίπτωση εσφαλμένης 
εισαγωγής τ�υ δίσκ�υ η ένδει;η "Σφάλμα δίσκ�υ." θα εμφανιστεί 
στη συσκευή. Αν η ένδει;η "Σφάλμα δίσκ�υ." συνε�ί"ει να 
εμφανί"εται ακ>μη και μετά την εισαγωγή τ�υ δίσκ�υ με τ� 
σωστ> τρ>π�, πιέστε τ� διακ>πτη RESET (επαναρρύθμιση) με 
ένα μυτερ> αντικείμεν�, π.�. ένα στυλ> διαρκείας.
Η αναπαραγωγή δίσκων κατά την �δήγηση σε π�λύ 
ανώμαλ� δρ>μ� μπ�ρεί να εμφανίσει παραλείψεις, αλλά δεν 
θα �αρα�θεί � δίσκ�ς �ύτε θα πάθει �λά�η η συσκευή.

Δίσκ�ι με ασυνήθιστ� σ�ήμα
Βε�αιωθείτε >τι στη συσκευή αυτή �ρησιμ�π�ιείτε μ>ν� 
κυκλικ�ύς δίσκ�υς και π�τέ μην επι�ειρήσετε την εισαγωγή 
δίσκων με ασυνήθιστ� σ�ήμα. 
Η �ρήση δίσκων με ασυνήθιστ� σ�ήμα μπ�ρεί να πρ�καλέσει 
�λά�η στ� μη�ανισμ>.

Νέ�ι δίσκ�ι
Για να απ�φευ�θεί εμπλ�κή τ�υ δίσκ�υ, η ένδει;η "Σφάλμα 
δίσκ�υ." εμφανί"εται >ταν εισάγ�νται δίσκ�ι με ακαν>νιστες 
επιφάνειες ή αν �ι δίσκ�ι εισάγ�νται με λάθ�ς τρ>π�. Σε 
περίπτωση π�υ ένας νέ�ς δίσκ�ς απ��άλλεται αμέσως μετά 
απ> την εισαγωγή τ�υ για πρώτη φ�ρά, αγγί;τε με τ� 
δάκτυλ> σας την περίμετρ� της κεντρικής �πής και την 
ε;ωτερική περίμετρ� τ�υ δίσκ�υ. Αν αισθανθείτε μικρά 
ε;�γκώματα ή ανωμαλίες, τ>τε αυτά μπ�ρεί να ευθύν�νται 
για την αδυναμία σωστής φ>ρτωσης τ�υ δίσκ�υ. Για την 
αφαίρεση των ε;�γκωμάτων, ;ύστε την εσωτερική πλευρά 
της �πής και την ε;ωτερική πλευρά τ�υ δίσκ�υ με ένα στυλ> 
διαρκείας ή κάπ�ι� άλλ� εργαλεί� και μετά εισαγάγετε και 
πάλι τ� δίσκ�.

Θέση εγκατάστασης
Βε�αιωθείτε >τι η συσκευή INE-W920R/INE-W928R δεν θα 
εγκατασταθεί σε θέση π�υ υπ>κειται σε:

• Άμεση έκθεση στ�ν ήλι� και τη θερμ>τητα
• Υψηλή υγρασία και νερ>
• Υπερ��λική σκ>νη
• Υπέρμετρες αναταρά;εις

Σωστ�ς �ειρισμ�ς
Κατά τ� �ειρισμ> τ�υ δίσκ�υ μην τ�ν αφήσετε να πέσει. 
Κρατάτε τ� δίσκ� με τρ>π� ώστε να μην αφήνετε 
απ�τυπώματα πάνω στην επιφάνειά τ�υ. Μην πρ�σκ�λλάτε 
ταινίες, �αρτί ή ετικέτες με κ>λλα πάνω στ� δίσκ�. Μην 
γράφετε πάνω στ� δίσκ�.

Καθαρισμ�ς δίσκ�υ
Δακτυλικά απ�τυπώματα, σκ>νη ή ρύπ�ι πάνω στην 
επιφάνεια τ�υ δίσκ�υ μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν παραλείψεις 
κατά την αναπαραγωγή τ�υ DVD. Για τ� συνήθη καθαρισμ>, 
σκ�υπίστε την επιφάνεια αναπαραγωγής με ένα καθαρ>, 
μαλακ> πανί απ> τ� κέντρ� τ�υ δίσκ�υ πρ�ς την ε;ωτερική 
άκρη. Αν η επιφάνεια είναι π�λύ λερωμένη, υγράνετε πρώτα 
ένα καθαρ>, μαλακ> πανί με διάλυμα ήπι�υ �υδέτερ�υ 
καθαριστικ�ύ και καθαρίστε τ� δίσκ�.

Κεντρική �πή

Ε/�γκώματα

Κεντρική �πή
Νέ�ς 
δίσκ�ς

Ε/ωτερικ� 
(ε/�γκώματα)

ΣΩΣΤ


ΛΑΘ
Σ ΣΩΣΤ
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Α/εσ�υάρ δίσκων
Στην αγ�ρά υπάρ��υν διαφ>ρων ειδών α;εσ�υάρ για την 
πρ�στασία της επιφάνειας τ�υ δίσκ�υ και τη �ελτίωση της 
π�ι>τητας τ�υ ή��υ. Ωστ>σ�, τα περισσ>τερα θα 
επηρεάσ�υν τ� πά��ς ή/και την διάμετρ� τ�υ δίσκ�υ. Η 
�ρήση τέτ�ιων α;εσ�υάρ μπ�ρεί να πρ�καλέσει πρ��λήματα 
λειτ�υργίας. Δεν συνιστάται η �ρήση τέτ�ιων α;εσ�υάρ 
πάνω σε δίσκ�υς π�υ αναπαράγ�νται με συσκευές 
αναπαραγωγής DVD της Alpine.

� �ειρισμ>ς μερικών λειτ�υργιών της μ�νάδας αυτής είναι 
περίπλ�κ�ς. Ε;αιτίας αυτ�ύ, ήταν απαραίτητ� να τεθ�ύν 
>λες αυτές �ι λειτ�υργίες σε μια ειδική �θ>νη. Αυτ> τ� 
γεγ�ν>ς επιτρέπει την εκτέλεση των λειτ�υργιών μ>ν� στις 
περιπτώσεις π�υ τ� >�ημα είναι σταθμευμέν�. Αυτ> 
διασφαλί"ει >τι � �δηγ>ς θα επικεντρώνει την πρ�σ��ή τ�υ 
στ� δρ>μ� και >�ι στ� INE-W920R/INE-W928R. Αυτ> έ�ει 
γίνει για την ασφάλεια τ�υ �δηγ�ύ και των επι�ατών.
yταν τ� αυτ�κίνητ� είναι σε κίνηση δεν είναι δυνατές �ι 
λειτ�υργίες εγκατάστασης. Τ� >�ημα πρέπει να είναι 
σταθμευμέν� και τ� �ειρ>φρεν� πρέπει να είναι 
ενεργ�π�ιημέν�, ώστε να είναι απ�δεκτή η διαδικασία π�υ 
περιγράφεται στ� Εγ�ειρίδι� κατ>��υ. Η πρ�ειδ�π�ίηση 
"Μη δυνατή λειτ�υργία κατά την �δήγηση." θα εμφανιστεί 
αν γίνει πρ�σπάθεια εφαρμ�γής αυτών των λειτ�υργιών ενώ 
�δηγείτε.

• Τ� INE-W920R/INE-W928R �ρησιμ�π�ιεί ελά�ιστ� ρεύμα 
ακ�μα και �ταν � διακ�πτης λειτ�υργίας είναι 
απενεργ�π�ιημέν�ς. Αν � ακρ�δέκτης τ�υ διακ�πτη 
τρ�φ�δ�σίας (μί%α) τ�υ INE-W920R/INE-W928R είναι 
συνδεδεμέν�ς απευθείας με τ�ν θετικ� (+) π�λ� της μπαταρίας 
τ�υ ��ήματ�ς, η μπαταρία μπ�ρεί να απ�φ�ρτιστεί. 
Ένας διακ�πτης SPST (μ�ν�π�λικ�ς, μιας θέσης) (πωλείται 
#ε�ωριστά) μπ�ρεί να πρ�στεθεί, για να απλ�υστευθεί η 
διαδικασία αυτή. Κατ�πιν, μπ�ρείτε απλά να τ�ν γυρίσετε στη 
θέση OFF, �ταν φεύγετε απ� τ� ��ημα. Γυρίστε τ� διακ�πτη 
SPST #ανά στ� ON πριν �ρησιμ�π�ιήσετε τ� INE-W920R/
INE-W928R. Για σύνδεση τ�υ διακ�πτη SPST, ανατρέ#τε στην 
εν�τητα "Διάγραμμα σύνδεσης Διακ�πτη SPST (πωλείται 
#ε�ωριστά)" (σελίδα 97). Αν � ακρ�δέκτης τρ�φ�δ�σίας 
(μί%ας) δεν έ�ει διακ�πτη, πρέπει να απ�συνδεθεί απ� την 
π�λ� της μπαταρίας σε περίπτωση π�υ τ� ��ημα παραμείνει 
εκτ�ς �ρήσης για μεγάλα �ρ�νικά διαστήματα. 

Δίσκ�ι π�υ μπ�ρ�ύν να 
αναπαρα�θ�ύν στη 
μ�νάδα αυτή
Δίσκ�ι π�υ μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν
�ι δίσκ�ι π�υ αναγράφ�νται παρακάτω μπ�ρ�ύν να 
αναπαρα�θ�ύν στη μ�νάδα αυτή.

* Συμ%ατ�ς δίσκ�ς DVD δύ� �ψεων

�ι διαμ�ρφωμέν�ι δίσκ�ι π�υ αναγράφ�νται παρακάνω 
μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν σε αυτή την μ�νάδα.

• Δίσκ�ι π�υ δεν έ��υν �ριστικ�π�ιηθεί δεν μπ�ρ�ύν να 
αναπαρα�θ�ύν.

Διαφανές φύλλ� Σταθερ�π�ιητής δίσκ�υ

Σήμα 
(λ�γ�τυπ�)

Η��γραφημέν� 
Περιε��μεν�

Μέγεθ�ς 
δίσκ�υ

DVD 
Βίντε�

Ή��ς + Βίντε� 12 cm*

CD 
μ�υσικής

Ή��ς 12 cm

DivX® Ή��ς + Βίντε� 12 cm

CD-R/
CD-RW

DVD-R/
DVD-RW

DVD+R/
DVD+RW

Μ�ρφή CD

Μ�ρφή MP3 ("mp3")

Μ�ρφή WMA ("wma")

Μ�ρφή AAC ("aac", 
"m4a")

Μ�ρφή DVD Βίντε�

Μ�ρφή DivX ("avi", "divx")
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Δίσκ�ι π�υ δεν μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (εκτ>ς αρ�είων MP3/
WMA/AAC), CD φωτ�γραφιών κλπ.

DualDisc
Η μ�νάδα αυτή δεν είναι συμ�ατή με DualDisc.
Η �ρήση δίσκων DualDisc ενδε��μένως να πρ�καλέσει 
δυσλειτ�υργία της μ�νάδας και πιθαν>ν �λά�η στ� δίσκ� 
κατά την εισαγωγή/αφαίρεσή τ�υ.

Αριθμ�ς περι��ής DVD (αριθμ�ς περι��ής 
αναπαραγωγής)
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD αναπαράγει 
�π�ι�νδήπ�τε δίσκ� με αριθμ> περι��ής αναπαραγωγής 2 (ή 
All). Τα DVD με αριθμ> περι��ής αναπαραγωγής εκτ>ς 
>σων αναγράφ�νται παρακάτω, δεν μπ�ρ�ύν να 
αναπαρα�θ�ύν με την παρ�ύσα συσκευή αναπαραγωγής 
DVD.

�ρήση ψηφιακών δίσκων (CD/CD-R/CD-RW)
Αν �ρησιμ�π�ιείτε ψηφιακ�ύς δίσκ�υς ακαθ>ριστης 
πρ�έλευσης, δεν μπ�ρεί να παρασ�εθ�ύν εγγυήσεις για 
σωστές επιδ>σεις.
Μπ�ρείτε να αναπαραγάγετε δίσκ�υς CD-R (εγγράψιμα 
CD) και CD-RW (επανεγγράψιμα CD) �ι �π�ί�ι έ��υν 
εγγραφεί μ>ν� απ> συσκευές ή��υ. Μπ�ρείτε επίσης να 
αναπαραγάγετε CD-R/CD-RW με αρ�εία ή��υ μ�ρφής MP3/
WMA/AAC.

• Μερικ�ί απ> τ�υς παρακάτω δίσκ�υς ενδέ�εται να μην 
μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν απ> αυτή τη μ�νάδα:
Ελαττωματικ�ί δίσκ�ι, δίσκ�ι με δακτυλικά 
απ�τυπώματα, δίσκ�ι π�υ έ��υν εκτεθεί σε υπερ��λικά 
υψηλές θερμ�κρασίες ή ηλιακές ακτίνες (π.�. έ��υν αφεθεί 
μέσα στ� αυτ�κίνητ� ή μέσα σε αυτήν τη συσκευή), δίσκ�ι 
π�υ έ��υν εγγραφεί με ασταθές σύστημα, δίσκ�ι π�υ 
απέτυ�ε η εγγραφή ή π�υ επι�ειρήθηκε σε αυτ�ύς 
επανεγγραφή, CD με σύστημα πρ�στασίας αντιγραφής 
π�υ >μως δεν είναι συμ�ατ> με τα πρ>τυπα της 
�ι�μη�ανίας CD ή��υ.

• �ρησιμ�π�ιείτε δίσκ�υς με αρ�εία MP3/WMA/AAC 
εγγεγραμμένα σε μ�ρφή συμ�ατή με αυτήν τη μ�νάδα. Για 
λεπτ�μέρειες, ανατρέ;τε στις εν>τητες σελίδες 34 και 35.

Για πελάτες π�υ �ρησιμ�π�ι�ύν CD-R/CD-RW
• Αν δεν μπ�ρείτε να αναπαραγάγετε τα περιε�>μενα εν>ς 

CD-R/CD-RW, �ε�αιωθείτε >τι η τελευταία περί�δ�ς 
εγγραφής έκλεισε (�ριστικ�π�ιήθηκε).

• Αν είναι απαραίτητ�, �ριστικ�π�ιήστε πρώτα τ� CD-R/
CD-RW και δ�κιμάστε να τ� αναπαραγάγετε ;ανά.

Συμ@�υλές για τη δημι�υργία δικών σας δίσκων
Τ� INE-W920R/INE-W928R αναπαράγει DVD Βίντε�, 
DivX®, CD Ή��υ και έ�ει κατασκευή απ�κωδικ�π�ιητή 
MP3/WMA/AAC.

�ι παρακάτω πληρ�φ�ρίες πρ��ρί"�νται για να σας 
��ηθήσ�υν να φτιά;τε τα δικά σας μ�υσικά CD (Audio CD ή 
αρ�εία MP3/WMA/AAC κωδικ�π�ιημένα σε CD-R/RW).

Π�ια είναι η διαφ�ρά ανάμεσα σε ένα Audio και ένα MP3/
WMA/AAC CD;
Ένα CD Ή��υ έ�ει την ίδια μ�ρφή με τα εμπ�ρικά CD π�υ 
αγ�ρά"ετε απ> τα καταστήματα (γνωστ> επίσης και ως CD-
DA). Τα MP3 (MPEG Audio Layer 3)/WMA (Windows 
Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) είναι αρ�εία 
δεδ�μένων π�υ �ρησιμ�π�ι�ύν σ�ήμα συμπίεσης για μείωση 
τ�υ αρ�εί�υ μ�υσικής*.

CD-R/RW π�λλαπλών εγγράφων (multisession):
Μ>λις σταματήσει μια εγγραφή, αυτ> θεωρείται μια 
συνεδρία. Αν � δίσκ�ς δεν έ�ει κλείσει (�ριστικ�π�ιηθεί), 
μπ�ρ�ύν να πρ�στεθ�ύν και άλλα δεδ�μένα. Μ>λις 
εγγραφ�ύν και τα πρ>σθετα δεδ�μένα, αυτ> γίνεται ένα 
"multisession" CD.
* Αν η πρώτη εγγραφή σε δίσκ� π�υ περιέ�ει δεδ�μένα CD-

DA και MP3/WMA/AAC είναι ένα αρ�εί� CD-DA, θα 
αναπαρα�θ�ύν μ>ν� τα αρ�εία CD-DA.

Σωστά διαμ�ρφωμέν�ι δίσκ�ι MP3/WMA/AAC:
�ρησιμ�π�ιήστε διαμ>ρφωση συμ�ατή με τ� πρ>τυπ� 
ISO9660 για να ε;ασφαλίσετε τη σωστή αναπαραγωγή τ�υ 
δίσκ�υ. Μπ�ρείτε επίσης να �ρησιμ�π�ιήσετε τ� πρ>τυπ� 
ISO Επιπέδ�υ 1 (πρ>τυπ� 8.3 DOS), Επιπέδ�υ 2 
(32 �αρακτήρες) ή Joliet (μακριά �ν>ματα Windows ή 
Macintosh) για την �ν�ματ�δ�σία αρ�είων*.

* Συμ��υλευτείτε τ� Εγ�ειρίδι� κατ>��υ για πρ>σθετες 
πληρ�φ�ρίες.

ALL

Σ�ετικά με τ� �ειρισμ� των ψηφιακών δίσκων 
(CD/CD-R/CD-RW)
• Μην αγγί"ετε την επιφάνεια.
• Μην εκθέτετε τ� δίσκ� σε άμεση ηλιακή ακτιν���λία.
• Μην επικ�λλάτε αυτ�κ>λλητα ή ετικέτες.
• Να καθαρί"ετε τ� δίσκ� >ταν έ�ει σκ>νες.
• Βε�αιωθείτε >τι � δίσκ�ς είναι λεί�ς και επίπεδ�ς.
• Μη �ρησιμ�π�ιείτε α;εσ�υάρ δίσκων π�υ διατίθενται 

στ� εμπ>ρι�.

Μην αφήνετε τ� δίσκ� επί μακρ�ν μέσα στ� αυτ�κίνητ� 
ή στη μ�νάδα. Μην εκθέτετε π�τέ τ� δίσκ� σε άμεση 
ηλιακή ακτιν���λία.
Η θερμ>τητα και η υγρασία μπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν 
�λά�η στ� δίσκ� με απ�τέλεσμα να μην μπ�ρείτε να τ�ν 
αναπαραγάγετε ;ανά.
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�ρήση δίσκων DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
• Η μ�νάδα αυτή είναι συμ�ατή με δίσκ�υς π�υ έ��υν 

εγγραφεί σε καν�νική μ�ρφή DVD-Βίντε�.
• Λά�ετε υπ>ψη >τι �ι μη �ριστικ�π�ιημέν�ι δίσκ�ι 

(επε;εργασμέν�ι για αναπαραγωγή σε συσκευή 
αναπαραγωγής DVD μ>ν� με δυνατ>τητα 
αναπαραγωγής) δεν μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν στην 
παρ�ύσα συσκευή αναπαραγωγής DVD.

• Μερικ�ί δίσκ�ι πιθαν>ν να μην μπ�ρ�ύν να 
αναπαρα�θ�ύν, ανάλ�γα με τη συσκευή εγγραφής και τη 
μ�ρφή τ�υ δίσκ�υ.

• Δίσκ�ι ή αρ�εία με πρ�στασία απ> αντιγραφή δεν 
μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν. �ρισμένα συστήματα 
εγγραφής πιθαν>ν να μην μ�ρφ�π�ι�ύν σωστά τα 
αντιγραμμένα αρ�εία και συνεπώς, ενδέ�εται να μην είναι 
δυνατή η σωστή αναπαραγωγή.

• Στις παρακάτω περιπτώσεις, � δίσκ�ς ενδέ�εται να μην 
αναπαράγεται στη μ�νάδα αυτή: 
δίσκ�ι εγγεγραμμέν�ι απ> �ρισμένες συσκευές εγγραφής 
DVD, �ρισμέν�ι ακαν>νιστ�ι δίσκ�ι, ελαττωματικ�ί 
δίσκ�ι, �ρώμικ�ι δίσκ�ι, >ταν η κεφαλή ανάγνωσης τ�υ 
παρ>ντ�ς DVD είναι ακάθαρτη, ή >ταν έ�ει συμ�εί 
συμπύκνωση υδρατμών στ� εσωτερικ> της μ�νάδας.

• Βε�αιωθείτε >τι τηρείτε >λες τις πρ�φυλά;εις π�υ 
περιλαμ�άν�νται στ�υς δίσκ�υς DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW.

• Μην �ά"ετε αυτ�κ>λλητα, σφραγίδες ή ταινία στην 
επιφάνεια επισήμανσης των δίσκων DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW.

• Συγκριτικά με καν�νικ�ύς δίσκ�υς, �ι δίσκ�ι DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW επηρεά"�νται περισσ>τερ� 
απ> τη θερμ>τητα, την υγρασία και την απευθείας ηλιακή 
ακτιν���λία. Αν αφεθ�ύν στ� αυτ�κίνητ� κλπ. ενδέ�εται 
να πρ�κληθεί "ημία και πιθαν>ν να μην αναπαράγ�νται 
στη μ�νάδα αυτή.

• Τ� θερμ�κρασιακ> εύρ�ς λειτ�υργίας για αναπαραγωγή 
δίσκων είναι τ� ε;ής:
DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C
DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55°C


ρ�λ�γία δίσκων

Τίτλ�ς
Αν έ��υν πρ�γραμματιστεί τίτλ�ι για τ� DVD, αυτ�ί είναι �ι 
μεγαλύτερες μ�νάδες υπ�διαίρεσης των πληρ�φ�ριών π�υ 
έ��υν εγγραφεί στ� δίσκ�.

Κεφάλαι�
Κάθε Τίτλ�ς μπ�ρεί επίσης να διαιρεθεί σε μικρ>τερες 
υπ�διαιρέσεις, π�υ καλ�ύνται κεφάλαια. Αυτά μπ�ρεί να 
είναι συγκεκριμένες εικ>νες ή μ�υσικές επιλ�γές.

Πρ�στασία της θύρας USB
• Μ>ν� iPod/iPhone, μνήμη USB ή Κινητ> Τηλέφων� Nokia 

μπ�ρ�ύν να συνδεθ�ύν στη θύρα USB αυτής της 
συσκευής. Δεν μπ�ρ�ύν να παρασ�εθ�ύν εγγυήσεις 
σωστής επίδ�σης για �ρήση με άλλα πρ�ϊ>ντα USB. 

• Αν �ρησιμ�π�ιηθεί η θύρα USB, φρ�ντίστε να 
�ρησιμ�π�ιήσετε μ>ν� τ� παρε�>μεν� με την μ�νάδα 
καλώδι� διασύνδεσης. Δεν υπ�στηρί"εται κ>μ��ς 
διαν�μής (hub) USB.

• Ανάλ�γα με τη συσκευή μνήμης USB π�υ θα συνδέσετε, η 
μ�νάδα μπ�ρεί να μην λειτ�υργήσει καθ>λ�υ ή μερικές 
απ> τις λειτ�υργίες της να μην εκτελ�ύνται.

• Η μ�ρφή αρ�εί�υ ή��υ π�υ μπ�ρεί να αναπαρα�θεί στη 
συσκευή είναι MP3/WMA/AAC.

• Η μ�ρφή αρ�εί�υ �ίντε� π�υ μπ�ρεί να αναπαρα�θεί στη 
συσκευή είναι DivX®.

• Μπ�ρεί να εμφανιστεί >ν�μα καλλιτέ�νη/τραγ�υδι�ύ κλπ. 
�ρισμέν�ι, ειδικ�ί �αρακτήρες μπ�ρεί να μην εμφανιστ�ύν 
σωστά.

�ειρισμ�ς της μνήμης USB
• Αυτή η μ�νάδα μπ�ρεί να δια�ειριστεί μια συσκευή 

απ�θήκευσης μνήμης π�υ υπ�στηρί"ει τ� πρωτ>κ�λλ� 
κλάσης μα"ικής απ�θήκευσης (Mass Storage Class) USB 
(MSC). Τα αρ�εία π�υ μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν είναι 
τα MP3, WMA και AAC.

• Δεν παρέ��νται εγγυήσεις για τη λειτ�υργία της μνήμης 
USB. Να �ρησιμ�π�ιείτε τη μνήμη USB σύμφωνα με τ�υς 
>ρ�υς της σύμ�ασης. Δια�άστε τ� Εγ�ειρίδι� κατ>��υ της 
μνήμης USB πρ�σεκτικά και στ� σύν�λ> τ�υ. 

• Απ�φεύγετε τη �ρήση ή την απ�θήκευση στα παρακάτω 
μέρη:

�π�υδήπ�τε μέσα στ� αυτ�κίνητ� π�υ εκτίθεται άμεσα 
στις ηλιακές ακτίνες ή σε υψηλές θερμ�κρασίες.
�π�υδήπ�τε υπάρ�ει πιθαν>τητα παρ�υσίας υψηλής 
υγρασίας ή δια�ρωτικών υλικών.

• Σταθερ�π�ιήστε τη μνήμη USB σε θέση π�υ δεν 
δυσ�εραίνει την �δήγηση.

• Η μνήμη USB μπ�ρεί να μην λειτ�υργεί σωστά σε υψηλές 
ή �αμηλές θερμ�κρασίες.

• �ρησιμ�π�ιείτε μ>ν� πιστ�π�ιημένες μνήμες USB. 
Σημειώστε >τι ακ>μη και �ι πιστ�π�ιημένες μνήμες USB 
μπ�ρεί να μην λειτ�υργ�ύν σωστά ανάλ�γα με τ�ν τύπ� 
τ�υς ή την κατάστασή τ�υς.

• Ανάλ�γα με τις ρυθμίσεις τ�υ τύπ�υ της μνήμης USB, της 
κατάστασης της μνήμης ή τ�υ λ�γισμικ�ύ κωδικ�π�ίησης, 
η μ�νάδα μπ�ρεί να μην αναπαράγει ή να μην απεικ�νί"ει 
τις πληρ�φ�ρίες σωστά.

• Αρ�εία με πρ�στασία DRM (Digital Rights Management) 
δεν μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν σε αυτήν την μ�νάδα. 
Αυτά περιλαμ�άν�υν διαμ�ρφωμένα αρ�εία AAC π�υ 
αγ�ρά"�νται απ> τ� κατάστημα iTunes και WMA ή άλλα 
αρ�εία με κάπ�ια μ�ρφή πρ�στασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων.

• Ίσως απαιτηθεί κάπ�ι�ς �ρ>ν�ς για να ;εκινήσει η 
αναπαραγωγή απ> μνήμη USB. Αν υπάρ�ει κάπ�ι� αρ�εί� 
στη μνήμη USB π�υ δεν είναι αρ�εί� ή��υ, μπ�ρεί να 
απαιτηθεί μεγάλ� �ρ�νικ> διάστημα για την αναπαραγωγή 
ή τ�ν έλεγ�> τ�υ.

• Η μ�νάδα μπ�ρεί να αναπαράγει αρ�εία με επέκταση 
"mp3," "wma" ή "m4a".

• Μην �ρησιμ�π�ιείτε τις παραπάνω επεκτάσεις αρ�είων, 
π�υ αντιστ�ι��ύν σε η�ητικά δεδ�μένα, σε αρ�εία με 
διαφ�ρετικ> περιε�>μεν�. Τα μη η�ητικά δεδ�μένα δεν θα 
αναγνωριστ�ύν. Η αναπαραγωγή μπ�ρεί να περιλαμ�άνει 
ή�� καταστρ�φικ> για τα η�εία ή/και τ�υς ενισ�υτές.

• Συνιστάται η δημι�υργία αντιγράφων των σημαντικών 
δεδ�μένων σε έναν πρ�σωπικ> υπ�λ�γιστή.

• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ η αναπαραγωγή 
�ρίσκεται σε ε;έλι;η. Πρώτα αλλά;τε τη ρύθμιση 
SOURCE (πηγή) σε άλλη ρύθμιση, εκτ>ς απ> USB, και 
μετά αφαιρέστε τη συσκευή USB ώστε να απ�φύγετε 
πιθανή καταστρ�φή της μνήμης.

ΠΡ
Σ
�Η
Η Alpine δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση π�υ �αθ�ύν 
δεδ�μένα κλπ., ακ�μη και αν τα δεδ�μένα κλπ. �άθηκαν κατά 
τη διάρκεια �ρήσης αυτ�ύ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς.
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• Αυτ� τ� στ�ι�εί� ενσωματώνει τε�ν�λ�γία πρ�στασίας 
απ� αντιγραφή π�υ πρ�στατεύεται απ� τις ευρεσιτε�νίες 
των ΗΠΑ και άλλα πνευματικά δικαιώματα της Rovi 
Corporation. Απαγ�ρεύ�νται � αντίστρ�φ�ς σ�εδιασμ�ς 
και η απ�συναρμ�λ�γηση.

• Κατασκευάστηκε με άδεια απ� την Dolby Laboratories. Η 
�ν�μασία Dolby και τ� σύμ&�λ� με τ� διπλ� D είναι 
εμπ�ρικά σήματα της Dolby Laboratories.

• Η �ν�μασία Windows Media και τ� λ�γ�τυπ� των 
Windows είναι εμπ�ρικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα 
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Π�λιτείες ή/και 
σε άλλες �ώρες.

• �ι �ν�μασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 
touch και iTunes είναι εμπ�ρικά σήματα της Apple Inc., 
κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες �ώρες.

• Με την ένδει#η "Made for iPod" και "Made for iPhone", 
επισημαίνεται �τι ένα ηλεκτρ�νικ� ε#άρτημα έ�ει 
σ�εδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone αντίστ�ι�α 
και έ�ει πιστ�π�ιηθεί απ� τ�ν κατασκευαστή τ�υ �τι 
πληρ�ί τις πρ�διαγραφές επιδ�σεων της Apple. Η Apple 
δεν ευθύνεται για τη λειτ�υργία αυτής της συσκευής ή για 
τη συμμ�ρφωσή της με ν�μικές πρ�διαγραφές και 
πρ�διαγραφές ασφαλείας. Λά&ετε υπ�ψη �τι η �ρήση 
αυτ�ύ τ�υ α#εσ�υάρ με τ� iPod ή τ� iPhone ενδέ�εται να 
επηρεάσει τις επιδ�σεις της ασύρματης λειτ�υργίας.

• © 2010 Nokia. Με την επιφύλα#η παντ�ς δικαιώματ�ς. �ι 
�ν�μασίες Nokia και Works with Nokia είναι εμπ�ρικά 
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

• �ι �ν�μασίες DivX®, DivX Certified® και τα σ�ετικά 
λ�γ�τυπα είναι εμπ�ρικά σήματα της Rovi Corporation ή 
των θυγατρικών εταιρειών της και �ρησιμ�π�ι�ύνται 
κατ�πιν αδείας.

• Τ� λεκτικ� σήμα και τ� λ�γ�τυπ� BLUETOOTH® είναι 
σήματα κατατεθέντα, π�υ απ�τελ�ύν ιδι�κτησία της 
Bluetooth SIG, Inc. και κάθε �ρήση των σημάτων αυτών 
απ� την Alpine Electronics, Inc. διέπεται απ� άδεια 
παρα�ώρησης �ρήσης.

• "Η τε�ν�λ�γία κωδικ�π�ίησης ή�ων MPEG Layer-3 
παρέ�εται με άδεια �ρήσης απ� την Fraunhofer IIS and 
Thomson".

• "Η παρ��ή τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς αυτ�ύ συν�δεύεται μ�ν� απ� 
άδεια για ιδιωτική, μη-εμπ�ρική �ρήση και δεν 
συν�δεύεται απ� άδεια �ρήσης, �ύτε υπ�ν�είται κάπ�ι� 
δικαίωμα �ρήσης, τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς αυτ�ύ για �π�ιαδήπ�τε 
εμπ�ρική (π.�. κερδ�σκ�πική) εκπ�μπή σε πραγματικ� 
�ρ�ν� (επίγεια, δ�ρυφ�ρική, καλωδιακή ή/και άλλ�υ 
μέσ�υ), εκπ�μπή /αναπαραγωγή με τ� Internet, τα τ�πικά 
εσωτερικά δίκτυα (intranet) ή/και άλλα δίκτυα ή άλλα 
συστήματα διαν�μής ηλεκτρ�νικ�ύ περιε��μέν�υ, �πως 
εφαρμ�γές αναπαραγωγής ή��υ επί πληρωμή ή κατ' 
εντ�λήν. Απαιτείται ανε#άρτητη άδεια για τέτ�ια �ρήση. 
Για λεπτ�μέρειες, επισκεφτείτε τ�ν δικτυακ� τ�π� 
http://www.mp3licensing.com"

©1993-2011 NAVTEQ. Με την επιφύλα#η παντ�ς 
δικαιώματ�ς.
Μερίδι� πνευματικών δικαιωμάτων ©2011, Microsoft 
Corporation. Με την επιφύλα#η παντ�ς δικαιώματ�ς.
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Αυτ�ματη αλλαγή ρυθμίσεων �ρήστη

Στ� INE-W920R/INE-W928R μπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε έως δύ� �ρήστες.
Κάθε �ρήστης μπ�ρεί να ρυθμίσεις τις δικές τ�υ πρ�σωπικές παραμέτρ�υς.
Κατα�ωρώντας την αντίστ�ι�η συσκευή BLUETOOTH κάθε �ρήστη στη μ�νάδα, θα είναι δυνατή η αυτ>ματη αναγνώριση τ�υ 
εκάστ�τε �ρήστη.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με την κατα�ώρηση μιας συσκευής BLUETOOTH, ανατρέ#τε στην εν�τητα "Κατα�ώρηση �ρήστη" 
(σελίδα 23).

• Αν � )ρήστης 2 αναγνωριστεί ενώ � )ρήστης 1 �ρησιμ�π�ιεί τ� σύστημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επι&ε&αίωσης.
• Αν δεν έ�ει κατα�ωρηθεί συσκευή BLUETOOTH ή αν θέλετε να αλλά#ετε τ�υς �ρήστες �ειρ�κίνητα, μπ�ρείτε να τ�υς αλλά#ετε 

πατώντας και κρατώντας πατημέν� τ�υ κ�υμπί  (My Favorites).
• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ� π�ιες ρυθμίσεις επηρεά%�νται απ� την αλλαγή των �ρηστών, ανατρέ#τε στην εν�τητα "Ρυθμίσεις 

κατά την αλλαγή �ρηστών" (σελίδα 27).

Αγαπημένα

Μπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε έως και �κτώ Αγαπημένα ως πλήκτρα συντ>μευσης για κάθε κατα�ωρημέν� �ρήστη.
Για τη διευκ>λυνσή σας, μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε τις λειτ�υργίες π�υ �ρησιμ�π�ιείτε συ�νά και τις εύ�ρηστες λειτ�υργίες.

Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ>π� κατα�ώρησης ή πρ�σθήκης Αγαπημένων, τ�ν τρ>π� αλλαγής τ�υ �ν>ματ�ς κλπ., ανατρέ;τε στην 
εν>τητα "�ρήση των Αγαπημένων" (σελίδα 23).

�αρακτηριστικά

�ρήστης 1

�ρήστης 2

�ρήστης 1 �ρήστης 2

�ρήστης 1 �ρήστης 2
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Εύκ�λη ρύθμιση ή��υ με @άση τ�ν τύπ� αυτ�κινήτ�υ (i-Personalize)

Αυτή η λειτ�υργία σάς επιτρέπει να �ρί"ετε και να αναπαράγετε τ� καλύτερ� δυνατ> περι�άλλ�ν ή��υ για τ� περι�άλλ�ν τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ σας.
Στη μ�νάδα, επιλέ;τε και �ρίστε την κατηγ�ρία τ�υ αυτ�κινήτ�υ/τη θέση τ�υ τιμ�νι�ύ/τ�ν τύπ� τ�υ η�εί�υ και τ� μέγεθ�ς/τ� υλικ> τ�υ 
καθίσματ�ς.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ>π� ρύθμιση των παραμέτρων, ανατρέ;τε στην εν>τητα "Ή��ς car by car" (σελίδα 26).

Παράδειγμα απεικ�νισης μετά την �λ�κλήρωση της ρύθμισης

Σ�ετικά με τη Διπλή �θ�νη

Αν θέλετε να εμφανίσετε την �θ>νη αναπαραγωγής μ�υσικής ενώ παράλληλα εμφανί"�νται �δηγίες δρ�μ�λ�γί�υ κλπ., μπ�ρείτε να 
εμφανίσετε τις �θ>νες Πλ�ήγησης και Ή��υ/Εικ>νας ταυτ>�ρ�να.

*1 Κατά την αναπαραγωγή &ίντε�, �ι επιλ�γές [Διπλ� Εύρ�ς], [Dual Full] και [Πλήρη εικ�να] εμφανί%�νται στην �θ�νη, για να 
επιλέ#ετε τ� μέγεθ�ς της �θ�νης. Για λεπτ�μέρειες, ανατρέ#τε στην εν�τητα "Αλλαγή εμφάνισης Διπλής �θ�νης" (σελίδα 28).

Πλήρης �θ�νη Εικ�νας/Ή��υ

Πλήρης �θ�νη πλ�ήγησης

Διπλή �θ�νη

Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

Πιέστε τ� *1

Πιέστε τ� 

Πατήστε τ� κ�υμπί  (MAP).

Πιέστε τ� τμήμα �θ�νης Πλ�ήγησης.

ή

ή
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Μπ�ρείτε να αλλά;ετε τη δε;ιά και την αριστερή �θ>νη με μεταφ�ρά και απ>θεση.
Για να αλλά;ετε τις �θ>νες, πιέστε τ� κέντρ� της �θ>νης π�υ θέλετε να μετακινήσετε και σύρετέ την στην επιθυμητή θέση πρ���λής. �ι 
�θ>νες θα αλλά;�υν θέση >ταν σηκώσετε τ� δάκτυλ> σας.

Θέση εμφάνισης Διπλής �θ�νης
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Λίστα παρελκ�μένων
• INE-W920R/INE-W928R.....................................................1
• Καλώδι� τρ�φ�δ�σίας ......................................................1
• Βίδα κεφαλής φλας (M5×8) (INE-W920R μ�ν�)..............6
• Βίδα (M5×8)........................................................................8
• Κεραία GPS ........................................................................1
• Πλαίσι� στερέωσης κεραίας.............................................1
• Σφιγκτήρας καλωδί�υ .......................................................3
• Καλώδι� AUX/PRE OUT.....................................................1
• Καλώδι� κάμερας ..............................................................1
• Καλώδι� πρ�έκτασης USB ...............................................1
• Μικρ�φων�.........................................................................1
• Κάλυμμα στερέωσης (INE-W920R μ�ν�).........................1
• Πρ�σ�ψη (INE-W920R μ�ν�) ............................................1
• Κλειδί υπ�στηρίγματ�ς (INE-W920R μ�ν�) ....................2
• Ελαστικ� κάλυμμα (INE-W920R μ�ν�).............................1
• Ε(αγωνικ� μπ�υλ�νι (INE-W920R μ�ν�) .........................1
• Θήκη μεταφ�ράς (INE-W920R μ�ν�)...............................1
• Πρ�στατευτικ� μα(ιλαράκι (INE-W928R μ�ν�) ..............1
• Εγ�ειρίδι� κατ���υ ....................................................1 σετ

�ρήστες τ�υ INE-W928R
Για να εγκαταστήσετε τ� INE-W928R, ανατρέ;τε στ� εγ�ειρίδι� 
τ� �π�ί� περιλαμ�άνεται στ� κιτ εγκατάστασης π�υ πωλείται 
;ε�ωριστά για κάθε τύπ� αυτ�κινήτ�υ.

Θέση �ειριστηρίων

Κ�υμπί  (Απελευθέρωση)
�ρησιμ�π�ιήστε τ� κ�υμπί αυτ� για να αφαιρέσετε την 
πρ�σ�ψη.

Αισθητήρας τηλε�ειρισμ�ύ
Θέστε τ�ν π�μπ� τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ πρ�ς τ�ν 
αισθητήρα τηλε�ειρισμ�ύ μέσα σε εμ%έλεια 2 μέτρων.

Κ�υμπί  (My Favorites)
Η �θ�νη Αγαπημένων εμφανίKεται για τ�ν 
κατα�ωρημέν� �ρήστη 1.
Πατήστε και κρατήστε πατημέν� αυτ� τ� κ�υμπί για 
τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα, για να αλλά(ετε στ�ν 
�ρήστη 2.

Κ�υμπί  (MAP)
ΕμφανίKει την �θ�νη �άρτη πλ�ήγησης.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τις λειτ�υργίες 
πλ�ήγησης, ανατρέ(τε στην εν�τητα "Εγ�ειρίδι� 
�ρήσης συστήματ�ς πλ�ήγησης" στ� CD-ROM.

Κ�υμπί  (PHONE)
ΕμφανίKει την �θ�νη μεν�ύ τ�υ Τηλεφών�υ.
Yταν είναι συνδεδεμέν� ένα τηλέφων� με hands-free, 
πατήστε τ� και κρατήστε τ� πατημέν� για τ�υλά�ιστ�ν 
3 δευτερ�λεπτα, για να μετα%είτε στην �θ�νη 
ιστ�ρικ�ύ κλήσεων.
Κ�υμπί  (AUDIO)
ΕμφανίKει την �θ�νη Ή��υ/Εικ�νας. Αν η �θ�νη Ή��υ/
Εικ�νας εμφανίKεται ήδη, θα αλλά(ει στην �θ�νη 
πηγής. Πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί 
AUDIO για τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα, για να 
ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία "Ρύθμιση των στ�ι�είων 
Balance/Fader/Subwoofer".
Περιστρ�φικ�ς κωδικ�π�ιητής/MUTE/κ�υμπί C
Ρυθμίστε την ένταση γυρίK�ντας πρ�ς τα αριστερά ή δε(ιά.
Πατήστε για να ενεργ�π�ιήσετε/απενεργ�π�ιήσετε τη 
λειτ�υργία σίγασης.
Πατήστε και κρατήστε πατημέν� επί τ�υλά�ιστ�ν 3 
δευτερ�λεπτα για να απενεργ�π�ιήσετε τη μ�νάδα.
Κ�υμπί c (Ε/αγωγή)
Αφαίρεση δίσκ�υ.
Υπ�δ��ή δίσκ�υ

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ� διακ�πτη RESET, ανατρέ#τε 
στην εν�τητα "Πρώτη εκκίνηση τ�υ συστήματ�ς" (σελίδα 20).

Ενεργ�π�ίηση/Απενεργ�π�ίηση 
της τρ�φ�δ�σίας
Μερικές απ> τις λειτ�υργίες της μ�νάδας αυτής δεν μπ�ρ�ύν να 
εκτελεστ�ύν, ενώ τ� >�ημα �ρίσκεται σε κίνηση. Βε�αιωθείτε >τι 
έ�ετε σταματήσει τ� >�ημα σε ασφαλή θέση και τρα�ή;τε τ� 
�ειρ>φρεν� πρ�τ�ύ επι�ειρήσετε τ�υς �ειρισμ�ύς αυτ�ύς.

1 Γυρίστε τη μίQα στη θέση ACC ή ON (Ενεργ�π�ίηση).
Τ� σύστημα ενεργ�π�ιείται.
• ^ταν ενεργ�π�ιηθεί, τ� σύστημα θα εμφανίσει την τελευταία 

επιλ�γή �θ�νης π�υ εμφανίστηκε πριν την απενεργ�π�ίηση 
της μί%ας. Για παράδειγμα, αν η συσκευή είναι στην επιλ�γή 
ραδι�φών�υ �ταν απενεργ�π�ιείται η έναρ#η, θα παραμείνει 
στην επιλ�γή ραδι�φών�υ �ταν ενεργ�π�ιηθεί #ανά η μί%α.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ�ν Περιστρ�φικ� 
κωδικ�π�ιητή για τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα για 
να απενεργ�π�ιήστε τη μ�νάδα.

• Η μ�νάδα μπ�ρεί να ενεργ�π�ιηθεί με τ� πάτημα 
�π�ι�υδήπ�τε κ�υμπι�ύ εκτ�ς απ� τ�  (Απελευθέρωση).

• Τ� INE-W920R είναι μια συσκευή ακρι&είας. Πρ�σεκτικ�ς 
�ειρισμ�ς της συσκευής θα σας ε#ασφαλίσει λειτ�υργία �ωρίς 
πρ�&λήματα για �ρ�νια.

Έναρ/η

Για τ� INE-W920R

Πρ�αιρετικ� Πλαίσι� Διασύνδεσης Τηλε�ειριστηρί�υ
Μπ�ρείτε να �ειριστείτε τη μ�νάδα �ρησιμ�π�ιώντας τα 
δευτερεύ�ντα �ειριστήρια ραδι�φών�υ τ�υ ��ήματ�ς. 
Απαιτείται Πλαίσι� Διασύνδεσης Τηλε�ειριστηρί�υ της 
Alpine (πρ�αιρετικ>). Για λεπτ�μέρειες, επικ�ινωνήστε με τ�ν 
εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine.

Μπ�ρεί να ρυθμιστεί με Τηλε�ειριστήρι�
Αυτή η συσκευή μπ�ρεί να ρυθμιστεί με πρ�αιρετικ> 
τηλε�ειριστήρι� της Alpine. Για λεπτ�μέρειες, συμ��υλευθείτε 
τ�ν δικ> σας εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine. Θέστε τ�ν 
π�μπ> τ�υ πρ�αιρετικ�ύ τηλε�ειριστηρί�υ πρ�ς τ�ν 
αισθητήρα τηλε�ειριστηρί�υ.

Πληρ�φ�ρίες για τις περιγραφές των πλήκτρων π�υ 
�ρησιμ�π�ι�ύνται στ� Εγ�ειρίδι� κατ���υ
Τα κ�υμπιά π�υ %ρίσκ�νται στην πρ�σ�ψη της μ�νάδας 
παρ�υσιάK�νται με έντ�ν�υς �αρακτήρες (π.�.  (My 
Favorites)). Τα κ�υμπιά π�υ %ρίσκ�νται στην ένδει(η 
�θ�νης αφής παρ�υσιάK�νται με έντ�να γράμματα μέσα 
σε αγκύλες, [ ] (π�. [ ]).
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Ενεργ�π�ίηση τ�υ Συστήματ�ς

Μα"ί με τ� σύστημα της Alpine, θα εμφανιστεί αυτ>ματα η �θ>νη 
έναρ;ης, >ταν η μί"α γυρίσει στ� ACC ή ON (Ενεργ�π�ίηση).

1 ^ταν τ� σύστημα �ρησιμ�π�ιείται για πρώτη φ�ρά, 
εμφανίQεται τ� μεν�ύ επιλ�γής γλώσσας. Υπάρ��υν 
21 γλώσσες απ� τις �π�ίες μπ�ρείτε να διαλέ/ετε. 
Πιέστε [ ] ή [ ] για να κυλήσετε τη λίστα και 
έπειτα Πιέστε την επιθυμητή γλώσσα.

• Μπ�ρείτε επίσης να κινηθείτε στις λίστες αγγί%�ντας και 
σύρ�ντας τ� δάκτυλ� σας πάνω και κάτω.

2 Πιέστε τ� [OK].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ραδι�φών�υ.

• Μερικές απ� τις λειτ�υργίες της μ�νάδας αυτής δεν μπ�ρ�ύν 
να εκτελεστ�ύν, ενώ τ� ��ημα &ρίσκεται σε κίνηση. 
Βε&αιωθείτε �τι έ�ετε σταματήσει τ� ��ημα σε ασφαλή θέση 
και τρα&ή#τε τ� �ειρ�φρεν� πρ�τ�ύ επι�ειρήσετε τ�υς 
�ειρισμ�ύς αυτ�ύς.

Απ�σπαση και πρ�σάρτηση της 
πρ�σ�ψης

Απ�σπαση

1 Απενεργ�π�ιήστε τη μ�νάδα.

2 Πιέστε τ�  (Απελευθέρωση) στην επάνω αριστερή 
πλευρά μέ�ρι να απελευθερωθεί η πρ�σ�ψη.

3 Πιάστε την επάνω πλευρά της πρ�σ�ψης και 
τρα@ή/τε την πρ�ς τα έ/ω.

* Για την πρ�στασία της πρ�σ�ψης, τ�π�θετήστε την στην 
παρε��μενη θήκη μεταφ�ράς.

• Η πρ�σ�ψη μπ�ρεί να %εσταθεί απ� την καν�νική �ρήση 
(ιδιαίτερα �ι ακρ�δέκτες συνδετήρες στ� πίσω μέρ�ς της 
πρ�σ�ψης.) Αυτ� δεν είναι ένδει#η δυσλειτ�υργίας.

Πρ�σάρτηση

1 Εισαγάγετε την πάνω πλευρά της πρ�σ�ψης στην 
κύρια μ�νάδα.

2 Πιέστε την πάνω πλευρά της πρ�σ�ψης μέ�ρι να 
κλειδώσει σταθερά μέσα στην κύρια μ�νάδα.

• Πριν πρ�σαρτήσετε την πρ�σ�ψη, &ε&αιώστε �τι δεν έ��υν 
επικαθίσει ρύπ�ι ή σκ�νη στ�υς ακρ�δέκτες και �τι δεν 
υπάρ�ει κάπ�ι� #έν� αντικείμεν� μετα#ύ της πρ�σ�ψης και 
της κύριας μ�νάδας.

• Πρ�σαρτήστε την πρ�σ�ψη με πρ�σ��ή. Κρατήστε την 
πρ�σ�ψη απ� τις άκρες έτσι ώστε να μην πατήσετε κ�υμπιά 
κατά λάθ�ς.

θήκη 
μεταφ�ράς*

Πρ�σ��ή
• Πρ�σέ�ετε να μην φθείρετε την άκρη της 

Πρ�σ�ψης κατά την απ�σπαση ή την πρ�σάρτηση.
• Μην ασκείτε υπερ@�λική δύναμη στην Πρ�σ�ψη 

και μην την πιάνετε @ίαια κατά την απ�σπαση, την 
πρ�σάρτηση ή τη μεταφ�ρά.

• Πρ�σέ�ετε να μην σκ�ντάψετε στην Πρ�σ�ψη 
κατά τη μεταφ�ρά.

• Μην �τυπάτε την Πρ�σ�ψη, ώστε να μην σπάσει 
και να μην καταστραφεί μετά απ� την αφαίρεση.

• Πρ�σέ�ετε να μην τραυματιστείτε απ� κάπ�ι� 
σπασμέν� τμήμα της Πρ�σ�ψης.

• Κρατήστε την Πρ�σ�ψη μακριά απ� παιδιά μετά 
την αφαίρεση, για να απ�φύγετε τ� ενδε��μεν� να 
τη @άλ�υν στ� στ�μα τ�υς.

• Κατά την πρ�σάρτηση της Πρ�σ�ψης, 
απενεργ�π�ιήστε τη μ�νάδα και πρ�σέ/τε να μην 
τραυματιστείτε στις γωνίες της.

a

b
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Πρώτη εκκίνηση τ�υ συστήματ�ς

Φρ�ντίστε να πιέσετε τ�ν διακ>πτη ΕΠΑΝΑΦ�ΡΑΣ >ταν 
�ρησιμ�π�ιήσετε για πρώτη φ�ρά τη συσκευή, αφ�ύ αλλά;ετε τη 
μπαταρία τ�υ αυτ�κινήτ�υ, κλπ.

1 Απενεργ�π�ιήστε τη μ�νάδα. 

2 Πατήστε τ�  (Απελευθέρωση) για να αφαιρέσετε 
την πρ�σ�ψη.

3 Πατήστε τ� διακ�πτη ΕΠΑΝΑΦ
ΡΑΣ με τη μύτη 
εν�ς στυλ� διαρκείας ή με ένα παρ�μ�ι� μυτερ� 
αντικείμεν�.

* Η κάρτα μνήμης microSD δεν υπ�στηρί%ει αναπαραγωγή 
μ�υσικής/&ίντε�.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� �ρήσης καρτών μνήμης 
microSD, ανατρέ#τε στ� "Εγ�ειρίδι� �ρήσης συστήματ�ς 
πλ�ήγησης" στ� παρε��μεν� CD-ROM.

Εισαγωγή/Ε/αγωγή δίσκ�υ

1 Εισάγετε τ�ν δίσκ� με την πλευρά της ετικέτας 
πρ�ς τα πάνω.

Yταν εισαγάγετε τ� δίσκ� μέ�ρι ένα σημεί�, η μ�νάδα 
τ�ν τρα%άει μέσα αυτ�ματα. Η μ�νάδα αρ�ίKει την 
αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ.

• Μην αγγί%ετε την επιφάνεια τ�υ δίσκ�υ απευθείας με τα 
δάκτυλά σας.

• Πριν απ� την τ�π�θέτηση ή την αφαίρεση τ�υ δίσκ�υ, να 
γυρνάτε πάντα τη μί%α στη θέση ACC ή ON (ενεργ�π�ίηση). 
Δεν μπ�ρείτε να αφαιρέσετε ή να τ�π�θετήσετε έναν δίσκ� με 
τη μί%α στη θέση OFF (απενεργ�π�ίηση).

1 Πατήστε τ�  (Ε/αγωγή).
Yταν ε(α�θεί μέρ�ς τ�υ δίσκ�υ, %γάλτε τ�ν.

• Αν δεν είναι δυνατή η ε#αγωγή τ�υ δίσκ�υ με τ� πάτημα τ�υ 
, πατήστε τ�  #ανά και κρατήστε τ� πατημέν� για 

τ�υλά�ιστ�ν 5 δευτερ�λεπτα.

Ρύθμιση της έντασης

Περιστρέψτε τ�ν Περιστρ�φικ� κωδικ�π�ιητή μέ�ρις 
�τ�υ επιτύ�ετε την επιθυμητή ένταση ή��υ.
Ένταση: 0 - 35

Γρήγ�ρη μείωση της έντασης

Η ενεργ�π�ίηση της λειτ�υργίας Σίγασης ή��υ θα ελαττώσει 
αυτ>ματα τ� επίπεδ� της έντασης κατά 20 dB.

1 Πιέστε τ�ν Περιστρ�φικ� κωδικ�π�ιητή για να 
ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία ΣΙΓΑΣΗΣ.
Τ� επίπεδ� έντασης τ�υ ή��υ μειώνεται κατά περίπ�υ 
20 dB.

2 Πατώντας /ανά τ�ν Περιστρ�φικ� κωδικ�π�ιητή θα 
γίνει επαναφ�ρά τ�υ ή��υ στ� πρ�ηγ�ύμεν� 
επίπεδ�.

Εισαγωγή τ�υ Δίσκ�υ

Αφαίρεση τ�υ Δίσκ�υ

Διακ�πτης ΕΠΑΝΑΦ
ΡΑΣ

Υπ�δ��ή κάρτας μνήμης microSD*

Υπ�δ��ή 
δίσκ�υ
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Θέση �ειριστηρίων

Κ�υμπί c (Ε/αγωγή)
Κ�υμπί / (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ)
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση τ�υ ή��υ.
Κ�υμπί ΣΙΓΑΣΗΣ
Πατήστε για να ενεργ�π�ιήσετε/απενεργ�π�ιήσετε τη 
λειτ�υργία σίγασης.
Πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί ΣΙΓΑΣΗΣ για 
τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα, για να ενεργ�π�ιήσετε 
τη λειτ�υργία "Ρύθμιση των στ�ι�είων Balance/Fader/
Subwoofer".
Κ�υμπί  (AUDIO)
ΕμφανίKει την �θ�νη Ή��υ/Εικ�νας. Αν η �θ�νη Ή��υ/
Εικ�νας εμφανίKεται ήδη, θα αλλά(ει στην �θ�νη πηγής. 
Πατήστε και κρατήστε πατημέν� επί τ�υλά�ιστ�ν 3 
δευτερ�λεπτα για να απενεργ�π�ιήσετε τη μ�νάδα.
Κ�υμπί  (MAP)
ΕμφανίKει την �θ�νη �άρτη πλ�ήγησης.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τις λειτ�υργίες 
πλ�ήγησης, ανατρέ(τε στην εν�τητα "Εγ�ειρίδι� 
�ρήσης συστήματ�ς πλ�ήγησης" στ� CD-ROM.
Κ�υμπί  (PHONE)
ΕμφανίKει την �θ�νη μεν�ύ τ�υ Τηλεφών�υ.
Yταν είναι συνδεδεμέν� ένα τηλέφων� με hands-free, 
πατήστε τ� και κρατήστε τ� πατημέν� για τ�υλά�ιστ�ν 
3 δευτερ�λεπτα, για να μετα%είτε στην �θ�νη 
ιστ�ρικ�ύ κλήσεων.
Κ�υμπί  (My Favorites)
Η �θ�νη Αγαπημένων εμφανίKεται για τ�ν 
κατα�ωρημέν� �ρήστη 1.
Πατήστε και κρατήστε πατημέν� αυτ� τ� κ�υμπί για 
τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα, για να αλλά(ετε στ�ν �ρήστη 2.
Διακ�πτης ΕΠΑΝΑΦ
ΡΑΣ
Τ� σύστημα αυτής της συσκευής έ�ει επαναρρυθμιστεί.
Αισθητήρας τηλε�ειρισμ�ύ
Θέστε τ�ν π�μπ� τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ πρ�ς τ�ν 
αισθητήρα τηλε�ειρισμ�ύ μέσα σε εμ%έλεια 2 μέτρων.

Ενεργ�π�ίηση/Απενεργ�π�ίηση 
της τρ�φ�δ�σίας

Μερικές απ> τις λειτ�υργίες της μ�νάδας αυτής δεν μπ�ρ�ύν να 
εκτελεστ�ύν, ενώ τ� >�ημα �ρίσκεται σε κίνηση. Βε�αιωθείτε >τι 
έ�ετε σταματήσει τ� >�ημα σε ασφαλή θέση και τρα�ή;τε τ� 
�ειρ>φρεν� πρ�τ�ύ επι�ειρήσετε τ�υς �ειρισμ�ύς αυτ�ύς.

1 Γυρίστε τη μίQα στη θέση ACC ή ON (Ενεργ�π�ίηση).
Τ� σύστημα ενεργ�π�ιείται.
• ^ταν ενεργ�π�ιηθεί, τ� σύστημα θα εμφανίσει την 

τελευταία επιλ�γή �θ�νης π�υ εμφανίστηκε πριν την 
απενεργ�π�ίηση της μί%ας. Για παράδειγμα, αν η 
συσκευή είναι στην επιλ�γή ραδι�φών�υ �ταν 
απενεργ�π�ιείται η έναρ#η, θα παραμείνει στην επιλ�γή 
ραδι�φών�υ �ταν ενεργ�π�ιηθεί #ανά η μί%α.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί 
 (AUDIO) για τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα για να 

απενεργ�π�ιήστε τη μ�νάδα.

• Η μ�νάδα μπ�ρεί να ενεργ�π�ιηθεί εάν πιέσετε �π�ι�δήπ�τε 
κ�υμπί.

• Τ� INE-W928R είναι μια συσκευή ακρι&είας. Πρ�σεκτικ�ς 
�ειρισμ�ς της συσκευής θα σας ε#ασφαλίσει λειτ�υργία �ωρίς 
πρ�&λήματα για �ρ�νια.

Ενεργ�π�ίηση τ�υ Συστήματ�ς

Μα"ί με τ� σύστημα της Alpine, θα εμφανιστεί αυτ>ματα η �θ>νη 
έναρ;ης, >ταν η μί"α γυρίσει στ� ACC ή ON (Ενεργ�π�ίηση).

1 ^ταν τ� σύστημα �ρησιμ�π�ιείται για πρώτη φ�ρά, 
εμφανίQεται τ� μεν�ύ επιλ�γής γλώσσας. Υπάρ��υν 
21 γλώσσες απ� τις �π�ίες μπ�ρείτε να διαλέ/ετε. 
Πιέστε [ ] ή [ ] για να κυλήσετε τη λίστα και 
έπειτα Πιέστε την επιθυμητή γλώσσα.

• Μπ�ρείτε επίσης να κινηθείτε στις λίστες αγγί%�ντας και 
σύρ�ντας τ� δάκτυλ� σας πάνω και κάτω.

2 Πιέστε τ� [OK].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ραδι�φών�υ.

• Μερικές απ� τις λειτ�υργίες της μ�νάδας αυτής δεν μπ�ρ�ύν 
να εκτελεστ�ύν, ενώ τ� ��ημα &ρίσκεται σε κίνηση. 
Βε&αιωθείτε �τι έ�ετε σταματήσει τ� ��ημα σε ασφαλή θέση 
και τρα&ή#τε τ� �ειρ�φρεν� πρ�τ�ύ επι�ειρήσετε τ�υς 
�ειρισμ�ύς αυτ�ύς.

Για τ� INE-W928R

Πρ�αιρετικ� Πλαίσι� Διασύνδεσης Τηλε�ειριστηρί�υ
Μπ�ρείτε να �ειριστείτε τη μ�νάδα �ρησιμ�π�ιώντας τα 
δευτερεύ�ντα �ειριστήρια ραδι�φών�υ τ�υ ��ήματ�ς. 
Απαιτείται Πλαίσι� Διασύνδεσης Τηλε�ειριστηρί�υ της 
Alpine (πρ�αιρετικ>). Για λεπτ�μέρειες, επικ�ινωνήστε με τ�ν 
εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine.

Μπ�ρεί να ρυθμιστεί με Τηλε�ειριστήρι�
Αυτή η συσκευή μπ�ρεί να ρυθμιστεί με πρ�αιρετικ> 
τηλε�ειριστήρι� της Alpine. Για λεπτ�μέρειες, συμ��υλευθείτε 
τ�ν δικ> σας εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine. Θέστε τ�ν 
π�μπ> τ�υ πρ�αιρετικ�ύ τηλε�ειριστηρί�υ πρ�ς τ�ν 
αισθητήρα τηλε�ειριστηρί�υ.

Πληρ�φ�ρίες για τις περιγραφές των πλήκτρων π�υ 
�ρησιμ�π�ι�ύνται στ� Εγ�ειρίδι� κατ���υ
Τα κ�υμπιά π�υ %ρίσκ�νται στην πρ�σ�ψη της μ�νάδας 
παρ�υσιάK�νται με έντ�ν�υς �αρακτήρες (π.�.  (My 
Favorites)). Τα κ�υμπιά π�υ %ρίσκ�νται στην ένδει(η 
�θ�νης αφής παρ�υσιάK�νται με έντ�να γράμματα μέσα 
σε αγκύλες, [ ] (π�. [ ]).
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Πρώτη εκκίνηση τ�υ συστήματ�ς

Φρ�ντίστε να πιέσετε τ�ν διακ>πτη ΕΠΑΝΑΦ�ΡΑΣ >ταν 
�ρησιμ�π�ιήσετε για πρώτη φ�ρά τη συσκευή, αφ�ύ αλλά;ετε τη 
μπαταρία τ�υ αυτ�κινήτ�υ, κλπ.

1 Απενεργ�π�ιήστε τη μ�νάδα.

2 Πατήστε τ�ν διακ�πτη ΕΠΑΝΑΦ
ΡΑΣ με ένα στυλ� 
ή παρ�μ�ι� αι�μηρ� αντικείμεν�.

Εισαγωγή/Ε/αγωγή δίσκ�υ

1 Πατήστε τ� c (Ε/αγωγή).
ΕμφανίKεται η �θ�νη Άν�ιγμα/Κλίση.

2 Πιέστε [Open].

3 Εισάγετε τ�ν δίσκ� με την πλευρά της ετικέτας 
πρ�ς τα πάνω.

Εισάγετε τ�ν δίσκ� μέ�ρι να τρα%η�τεί αυτ�ματα μέσα 
στη συσκευή. Η μ�νάδα αρ�ίKει την αναπαραγωγή τ�υ 
δίσκ�υ.

* Η κάρτα μνήμης SD δεν υπ�στηρί%ει αναπαραγωγή μ�υσικής/
&ίντε�.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� �ρήσης καρτών μνήμης 
SD, ανατρέ#τε στ� "Εγ�ειρίδι� �ρήσης συστήματ�ς 
πλ�ήγησης" στ� παρε��μεν� CD-ROM.

1 Πατήστε τ� c (Ε/αγωγή).
ΕμφανίKεται η �θ�νη Άν�ιγμα/Κλίση.

2 Πιέστε τ� [c Disc].
Θα αν�ί(ει η �θ�νη. Κατ�πιν � δίσκ�ς ε(άγεται.
Yταν ε(α�θεί μέρ�ς τ�υ δίσκ�υ, %γάλτε τ�ν.

3 Πιέστε τ� [Close] ή πιέστε τ� c (Ε/αγωγή).

• Αν � δίσκ�ς δεν ε#άγεται πιέ%�ντας τ� [c Disc], πατήστε και 
κρατήστε πατημέν� τ� c (Ε#αγωγή) για τ�υλά�ιστ�ν 5 
δευτερ�λεπτα.

• Μην ταρακ�υνάτε την �θ�νη �ταν είναι αν�ικτ� καθώς μπ�ρεί 
να �δηγήσει σε δυσλειτ�υργία της συσκευής.

• Η �θ�νη σταματάει στην πρ�καθ�ρισμένη γωνία κλίσης 
καθώς κλείνει.

Ρύθμιση της γωνίας πρ�@�λής της 
�θ�νης

Ρυθμίστε την γωνία της �θ>νης για καλύτερη �ρατ>τητα.

1 Πατήστε τ� c (Ε/αγωγή).
ΕμφανίKεται η �θ�νη Άν�ιγμα/Κλίση.

2 Πιέστε τ� [ Up] ή τ� [ Down] τ�υ "Κλίση" για να 
πρ�σαρμ�σετε την επιθυμητή γωνία της �θ�νης.
Η γωνία της �θ�νης μπ�ρεί να ρυθμιστεί σε 5 σκάλες.

3 Πιέστε [ ] για να επιστρέψετε στην καν�νική 
επιλ�γή.

• Τ� �ρώμα της �θ�νης π�ικίλει ανάλ�γα με τη γωνία απ� την 
�π�ία την κ�ιτά%ετε. Ρυθμίστε τη γωνία της �θ�νης στην 
καλύτερη θέση θέασης.

• Αν η τάση της μπαταρίας τ�υ ��ήματ�ς είναι �αμηλή, η �θ�νη 
ενδέ�εται να ανα&�σ&ήνει �ταν αλλα�θεί η γωνία της �θ�νης. 
Αυτ� δεν απ�τελεί ένδει#η δυσλειτ�υργίας.

Ρύθμιση της έντασης

Πρ�σαρμ�στε την ένταση ή��υ πατώντας  ή .
Η ένταση ή��υ μειώνεται/αυ(άνεται συνε�ώς πατώντας 
παρατεταμένα  ή .
Ένταση: 0 - 35

Γρήγ�ρη μείωση της έντασης

Η ενεργ�π�ίηση της λειτ�υργίας Σίγασης ή��υ θα ελαττώσει 
αυτ>ματα τ� επίπεδ� της έντασης κατά 20 dB.

1 Πιέστε τ� κ�υμπί ΣΙΓΑΣΗΣ για να ενεργ�π�ιήσετε τη 
λειτ�υργία ΣΙΓΑΣΗΣ.
Τ� επίπεδ� έντασης τ�υ ή��υ μειώνεται κατά περίπ�υ 
20 dB.

2 ΠιέQ�ντας και πάλι τ� κ�υμπί ΣΙΓΑΣΗΣ γίνεται 
επαναφ�ρά τ�υ ή��υ στ� πρ�ηγ�ύμεν� επίπεδ� 
έντασης.

Εισαγωγή τ�υ Δίσκ�υ

Αφαίρεση τ�υ Δίσκ�υ

Διακ�πτης ΕΠΑΝΑΦ
ΡΑΣ

Υπ�δ��ή 
κάρτας 
μνήμης SD*

Υπ�δ��ή δίσκ�υ

ΠΡ�Σ��Η
Διατηρείτε τα �έρια σας (ή άλλα αντικείμενα) μακριά απ� 
την �θ�νη κατά τ� άν�ιγμα ή τ� κλείσιμ� της �θ�νης για να 
απ�φύγετε %ημιές ή τραυματισμ�ύς. Τ� πίσω μέρ�ς της 
�θ�νης έ�ει την τάση να γίνεται π�λύ %εστ� υπ� 
φυσι�λ�γικές συνθήκες λειτ�υργίας. Αυτ� δεν απ�τελεί 
δυσλειτ�υργία αλλά �ρειά%εται φρ�ντίδα για απ�φυγή 
παρατεταμένης επαφής με αυτ�.
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�ρήση των Αγαπημένων

Παράδειγμα απεικ�νισης της �θ�νης των Αγαπημένων

Yν�μα �ρήστη: ΕμφανίKει τ� �ν�μα τ�υ �ρήστη
Εικ�νίδι� Αγαπημένα: Αν πιέσετε ένα εικ�νίδι� στην 
�θ�νη των Αγαπημένων θα μετα%είτε στην �θ�νη 
της επιλεγμένης εφαρμ�γής.
Κ�υμπί πρ�σθήκης: �ρησιμ�π�ιήστε τ� για να 
πρ�σθέσετε (να κατα�ωρήσετε) εικ�νίδια 
Αγαπημένων (σελίδα 24)
Κ�υμπί επε(εργασίας: �ρησιμ�π�ιήστε τ� για να 
επε(εργαστείτε Αγαπημένα (σελίδα 25)
Κ�υμπί κάμερας: �ρησιμ�π�ιήστε τ� για να 
εμφανίσετε την εικ�να της κάμερας (σελίδα 25)
Κ�υμπί i-Personalize: �ρησιμ�π�ιήστε τ� για να 
πρ�σαρμ�σετε τη Ρύθμιση i-Personalize(σελίδα 26)

Κατα�ώρηση �ρήστη

Μπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε έως δύ� �ρήστες. Πρ�σαρμ>στε τις 
ρυθμίσεις �ρήστης 1 και �ρήστης 2 για κάθε �ρήστη.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (My Favorites).
ΕμφανίKεται η �θ�νη των Αγαπημένων.

2 Πιέστε τ� [Start].

ΕμφανίKεται η �θ�νη εισαγωγής �ν�ματ�ς �ρήστη για 
τ�ν πρώτ� �ρήστη.
• Πιέ%�ντας τ� [Παράλειψη], τ� �ν�μα �ρήστη 

κατα�ωρείται ως ")ρήστης 1" ή ")ρήστης 2" και δεν 
κατα�ωρείται συσκευή BLUETOOTH. Σε αυτήν την 
περίπτωση, �ι �ρήστες δεν θα εναλλάσσ�νται αυτ�ματα.

• Πιέ%�ντας τ� [Ακύρωση] ή πιέ%�ντας τ� κ�υμπί  (My 
Favorites), γίνεται επαναφ�ρά στην αρ�ική �θ�νη �ωρίς 
κατα�ώρηση κάπ�ι�υ �ρήστη.

3 Πληκτρ�λ�γήστε τ� �ν�μα �ρήστη με τ� 
πληκτρ�λ�γι� και πιέστε τ� [OK].

ΕμφανίKεται η �θ�νη Ρύθμισης συσκευής BLUETOOTH.
• Πιέστε τ� [ ] για να επε#εργαστείτε τ� �ν�μα.

Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� εισαγωγής 
�αρακτήρων με τ� πληκτρ�λ�γι�, ανατρέ#τε στην 
εν�τητα "Τρ�π�ς εισαγωγής �αρακτήρων και αριθμών 
(Πληκτρ�λ�γι�)" (σελίδα 27).

4 Πιέστε τ� [Link] και, στη συνέ�εια, πιέστε τ� [OK].
ΕμφανίKεται η Λίστα συσκευών BLUETOOTH.
• �ι συσκευές BLUETOOTH π�υ είναι κατα�ωρημένες 

εδώ �ρησιμ�π�ι�ύνται αυτ�ματα για να αναγνωριστεί � 
�ρήστης.
Επίσης, είναι δυνατή η �ρήση εν�ς κινητ�ύ τηλεφών�υ ως 
τηλεφών�υ με hands-free.
Για λεπτ�μέρειες, ανατρέ#τε στη "Ρύθμιση 
BLUETOOTH" (σελίδα 56).

• Αν πιέσετε τ� [^�ι Link] ε#έρ�εστε απ� τη διαδικασία 
κατα�ώρησης �ρήστη �ωρίς να κατα�ωρήσετε κάπ�ια 
συσκευή BLUETOOTH.

5 Πιέστε τ� [ΑναQήτηση].

Τ� σύστημα αρ�ίKει να αναKητά συσκευές BLUETOOTH.
Yταν η αναKήτηση �λ�κληρωθεί, εμφανίKεται η Λίστα 
συσκευών BLUETOOTH.
• �ρίστε τη ρύθμιση BLUETOOTH στην πλευρά της 

πρ�κατα�ωρημένης συσκευής BLUETOOTH στ� [ON].

6 Πιέστε μια κατα�ωρημένη συσκευή BLUETOOTH και 
πιέστε τ� [OK].
ΕμφανίKεται η �θ�νη των Αγαπημένων για τ� �ρήστης 1.

• Μπ�ρείτε να επε#εργαστείτε εικ�νίδια Αγαπημένων.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� πρ�σθήκης, 
επε#εργασίας, διαγραφής ή καθ�ρισμ�ύ εικ�νιδίων 
Αγαπημένων, ανατρέ#τε στην εν�τητα "Πρ�σθήκη 
Αγαπημένων" (σελίδα 24).

Κ�ινές λειτ�υργίες
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Κατα�ώρηση �ρήστη 2

7 Πατήστε τ� κ�υμπί  (My Favorites).
Η �θ�νη των Αγαπημένων κλείνει και επιστρέφετε στην 
αρ�ική �θ�νη.

8 Πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί  (My 
Favorites) για τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα.
ΕμφανίKεται � �δηγ�ς �ρήσης των Αγαπημένων. 
Επαναλά%ετε τα %ήματα 2 έως 6 για να κατα�ωρήσετε 
τ� �ρήστης 2.

Ρύθμιση Αγαπημένων

Πρ�σαρμ>στε τις ρυθμίσεις των Αγαπημένων.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (My Favorites).
ΕμφανίKεται η �θ�νη των Αγαπημένων για τ� �ρήστης 1.

• Για να πρ�σαρμ�σετε τις ρυθμίσεις των Αγαπημένων για τ�ν 
)ρήστης 2, πατήστε και κρατήστε πατημέν� τ� κ�υμπί  
(My Favorites) για τ�υλά�ιστ�ν 3 δευτερ�λεπτα. Εμφανί%εται 
η �θ�νη των Αγαπημένων.

Μπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε έως και �κτώ Αγαπημένα για κάθε 
�ρήστη.
Ωστ>σ�, δεν μπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε τα ίδια στ�ι�εία 
(κατηγ�ρίες).

1 Πιέστε τ� [ ].
ΕμφανίK�νται τα στ�ι�εία (κατηγ�ρίες) π�υ μπ�ρείτε να 
πρ�σθέσετε.

2 Πιέστε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί� (κατηγ�ρία) για να τ� 
πρ�σθέσετε.

Τρέ"�υσα θέση: Κατα�ωρεί την τρέ��υσα θέση σας στα 
Αγαπημένα
Τρέ"�υσα πηγή: Κατα�ωρεί την πηγή ή��υ π�υ αναπαράγεται 
τη δεδ�μένη στιγμή στα Αγαπημένα
Πλ�ήγηση: Κατα�ωρεί την κατηγ�ρία ανα"ήτησης πρ��ρισμ�ύ 
ή την κατηγ�ρία ανα"ήτησης κ�ντινής τ�π�θεσίας στα 
Αγαπημένα

[Συγκεκριμένη τ�π�θεσία]: Μπ�ρείτε να εμφανίσετε τις 
τ�π�θεσίες π�υ έ��υν κατα�ωρηθεί στα Αγαπημένα και 
να �ρίσετε τ�ν πρ��ρισμ� σας.
ΑναKητήστε μια κατα�ωρημένη τ�π�θεσία στα 
Αγαπημένα με %άση τη Διεύθυνση/την ΑναKήτηση 
τ�π�θεσίας/τ�ν Κατάλ�γ� διευθύνσεων/τ� Ιστ�ρικ� 
και, στη συνέ�εια, πιέστε τ� κ�υμπί "Πρ�σθέστε".
[Γρήγ�ρη αναKήτηση θέσης]: ΕμφανίKει τ� 
πληκτρ�λ�γι� αναKήτησης διευθύνσεων
[Κ�ντινή %�ήθεια]: ΕμφανίKει την �θ�νη αναKήτησης 
κ�ντινών τ�π�θεσιών
[Κατηγ�ρία POI]: ΕμφανίKει την λίστα επιλεγμένης 
κατηγ�ρίας POI

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τις λειτ�υργίες πλ�ήγησης, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Εγ�ειρίδι� �ρήσης συστήματ�ς 
πλ�ήγηση" στ� CD-ROM.

Τηλέφων�: Σας επιτρέπει να κατα�ωρήσετε αριθμ�ύς τηλεφών�υ 
π�υ είναι κατα�ωρημέν�ι στ�ν τηλεφωνικ> κατάλ�γ� στα 
Αγαπημένα για συντ�μεύσεις κλήσεων.
Επιλέ;τε ένα >ν�μα ή έναν αριθμ> τηλεφών�υ απ> τ�ν 
Τηλεφωνικ> κατάλ�γ� και πιέστε τ� κ�υμπί [Πρ�σθέστε].
• Πιέστε τ� b ή τ� B για να αλλά#ετε αριθμ�ύς τηλεφών�υ.
• Μπ�ρείτε να επιλέ#ετε τ� PHONE μ�ν� �ταν είναι 

συνδεδεμέν� ένα κινητ� τηλέφων�.

ή"�ς / �πτικ�ς: Σας επιτρέπει να αλλά"ετε άμεσα σε μια πηγή 
ή��υ

[Radio]: Μπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε τις θέσεις μνήμης 
1-6 στις επιλ�γές FM1/ FM2/FM3/MW/LW.
Επιλέ(τε τις θέσεις μνήμης 1-6 απ� τ�υς 
πρ�καθ�ρισμέν�υς σταθμ�ύς FM1/FM2/FM3/MW/LW.
[Disc]/[USB/iPod]/[Aux-1]/[Aux-2]/[Aux-3]/[BT audio]: 
Μπ�ρείτε να αλλά(ετε απευθείας σε �π�ιαδήπ�τε απ� 
αυτές τις πηγές ή��υ.

Πρ�σθήκη Αγαπημένων
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Μπ�ρείτε να διαγράψετε �ν>ματα στα Αγαπημένα ή να 
αλλά;ετε τη διάτα;η.

Πιέστε τ� [ ].
Εμφανί"εται η ένδει;η " " και η λειτ�υργία αλλά"ει στη 
λειτ�υργία επε;εργασίας.

• Αν πιέσετε [Ακύρωση] επιστρέφετε στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη 
�ωρίς εκτέλεση αλλαγών.

Αλλαγή τ�υ �ν�ματ�ς

1 Πιέστε τ� εικ�νίδι� π�υ θέλετε να αλλά/ετε.
ΕμφανίKεται η �θ�νη Εισαγωγής κειμέν�υ 
(Πληκτρ�λ�γι�).

2 Πληκτρ�λ�γήστε τ� �ν�μα και πιέστε τ� [OK].
Η λειτ�υργία επιστρέφει στη λειτ�υργία επε(εργασίας.

3 Πιέστε τ� [OK].
Τ� �ν�μα έ�ει αλλά(ει.

Διαγραφή εικ�νιδίων

1 Πιέστε τ� " " τ�υ εικ�νιδί�υ π�υ θέλετε να 
διαγράψετε.
ΕμφανίKεται τ� μήνυμα επι%ε%αίωσης.

2 Πιέστε τ� [OK].
Η λειτ�υργία επιστρέφει στη λειτ�υργία επε(εργασίας.

3 Πιέστε τ� [OK].

Εγκατάσταση My Favorites (Αγαπημένα)
Μπ�ρείτε να αλλά;ετε ή να διαγράψετε τ� κατα�ωρημέν� >ν�μα 
�ρήστη ή να αλλά;ετε των κατα�ωρημέν� αριθμ> τηλεφών�υ.

Πιέστε τ� [Setup].
Εμφανί"εται η �θ>νη Ρύθμισης My Favorites (Αγαπημένα).

Αλλαγή τ�υ �ν�ματ�ς �ρήστη

1 Πιέστε τ� στ�ι�εί� [Name] τ�υ �ρήστη π�υ θέλετε 
να αλλά/ετε.
ΕμφανίKεται η �θ�νη εισαγωγής τ�υ �ν�ματ�ς τ�υ 
�ρήστη (Πληκτρ�λ�γι�).

2 Πληκτρ�λ�γήστε τ� �ν�μα και πιέστε τ� [OK].
Τ� �ν�μα αλλάKει.
• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� εισαγωγής 

�αρακτήρων με �ρήση τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ, ανατρέ#τε 
στην εν�τητα "Τρ�π�ς εισαγωγής �αρακτήρων και 
αριθμών (Πληκτρ�λ�γι�)" (σελίδα 27).

Αλλαγή μιας συσκευής BLUETOOTH

Μπ�ρείτε να αλλά;ετε τις συσκευές BLUETOOTH π�υ 
σ�ετί"�νται με έναν �ρήστη.

1 Πιέστε τ� [Phone] τ�υ �ρήστη π�υ θέλετε να 
αλλά/ετε.
ΕμφανίKεται η �θ�νη Ρύθμισης συσκευής BLUETOOTH.

2 Πιέστε τ� [Link] και, στη συνέ�εια, πιέστε τ� [OK].
ΕμφανίKεται η Λίστα συσκευών BLUETOOTH.
• �ι συσκευές BLUETOOTH π�υ έ��υν ρυθμιστεί στην 

Κατα�ώρηση �ρήστη επισημαίν�νται.
Για λεπτ�μερείς ρυθμίσεις, πιέστε τ� [Ανα�ήτηση].

3 Επιλέ/τε τη συσκευή π�υ θέλετε να αλλά/ετε και 
πιέστε τ� [OK].
Η συσκευή αλλάKει.

Διαγραφή κατα�ωρημένων �ρηστών

1 Πιέστε τ� [Delete] για τ� �ν�μα τ�υ �ρήστη π�υ 
θέλετε να διαγράψετε.
ΕμφανίKεται τ� μήνυμα επι%ε%αίωσης.

2 Πιέστε τ� [OK].

• ^ταν διαγράφεται ένας κατα�ωρημέν�ς �ρήστης, γίνεται 
επαναφ�ρά �λων των στ�ι�είων π�υ επηρεά%�νται απ� την 
αλλαγή �ρηστών στις πρ�επιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αλλαγή της διάτα/ης
Μπ�ρείτε να αλλά;ετε τη διάτα;η των πλήκτρων συντ>μευσης.

1 Σύρετε και αφήστε τ� εικ�νίδι� στην επιθυμητή 
θέση.

2 Πιέστε τ� [OK].

yταν συνδέσετε μια κάμερα π�υ έ�ετε αγ�ράσει ;ε�ωριστά στ� 
σύστημα, μπ�ρείτε να εμφανίσετε την εικ>να της κάμερας.

Πιέστε τ� [Camera].
Εμφανί"εται η εικ>να της κάμερας.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ� �ειρισμ� της κάμερας, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Λειτ�υργία κάμερας 
(Πρ�αιρετικά)" (σελίδα 72).

• ^ταν η μπρ�στινή κάμερα (άμεση κάμερα) και η κάμερα 
�πισθ�π�ρείας ή η πλευρική κάμερα (κάμερα AUX) είναι 
συνδεδεμένες ταυτ��ρ�να, εμφανί%εται η �θ�νη επιλ�γής της 
κάμερας της �π�ίας η εικ�να θα πρ�&άλλεται.

Επε/εργασία Αγαπημένων

Εμφάνιση της εικ�νας της κάμερας
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Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε τις ρυθμίσεις τ�υ ή��υ ανάλ�γα με 
τ�ν τύπ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

Πιέστε τ� [i-Personalize].
Εμφανί"εται η �θ>νη Ρύθμισης i-Personalize.

Ή��ς car by car
Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε και να αναπαραγάγετε τ� καλύτερ� 
δυνατ> περι�άλλ�ν ή��υ για τ� περι�άλλ�ν τ�υ αυτ�κινήτ�υ 
σας.

1 Πιέστε τ� [Ή��ς car by car].
ΕμφανίKεται η �θ�νη επιλ�γής τύπ�υ ��ήματ�ς.

2 Πιέστε τ�ν αντίστ�ι�� τύπ� ��ήματ�ς.
• � επιλεγμέν�ς τύπ�ς ��ήματ�ς συμ&�λί%εται με τ� 

σύμ&�λ� "i-Personalize" στην �θ�νη των Αγαπημένων.

3 Πιέστε τη θέση τ�υ καθίσματ�ς τ�υ �δηγ�ύ.

4 Πιέστε τ� μέγεθ�ς τ�υ μπρ�στιν�ύ η�εί�υ.

5 Επιλέ/τε αν υπάρ�ει ή ��ι tweeter.

6 Επιλέ/τε τη θέση της εγκατάστασης τ�υ πίσω 
η�εί�υ.
Αν επιλέ(ετε "�ωρίς πίσω η�εί�", δεν μπ�ρείτε να 
πρ�σαρμ�σετε τ� πίσω η�εί� στις επιλ�γές Fader/
�ρ�νική Δι�ρθωση/X-OVER στη ρύθμιση ή��υ.

7 Επιλέ/τε αν υπάρ�ει ή ��ι subwoofer.
Αν επιλέ(ετε "`�Ι", δεν μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε τ� 
επίπεδ� τ�υ subwoofer/τη φάση τ�υ subwoofer στη 
ρύθμιση ή��υ.

8 Επιλέ/τε τ� υλικ� των καθισμάτων τ�υ αυτ�κινήτ�υ.
ΕμφανίKεται η �θ�νη επι%ε%αίωσης ρυθμίσεων.
• Αν τα καθίσματα τ�υ αυτ�κινήτ�υ είναι απ� δέρμα και 

ύφασμα, επιλέ#τε [Δερματίνη].

9 Ελέγ/τε τις ρυθμίσεις και πιέστε τ� [OK].

• Αν στ� Preset3 είναι ήδη απ�θηκευμένες �ι ρυθμίσεις )ρ�νική 
Δι�ρθωση/X-OVER/Παραμετρικ� EQ, τα δεδ�μένα θα 
αντικατασταθ�ύν. 

• �ι εύκ�λες ρυθμίσεις ή��υ παρ�υσιά%�νται στα ακ�λ�υθα 
στ�ι�εία ρύθμισης ή��υ.
Ρύθμιση τ�υ MX (Media Xpander)

- Ρύθμιση της Καμπύλης παραμετρικ�ύ Equalizer 
(Παραμετρικ� EQ)
Ρύθμιση της )ρ�νική Δι�ρθωση ()ρ�νική Δι�ρθωση)
Πρ�σαρμ�γή των Ρυθμίσεων Crossover (X-OVER) (μ�ν� 
�ταν τ� Subwoofer έ�ει �ριστεί στ� [On])

�ι απ�θηκευμένες ρυθμίσεις Equalizer (Bass Max EQ) 
απενεργ�π�ι�ύνται.

iPersonalize
�ρησιμ�π�ιώντας μια συσκευής μνήμης USB, μπ�ρείτε να 
�ρησιμ�π�ιήσετε τις ρυθμίσεις ή��υ π�υ έ�ετε λά�ει απ> τ�ν 
δικτυακ> τ>π� της ALPINE, για να πρ�σαρμ>σετε τις ρυθμίσεις 
�ρ�νική Δι>ρθωση, X-OVER και Παραμετρικ> EQ. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: iPersonalize

Τ� �ν�μα αρ�εί�υ των δεδ�μένων π�υ έ��υν ληφθεί θα 
πρέπει να είναι "A_U*****.MP3".

• Απ�θηκεύστε τα δεδ�μένα ρυθμίσεων στ�ν αρ�ικ� φάκελ�.
• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τις διαδικασίες λήψης, 

επισκεφτείτε τ�ν δικτυακ� τ�π� της ALPINE.

1 Πιέστε τ� [iPersonalize].
Τα αρ�εία δεδ�μένων ρυθμίσεων εμφανίK�νται σε λίστα 
με τ� π�λύ 5 στ�ι�εία.

2 Πιέστε τ� επιθυμητ� αρ�εί�.

3 Πιέστε τ� [OK].
`ι τιμές ρύθμισης π�υ έ�ετε λά%ει �ρίK�νται ως �ι 
τιμές για τις ρυθμίσεις �ρ�νική Δι�ρθωση/X-OVER/
Παραμετρικ� EQ και ταυτ��ρ�να απ�θηκεύ�νται ως 
Preset3, αντίστ�ι�α. 

• ^ταν δεν είναι συνδεδεμένη κάπ�ια μνήμη USB, η λειτ�υργία 
"Ρύθμιση iPersonalize" δεν είναι διαθέσιμη.

• Αν στ� Preset3 είναι ήδη απ�θηκευμένες �ι ρυθμίσεις )ρ�νική 
Δι�ρθωση/X-OVER/Παραμετρικ� EQ, τα δεδ�μένα θα 
αντικατασταθ�ύν. 

Ρύθμιση i-Personalize

Επέκταση (καθ�ρισμέν�)

Αναγνωριστικ� (αλφά@ητ� ή 
αριθμ�ς μέ�ρι 5 ψηφία)

Επικεφαλίδα (καθ�ρισμέν�)
26-GR



Ρυθμίσεις κατά την αλλαγή 
�ρηστών

Παρακάτω παρ�υσιά"�νται �ι λειτ�υργίες/ρυθμίσεις π�υ 
επηρεά"�νται κατά την αλλαγή �ρηστών.

*1 Ε#αιρείται η Ρύθμιση i-Personalize
*2 Είναι δυνατή η ρύθμιση τ�υ μ�τί&�υ εμφάνισης �ταν είναι 

συνδεδεμένη μια κάμερα π�υ διαθέτει λειτ�υργία εναλλαγής 
στην �θ�νη κάμερας.

Τα στ�ι�εία των �π�ίων �ι ρυθμίσεις επηρεάQ�νται 
απ� την εναλλαγή κατα�ωρημένων �ρηστών 
υπ�δεικνύ�νται απ� τ� " " σε 
αυτ� τ� εγ�ειρίδι�.
Παράδειγμα:

Τρ�π�ς εισαγωγής �αρακτήρων 
και αριθμών (Πληκτρ�λ�γι�)

Απαιτείται εισαγωγή �αρακτήρων για κατα�ώρηση �ρήστη, 
ανα"ήτηση τ�π�θεσιών κλπ.
�ι �θ>νες και �ι διαδικασίες π�υ εμφανί"�νται ενδέ�εται να 
διαφέρ�υν ελαφρώς ανάλ�γα με τη λειτ�υργία π�υ 
�ρησιμ�π�ιείται, αλλά η �ασική μέθ�δ�ς εισαγωγής είναι η ίδια.

Περι��ή �θ�νης εισαγωγής.
 (Διαγραφή)

Επιστρέφει στ�ν πρ�ηγ�ύμεν� �αρακτήρα και τ�ν 
διαγράφει.
Αν πιέσετε για περισσ�τερ� απ� 2 δευτερ�λεπτα, 
θα διαγραφ�ύν �λ�ι �ι �αρακτήρες.
Πληκτρ�λ�γι� �αρακτήρων
Διακ�πτης επιλ�γής ειδικών �αρακτήρων
Πληκτρ�λ�γι� �αρακτήρων  Πληκτρ�λ�γι� ειδικών 
�αρακτήρων  Πληκτρ�λ�γι� συμ%�λων  
Πληκτρ�λ�γι� �αρακτήρων

 (Διάστημα)
` αριθμ�ς π�υ εισή�θηκε επι%ε%αιώνεται.

Στ�ι�εί� Σελίδα 
αναφ.

Αγαπημένα Κατα�ώρηση �ρήστη 23

Ρύθμιση Αγαπημένων*1 24

Εμφάνιση της εικ�νας της 
κάμερας*2

25

RDS Εμφάνιση ραδι�φωνικ�ύ κειμέν�υ 32

Γενικά Ρύθμιση της �θ�νης της Πάνω και 
της Κάτω μπάρας

42

Αλλαγή τ�υ �ρώματ�ς �θ�νης 43

Ρυθμίσεις ή��υ Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση τ�υ 
Subwoofer

46

Ρύθμιση τ�υ επιπέδ�υ τ�υ 
subwoofer

46

Ρύθμιση πηγής Ρύθμιση Μεν�ύ 52

�ειρισμ�ς 
τηλεφών�υ με 
Hands-Free

Εκ�ώρηση ως μια συντ�μευση 
αριθμ�ύ κλήσης

65

Λειτ�υργία επανάκλησης 64

Λειτ�υργία Τηλεφωνικ�ύ 
καταλ�γ�υ

65

Λειτ�υργία 
κάμερας

Αλλαγή τ�υ μ�τί%�υ εικ�νας για την 
κάμερα �πισθ�π�ρείας*2

72

Αλλαγή τ�υ μ�τί%�υ εικ�νας για την 
μπρ�στινή κάμερα*2

75

Ρύθμιση ενεργ�π�ίησης/
απενεργ�π�ίησης εμφάνισης 
�δηγ�ύ

72, 75

Ρύθμιση της θέσης πρ�%�λής 
πρ�ειδ�π�ίησης

72, 75

Άλλ� Ρύθμιση της γωνίας πρ�%�λής της 
�θ�νης (INE-W928R μ�ν�)

22
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Ρύθμιση απ�κρυψης πάνω και 
κάτω μπάρας

yταν η επιλ�γή "Απ>κρυψη πάνω/κάτω μπάρας" έ�ει �ριστεί 
στ� [ON], η Πάνω και η Κάτω μπάρα στην �θ>νη Αναπαραγωγή 
ή��υ/εικ>νας απ�κρύπτ�νται μετά απ> 5 δευτερ>λεπτα, αν δεν 
εκτελεστεί κάπ�ι�ς �ειρισμ>ς. Για να εμφανίσετε ;ανά τα 
πλήκτρα, πιέστε τ� κέντρ� της �θ>νης.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τη ρύθμιση της επιλ�γής 
απ�κρυψης πάνω/κάτω μπάρας, ανατρέ#τε στην εν�τητα 
"Ρύθμιση της �θ�νης της Πάνω και της Κάτω μπάρας" 
(σελίδα 42).

Εναλλαγή πηγών

Κατά την αναπαραγωγή ή��υ/εικ>νας, πιέστε τ� κ�υμπί 
 (AUDIO) ή τ� κ�υμπί μιας πηγής στην πάνω μπάρα, για να 

αλλά;ετε στην επιθυμητή πηγή.

Εναλλαγή πηγών με �ρήση τ�υ κ�υμπι�ύ  (AUDIO)

Κατά την αναπαραγωγή ή��υ/εικ>νας, πιέστε τ� κ�υμπί 
 (AUDIO) επανειλημμένα, για να αλλά;ετε στην επιθυμητή 

πηγή.

Radio  Disc*1  USB/iPod*1  Aux-1*2  Aux-2*2  
Aux-3*3  Bluetooth Audio  Radio…

*1 ^ταν δεν έ�ει τ�π�θετηθεί δίσκ�ς ή δεν έ�ει συνδεθεί μνήμη 
USB/iPod, αυτή η επιλ�γή δεν είναι διαθέσιμη.

*2 ^ταν η επιλ�γή "AUX In" έ�ει ρυθμιστεί στ� "Off", αυτή η 
επιλ�γή δεν είναι διαθέσιμη.

*3 ^ταν η επιλ�γή "AUX3 In Sel." έ�ει ρυθμιστεί στ� "iPod 
Video", αυτή η επιλ�γή δεν είναι διαθέσιμη.

Εναλλαγή πηγών με �ρήση της Πάνω μπάρας

Πιέστε τ� κ�υμπί πηγής της Πάνω μπάρας στ� επάνω μέρ�ς της 
�θ>νης Αναπαραγωγής ή��υ/εικ>νας και επιλέ;τε την επιθυμητή 
πηγή.

Αν τ� κ�υμπί πηγής δεν εμφανί"εται, πιέστε τ� [<<] [>>].

• ^ταν η "Ρύθμιση Μεν�ύ" (σελίδα 52) έ�ει �ριστεί στ� "On", 
μπ�ρείτε να αλλά#ετε τις πηγές σύρ�ντας τ� κέντρ� της �θ�νη 
απ� τα δε#ιά πρ�ς τα αριστερά ή απ� τα αριστερά πρ�ς τα δε#ιά.

Αυτή η λειτ�υργία είναι �ρήσιμη αν ν�μί"ετε >τι η �θ>νη της 
μ�νάδας είναι π�λύ φωτεινή τη νύ�τα.
Για να ακυρώσετε τη λειτ�υργία απενεργ�π�ίησης �θ>νης, πιέστε 
την �θ>νη ή πατήστε �π�ι�δήπ�τε κ�υμπί.

• Η λειτ�υργία απενεργ�π�ίησης �θ�νης δεν ακυρώνεται με τις 
λειτ�υργίες αύ#ησης/μείωσης της έντασης, ενεργ�π�ίησης/
απενεργ�π�ίησης της σίγασης ή ε#αγωγής τ�υ δίσκ�υ 
(INE-W920R μ�ν�).

• Η λειτ�υργία απενεργ�π�ίησης �θ�νης ακυρώνεται �ταν 
διακ�πεί η τρ�φ�δ�σία ή απενεργ�π�ιηθεί η μ�νάδα ACC.

• ^ταν &άλετε τ�ν λε&ιέ τα�υτήτων στην �πισθεν (R) ενώ είναι 
συνδεδεμένη η κάμερα �πισθ�π�ρείας, εμφανί%εται η εικ�νας 
της κάμερας �πισθ�π�ρείας.

• Αν λά&ετε μια κλήση ενώ είναι συνδεδεμένη μια συσκευή 
BLUETOOTH, εμφανί%εται η �θ�νη εισερ��μενων κλήσεων.

Αλλαγή εμφάνισης Διπλής �θ�νης

yταν πιέσετε τ�  στη διπλή �θ>νη κατά την αναπαραγωγή 
�ίντε�, εμφανί"εται ένα μήνυμα επιλ�γής τ�υ μεγέθ�υς της �θ>νης.

Διπλ� Εύρ�ς (Αρ�ική ρύθμιση)

Dual Full

Πάνω μπάρα

Κάτω μπάρα Λειτ�υργία απενεργ�π�ίησης �θ�νης

Κ�υμπί πηγής

Πάνω μπάρα
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Πλήρη εικ�να

Λειτ�υργία αφής

Μπ�ρείτε να �ειριστείτε τ� σύστημα �ρησιμ�π�ιώντας τ�ν 
πίνακα αφής στην �θ>νη.

• Βε&αιωθείτε �τι αγγί%ετε τ� κ�υμπί στην �θ�νη ελαφρώς με 
την άκρη τ�υ δακτύλ�υ σας για να πρ�στατέψετε την �θ�νη.

• Αν πιέσετε κάπ�ι� κ�υμπί και δεν υπάρ�ει αντίδραση, 
απ�μακρύνετε τ� δάκτυλ� σας απ� την �θ�νη και δ�κιμάστε 
και πάλι.

• Κ�υμπιά στην �θ�νη π�υ δεν είναι δυνατ� να 
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν εμφανί%�νται με ασθενές �ρώμα.

Κ�ινά κ�υμπιά στην �θ�νη
[ ]:Επιστρέφει στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη. Ανάλ�γα τη 

λειτ�υργία, αυτ� τ� κ�υμπί μπ�ρεί να ακυρώσει 
τ�υς �ειρισμ�ύς π�υ εφαρμ�K�νται στην �θ�νη.

[ ]: Κλείνει τ� παράθυρ�.

Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα

Για να κυλήσετε σε λίστα, εφαρμ>στε τ�υς ακ>λ�υθ�υς 
�ειρισμ�ύς.

Πιέστε την �θ�νη και γλιστρήστε τ� δάκτυλ� σας πάνω 
και κάτω.
Η �θ�νη να κυλήσει μαKί με την κίνηση τ�υ δακτύλ�υ σας.
Επίσης, μπ�ρείτε να αγγί(ετε [ ] και [ ].

• Μετά τ� άγγιγμα της �θ�νης, μετακινήστε τ� δάκτυλ� σας απ� 
την �θ�νη πριν σύρετε και τ� στ�ι�εί� αυτ� θα επιλεγεί. 

Σ�ετικά με την Ένδει/η Δείκτη

Η Ρά�δ�ς Δείκτη στ� κάτω μέρ�ς της �θ>νης εμφανί"ει 
διάφ�ρ�υς τύπ�υς πληρ�φ�ριών, >πως την τρέ��υσα ώρα.

Η �θ�νη διαφέρει, ανάλ�γα με την πηγή. Για 
λεπτ�μέρειες, συμ%�υλευτείτε τ� παράδειγμα 
απεικ�νισης για κάθε πηγή.
Ανά%ει �ταν είναι συνδεδεμέν� με συμ%ατή 
συσκευή BLUETOOTH. 

: Σύνδεση BLUETOOTH με συσκευή ή��υ

: Σύνδεση BLUETOOTH με τηλέφων� με Hands Free 
Ανα%�σ%ήνει κατά την επανασύνδεση. Δεν εμφανίKεται 
�ταν η σύνδεση έ�ει τεθεί στ� OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓ`Π`ΙΗΣΗ).
Υπ�δεικνύει τ� επίπεδ� φ�ρτισης της μπαταρίας 
της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.

Ενδέ�εται να μην εμφανίKεται ανάλ�γα με τη 
συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
Yταν η ισ�ύς της μπαταρίας φτάσει στ� επίπεδ� 1, ένας 
ή��ς ειδ�π�ίησης ακ�ύγεται για 5 δευτερ�λεπτα.
Δηλώνει τ� επίπεδ� ισ�ύ�ς σήματ�ς της 
συνδεδεμένης συμ%ατής συσκευής BLUETOOTH.
ΕμφανίKεται �ταν η ρύθμιση BLUETOOTH έ�ει τεθεί 
στ� OΝ (ΕΝΕΡΓ`Π`ΙΗΣΗ).

Η ένδει(η ρ�λ�γι�ύ
Μπ�ρείτε να αλλά(ετε ανάμεσα στις επιλ�γές ένδει(ης 
12 ωρών και ένδει(ης 24 ωρών.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τις ρυθμίσεις εμφάνισης 
ρ�λ�γι�ύ, ανατρέ(τε στην εν�τητα "Εγ�ειρίδι� �ρήσης 
συστήματ�ς πλ�ήγησης" στ� CD-ROM.

Επίπεδ� 
μπαταρίας

Μπαταρία 
απ�φ�ρτι

σμένη
Επίπεδ� 1 Επίπεδ� 2 Επίπεδ� 3

Εικ�νίδι�

0 1 2 3
Καμία 

Υπηρεσία
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Παράδειγμα ένδει/ης για κύρια �θ�νη Ραδι�φών�υ

Ένδει(η Kώνης
Ένδει(η συ�ν�τητας
Κ�υμπί πρ�καθ�ρισμ�ύ
Λειτ�υργία ΑΝΑyΗΤΗΣΗΣ

Ακρ�αση ραδι�φών�υ

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [Radio] της Πάνω μπάρας.
Η επιλ�γή ραδι�φών�υ ενεργ�π�ιείται και η ένδει(η 
αλλάKει σε �θ�νη επιλ�γής Ραδι�φών�υ.
• Τ� περιε��μεν� π�υ εμφανί%εται διαφέρει ανάλ�γα με την 

τελευταία %ώνη π�υ επιλέ�θηκε. ([RadioFM1] κλπ.)

3 Πιέστε τ� [Band] της Κάτω μπάρας, για να επιλέ/ετε 
την επιθυμητή ραδι�φωνική Qώνη.
Με κάθε πάτημα, �ι Kώνες αλλάK�υν ως ε(ής:

4 Πιέστε [TUNE], για να επιλέ/ετε τη λειτ�υργία 
συντ�νισμ�ύ.

* Εμφανί%εται μ�ν� �ταν είναι επιλεγμένη η λειτ�υργία 
συντ�νισμ�ύ PTY. Για λεπτ�μέρειες, ανατρέ#τε στην 
εν�τητα "Συντ�νισμ�ς PTY (Τύπ�ς πρ�γράμματ�ς)" 
(σελίδα 32).

• Υπάρ��υν δύ� λειτ�υργίες π�υ μπ�ρείτε να επιλέ#ετε για 
αυτ�ματ� συντ�νισμ�, �ι λειτ�υργίες DX και Local:

- Λειτ�υργία DX (Απ�σταση);
Θα γίνει συντ�νισμ�ς ισ�υρών και ασθενών σταθμών.

- Τ�πική λειτ�υργία. 
Θα γίνει συντ�νισμ�ς μ�ν� ισ�υρών σταθμών.

• Η αρ�ική ρύθμιση είναι DX.

5 Πιέστε [ ], [ ] ή [ ], [ ] για να 
αλλά/ετε τη ραδι�φωνική συ�ν�τητα πρ�ς τα πάνω 
ή πρ�ς τα κάτω αντίστ�ι�α.
Στη �ειρ�κίνητη λειτ�υργία, Πιέστε παρατεταμένα για 
να αλλά(ετε συνε�ώς συ�ν�τητα.

�ειρ�κίνητη απ�θήκευση σταθμών 
στη μνήμη

1 Συντ�νιστείτε στ�ν ραδι�φωνικ� σταθμ� π�υ 
επιθυμείτε να απ�θηκεύσετε στη μνήμη 
πρ�ρρυθμισμένων με �ειρ�κίνητη ή αυτ�ματη 
αναQήτηση και συντ�νισμ�.

2 Πιέστε παρατεταμένα �π�ι�δήπ�τε απ� τα κ�υμπιά 
πρ�καθ�ρισμ�ύ για τ�υλά�ιστ� 2 δευτερ�λεπτα.
` επιλεγμέν�ς σταθμ�ς έ�ει απ�θηκευθεί.

3 Επαναλά@ετε τη διαδικασία για να απ�θηκεύσετε 
έως 5 σταθμ�ύς ακ�μη στην ίδια Qώνη.
Για να �ρησιμ�π�ιήσετε την ίδια διαδικασία και για 
άλλες Kώνες, απλά επιλέ(τε την επιθυμητή Kώνη και 
επαναλά%ετε τη διαδικασία.

Στ� σύν�λ� μπ�ρ�ύν να απ�θηκευθ�ύν στη μνήμη 
μέ�ρι και 30 σταθμ�ί (6 σταθμ�ί για κάθε ραδι�φωνική 
Kώνη: FM1, FM2, FM3, MW ή LW).

• Αν κάπ�ια πρ�καθ�ρισμένη μνήμη έ�ει ήδη ρυθμιστεί στ�ν 
ίδι� πρ�καθ�ρισμέν� αριθμ�, διαγράφεται και � νέ�ς σταθμ�ς 
απ�θηκεύεται στη μνήμη.

Αυτ�ματη απ�θήκευση σταθμών

� συντ�νιστής συ�ν�τήτων ψά�νει και απ�θηκεύει αυτ�μάτως 6 
σταθμ�ύς με ισ�υρ> σήμα στην επιλεγμένη "ώνη κατά σειρά 
ισ�υρ�ύ σήματ�ς.

Αφ�ύ επιλέ/ετε την επιθυμητή Qώνη, πιέστε τ� 
[A.Memo] της Κάτω μπάρας.
` δέκτης αναKητά και απ�θηκεύει αυτ�ματα 6 ισ�υρ�ύς 
σταθμ�ύς στα κ�υμπιά πρ�καθ�ρισμ�ύ με σειρά ισ�ύ�ς 
σήματ�ς.
Yταν �λ�κληρωθεί η αυτ�ματη απ�θήκευση, επιλέγεται � 
απ�θηκευμέν�ς σταθμ� στ� πρ�καθ�ρισμέν� 1.
Αν τ� [A.Memo] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] ή τ� [>>] της 
Κάτω μπάρας για να εμφανίσετε τ� [A.Memo].

• Αν δεν απ�θηκευτ�ύν σταθμ�ί, � συντ�νιστής συ�ν�τήτων θα 
επιστρέψει στ�ν αρ�ικ� σταθμ� π�υ ακ�ύγατε πριν #εκινήσει 
η λειτ�υργία αυτ�ματης απ�θήκευσης σταθμών.

• Μπ�ρείτε να ακυρώσετε αυτή τη διαδικασία αγγί%�ντας 
[A.Memo] ενώ � δέκτης ανα%ητά αυτ�ματα σταθμ�ύς. Η 
ακύρωση θα επιστρέψει τ�ν πρ�καθ�ρισμ� δέκτη στην 
πρ�ηγ�ύμενη ρύθμιση.

Συντ�νισμ�ς σε 
πρ�ρρυθμισμέν�υς σταθμ�ύς

Μπ�ρείτε να συντ�νίσετε σε πρ�καθ�ρισμέν�υς σταθμ�ύς στη 
μνήμη σε κάθε "ώνη �ρησιμ�π�ιώντας τ�ν πρ�καθ�ρισμέν� 
αριθμ> της.

1 Πιέστε τ� [Band] της Κάτω μπάρας επανειλημμένα 
μέ�ρι να εμφανιστεί η επιθυμητή Qώνη.

2 Πιέστε �π�ι�δήπ�τε απ� τα πρ�καθ�ρισμένα 
κ�υμπιά π�υ έ�ει απ�θηκευμέν� σταθμ�.

Αρ�ίKει η λήψη τ�υ πρ�ρρυθμισμέν�υ σταθμ�ύ.

Radio

FM-1  FM-2  FM-3  MW  LW  FM-1

DX SEEK Local SEEK MANUAL PTY*

Πιέστε τ� [<<], [>>]
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Παράδειγμα ένδει/ης για Πληρ�φ�ρίες RDS

ΕμφανίKει τ� ραδι�φωνικ� κείμεν� (Yταν ένας 
σταθμ�ς μεταδίδει μηνύματα κειμέν�υ)
Δείκτης RDS

Ενεργ�π�ίηση (On) ή 
απενεργ�π�ίηση (Off) AF 
(Εναλλακτικές συ�ν�τητες)

Τ� RDS (Σύστημα Ραδι�φωνικών Δεδ�μένων) είναι ένα σύστημα 
πληρ�φ�ριών ραδι�φών�υ π�υ �ρησιμ�π�ιεί τ�ν υπ�μεταφ�ρέα 
57 kHz καν�νικών ραδι�φωνικών εκπ�μπών FM. Τ� RDS σάς 
επιτρέπει να λαμ�άνετε διαφ>ρων ειδών πληρ�φ�ρίες, >πως 
πληρ�φ�ρίες κίνησης και �ν>ματα σταθμών, καθώς και να 
εναλλάσσεστε αυτ>ματα μετα;ύ συ�ν�τήτων εκπ�μπής τ�υ ίδι�υ 
πρ�γράμματ�ς με ισ�υρ>τερ� σήμα.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [Radio] της Πάνω μπάρας.
Η επιλ�γή ραδι�φών�υ ενεργ�π�ιείται και η ένδει(η 
αλλάKει σε �θ�νη επιλ�γής Ραδι�φών�υ.
• Τ� περιε��μεν� π�υ εμφανί%εται διαφέρει ανάλ�γα με την 

τελευταία %ώνη π�υ επιλέ�θηκε. (π.�. [RadioFM1] κλπ.)

3 Πιέστε τ� [AF] της Κάτω μπάρας, για να 
ενεργ�π�ιήσετε ή να απενεργ�π�ιήσετε τη 
λειτ�υργία AF (Εναλλακτική συ�ν�τητα).
Στη λειτ�υργία AF ON, ανά%ει η ένδει(η "AF".
Αν τ� [AF] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] της Κάτω 
μπάρας για να εμφανίσετε τ� [AF].

• Η λειτ�υργία RDS δεν θα εμφανιστεί για τις %ώνες MW ή LW.
• ^ταν επιλεγεί η λειτ�υργία AF ON, η μ�νάδα αυτ�μάτως 

συντ�νί%εται σε ένα σταθμ� με ισ�υρ� σήμα στη λίστα AF.
• )ρησιμ�π�ιήστε τη λειτ�υργία AF OFF �ταν δεν απαιτείται 

αυτ�ματ�ς επανασυντ�νισμ�ς.

Συμ�	υλές
• Αν η μ�νάδα λαμ&άνει τ� σήμα PTY31 (Επείγ�υσα εκπ�μπή), 

η μ�νάδα θα εμφανί%ει τ� μήνυμα "Alarm" στην �θ�νη μ�ν� 
�ταν η λειτ�υργία PTY31 είναι ενεργ�π�ιημένη. Για 
λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ� �ειρισμ�, ανατρέ#τε στην εν�τητα 
"Ρύθμιση λήψης PTY31 (Εκπ�μπή άμεσης ανάγκης)" 
(σελίδα 54).

• Τα ψηφιακά δεδ�μένα RDS περιλαμ&άν�υν τα παρακάτω 
στ�ι�εία:

• Ανατρέ#τε στη σελίδα 54 σ�ετικά με τα θέματα "Ρύθμιση ΡI 
ΑΝΑ�ΗΤΗΣΗ", "Λήψη περιφερειακών (τ�πικών) σταθμών 
RDS", “Αλλαγή της Γλώσσας εμφάνισης τ�υ PTY (Τύπ�ς 
πρ�γράμματ�ς)” και "Ρύθμιση λήψης PTY31 (Εκπ�μπή 
άμεσης ανάγκης)".

Λήψη πληρ�φ�ριών κίνησης
Πιέστε τ� [TA] της Κάτω μπάρας, για να ενεργ�π�ιήσετε 
τη λειτ�υργία Πληρ�φ�ρίες κίνησης.

Η ένδει(η ΤΑ ανά%ει.

Yταν � σταθμ�ς πληρ�φ�ριών κίνησης είναι 
συντ�νισμέν�ς, ανά%ει η ένδει(η ΤΡ.

`ι πληρ�φ�ρίες κίνησης ακ�ύγ�νται μ�ν� �ταν είναι 
διαθέσιμη μια τέτ�ια εκπ�μπή. Αν δεν εκπέμπ�νται 
πληρ�φ�ρίες κίνησης, η μ�νάδα τίθεται σε κατάσταση 
αναμ�νής.
Yταν (εκινά μια εκπ�μπή πληρ�φ�ριών κίνησης, η συσκευή 
τη λαμ%άνει αυτ�ματα και στην �θ�νη εμφανίKεται η 
ένδει(η "T.Info".

Yταν τελειώσει η εκπ�μπή πληρ�φ�ριών κίνησης, η 
συσκευή θα τεθεί αυτ�ματα σε λειτ�υργία αναμ�νής.

• Αν τ� σήμα της εκπ�μπής πληρ�φ�ριών κίνησης πέσει κάτω 
απ� ένα συγκεκριμέν� επίπεδ�, η μ�νάδα παραμένει σε 
κατάσταση λήψης για 1 λεπτ�. Αν τ� σήμα παραμένει κάτω 
απ� ένα συγκεκριμέν� επίπεδ� λήψης επί 70 δευτερ�λεπτα, η 
ένδει#η "TA" αρ�ί%ει να ανα&�σ&ήνει στην �θ�νη.

• Αν δεν θέλετε να ακ�ύσετε τις πληρ�φ�ρίες κίνησης π�υ 
λαμ&άν�νται, πιέστε τ� [TA], για να παραλείψετε τ� 
συγκεκριμέν� μήνυμα πληρ�φ�ριών κίνησης.
Η λειτ�υργία T. Info θα παραμένει ενεργ�π�ιημένη, ώστε να 
ληφθεί τ� επ�μεν� μήνυμα πληρ�φ�ριών κίνησης.

• Αν αλλά#ετε τ� επίπεδ� έντασης τ�υ ή��υ ενώ γίνεται λήψη 
πληρ�φ�ριών κίνησης, τ� νέ� επίπεδ� έντασης θα 
απ�θηκευτεί στη μνήμη. Την επ�μενη φ�ρά π�υ θα γίνει λήψη 
πληρ�φ�ριών κίνησης, τ� επίπεδ� έντασης θα ρυθμιστεί 
αυτ�ματα στ� απ�θηκευμέν� επίπεδ�.

• Αν είναι ενεργ�π�ιημένη η επιλ�γή Πληρ�φ�ρίες κίνησης, η 
συσκευή μετα&αίνει αυτ�ματα στη ραδι�φωνική πηγή (ακ�μη 
κι αν επιλέ#ετε άλλη πηγή) και λαμ&άνει την εκπ�μπή 
πληρ�φ�ριών κίνησης. ^ταν τερματιστ�ύν �ι πληρ�φ�ρίες 
κίνησης, η συσκευή επιστρέφει στην πρ�ηγ�ύμενη πηγή.

RDS

Πιέστε τ� [<<], [>>]

PI Ταυτ�π�ίηση πρ�γράμματ�ς
PS ^ν�μα υπηρεσίας πρ�γράμματ�ς
AF Κατάλ�γ�ς εναλλακτικών συ�ν�τήτων
TP Πρ�γραμμα για την κίνηση
TA Ανακ�ίνωση για την κίνηση
PTY Τύπ�ς πρ�γράμματ�ς
EON Άλλα &ελτιωμένα δίκτυα
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Λήψη πληρ�φ�ριών κίνησης 
�ειρ�κίνητα

1 Πιέστε τ� [TA] της Κάτω μπάρας, για να 
ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία Πληρ�φ�ρίες κίνησης.
Η ένδει(η ΤΑ ανά%ει.

2 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ].
ΑναKητά τ�ν σταθμ� π�υ εκπέμπει τις πληρ�φ�ρίες 
κίνησης.

• Μπ�ρείτε να ανα%ητήσετε πληρ�φ�ρίες κίνησης στην επιλ�γή 
Ανα%ήτησης DX ή στην επιλ�γή Ανα%ήτησης Local.

Συντ�νισμ�ς PTY (Τύπ�ς 
πρ�γράμματ�ς)

1 Πιέστε τ� [PTY Search] της Κάτω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λίστας Επιλ�γής PTY.
Αν τ� [PTY Search] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] της 
Κάτω μπάρας για να εμφανίσετε τ� [PTY Search].

2 Πιέστε τ�ν επιλεγμέν� τύπ� πρ�γράμματ�ς για να 
/εκινήσετε την αναQήτηση σταθμ�ύ στ�ν τύπ�.
Αν δεν εντ�πιστεί σταθμ�ς PTY, θα εμφανιστεί η 
ένδει(η "NO PTY.".

3 Πιέστε τ� [TUNE] για να επιλέ/ετε τη λειτ�υργία 
συντ�νισμ�ύ PTY. 
Η λειτ�υργία PTY ενεργ�π�ιείται.

4 Για να επιλέ/ετε τ� σταθμ� στη λειτ�υργία PTY, 
πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ].

Πρ�τεραι�τητα στις ειδήσεις
Αυτή η λειτ�υργία δίνει πρ�τεραι>τητα στ� πρ>γραμμα 
ειδήσεων. yπ�τε εκπέμπει τ� πρ>γραμμα ειδήσεων, θα 
διακ>πτεται τ� τρέ��ν πρ>γραμμα π�υ ακ�ύτε.

Πιέστε τ� [News] της Κάτω μπάρας, για να 
ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία PRIORITY NEWS.
Στην �θ�νη εμφανίKεται η ένδει(η "NEWS". Πιέστε (ανά 
[News] για να απενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία 
Πρ�τεραι�τητα στις ειδήσεις και να επιστρέψετε στ� 
πρ�γραμμα π�υ ακ�ύγατε πρ�ηγ�υμένως.

Εμφάνιση κειμέν�υ Radio
Μπ�ρ�ύν να εμφανί"�νται μηνύματα απ> ένα ραδι�φωνικ> 
σταθμ> σε μ�ρφή κειμέν�υ.

1 Συντ�νιστείτε σε ένα ραδι�φωνικ� σταθμ� π�υ 
εκπέμπει μηνύματα κειμέν�υ.

2 Πιέστε επανειλημμένα τ� [Info] της Κάτω μπάρας 
στη λειτ�υργία ραδι�φών�υ FM, για να μετα@είτε 
στην επιθυμητή �θ�νη.

Λειτ�υργία πληρ�φ�ριών σταθμ�ύ (PS/PTY/Συ�ν�τητα/
Yν�μα τραγ�υδι�ύ)

Λειτ�υργία πληρ�φ�ριών τραγ�υδι�ύ (PS/Yν�μα 
τραγ�υδι�ύ/Yν�μα καλλιτέ�νη/Yν�μα άλμπ�υμ)

Λειτ�υργία Kειμέν�υ Radio (Kείμεν� Radio)
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Παράδειγμα ένδει/ης για κύρια �θ�νη MP3/WMA/AAC

Λειτ�υργία πληρ�φ�ριών

Τίτλ�ς τραγ�υδι�ύ
Yν�μα καλλιτέ�νη
Τίτλ�ς άλμπ�υμ
Αρ. τρέ��ντ�ς τραγ�υδι�ύ/Αρ. συν�λικών τραγ�υδιών
�ρ�ν�ς π�υ έ�ει παρέλθει

• Αν δεν υπάρ�ει κείμεν� CD, εμφανί%εται τ� μήνυμα "NO TEXT".

Αναπαραγωγή

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [Disc] της Πάνω μπάρας.
Στην �θ�νη εμφανίKεται η �θ�νη επιλ�γής Δίσκ�υ.

Yταν τ�π�θετηθεί ένας δίσκ�ς στη θύρα δίσκ�υ αυτής 
της συσκευής με την πλευρά της ετικέτας πρ�ς τα 
πάνω η συσκευή (εκινά την αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ.

3 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τ� 
επιθυμητ� κ�μμάτι (αρ�εί�).

Για να επιστρέψετε στην αρ�ή τ	υ τρέ�	ντ	ς κ	μματι	ύ (αρ�εί	υ):
Πιέστε τ� [ ].

Γρήγ	ρη αναστρ	φή:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

Για να πρ	�ωρήσετε στην αρ�ή τ	υ επ#μεν	υ κ	μματι	ύ (αρ�εί	υ):
Πιέστε τ� [ ].

Γρήγ	ρη κίνηση πρ	ς τα εμπρ#ς:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

4 Για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε τ� [ / ].
Τ� σημάδι εμφανίKεται [ ] στη μέση της �θ�νης.
Πιέστε τ� [ / ] (ανά ή πιέστε τ� [ ] στ� κέντρ� της 
�θ�νης για να (εκινήσει η αναπαραγωγή.

• Τ� INE-W920R/INE-W928R μπ�ρεί να αναπαράγει αρ�εία 
MP3/WMA/AAC απ�θηκευμένα σε CD ή DVD. 
)ρησιμ�π�ιήστε μ�ρφή συμ&ατή με αυτή τη συσκευή.
Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με την αναπαραγωγή ή 
την απ�θήκευση αρ�είων MP3/WMA/AAC, ανατρέ#τε σε 
σελίδες 34 και 35 πριν τη �ρήση της συσκευής.

• �π�ι�δήπ�τε αρ�εί� με πρ�στασία αντιγραφής DRM (Digital 
Rights Management) δεν μπ�ρεί να αναπαρα�θεί σε αυτήν την 
μ�νάδα.

• Αν ένας δίσκ�ς περιέ�ει δεδ�μένα και ή��υ και MP3/WMA/
AAC, αυτή η συσκευή αναπαράγει μ�ν� τα δεδ�μένα ή��υ.

• Η ένδει#η κ�μματι�ύ για αναπαραγωγή δεδ�μένων ή��υ CD 
δεί�νει τα αριθμ�ί των κ�μματιών π�υ έ��υν εγγραφεί στ�ν 
δίσκ�.

• Αν αναπαράγεται ένας δίσκ�ς MP3/WMA/AAC με π�λλά 
αρ�εία και φακέλ�υς, μπ�ρεί να �ρειαστεί περισσ�τερ�ς 
�ρ�ν�ς για να #εκινήσει η αναπαραγωγή.

• � εμφανι%�μεν�ς �ρ�ν�ς αναπαραγωγής μπ�ρεί να μην 
αντιστ�ι�εί στ�ν πραγματικ� �ρ�ν� στην περίπτωση 
αναπαραγωγής αρ�εί�υ με μετα&λητ� ρυθμ� bit (VBR).

Επανάληψη αναπαραγωγής

Πιέστε [ ] για να γίνει επανειλημμένη αναπαραγωγή.
Τα κ�μμάτια (αρ�εία) θα αναπαράγ�νται επανειλημμένα.
Η λειτ�υργία επανάληψης αλλάKει κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε 
τ� κ�υμπί.

* Γίνεται επαναλαμ&αν�μενη αναπαραγωγή μ�ν� των αρ�είων 
εν�ς φακέλ�υ.

• Αν η λειτ�υργία Επανάληψης αναπαραγωγής ενεργ�π�ιηθεί 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής M.I.X., η λειτ�υργία 
M.I.X. θα ακυρωθεί.

M.I.X. (Αναπαραγωγή με τυ�αία 
σειρά)

Πιέστε τ� [ ] της Κάτω μπάρας κατά την 
αναπαραγωγή.
Τα κ�μμάτια (αρ�εία) τ�υ δίσκ�υ αναπαράγ�νται με τυ�αία 
σειρά.

Η λειτ�υργία M.I.X. αλλάKει κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε τ� [ ].

* Γίνεται αναπαραγωγή με τυ�αία σειρά μ�ν� των αρ�είων εν�ς 
φακέλ�υ.

• Αν η λειτ�υργία M.I.X. ενεργ�π�ιηθεί κατά τη διάρκεια της 
λειτ�υργίας Επανάληψης αναπαραγωγής, η λειτ�υργία 
Επανάληψης αναπαραγωγής θα ακυρωθεί.

• Εάν επιλέ#ετε ένα κ�μμάτι �ρησιμ�π�ιώντας τη λειτ�υργία 
ανα%ήτησης, η λειτ�υργία αναπαραγωγής M.I.X. θα 
ακυρωθεί.

Επιλ�γή φακέλων (για τα αρ�εία 
MP3/WMA/AAC)

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] της Κάτω μπάρας, για να 
επιλέ/ετε τ� φάκελ�.

CD/MP3/WMA/AAC

CD:

Επανάληψη (ΑΠΕΝΕΡΓ`Π`ΙΗΜΕΝ`) Επανάληψη
                  

MP3/WMA/AAC:

Επανάληψη Επανάληψη 
φακέλ�υ*

(ΑΠΕΝΕΡΓ`
Π`ΙΗΜΕΝ`)

Επανάληψη

CD:

M.I.X. (ΑΠΕΝΕΡΓ`Π`ΙΗΜΕΝ`) M.I.X.
                 

MP3/WMA/AAC:

Φάκελ�ς 
M.I.X.*

(ΑΠΕΝΕΡΓ`
Π`ΙΗΜΕΝ`)

Φάκελ�ς 
M.I.X.*
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ΑναQήτηση απ� Κείμεν� CD

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.
ΕμφανίKεται η �θ�νη αναKήτησης κειμέν�υ CD.

2 Πιέστε τ� επιλεγμέν� �ν�μα κ�μματι�ύ.
Τ� επιλεγμέν� κ�μμάτι αναπαράγεται.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

ΑναQήτηση �ν�ματ�ς αρ�εί�υ/
φακέλ�υ (Αφ�ρά MP3/WMA/AAC)

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.
Η λειτ�υργία αναKήτησης ενεργ�π�ιείται.

2 Πιέστε τ� [MUSIC].
ΕμφανίKεται η �θ�νη με τη λίστα �ν�μάτων των 
φακέλων.

Λειτ�υργία αναQήτησης �ν�ματ�ς φακέλ�υ

3 Πιέστε [ ] στ�ν επιθυμητ� φάκελ�.
Τ� πρώτ� αρ�εί� μέσα στ�ν επιλεγμέν� φάκελ� 
αναπαράγεται.

Λειτ�υργία αναQήτησης �ν�ματ�ς αρ�εί�υ

3 Πιέστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ φακέλ�υ.
ΕμφανίKεται τ� �ν�μα Αρ�εί�υ τ�υ επιλεγμέν�υ 
φακέλ�υ.

4 Πιέστε τ� επιθυμητ� �ν�μα αρ�εί�υ.
Η αναπαραγωγή τ�υ επιλεγμέν�υ αρ�εί�υ αρ�ίKει 
αμέσως.

• Πιέστε τ� [ ] για να επιστρέψετε στην πρ�ηγ�ύμενη 
ιεραρ�ία.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

• Αφ�ύ επιλέ#ετε έναν φάκελ� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 
Φακέλ�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί 
η �θ�νη ανα%ήτησης φακέλ�υ.

• Αφ�ύ επιλέ#ετε ένα αρ�εί� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 
Αρ�εί�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί 
η �θ�νη ανα%ήτησης αρ�εί�υ.

Σ�ετικά με τα αρ�εία MP3/WMA/
AAC

Τι είναι τ	 MP3;

Τ� MP3, τ�υ �π�ί�υ τ� επίσημ� �ν�μα είναι "MPEG Audio 
Layer 3", είναι ένα πρ�τυπ� συμπίεσης π�υ καθ�ρίKεται απ� 
τ� �ργανισμ� ISO, τ�ν Διεθνή `ργανισμ� Τυπ�π�ίησης, και 
τ� MPEG, έναν �ργανισμ� με κ�ινές δραστηρι�τητες της 
IEC.

Τα αρ�εία MP3 περιέ��υν συμπιεσμένα δεδ�μένα ή��υ. Η 
κωδικ�π�ίηση MP3 έ�ει τη δυνατ�τητα να συμπιέKει τα 
δεδ�μένα ή��υ σε ε(αιρετικά μεγάλα π�σ�στά, 
ελαττών�ντας τ� μέγεθ�ς των αρ�είων μ�υσικής μέ�ρι και 
στ� ένα δέκατ� τ�υ αρ�ικ�ύ τ�υς μεγέθ�υς. Αυτ� 
επιτυγ�άνεται με τη διατήρηση σε μεγάλ� π�σ�στ� της 
π�ι�τητας ή��υ CD. Η μ�ρφή MP3 πραγματώνει τ�σ� 
μεγάλα π�σ�στά συμπίεσης αφαιρώντας τ�υς ή��υς π�υ 
δεν γίν�νται αντιληπτ�ί απ� τ� ανθρώπιν� αυτί ή 
επικαλύπτ�νται απ� άλλ�υς ή��υς.

Τι είναι τ	 AAC;

Τα αρ�ικά AAC σημαίν�υν "Advanced Audio Coding" και 
απ�τελ�ύν μια %ασική μ�ρφή συμπίεσης δεδ�μένων ή��υ 
π�υ �ρησιμ�π�ιείται απ� τα πρ�τυπα MPEG2 ή MPEG4.

Τι είναι τ	 WMA;

Τ� WMA ή "Windows Media™ Audio" είναι συμπιεσμένα 
δεδ�μένα ή��υ.
Τ� WMA είναι παρ�μ�ι� με τα δεδ�μένα ή��υ MP3.

Μέθ	δ	ς δημι	υργίας αρ�είων MP3/WMA/AAC

Τα δεδ�μένα ή��υ συμπιέK�νται �ρησιμ�π�ιώντας 
αντίστ�ι�� λ�γισμικ� κωδικ�π�ίησης για αρ�εία MP3/WMA/
AAC. Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τη δημι�υργία αρ�είων 
MP3/WMA/AAC, ανατρέ(τε στ� εγ�ειρίδι� κατ���υ τ�υ 
αντίστ�ι��υ λ�γισμικ�ύ.
Τα αρ�εία MP3/WMA/AAC π�υ μπ�ρ�ύν να αναπαρα�θ�ύν 
σε αυτή τη συσκευή έ��υν τις επεκτάσεις αρ�είων.
MP3: "mp3"
WMA: "wma" (υπ�στηρίK�νται �ι εκδ�σεις 7.x, 8.x, 9.x 
υπ�στηρίK�νται)
AAC: "m4a"
Τ� WMA δεν υπ�στηρίKεται στα ε(ής αρ�εία: Windows 
Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice ή 
Windows Media Audio 9 Pro Lossless.

Υπάρ��υν διαφ�ρων ειδών εκδ�σεις της μ�ρφής AAC. 
Βε%αιωθείτε �τι τ� λ�γισμικ� π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκε για τη 
δημι�υργία της μ�ρφής αυτής είναι συμ%ατ� με τις 
απ�δεκτές μ�ρφές π�υ αναγράφ�νται παραπάνω. 
Ενδέ�εται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της μ�ρφής 
τ�υ αρ�εί�υ ακ�μη και αν η επέκταση είναι έγκυρη. 
Υπ�στηρίKεται η αναπαραγωγή αρ�είων AAC π�υ 
κωδικ�π�ιήθηκαν απ� τ� iTunes.

ΠΡ�Σ��Η
Με ε#αίρεση την πρ�σωπική �ρήση, η αντιγραφή 
δεδ�μένων ή��υ (συμπεριλαμ&αν�μένων των δεδ�μένων 
MP3/WMA/AAC) ή η διαν�μή, η μεταφ�ρά ή η πιστή 
αντιγραφή τ�υς, είτε δωρεάν είτε με αμ�ι&ή, �ωρίς την 
άδεια τ�υ κατ���υ των πνευματικών δικαιωμάτων, 
απαγ�ρεύεται αυστηρά απ� τ� Ν�μ� περί Πνευματικής 
Ιδι�κτησίας (Copyright Act) και απ� διεθνή συνθήκη.
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Υπ	στηρι*#μεν	ι ρυθμ	ί δειγματ	ληψίας αναπαραγωγής και bit

MP3

WMA

AAC

Η συσκευή αυτή μπ�ρεί να μην πραγματ�π�ιεί σωστή 
αναπαραγωγή ανάλ�γα με τ�υς ρυθμ�ύς δειγματ�ληψίας.

Ετικέτες ID3/WMA

Αυτή η συσκευή υπ�στηρίKει ετικέτες ID3 v1.0, v1.1, v2.2, 
v2.3, v2.4 και ετικέτες WMA Ver.1.x. Αν τα δεδ�μένα 
ετικέτας %ρίσκ�νται σε ένα αρ�εί� MP3/WMA/AAC, αυτή η 
συσκευή μπ�ρεί να εμφανίσει τα δεδ�μένα ετικέτας ID3/
WMA για τ�ν τίτλ� (τίτλ�ς κ�μματι�ύ), τ� �ν�μα καλλιτέ�νη 
και τ� �ν�μα άλμπ�υμ (64 �αρακτήρες τ� μέγιστ�).
Για τ�υς μη υπ�στηριK�μεν�υς �αρακτήρες ή τ�υς κεν�ύς 
�αρακτήρες, εμφανίKεται η ένδει(η "�ωρίς τίτλ�".
` αριθμ�ς των �αρακτήρων πιθαν�ν να είναι περι�ρισμέν�ς 
ή να μην απεικ�νίKεται σωστά, ανάλ�γα με τις πληρ�φ�ρίες 
ετικέτας.

Αναπαραγωγή MP3/WMA/AAC 

Αρ�εία MP3/WMA/AAC πρ�ετ�ιμάK�νται και κατ�πιν 
εγγράφ�νται σε CD-R, CD-RW (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) με τη �ρήση λ�γισμικ�ύ αντιγραφής CD-R και 
μνήμης USB.
• Μέγιστ�ς αριθμ�ς αρ�είων / φακέλων με δυνατ�τητα 

αναπαραγωγής
Δίσκ�ς: 1.000 αρ�εία/φάκελ�ι (συμπεριλαμ%αν�μέν�υ τ�υ 
ριKικ�ύ φακέλ�υ/τ�υ αρ�εί�υ DivX®)
Μνήμη USB: 10.000 αρ�εία/φάκελ�ι (συμπεριλαμ%αν�μέν�υ 
τ�υ ριKικ�ύ φακέλ�υ/τ�υ αρ�εί�υ DivX®)

• Μεγαλύτερ� μέγεθ�ς αρ�εί�υ π�υ μπ�ρεί να 
αναπαρα�θεί: 512 MB

Η αναπαραγωγή μπ�ρεί να μην είναι δυνατή αν � δίσκ�ς 
(επεράσει τα �ρια π�υ περιγράφηκαν παραπάνω.
Αν τ� �ν�μα αρ�εί�υ/φακέλ�υ είναι μεγάλ�, μπ�ρεί να 
ελαττωθεί � μέγιστ�ς πιθαν�ς αριθμ�ς αρ�είων.
• Υπ�λ�γίK�νται και τα αρ�εία Ή��υ και τα αρ�εία Βίντε� αν 

η μ�ρφή τ�υς μπ�ρεί να αναπαρα�θεί σε αυτή τη συσκευή.

Υπ	στηρι*#μενα μέσα

Τα μέσα π�υ μπ�ρεί να αναπαραγάγει η παρ�ύσα συσκευή 
είναι τα CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW και η μνήμη USB.

Αντίστ	ι�α συστήματα αρ�είων

Η παρ�ύσα συσκευή υπ�στηρίKει δίσκ�υς διαμ�ρφωμέν�υς 
με ISO9660 Επίπεδ� 1 ή Επίπεδ� 2 και UDF1.02(ISO Bridge).

Αυτή η συσκευή μπ�ρεί να αναπαράγει δίσκ�υς σε Joliet, 
Romeo κλπ, και σε άλλα πρ�τυπα π�υ συμμ�ρφών�νται στ� 
ISO9660. Yμως, μερικές φ�ρές τα �ν�ματα αρ�είων, 
�ν�ματα φακέλων κλπ. δεν απεικ�νίK�νται σωστά.

Υπ	στηρι*#μενες μ	ρφές

Η παρ�ύσα συσκευή υπ�στηρίKει CD-ROM Mode1, CD-ROM 
XA Mode2(Form1&2), Mixed Mode CD και Multi-Session.
Η συσκευή αυτή δεν μπ�ρεί να αναπαράγει σωστά δίσκ�υς 
π�υ έ��υν εγγραφεί με τα συστήματα Track At Once ή 
packet writing.

Σειρά των αρ�είων

Τα αρ�εία αναπαράγ�νται σύμφωνα με τη σειρά με την 
�π�ία εγγράφηκαν στ� δίσκ� απ� τ� λ�γισμικ� εγγραφής. 
Επ�μένως, η σειρά αναπαραγωγής μπ�ρεί να μην είναι η 
αναμεν�μενη. Επι%ε%αιώστε τη σειρά εγγραφής στ� 
υπ�στηρικτικ� υλικ� τ�υ λ�γισμικ�ύ. Η σειρά 
αναπαραγωγής των φακέλων και των αρ�είων έ�ει ως ε(ής. 
(`ι παρακάτω αριθμ�ί μπ�ρεί να διαφέρ�υν απ� τ�υς 
πραγματικ�ύς αριθμ�ύς π�υ εμφανίK�νται.)


ρ�λ�γία

Ρυθμ#ς bit

Πρ�κειται για τ� ρυθμ�ς συμπίεσης τ�υ "ή��υ" π�υ 
καθ�ρί%εται για την κωδικ�π�ίηση. ^σ� μεγαλύτερ�ς είναι � 
ρυθμ�ς bit τ�σ� καλύτερη είναι η π�ι�τητα τ�υ ή��υ, αλλά 
ταυτ��ρ�να και τ�σ� �γκωδέστερα είναι τα αρ�εία.

Ρυθμ#ς δειγματ	ληψίας

Η τιμή αυτή δεί�νει π�σες φ�ρές τ� δευτερ�λεπτ� λαμ&άνεται 
δείγμα ή��υ (εγγράφεται). Για παράδειγμα, τα μ�υσικά CD 
�ρησιμ�π�ι�ύν ρυθμ�ς δειγματ�ληψίας των 44,1 kHz, έτσι � 
ή��ς εισάγεται (εγγράφεται) 44.100 φ�ρές ανά δευτερ�λεπτ�. 
^σ� μεγαλύτερ�ς είναι � ρυθμ�ς δειγματ�ληψίας τ�σ� 
καλύτερη είναι η π�ι�τητα τ�υ ή��υ, αλλά ταυτ��ρ�να και 
τ�σ� �γκωδέστερα είναι τα αρ�εία.

Κωδικ	π	ίηση

Η μετατρ�πή μ�υσικών CD, αρ�είων WAVE (AIFF) και άλλων 
αρ�είων ή��υ σε πρ�καθ�ρισμένη συμπιεσμένη μ�ρφή ή��υ.

Ετικέτα
�ι πληρ�φ�ρίες των τραγ�υδιών, �πως �ι τίτλ�ι, τα �ν�ματα 
των καλλιτε�νών, τα �ν�ματα των άλμπ�υμ κλπ., π�υ 
περιέ��νται στα αρ�εία MP3/WMA/AAC.

Ρι*ικ#ς φάκελ	ς

� ρι%ικ�ς φάκελ�ς (ή ρι%ικ�ς κατάλ�γ�ς) &ρίσκεται στην 
κ�ρυφή τ�υ συστήματ�ς αρ�είων. � ρι%ικ�ς φάκελ�ς περιέ�ει 
�λ�υς τ�υς φακέλ�υς και �λα τα αρ�εία. Δημι�υργείται 
αυτ�ματα σε �λ�υς τ�υς δίσκ�υς εγγραφής.

Ρυθμ�ί 
δειγματ�ληψίας:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Ρυθμ�ί bit: 8 - 320 kbps

Ρυθμ�ί 
δειγματ�ληψίας:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 
11,025 kHz, 8 kHz

Ρυθμ�ί bit: 48 - 320 kbps

Ρυθμ�ί 
δειγματ�ληψίας:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Ρυθμ�ί bit: 16 - 320 kbps

Σύμφωνα με τ� πρ�τυπ� ISO9660, υπάρ��υν �ρισμέν�ι 
περι�ρισμ�ί π�υ θα πρέπει να θυμάστε.
Τ� μέγιστ� %άθ�ς εν�ς ένθετ�υ φακέλ�υ είναι 8 φάκελ�ι 
(περιλαμ%άνεται � ριKικ�ς κατάλ�γ�ς). Τα �ν�ματα 
αρ�είων περι�ρίK�νται στ�υς 256 �αρακτήρες 
(περιλαμ%άνεται η επέκταση).
`ι έγκυρ�ι �αρακτήρες για τα �ν�ματα φακέλων/αρ�είων 
είναι τα γράμματα A-Z (μ�ν� κεφαλαία), τα αριθμητικά 
ψηφία 0-9, και η "_" (παύλα υπ�γράμμισης).

ΡιQικ�ς 
φάκελ�ς

Φάκελ�ς Αρ�εί� MP3/WMA/AAC
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Παράδειγμα απεικ�νισης της κύριας �θ�νης DVD 
Βίντε�

Παράδειγμα απεικ�νισης της κύριας �θ�νης DivX®

`θ�νη πληρ�φ�ριών 1
DVD-Βίντε�:
Yν�μα τίτλ�υ/Αρ. κεφαλαί�υ
DivX®:
Yν�μα τίτλ�υ/Αρ. αρ�εί�υ/Αρ. τρέ��ντ�ς αρ�εί�υ/Αρ. 
συν�λικών αρ�είων στ�ν τρέ��ντα φάκελ�
`θ�νη πληρ�φ�ριών 2
DVD-Βίντε�:
Έ(�δ�ς σήματ�ς ή��υ/Υπ�τιτλ�ς/Γωνία
DivX®:
Έ(�δ�ς σήματ�ς ή��υ/Υπ�τιτλ�ς
Υπ�λ�ιπ�ς �ρ�ν�ς αναπαραγωγής
�ρ�ν�ς π�υ έ�ει παρέλθει


ι τύπ�ι δίσκων π�υ μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν για 
κάθε επικεφαλίδα αντιπρ�σωπεύ�νται απ� τα ε/ής 
σήματα.

Η �θ�νη της λειτ�υργίας DVD

Πιέστε την �θ�νη ενώ εμφανίQεται η �θ�νη 
αναπαραγωγής DVD.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας DVD.

• Η �θ�νη λειτ�υργίας αλλά%ει σε �πτική �θ�νη στην επιλ�γή 
DVD για 5 δευτερ�λεπτα μετά την �λ�κλήρωση της 
λειτ�υργίας.

• Αν επι�ειρήσετε να ενεργ�π�ιήσετε τ� DVD ενώ �δηγείτε, η 
ένδει#η θα δεί#ει την πρ�ειδ�π�ίηση-Απενεργ�π�ίηση εικ�νας 
για την ασφάλειά σας.

• Μερικές λειτ�υργίες δεν μπ�ρ�ύν να διεκπεραιωθ�ύν 
ανάλ�γα με τ� δίσκ� ή την �θ�νη αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή Δίσκ�υ 

DVD

Πιέστε τ� [<<], [>>]

Πιέστε τ� [<<], [>>]

Μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν εμπ�ρικ�ί 
δίσκ�ι DVD Βίντε� (�ρησιμ�π�ι�ύνται για τη 
διαν�μή κινηματ�γραφικών ταινιών κλπ.) ή 
ένα DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW π�υ 
έ�ει εγγραφεί σε λειτ�υργία %ίντε�.
Μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν δίσκ�ι CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW 
π�υ έ�ει εγγραφεί σε λειτ�υργία DivX®.

ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΗ
Είναι επικίνδυν� για τ�ν �δηγ� να παρακ�λ�υθεί 
DVD/Τηλε�ραση/Βίντε� ενώ �δηγεί τ� ��ημα. Η 
πρ�σ��ή τ�υ �δηγ�ύ στ� δρ�μ� ενδέ�εται να 
απ�σπαστεί και να πρ�κληθεί ατύ�ημα.

Εγκαταστήστε σωστά τ� INE-W920R/INE-W928R έτσι 
ώστε � �δηγ�ς να μην μπ�ρεί να παρακ�λ�υθήσει 
DVD/τηλε�ραση/@ίντε� παρά μ�ν� �ταν τ� ��ημα 
είναι σταματημέν� και τ� �ειρ�φρεν� είναι 
ενεργ�π�ιημέν�.

Αν τ� INE-W920R/INE-W928R δεν εγκατασταθεί 
σωστά, � �δηγ�ς θα μπ�ρεί να παρακ�λ�υθεί DVD/
τηλε�ραση/@ίντε� ενώ �δηγεί τ� ��ημα και η 
πρ�σ��ή τ�υ ενδέ�εται να απ�σπαστεί με 
απ�τέλεσμα να πρ�κληθεί ατύ�ημα. 
 �δηγ�ς ή άλλα 
άτ�μα ενδέ�εται να τραυματιστ�ύν σ�@αρά.

Πρ�σ��ή
• Δεν είναι διαθέσιμες �λες �ι λειτ�υργίες για �λα 

τα DVD. Ανατρέ/τε στις /ε�ωριστές �δηγίες για 
κάθε DVD για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τις 
υπ�στηριQ�μενες δυνατ�τητες.

• Τα δακτυλικά απ�τυπώματα σε ένα δίσκ� πιθαν�ν 
να επηρεάσ�υν δυσμενώς την αναπαραγωγή. Αν 
εκδηλωθεί πρ�@λημα, αφαιρέστε τ� δίσκ� και 
ελέγ/τε για δακτυλικά απ�τυπώματα στην πλευρά 
αναπαραγωγής. Καθαρίστε τ� δίσκ� αν είναι 
απαραίτητ�.

• Αν κατά την αναπαραγωγή απενεργ�π�ιήσετε τη 
μ�νάδα ή γυρίσετε τη μίQα στη θέση OFF 
(απενεργ�π�ίηση) ή αλλά/ετε πηγές, η 
αναπαραγωγή θα συνε�ίσει απ� εκεί π�υ 
σταμάτησε �ταν /αναρ�ίσει η αναπαραγωγή. 

• Αν επι�ειρήσετε να διεκπεραιώσετε μια μη έγκυρη 
λειτ�υργία (με @άση τ�ν τύπ� τ�υ δίσκ�υ π�υ 
αναπαράγεται), τ� επ�μεν� σήμα απεικ�νίQεται 
στην �θ�νη τ�υ μ�νιτ�ρ:  
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1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [Disc] της Πάνω μπάρας.
Στην �θ�νη εμφανίKεται η �θ�νη επιλ�γής Δίσκ�υ.
Εναλλακτικά, τ�π�θετήστε έναν δίσκ� με την πλευρά 
της ετικέτας πρ�ς τα πάνω. Η μ�νάδα αρ�ίKει την 
αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ.

• Η αντίστρ�φη πλευρά εν�ς DVD διπλής �ψεως δεν 
αναπαράγεται αυτ�μάτως. 
Αφαιρέστε τ� δίσκ�, αναπ�δ�γυρίστε τ�ν, και εισαγάγετέ τ�ν 
και πάλι.

• ΜΗΝ τ�π�θετείτε δίσκ�υς π�υ περιέ��υν �άρτες για τ� 
σύστημα πλ�ήγησης. Μπ�ρεί να πρ�κληθεί %ημιά.

• Ανατρέ#τε επίσης στην εν�τητα "Ρύθμιση Disc" (σελίδα 52).
• Κατά την ανάγνωση εν�ς αρ�εί�υ DivX®, δεν είναι δυνατή η 

�ρήση των λειτ�υργιών γρήγ�ρης κίνησης πρ�ς τα εμπρ�ς/
γρήγ�ρης επαναφ�ράς και επανάληψης κλπ.

• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρ�εί�υ DivX® π�υ 
υπερ&αίνει τα 4GB.

Στην επιλ�γή DVD, ενδέ�εται να εμφανιστ�ύν αυτ>ματα �θ>νες 
μεν�ύ. Αν κάτι τέτ�ι� συμ�εί, εκτελέστε τη λειτ�υργία π�υ 
περιγράφεται παρακάτω για έναρ;η της αναπαραγωγής.

Απευθείας λειτ�υργίες μεν�ύ 

Πιέστε τ� μεν�ύ DVD απευθείας.

Λειτ�υργίες μεν�ύ 

1 Πιέστε τ� [Key].
Θα εμφανιστεί η �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ μεν�ύ.

Πιέστε τ� [ ] [ ] για να αλλά(ετε τη θέση 
τ�υ %ασικ�ύ τμήματ�ς παραθύρ�υ απ� τα δε(ιά στα 
αριστερά και αντίστρ�φα. 
Πιέστε τ� [Return] για να επιστρέψετε στην 
πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.

2 Επιλέ/τε ένα επιθυμητ� στ�ι�εί� μεν�ύ, πιέQ�ντας 
τ� [ ], [ ], [ ] ή τ� [ ].

• Πιέ%�ντας τ� [ ] στ� παράθυρ� λειτ�υργίας 
επιστρέφεται στην �θ�νη στ� &ήμα 1.

• Πιέ%�ντας τ� [Key] εμφανί%εται η �θ�νη λειτ�υργίας 
εισαγωγής αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ.
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με την �θ�νη λειτ�υργίας 
εισαγωγής αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ, ανατρέ#τε στην 
εν�τητα "Λειτ�υργίες εισαγωγής αριθμητικ�ύ 
πληκτρ�λ�γί�υ" (σελίδα 37).

3 Πιέστε τ� [Enter] για επι@ε@αίωση τ�υ επιλεγμέν�υ 
στ�ι�εί�υ.

1 Πιέστε τ� [10KEY] της Κάτω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας εισαγωγής 
αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ
Αν τ� [10KEY] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] της Κάτω 
μπάρας για να εμφανίσετε τ� [10KEY].

2 Πιέστε έναν επιθυμητ� αριθμ�.

Πιέστε [ ] για να διαγράψετε έναν εισα�θέντα αριθμ�.
Πιέστε [Delete All] για διαγραφή �λων των αριθμών π�υ 
έ��υν εισα�θεί.

3 Πιέστε τ� [Enter] στην �θ�νη λειτ�υργίας αριθμητικ�ύ 
πληκτρ�λ�γί�υ για να επι@ε@αιώσετε την επιλ�γή σας.
Πιέστε [ ] για να κρύψετε την ένδει(η πληκτρ�λ�γί�υ.

yταν ένα DVD περιέ�ει δύ� ή περισσ>τερ�υς τίτλ�υς, 
εμφανί"εται η �θ>νη τ�υ Πάνω μεν�ύ.

Πιέστε τ� [TOP MENU] της Κάτω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη τ�υ πάνω μεν�ύ.

• Για να εκτελέσετε τις απαραίτητες λειτ�υργίες, ανατρέ#τε στην 
εν�τητα "Αν εμφανιστεί μια �θ�νη μεν�ύ" (σελίδα 37).

yταν ένα DVD έ�ει δύ� ή περισσ>τερα μεν�ύ, εμφανί"εται μια 
�θ>νη μεν�ύ για τα διαθέσιμα πρ�γράμματα, εκτ>ς απ> τα κύρια 
πρ�γράμματα.

Πιέστε τ� [MENU] της Κάτω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη τ�υ ριKικ�ύ μεν�ύ.

• Για να εκτελέσετε τις απαραίτητες λειτ�υργίες, ανατρέ#τε στην 
εν�τητα "Αν εμφανιστεί μια �θ�νη μεν�ύ" (σελίδα 37).

• Λειτ�υργία μνήμης θέσης αναπαραγωγής
Ακ�μη και αν απενεργ�π�ιήσετε την τρ�φ�δ�σία ή 
γυρίσετε τη μίQα στη θέση OFF (απενεργ�π�ίηση) 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή αλλά/ετε 
την πηγή, �ταν η τρ�φ�δ�σία ενεργ�π�ιηθεί /ανά, 
η αναπαραγωγή συνε�ίQει απ� τ� σημεί� �π�υ η 
αναπαραγωγή διακ�πηκε. 

Αν εμφανιστεί μια �θ�νη μεν�ύ

• Μερικές λειτ�υργίες δεν μπ�ρ�ύν να διε#α�θ�ύν, ανάλ�γα με 
τ� δίσκ�.

Λειτ�υργίες εισαγωγής αριθμητικ�ύ 
πληκτρ�λ�γί�υ 

ΕμφανίQ�ντας την 
θ�νη Top Μεν�ύ 

Εμφάνιση της 
θ�νης μεν�ύ 
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Διακ�πή της αναπαραγωγής (PRE 
STOP) 

Πιέστε τ� κ�υμπί διακ�πής κατά την αναπαραγωγή για να 
διακ>ψετε την αναπαραγωγή. Η θέση εκείνη απ�θηκεύεται στη 
μνήμη.

1 Πιέστε τ� [ ] κατά την αναπαραγωγή.
ΕμφανίK�νται �ι ενδεί(εις "Pre " και [ ] στ� κέντρ� 
της �θ�νης.

2 Πιέστε τ� [ / ] στη λειτ�υργία PRE STOP ή πιέστε 
τ� [ ] στ� κέντρ� της �θ�νης.
Η αναπαραγωγή αρ�ίKει απ� τη θέση στην �π�ία εί�ε 
διακ�πεί.

• Για �ρισμέν�υς δίσκ�υς, η θέση στην �π�ία διεκ�πη η 
αναπαραγωγή πιθαν�ν να μην είναι ακρι&ής.

Διακ�πή αναπαραγωγής 

Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ] για τ�υλά�ιστ�ν 2 
δευτερ�λεπτα κατά την αναπαραγωγή.
ΕμφανίK�νται �ι ενδεί(εις " " και [ ] στ� κέντρ� της 
�θ�νης.

• Η αναπαραγωγή #εκινά απ� την αρ�ή �ταν πιέσετε τα [ /ll] 
ή [ ] στ� κέντρ� της �θ�νης ενώ έ�ει διακ�πεί η 
αναπαραγωγή.

Γρήγ�ρα πρ�ώθηση/Γρήγ�ρη 
επαναφ�ρά 

1 Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε παρατεταμένα 
[ ] (Γρήγ�ρη κίνηση πρ�ς τα εμπρ�ς) ή πιέστε 
παρατεταμένα [ ] (Γρήγ�ρη αναστρ�φή).
DVD-Βίντε�:
Πιέστε τ� παρατεταμένα για περισσ�τερ� απ� 1 
δευτερ�λεπτ� για πρ�ώθηση/επαναφ�ρά σε διπλάσια 
τα�ύτητα.
Κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε τ� [ ]/[ ] κατά τη 
γρήγ�ρη επαναφ�ρά/γρήγ�ρη πρ�ώθηση, η τα�ύτητα 
αλλάKει ως ε(ής: 2x  8x  32x  2x.
DivX®:
Πιέστε τ� παρατεταμένα για περισσ�τερ� απ� 1 
δευτερ�λεπτ� για πρ�ώθηση/επαναφ�ρά σε τα�ύτητα 
8x.
Κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε τ� [ ]/[ ] κατά τη 
γρήγ�ρη επαναφ�ρά/γρήγ�ρη πρ�ώθηση, η τα�ύτητα 
αλλάKει ως ε(ής: 8x  16x  32x  8x.
• Για ένα αρ�εί� DivX® π�υ δεν περιέ�ει πληρ�φ�ρίες 

ευρετηρί�υ, δεν είναι διαθέσιμη η επιλ�γή πρ�ώθησης και 
επαναφ�ράς. 

2 Πιέστε τ� [ / ] για να επιστρέψετε στην καν�νική 
αναπαραγωγή.

• ατά τη γρήγ�ρη κίνηση πρ�ς τα εμπρ�ς/γρήγ�ρη αναστρ�φή 
δεν αναπαράγεται κανένας ή��ς.

• Στη λειτ�υργία DVD, ενδέ�εται να εμφανιστεί η �θ�νη μεν�ύ 
κατά τη γρήγ�ρη κίνηση πρ�ς τα εμπρ�ς/γρήγ�ρη αναστρ�φή.

• Αυτή η λειτ�υργία ενδέ�εται να μην είναι δυνατή σε 
�ρισμέν�υς δίσκ�υς.

Εύρεση των Αρ�ών Κεφαλαίων/
Κ�μματιών/Αρ�είων 
Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε [ ] ή [ ].
Τ� κεφάλαι�/κ�μμάτι/αρ�εί� αλλάKει κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε 
τ� κ�υμπί και αρ�ίKει η αναπαραγωγή τ�υ επιλεγμέν�υ 
κεφαλαί�υ/κ�μματι�ύ/αρ�εί�υ.

• Μερικά DVD δεν έ��υν κεφάλαια.

Αναπαραγωγή ακίνητων εικ�νων 
(Παύση) 

1 Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε τ� [ / ] της Κάτω 
μπάρας.

2 Πιέστε τ� [ / ] ή τ� [ ] στ� κέντρ� της �θ�νης 
για συνέ�ιση της αναπαραγωγής.

• Δεν αναπαράγεται ή��ς στη λειτ�υργία ακίνητης εικ�νας.
• Η εικ�να ή � ή��ς ενδέ�εται να διακ�πεί πρ�σωρινά �ταν η 

αναπαραγωγή αρ�ίσει απ� τη λειτ�υργία παύσης. Αυτ� δεν 
είναι ένδει#η δυσλειτ�υργίας.

Αναπαραγωγή με πρ�ώθηση καρέ-
καρέ 

1 Στην επιλ�γή παύσης, πιέστε τ� [ ].
Η εικ�να πρ�ωθείται κατά ένα καρέ κάθε φ�ρά π�υ 
πιέKετε τ� κ�υμπί.

2 Πιέστε τ� [ / ] ή τ� [ ] στ� κέντρ� της �θ�νης 
για να επιστρέψετε στην καν�νική λειτ�υργία.

• Δεν ακ�ύγεται κανένας ή��ς κατά την αναπαραγωγή με 
πρ�ώθηση καρέ-καρέ.

• Δεν είναι δυνατή η αντίστρ�φη αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή αργής κίνησης 

1 Αν πιέσετε παρατεταμένα τ� [ ] στη λειτ�υργία 
παύσης, �ρίQεται η λειτ�υργία αναπαραγωγής αργής 
κίνησης στ� 1/8 της τα�ύτητας.
Επιπλέ�ν, αν πιέσετε παρατεταμένα τ� [ ] /ανά, 
η τα�ύτητα της αργής κίνησης αλλάQει στ� 1/2 της 
καν�νικής τα�ύτητας.

2 Πιέστε τ� [ / ] της Κάτω μπάρας για 
αναπαραγωγή.

• Δεν ακ�ύγεται ή��ς κατά την αναπαραγωγή σε αργή 
τα�ύτητα.

• Τα 1/2 και 1/8 είναι τα�ύτητες κατά πρ�σέγγιση. Η πραγματική 
τα�ύτητα διαφέρει απ� δίσκ� σε δίσκ�.

• Δεν είναι δυνατή η αντίστρ�φη αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

: Πιέστε τ� για να αρ�ίσει η αναπαραγωγή απ� την 
αρ�ή τ�υ επ�μεν�υ κεφαλαί�υ, κ�μματι�ύ ή 
αρ�εί�υ.

: Πιέστε τ� για να αρ�ίσει η αναπαραγωγή απ� την 
αρ�ή τ�υ τρέ��ντ�ς κεφαλαί�υ, κ�μματι�ύ ή 
αρ�εί�υ.

Επιπλέ�ν επε/ηγήσεις
Τα "Κεφάλαια" είναι υπ�διαιρέσεις των ταινιών ή των 
μ�υσικών επιλ�γών σε DVD.
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Επιλ�γή φακέλων 
Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] της Κάτω μπάρας, για να 
επιλέ/ετε τ� φάκελ�.

• Πιέστε τ� [ ], για να πραγματ�π�ιήσετε αναπαραγωγή 
απ� τ� πρώτ� αρ�εί� τ�υ πρ�ηγ�ύμεν�υ φακέλ�υ. 
Πιέστε τ� [ ], για να πραγματ�π�ιήσετε αναπαραγωγή 
απ� τ� πρώτ� αρ�εί� τ�υ επ�μεν�υ φακέλ�υ.

Επανάληψη αναπαραγωγής 

�ρησιμ�π�ιήστε τη λειτ�υργία αυτή για την επανειλημμένη 
αναπαραγωγή τίτλων, κεφαλαίων, κ�μματιών δίσκων.

Πιέστε τ� [ ] της Κάτω μπάρας.
Η λειτ�υργία επανάληψης αλλάKει κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε 
τ� κ�υμπί.

DVD Βίντε�

• Η λειτ�υργία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ απενεργ�π�ιείται πάντα �ταν 
πιέ%ετε παρατεταμένα τ� [ ] για τ�υλά�ιστ�ν 2 δευτερ�λεπτα.

• Μ�ν� �ι δίσκ�ι π�υ περιέ��υν λίστες αναπαραγωγής μπ�ρ�ύν 
να εμφανιστ�ύν.

DivX

ΑναQήτηση με @άση τ�ν αριθμ� 
τ�υ τίτλ�υ 
�ρησιμ�π�ιήστε αυτήν τη λειτ�υργία για να �ρείτε εύκ�λα τις 
θέσεις στ� DVD �ρησιμ�π�ιώντας τ�υς τίτλ�υς τ�υ DVD. Κάντε 
τ�υς �ειρισμ�ύς ενώ η αναπαραγωγή έ�ει διακ�πεί.

1 Πιέστε τ� [10Key] της Κάτω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας εισαγωγής 
αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ.
Αν τ� [10KEY] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] της Κάτω 
μπάρας για να εμφανίσετε τ� [10KEY].
• Για DVD Βίντε�, μπ�ρείτε επίσης να εμφανίσετε τ� 

αριθμητικ� πληκτρ�λ�γι� πιέ%�ντας τ� [ ] στην 
�θ�νη Μεν�ύ κι έπειτα πιέ%�ντας τ� [Key] δύ� φ�ρές.

2 Πληκτρ�λ�γήστε έναν επιθυμητ� τίτλ� πιέQ�ντας 
τ�ν αριθμ� τ�υ.
Ανατρέ(τε στη σελίδα 37 για τη λειτ�υργία τ�υ 
αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ.

3 Πιέστε τ� [Enter].
Η αναπαραγωγή θα (εκινήσει απ� τ�ν επιλεγμέν� αριθμ�.

4 Πιέστε τ� [ ].

• Η λειτ�υργία αυτή δεν μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί σε δίσκ�υς 
στ�υς �π�ί�υς δεν έ��υν εγγραφεί αριθμ�ί τίτλων.

• �ρισμέν�ι δίσκ�ι πιθαν�ν να μην επιδέ��νται καμία 
λειτ�υργία.

Απευθείας αναQήτηση με @άση τ�ν 
αριθμ� τ�υ κεφαλαί�υ 

�ρησιμ�π�ιήστε αυτήν τη λειτ�υργία για να μετακινηθείτε 
εύκ�λα στην αρ�ή των κεφαλαίων των δίσκων. 
Πραγματ�π�ιήστε �ειρισμ�ύς κατά την αναπαραγωγή, κατά τη 
λειτ�υργία PRE-STOP ή κατά την παύση της αναπαραγωγής.

1 Πιέστε τ� [10Key] της Κάτω μπάρας.
Θα εμφανιστεί η �θ�νη εισαγωγής αριθμητικ�ύ 
πληκτρ�λ�γί�υ.
Αν τ� [10KEY] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] της Κάτω 
μπάρας για να εμφανίσετε τ� [10KEY].

2 Πιέστε και εισάγετε τ�ν αριθμ� τ�υ κεφαλαί�υ π�υ 
θέλετε να αναπαρα�θεί.
Ανατρέ(τε στη σελίδα 37 για τη λειτ�υργία τ�υ 
αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ.

3 Πιέστε τ� [Enter] για να επι@ε@αιώσετε την επιλ�γή 
σας.
Η αναπαραγωγή θα (εκινήσει απ� τ� επιλεγμέν� 
κεφάλαι�.

4 Πιέστε τ� [ ].

• Αυτή η λειτ�υργία δεν είναι διαθέσιμη για δίσκ� τ�υ �π�ί�υ τα 
κεφάλαια δεν είναι απ�θηκευμένα.

ΑναQήτηση εν�ς επιθυμητ�ύ 
αρ�εί�υ @ίντε� 

Μπ�ρείτε να επιλέ;ετε ένα αρ�εί� �ίντε� απ> την �θ>νη λίστας.

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας.
Η λειτ�υργία αναKήτησης ενεργ�π�ιείται.

2 Πιέστε τ� [Video].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λίστας φακέλων.

Λειτ�υργία αναQήτησης �ν�ματ�ς φακέλ�υ

3 Πιέστε τ� [ ] στ�ν επιθυμητ� φάκελ�.
Τ� πρώτ� αρ�εί� μέσα στ�ν επιλεγμέν� φάκελ� 
αναπαράγεται.

Λειτ�υργία αναQήτησης �ν�ματ�ς αρ�εί�υ

3 Πιέστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ φακέλ�υ.
ΕμφανίKεται τ� �ν�μα Αρ�εί�υ τ�υ επιλεγμέν�υ 
φακέλ�υ.

4 Πιέστε τ� επιθυμητ� �ν�μα αρ�εί�υ.
Η αναπαραγωγή τ�υ επιλεγμέν�υ αρ�εί�υ αρ�ίKει 
αμέσως.

• Πιέστε τ� [ ] για να επιστρέψετε στην πρ�ηγ�ύμενη 
ιεραρ�ία.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

• Αφ�ύ επιλέ#ετε έναν φάκελ� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 
Φακέλ�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί 
η �θ�νη ανα%ήτησης φακέλ�υ.

• Αφ�ύ επιλέ#ετε ένα αρ�εί� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 
Αρ�εί�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί 
η �θ�νη ανα%ήτησης αρ�εί�υ.

Τ� κεφάλαι� αναπαράγεται 
επανειλημμένα.

` τίτλ�ς αναπαράγεται 
επανειλημμένα.

Η αναπαραγωγή 
επιστρέφει στην καν�νική 
λειτ�υργία.

 (Κεφάλαι�)

 (Τίτλ�ς)

 (ΑΠΕΝΕΡΓ
Π
ΙΗΣΗ)

®

Τ� αρ�εί� αναπαράγεται 
επανειλημμένα.

` δίσκ�ς αναπαράγεται 
επανειλημμένα.

 (Αρ�εί�)

 (Φάκελ�ς) ` φάκελ�ς αναπαράγεται 
επανειλημμένα.

 (Επανάληψη �λων)
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Αλλαγή της γωνίας 
Σε DVD στα �π�ία �ι σκηνές έ��υν κινηματ�γραφηθεί απ> 
π�λλαπλές γωνίες, η γωνία μπ�ρεί να αλλά;ει κατά την 
αναπαραγωγή.

Πιέστε τ� [ANGLE] της Κάτω μπάρας.
Κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε τ� κ�υμπί, η γωνία αλλάKει ανάμεσα 
στις γωνίες λήψης π�υ έ��υν κατα�ωρηθεί στ� δίσκ�.
Αν τ� [ANGL] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] ή τ� [>>] της 
Κάτω μπάρας για να εμφανίσετε τ� [ANGL].

• Πιθαν�ν να απαιτείται κάπ�ι�ς �ρ�ν�ς για την αλλαγή της 
γωνίας.

• Ανάλ�γα με τ� δίσκ�, η γωνία ενδέ�εται να αλλά#ει με έναν 
απ� δύ� τρ�π�υς.

- Απρ�σκ�πτα: Η γωνία αλλά%ει �μαλά.
- Ακαν�νιστα: ^ταν η γωνία αλλά#ει, η ακίνητη εικ�να 

απεικ�νί%εται πρώτα και κατ�πιν η γωνία αλλά%ει.

Αλλαγή των η�ητικών κ�μματιών 

Τα DVD π�υ περιέ��υν π�λλαπλ�ύς ή��υς ή γλώσσες ή��υ 
επιτρέπ�υν την αλλαγή τ�υ ή��υ κατά την αναπαραγωγή.

Πιέστε τ� [AUDIO] της Κάτω μπάρας.
` ή��ς αλλάKει ανάμεσα στα διάφ�ρα εναλλακτικά η�ητικά 
κ�μμάτια π�υ έ��υν κατα�ωρηθεί στ� δίσκ� κάθε φ�ρά π�υ 
πιέKετε τ� κ�υμπί.
Αν τ� [AUDIO] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] ή τ� [>>] της 
Κάτω μπάρας για να εμφανίσετε τ� [AUDIO].

• Τ� εναλλακτικ� κ�μμάτι π�υ επιλέγεται �ρί%εται ως 
πρ�καθ�ρισμένη ρύθμιση κάθε φ�ρά π�υ η τρ�φ�δ�σία 
ενεργ�π�ιείται ή � δίσκ�ς αντικαθίσταται. Αν � δίσκ�ς δεν 
περιλαμ&άνει τ� κ�μμάτι αυτ�, επιλέγεται αντ' αυτ�ύ η 
πρ�καθ�ρισμένη γλώσσα τ�υ δίσκ�υ.

• Δεν επιτρέπ�υν �λ�ι �ι δίσκ�ι την αλλαγή των εναλλακτικών 
η�ητικών κ�μματιών κατά την αναπαραγωγή. Στις 
περιπτώσεις αυτές, επιλέ#τε τα η�ητικά κ�μμάτια απ� τ� 
μεν�ύ DVD.

• Πιθαν�ν να υπάρ#ει κάπ�ια καθυστέρηση πριν την έναρ#η 
αναπαραγωγής τ�υ εναλλακτικ�ύ κ�μματι�ύ.

Αλλαγή υπ�τίτλων (Γλώσσα 
υπ�τίτλων) 

Με DVD στα �π�ία έ��υν εγγραφεί π�λλαπλές γλώσσες 
υπ�τίτλων, η γλώσσα υπ�τίτλων μπ�ρεί να αλλα�θεί κατά την 
αναπαραγωγή. Επιπλέ�ν, �ι υπ>τιτλ�ι μπ�ρ�ύν να απ�κρυφτ�ύν.

Πιέστε τ� [Sub Title] της Κάτω μπάρας.
Εάν πιέσετε αυτ� τ� κ�υμπί επανειλημμένα επιλέγει 
διαδ��ικά τις γλώσσες υπ�τίτλων π�υ έ��υν εγγραφεί στ� 
δίσκ� και μετά απενεργ�π�ιεί τ�υς υπ�τιτλ�υς (OFF).
Αν τ� [Sub Title] δεν εμφανίKεται, πιέστε τ� [<<] ή τ� [>>] 
της Κάτω μπάρας για να εμφανίσετε τ� [Sub Title].

• Πιθαν�ν να υπάρ#ει μια καθυστέρηση πριν εμφανιστεί � 
επιλεγμέν�ς υπ�τιτλ�ς.

• Δεν επιτρέπ�υν �λ�ι �ι δίσκ�ι την αλλαγή των υπ�τίτλων κατά 
την αναπαραγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές, επιλέ#τε 
υπ�τιτλ�υς απ� τ� μεν�ύ των DVD.

• Η γλώσσα υπ�τίτλων π�υ επιλέγεται �ρί%εται ως 
πρ�καθ�ρισμένη ρύθμιση κάθε φ�ρά π�υ η τρ�φ�δ�σία 
ενεργ�π�ιείται ή � δίσκ�ς αντικαθίσταται. Αν � δίσκ�ς δεν 
περιλαμ&άνει αυτήν τη γλώσσα, επιλέγεται αντ' αυτής η 
πρ�επιλεγμένη γλώσσα τ�υ δίσκ�υ.
Ωστ�σ�, η γλώσσα υπ�τίτλων ενδέ�εται να διαφέρει ανάλ�γα 
με τ� δίσκ�.

• Για �ρισμέν�υς δίσκ�υς, �ι υπ�τιτλ�ι θα εμφανί%�νται ακ�μη 
κι αν αυτή η επιλ�γή έ�ει απενεργ�π�ιηθεί (OFF). Ωστ�σ�, η 
γλώσσα υπ�τίτλων ενδέ�εται να π�ικίλει ανάλ�γα με τ� δίσκ�.

Σ�ετικά με τ� DivX®

Τ� DivX® είναι ένας κωδικ�π�ιητής (λ�γισμικ>) για συμπίεση 
κιν�ύμενων εικ>νων ενώ διατηρείται η π�ι>τητα εικ>νας 
�ρησιμ�π�ιώντας υψηλή αναλ�γία πρ�ηγμένης συμπίεσης και 
λειτ�υργική τα�ύτητα.

• Επίσημ� Πιστ�π�ιημέν� DivX® πρ�ϊ�ν

Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ Τ` ΒΙΝΤΕ` DIVX: Τ� DivX® είναι μια ψηφιακή 
μ�ρφή %ίντε� π�υ δημι�υργήθηκε απ� την DivX, LLC, 
θυγατρική εταιρεία της Rovi Corporation. Αυτή είναι μία 
επίσημη συσκευή DivX Certified® π�υ αναπαράγει %ίντε� 
DivX. Επισκεφθείτε την τ�π�θεσία divx.com για 
περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες και εργαλεία λ�γισμικ�ύ για να 
μετατρέψετε τα αρ�εία σας σε %ίντε� DivX .
Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ Τ` ΒΙΝΤΕ` DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Για να είναι 
δυνατή η αναπαραγωγή αγ�ρασμένων ταινιών DivX κατ' 
απαίτηση (VOD), πρέπει να δηλώσετε αυτήν τη συσκευή 
DivX Certified®. Για να λά%ετε τ�ν κωδικ� εγγραφής, %ρείτε 
την εν�τητα DivX VOD στ� μεν�ύ ρυθμίσεων της συσκευής 
σας. Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με την 
�λ�κλήρωση της εγγραφής σας, επισκεφθείτε την 
τ�π�θεσία vod.divx.com.

Υπ�στηριQ�μενα μέσα
Η συσκευή μπ�ρεί να αναπαράγει δίσκ�υς CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW και συσκευή μνήμης USB 
π�υ έ��υν εγγραφεί με τη λειτ�υργία DivX®.

Αντίστ�ι�η επέκταση
"avi", "divx"

Κωδικ�π�ιητής @ίντε�
DivX® εκδ�σεις 3, 4, 5 και 6 (η έκδ�ση 5 είναι συμ%ατή με 
σήματα τ�σ� πεπλεγμένης �σ� και πρ��δευτικής μ�ρφής)

Κωδικ�π�ιητής ή��υ

Τ� @έλτιστ� μέγεθ�ς για αναπαραγωγή DivX® είναι τ� 
ακ�λ�υθ�:

Σε �π�ι�νδήπ�τε λ�γ� διαστάσεων, εκτ�ς τ�υ λ�γ�υ 16:9, 
πιθαν�ν να εμφανίK�νται μαύρες λωρίδες στα αριστερά και 
στα δε(ιά ή στ� επάνω και τ� κάτω μέρ�ς της �θ�νης.

MPEG1 Layer2 (MP2) 32 έως 384 kbps
MPEG1 Layer3 (MP3) 32 έως 320 kbps
MPEG2 Layer2 (MP2) 8 έως 160 kbps
MPEG2 Layer3 (MP3) 8 έως 160 kbps
Dolby Digital 32 έως 448 kbps

Μέγεθ�ς �θ�νης: 96 έως 720 pixel (�ριK�ντια) × 96 έως 576 
pixel (κάθετα)

Ρυθμ�ς bit εικ�νας: "μέσ�ς �ρ�ς 4 Mbps, Μέγιστ� 8 Mbps" 
Υπ�στηρίKεται πρ�φίλ �ικιακ�ύ 
κινηματ�γράφ�υ
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Πιέστε τ� εικ�νίδι� [SETUP] στην �θ>νη Αναπαραγωγής ή��υ/
εικ>νας, για να εμφανίσετε την κύρια �θ>νη Setup.

Λειτ�υργία γενικών ρυθμίσεων

1 Πιέστε τ� εικ�νίδι� [Setup] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η κύρια �θ�νη Setup.

2 Πιέστε τ� [General].

ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης Γενικά.

3 Επιλέ/τε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί�.

Στ	ι�εία ρύθμισης: Γλώσσα / Αισθητήρας τηλε�ειρισμ	ύ / 
Κωδικ#ς ασφαλείας / Απ#κρυψη πάνω/κάτω 
μπάρας / Πρ	σαρμ	γή �θ#νης / LED / 
�πτικ#ς / Σ�ετικά / Εγκατάσταση

• Ανάλ�γα τ� στ�ι�εί�, επαναλά&ετε τ� &ήμα 3.

4 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] κλπ., για να αλλά/ετε τις 
ρυθμίσεις.
• ^ταν εμφανιστεί τ� αναδυ�μεν� παράθυρ� για τη 

ρύθμιση, πιέστε τ� [ ] για να κλείσετε τ� παράθυρ� 
αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

• Αμέσως μ�λις αλλά#ετε τις ρυθμίσεις της εν�τητας Γενικά (ενώ 
τ� σύστημα εγγράφει αυτ�ματα δεδ�μένα), μην γυρίσετε τη 
μί%α στ� OFF. Διαφ�ρετικά, η αλλαγή των ρυθμίσεων 
ενδέ�εται να απ�τύ�ει.

Ρύθμιση γλώσσας

Πιέστε [Γλώσσα] στ� μεν�ύ Γενικών ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία γενικών ρυθμίσεων" 
(σελίδα 41).

Είναι δυνατή η κύλιση της �θ>νης αν έ�ει εισα�θεί κείμεν� CD, 
>ν�μα φακέλ�υ ή πληρ�φ�ρίες ετικέτας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αυτ#ματ	 ρ	λάρισμα
Περιε�#μενα ρυθμίσεων: Off / On (Αρ�ική ρύθμιση)

� κωδικ>ς �αρακτήρων για τις πληρ�φ�ρίες κειμέν�υ ετικέτας 
π�υ θα εμφανί"�νται στην �θ>νη μπ�ρεί να επιλεγεί απ> 7 
κωδικ�ύς �αρακτήρων. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επιλ	γή Format
Περιε�#μενα ρύθμισης: EU1 / EU2 (Αρ�ική ρύθμιση) / RUS / CHI / 

THA / ARA

Τ� μεν�ύ Setup, �ι πληρ�φ�ρίες ανατρ�φ�δ>τησης κλπ., για αυτή 
τη συσκευή μπ�ρ�ύν να εμφανιστ�ύν στην επιλεγμένη γλώσσα.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επιλ	γή γλώσσας
Περιε�#μενα ρύθμισης:English / German / French / Spanish / 

Portuguese / Italian / Dutch / Finnish / 
Norwegian / Swedish / Russian / Thai / 
Arabic / Chinese / Other languages 
(Czech / Danish / Greek / Hungarian / 
Polish / Slovak / Turkish)

• Πιέστε τ� [OK] για να επι&ε&αιώσετε τη γλώσσα και να 
εμφανίσετε την �θ�νη στην επιλεγμένη γλώσσα.

Setup

Λειτ�υργία Setup

Γενικά 

Πρέπει να έ�ει τρα%η�τεί τ� �ειρ�φρεν� για να έ�ετε 
πρ�σ%αση στην �θ�νη λειτ�υργίας Γενικά. Αν επι�ειρήσετε 
να εισέλθετε σε αυτή την �θ�νη ενώ �δηγείτε, θα 
εμφανιστεί η πρ�ειδ�π�ίηση "Μη δυνατή λειτ�υργία κατά 
την �δήγηση".

Τα παρακάτω �ήματα 1 έως 4 είναι κ�ινές λειτ�υργίες για 
κάθε "Στ�ι"εί� ρύθμισης" της εν�τητας Γενικά. Ανατρέ'τε 
στην αντίστ�ι"η εν�τητα για λεπτ�μέρειες.

Εικ�νίδι� [SETUP]

Ρύθμιση της κύλισης

Off: Απενεργ�π�ιεί την επιλ�γή κύλισης.
On: Ενεργ�π�ιεί τη λειτ�υργία αυτ�ματης κύλισης. Η 

κύλιση της �θ�νης επαναλαμ%άνεται για �σ� �ρ�νικ� 
διάστημα η λειτ�υργία παραμένει ενεργ�π�ιημένη.

Ρυθμίσεις μ�ρφής

EU1: ISO 8859-1
EU2: ISO 8859-15
RUS: ISO 8859-5
CHI: GB18030
THA: CP874
ARA: CP1256

Ρύθμιση της γλώσσας των μεν�ύ
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Ρύθμιση αισθητήρα τηλε�ειρισμ�ύ

� [Αισθητήρας τηλε"ειρισμ�ύ] επιλέγεται στ� μεν�ύ Γενικών 
ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
γενικών ρυθμίσεων" (σελίδα 41).
Για τη λειτ�υργία τηλε�ειριστηρί�υ, μπ�ρείτε να αλλά;ετε τ�ν 
αισθητήρα τηλε�ειρισμ�ύ της ε;ωτερικής συσκευής (π.�. μ>νιτ�ρ 
κλπ.), ανάλ�γα με τις πρ�τιμήσεις σας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αισθητήρας τηλε�ειρισμ	ύ
Περιε�#μενα ρύθμισης: Front (Αρ�ική ρύθμιση) / Rear

• Αν τ� RSE (σελίδα 55) είναι "Off", δεν εμφανί%εται η ρύθμιση.

Ρύθμιση κωδικ�ύ ασφαλείας
� [Κωδικ�ς ασφαλείας] επιλέγεται στ� μεν�ύ Γενικών 
ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
γενικών ρυθμίσεων" (σελίδα 41). 

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε να μην είναι δυνατή η �ρήση τ�υ 
συστήματ�ς αν δεν εισα�θεί κωδικ>ς πρ>σ�ασης. yταν 
ρυθμίσετε αυτήν την επιλ�γή στ� "On" και �ρίσετε έναν κωδικ> 
πρ>σ�ασης, απαιτείται η εισαγωγή τ�υ κωδικ�ύ πρ>σ�ασης >ταν 
τ� σύστημα είναι συνδεδεμέν� με μπαταρία και ενεργ�π�ιείται 
για πρώτη φ�ρά.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Κωδικ#ς ασφαλείας
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off (Αρ�ική ρύθμιση) / On


ρισμ�ς τ�υ κωδικ�ύ πρ�σ@ασης

1 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ στ�ι�εί�υ "Κωδικ�ς 
ασφαλείας" για να τ� �ρίσετε στ� "On".

2 Αφ�ύ εμφανιστεί τ� μήνυμα επι@ε@αίωσης, πιέστε 
τ� [OK].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης κωδικ�ύ πρ�σ%ασης.

3 Πληκτρ�λ�γήστε έναν κωδικ� πρ�σ@ασης και 
πιέστε τ� [OK].
• Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν 6ψήφι� αριθμ�.
• �ι αριθμ�ί εισαγωγής εμφανί%�νται ως "*".

4 Πληκτρ�λ�γήστε /ανά τ�ν ίδι� κωδικ� πρ�σ@ασης 
και πιέστε τ� [OK].
`ρίKεται � κωδικ�ς πρ�σ%ασης και τ� σύστημα 
επιστρέφει στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.

• Αν #ε�άσετε έναν κωδικ� πρ�σ&ασης π�υ έ�ετε κατα�ωρήσει, 
δεν μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε τη μ�νάδα. Στην περίπτωση 
αυτή, θα είναι απαραίτητ� τ� σέρ&ις.

Απαλ�ιφή τ�υ κωδικ�ύ πρ�σ@ασης

1 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ στ�ι�εί�υ "Κωδικ�ς 
ασφαλείας" για να τ� �ρίσετε στ� "Off".
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης κωδικ�ύ πρ�σ%ασης.

2 Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν κωδικ� πρ�σ@ασης π�υ έ�ετε 
�ρίσει και πιέστε τ� [OK].
` κωδικ�ς πρ�σ%ασης έγινε δεκτ�ς και τ� σύστημα 
επιστρέφει στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.

• �ι αριθμ�ί εισαγωγής εμφανί%�νται ως "*".

Ρύθμιση της �θ�νης της Πάνω και 
της Κάτω μπάρας
Η [Απ�κρυψη πάνω/κάτω μπάρας] επιλέγεται στ� μεν�ύ 
Γενικών ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα 
"Λειτ�υργία γενικών ρυθμίσεων" (σελίδα 41).
Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε τη ρύθμιση εμφάνισης της Πάνω και 
της κάτω μπάρας για την πηγή ή��υ/εικ>νας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Απ#κρυψη πάνω/κάτω μπάρας
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off (Αρ�ική ρύθμιση) / On

Πρ�σαρμ�γή 
θ�νης / LED
Πιέστε [Πρ�σαρμ�γή ,θ�νης / LED] στ� μεν�ύ Γενικών 
ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
γενικών ρυθμίσεων" (σελίδα 41).

� �πίσθι�ς φωτισμ>ς παρέ�εται απ> ένα λαμπτήρα φθ�ρισμ�ύ 
π�υ είναι ενσωματωμέν�ς στην �θ>νη υγρών κρυστάλλων. Τ� 
στ�ι�εί� ελέγ��υ φωτισμ�ύ πρ�σαρμ>"ει τη φωτειν>τητα τ�υ 
�πίσθι�υ φωτισμ�ύ με �άση τις συνθήκες περι�άλλ�ντ�ς 
φωτισμ�ύ τ�υ αυτ�κινήτ�υ για ευκ�λ>τερη θέαση.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Φωτειν#τητα
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto (Αρ�ική ρύθμιση) / On / Off

• ^ταν επιλέ#ετε "Auto" ή "On", η ρύθμιση εφαρμ�%εται και 
για τη φωτειν�τητα των κ�υμπιών στις εν�τητες "Ρύθμιση της 
φωτειν�τητας για τ� φωτισμ� των κ�υμπιών τη νύ�τα" 
(σελίδα 42) και "Πρ�σαρμ�γή τ�υ ελά�ιστ�υ επιπέδ�υ 
�πίσθι�υ φωτισμ�ύ" (σελίδα 42).

Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε τη φωτειν>τητα τ�υ �πίσθι�υ 
φωτισμ�ύ. Αυτή η λειτ�υργία μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί, για 
παράδειγμα, για να αλλά;ετε τη φωτειν>τητα �θ>νης κατά την 
�δήγηση τη νύ�τα.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επίπεδ	 φωτειν#τητας 	θ#νης
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: –15 έως +15 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε τ� επίπεδ� ανάμεσα στ� MIN 
(–15) και MAX (+15). Yταν φτάσει τ� ελά�ιστ� ή τ� μέγιστ� 
σημεί�, η �θ�νη απεικ�νίKει αντίστ�ι�α "MIN" ή "MAX".

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την ένταση τ�υ φωτισμ�ύ των κ�υμπιών 
τη νύ�τα με τη ρύθμιση της φωτειν>τητας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επίπεδ	 φωτειν#τητας LED
Επίπεδ	 ρύθμισης: –2 έως +2 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Front: Λειτ�υργεί � αισθητήρας τηλε�ειρισμ�ύ 
αυτής της μ�νάδας.

Rear: Λειτ�υργεί � αισθητήρας τηλε�ειρισμ�ύ της 
ε(ωτερικής �θ�νης π�υ είναι συνδεδεμέν�ς 
με την AUX OUTPUT. Τ� τηλε�ειριστήρι� 
ελέγ�ει την πηγή π�υ είναι συνδεδεμένη με 
τα τερματικά AUX OUTPUT.

Ρύθμιση κωδικ�ύ ασφαλείας

Off: ΕμφανίKεται πάντα
On: Απ�κρύπτεται μετά απ� 5 δευτερ�λεπτα αν δεν 

εκτελεστ�ύν �ειρισμ�ί

Ρύθμιση της φωτειν�τητας τ�υ �πίσθι�υ 
φωτισμ�ύ

Auto: Ρυθμίστε τη φωτειν�τητα τ�υ �πίσθι�υ φωτισμ�ύ 
τ�υ μ�νιτ�ρ αυτ�ματα στη φωτειν�τητα τ�υ 
εσωτερικ�ύ τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

On: Διατηρήστε τ�ν �πίσθι� φωτισμ� τ�υ μ�νιτ�ρ 
σκ�τειν�.

Off: Απενεργ�π�ιήστε τη λειτ�υργία Αυτ�ματης 
φωτειν�τητας για να διατηρηθεί η φωτειν�τητα τ�υ 
�πίσθι�υ φωτισμ�ύ τ�υ μ�νιτ�ρ.

Πρ�σαρμ�γή τ�υ ελά�ιστ�υ επιπέδ�υ 
�πίσθι�υ φωτισμ�ύ

Ρύθμιση της φωτειν�τητας για τ� φωτισμ� 
των κ�υμπιών τη νύ�τα
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Μπ�ρείτε να διαλέ;ετε ανάμεσα σε 5 διαφ�ρετικά �ρώματα 
�θ>νης.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �ρωματισμ#ς 	θ#νης
Περιε�#μενα ρύθμισης:Blue (Αρ�ική ρύθμιση) / Red / Green / 

Amber / Black

Η ρύθμιση είναι απαραίτητη >ταν υπάρ�ει αναντιστ�ι�ία 
ανάμεσα στη θέση εμφάνισης στην �θ>νη LCD και στη θέση 
αφής στην �θ>νη αφής.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Ευθυγράμμιση 	θ#νης

1 Πιέστε τ� [Ευθυγράμμιση 
θ�νης] στην �θ�νη 
Πρ�σαρμ�γή 
θ�νης / LED.
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης.

2 Πιέστε επακρι@ώς τ� σημάδι  π�υ εμφανίQεται 
στην πάνω αριστερή γωνία της �θ�νης.

3 Πιέστε επακρι@ώς τ� σημάδι  π�υ εμφανίQεται 
στην κάτω δε/ιά γωνία της �θ�νης.
Αυτ� �λ�κληρώνει την πρ�σαρμ�γή και επιστρέφει 
στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.

• Αν πιέσετε τ� [Ακύρωση] στην �θ�νη πρ�σαρμ�γής, δεν θα 
γίνει καμία ρύθμιση και θα επιστρέψετε στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

Αρ�ικ�π�ιήστε τις δι�ρθωμένες τιμές π�υ πρ�σαρμ>στηκαν με τη 
Ρύθμιση της �θ>νης αφής.

1 Πιέστε τ� [Επαναφ�ρά ευθυγράμμισης �θ�νης] 
στην �θ�νη Πρ�σαρμ�γή 
θ�νης / LED.

2 Αφ�ύ εμφανιστεί τ� μήνυμα επι@ε@αίωσης, πιέστε 
τ� [OK].
`ι δι�ρθωμένες τιμές αρ�ικ�π�ι�ύνται.


πτική ρύθμιση

Τ� στ�ι�εί� [,πτικ�ς] επιλέγεται στ� μεν�ύ Γενικών ρυθμίσεων 
στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία γενικών 
ρυθμίσεων" (σελίδα 41).

1 Πιέστε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί�.

• Είναι δυνατή η επιλ�γή τ�υ "Ή��υ" κατά την 
αναπαραγωγή εν�ς &ίντε�. 

2 Πιέστε τ� [ ] τ�υ επιθυμητ�ύ στ�ι�εί�υ.

Τα στ�ι�εία π�υ μπ�ρ�ύν να ρυθμιστ�ύν διαφέρ�υν 
ανάλ�γα την εφαρμ�γή. 

[Ή��ς] (Μέσα %ίντε�):
Λειτ�υργία Πρ�%�λής*1 / Έντ�νη Αντίθεση / `πτικ� EQ / 
Λαμπερ� / �ρώμα / Απ��ρωση / Αντίθεση / `(ύτητα
[Direct Camera]*2:
Έντ�νη Αντίθεση / Λαμπερ� / �ρώμα / Αντίθεση
[AUX Camera]*2:
Έντ�νη Αντίθεση / Λαμπερ� / �ρώμα / Αντίθεση
[Πλ�ήγηση]:
Λαμπερ� / Αντίθεση

*1 ^ταν τα μέσα έ��υν ρυθμιστεί στην επιλ�γή AUX, δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων στις παρακάτω περιπτώσεις.

• ^ταν τ� "AUX In" π�υ έ�ει ρυθμιστεί στ� "DVB-T" έ�ει 
�ριστεί στ� "On".

*2 Εμφανί%�νται τα �ν�ματα κάμερας π�υ έ��υν �ριστεί στις 
ρυθμίσεις "Direct Camera". Τα �ν�ματα κάμερας δεν 
εμφανί%�νται �ταν έ�ει �ριστεί τ� "Off" (σελίδες 59, 60).

3 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να αλλά/ετε τη ρύθμισή 
τ�υ. 

4 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.

• Αμέσως μ�λις αλλά#ετε τις ρυθμίσεις της εν�τητας Ρύθμιση 
�θ�νης (ενώ τ� σύστημα εγγράφει αυτ�ματα δεδ�μένα), μην 
γυρίσετε τη μί%α στ� OFF. Διαφ�ρετικά, η αλλαγή των 
ρυθμίσεων ενδέ�εται να απ�τύ�ει.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Λειτ	υργία Πρ	�	λής
Περιε�#μενα ρύθμισης: WIDE (Αρ�ική ρύθμιση) / CINEMA / NORMAL

Στην επιλ�γή WIDE, η �θ�νη εμφανίKει μία καν�νική εικ�να 
πι� πλατιά για να πρ�σαρμ�στεί στην ευρεία �θ�νη 
τεντών�ντας την εικ�να �ριK�ντια.

Στην επιλ�γή CINEMA , η �θ�νη εμφανίKει μία καν�νική 
εικ�να τεντών�ντάς την �ριK�ντια και κατακ�ρυφα. Αυτή η 
λειτ�υργία είναι κατάλληλη για απεικ�νιση εικ�νας 
κινηματ�γραφικ�ύ τύπ�υ σε αναλ�γία 16:9.

Στην επιλ�γή NORMAL, η �θ�νη εμφανίKει μία καν�νική 
εικ�να στ� κέντρ� με κάθετη μαύρη Kώνη σε κάθε πλευρά.

Αλλαγή τ�υ �ρώματ�ς �θ�νης

Ρύθμιση της 
θ�νης αφής

Αρ�ικ�π�ίηση των δι�ρθωμένων τιμών της 
�θ�νης αφής

Αλλαγή λειτ�υργιών απεικ�νισης
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Αυτή η λειτ�υργία πρ�σαρμ>"ει αυτ>ματα τις περι��ές της 
�θ>νης π�υ είναι π�λύ φωτεινές ή π�λύ σκ�τεινές και τις 
δι�ρθώνει σε φυσική φωτειν>τητα.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Έντ	νη Αντίθεση
Περιε�#μενα ρύθμισης: OFF (Αρ�ική ρύθμιση) / LOW / HIGH

Μπ�ρείτε να επιλέ;ετε μια λειτ�υργία κατάλληλη για την εικ>να 
τ�υ θέματ�ς.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �πτικ# EQ

Στ	ι�εία ρύθμισης: OFF (Αρ�ική ρύθμιση) / NIGHT M. / SOFT / 
SHARP / CONTRAST

• Για να επαναφέρετε τις πρ�επιλεγμένες ρυθμίσεις &ίντε�, 
�ρίστε αυτήν την επιλ�γή στ� OFF. Αν έ�ει γίνει �π�ιαδήπ�τε 
επιλ�γή ή αλλαγή στ� στ�ι�εί� �πτικ� EQ, επανέρ�εται στην 
αρ�ική της ρύθμιση.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Λαμπερ#
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: -15 έως +15 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τη φωτειν�τητα μετα(ύ MIN (-15) 
και MAX (+15). Yταν φτάσει τ� ελά�ιστ� ή τ� μέγιστ� 
σημεί�, η �θ�νη απεικ�νίKει αντίστ�ι�α "MIN" ή "MAX". 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �ρώμα
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: -15 έως +15 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε τ� �ρώμα ανάμεσα σε MIN (-15) 
και MAX (+15). Yταν φτάσει τ� ελά�ιστ� ή τ� μέγιστ� 
σημεί�, η �θ�νη απεικ�νίKει αντίστ�ι�α "MIN" ή "MAX".

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Απ#�ρωση
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: R15 έως G15 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Πρ�σαρμ�στε τ� �ρώμα απ� R15 έως G15.

• Κατά τη ρύθμιση PAL, δεν μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε την 
ΑΠ�)ΡΩΣΗ.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αντίθεση
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: -15 έως +15 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση ανάμεσα σε MIN (-15) 
και MAX (+15). Yταν φτάσει τ� ελά�ιστ� ή τ� μέγιστ� 
σημεί�, η �θ�νη απεικ�νίKει αντίστ�ι�α "MIN" ή "MAX".

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �>ύτητα
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: -5 έως +5 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Τ� εύρ�ς ρύθμισης της π�ι�τητας της εικ�νας είναι -5 έως 
+5. Η ένδει(η "SOFT" και "HARD" εμφανίKεται αντίστ�ι�α 
για την ελά�ιστη και τη μέγιστη τιμή π�υ καθ�ρίKετε.

Κατά την πρ�σαρμ�γή τ�υ ή��υ (μέσα �ίντε�), μπ�ρείτε να 
απ�θηκεύσετε τις ρυθμίσεις π�υ έγιναν για τη "Ρύθμιση της 
Έντ�νης Αντίθεσης, της Φωτειν>τητας, τ�υ �ρώματ�ς, της 
Απ>�ρωσης, της Αντίθεσης και της �;ύτητας".

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Preset1 / Preset2

1 Αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη "Ρύθμιση της Έντ�νης 
Αντίθεσης, της Φωτειν�τητας, τ�υ �ρώματ�ς, της 
Απ��ρωσης, της Αντίθεσης και της `(ύτητας" 
(σελίδα 44), πιέστε παρατεταμένα τ� [Preset1] ή τ� 
[Preset2] για να απ�θηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 

2 Πιέστε τ� [Preset1] ή τ� [Preset2] για ανάκληση των 
απ�θηκευμένων ρυθμίσεων. 

• Δεν είναι δυνατή η κατα�ώρηση της Λειτ�υργίας πρ�&�λής.

Σ�ετικά με τ� INE-W920R/
INE-W928R

Πιέστε τ� [Σ"ετικά] στ� μεν�ύ Γενικών ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία γενικών ρυθμίσεων" 
(σελίδα 41).

Μπ�ρείτε να πρ��άλετε τις πληρ�φ�ρίες έκδ�σης αυτ�ύ τ�υ 
πρ�ϊ>ντ�ς. Λά�ετε υπ>ψη αυτές τις πληρ�φ�ρίες και ανατρέ;τε 
σε αυτές σε περίπτωση επικ�ινωνίας με την Τε�ν�λ�γική 
Υπ�στήρι;η της Alpine ή με έναν ε;�υσι�δ�τημέν� αντιπρ>σωπ� 
της Alpine.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Πληρ	φ	ρίες Έκδ	σης
Περιε�#μενα: Σειριακ#ς Αριθμ#ς / Έκδ	ση Firmware

Αυτή η συσκευή θα εμφανίσει τ�ν κωδικ> κατα�ώρησης π�υ 
απαιτείται για την αναπαραγωγή DivX® VOD (Βίντε� κατ' 
απαίτηση) ή μπ�ρείτε επίσης να εμφανίσετε τ�ν κωδικ> 
κατάργησης κατα�ώρησης.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Warranty / Copyright Info.

Εμφάνιση τ�υ Κωδικ�ύ κατα�ώρησης

1 Πιέστε τ� [Warranty / Copyright Info.].

2 Πιέστε τ� [DivX(R) VOD].

3 Πιέστε τ� [Registration]. 
` κωδικ�ς κατα�ώρησης εμφανίKεται στην �θ�νη.

4 Πιέστε τ� [OK]. 

Πρ�σαρμ�γή της Έντ�νης αντίθεσης

Επιλ�γή της λειτ�υργίας 
πτικ� EQ 
(Εργ�στασιακή ρύθμιση)

OFF: Αρ�ική ρύθμιση
NIGHT M.: Κατάλληλ� για ταινίες στις �π�ίες 

εμφανίK�νται συ�νά σκ�τεινές σκηνές.
SOFT: Κατάλληλ� για γραφικά υπ�λ�γιστών και 

ταινίες κιν�υμένων σ�εδίων.
SHARP: Κατάλληλ� για παλιές ταινίες �π�υ �ι εικ�νες 

δεν φαίν�νταν π�λύ καθαρά.
CONTRAST: Κατάλληλ� για πρ�σφατες ταινίες.

Ρύθμιση φωτειν�τητας

Ρύθμιση των �ρωμάτων της εικ�νας

Ρύθμιση της Απ��ρωσης της εικ�νας

Ρύθμιση της Αντίθεσης της εικ�νας

Ρύθμιση της Π�ι�τητας της εικ�νας

Απ�θήκευση και ανάκληση της 
πρ�σαρμ�σμένης π�ι�τητας εικ�νας

Εμφάνιση πληρ�φ�ριών πρ�ϊ�ντ�ς

Έλεγ��ς κατα�ώρησης τ�υ DivX®
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Εμφάνιση τ�υ Κωδικ�ύ κατάργησης κατα�ώρησης

1 Πιέστε τ� [Warranty / Copyright Info.].

2 Πιέστε τ� [DivX(R) VOD].

3 Πιέστε τ� [Deregistration].
ΕμφανίKεται η �θ�νη με τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
επι%ε%αίωσης.

4 Πιέστε τ� [OK]. 
` κωδικ�ς κατάργησης εγγραφής εμφανίKεται στην 
�θ�νη.

• ^ταν τελειώσετε, πιέστε τ� [Ακύρωση]. Αν θέλετε να 
συνε�ίσετε και να εμφανίσετε νέ� κωδικ� κατα�ώρησης, 
πιέστε τ� [OK], ελέγ#τε τ�ν κωδικ� κατα�ώρησης και, στη 
συνέ�εια, πιέστε #ανά τ� [OK].

Μπ�ρείτε να αρ�ικ�π�ιήσετε >λα τα δεδ�μένα, για να 
επαναφέρετε τις εργ�στασιακές ρυθμίσεις. Αφαιρέστε τ�ν δίσκ� 
CD/DVD κλπ. απ> τ� σύστημα πριν απ> τ� �ειρισμ>

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επαναφ	ρά Εργ	στασιακών Ρυθμίσεων

1 Πιέστε τ� [Επαναφ�ρά Εργ�στασιακών Ρυθμίσεων].

2 Αφ�ύ εμφανιστεί τ� μήνυμα επι@ε@αίωσης, πιέστε 
τ� [OK].
ΕμφανίKεται (ανά η �θ�νη επι%ε%αίωσης.

3 Πιέστε τ� [OK].
Τ� σύστημα (εκινά την αρ�ικ�π�ίηση.

• Μην ενεργ�π�ιείτε/απενεργ�π�ιείτε την τρ�φ�δ�σία ή 
αλλά%ετε τη θέση της μί%ας μέ�ρι να �λ�κληρωθεί η 
επανεκκίνηση.

• Στην περίπτωση τ�υ INE-W920R, μην απ�σπάτε την πρ�σ�ψη 
πατώντας τ� κ�υμπί  (Απελευθέρωση) μέ�ρι να 
�λ�κληρωθεί η επανεκκίνηση τ�υ συστήματ�ς.

Ρύθμιση εγκατάστασης

Τ� στ�ι�εί� [Εγκατάσταση] επιλέγεται στ� μεν�ύ Γενικών 
ρυθμίσεων στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
γενικών ρυθμίσεων" (σελίδα 41).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Εγκατάσταση
Εμφανί"εται η �θ>νη ελέγ��υ Εγκατάστασης.

Λειτ�υργία ρυθμίσεων ή��υ

1 Πιέστε τ� εικ�νίδι� [Setup] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η κύρια �θ�νη Setup.

2 Πιέστε τ� [Sound].

ΕμφανίKεται η �θ�νη Ρυθμίσεων ή��υ.

3 Επιλέ/τε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί�.

Στ	ι�εία ρύθμισης: Balance / Fader / Subwoofer / Media 
Xpander / Bass Max EQ / Παραμετρικ# EQ / 
�ρ	νική Δι#ρθωση / X-OVER / Defeat / 
Ένταση / Ρύθμιση Μεν	ύ Ή�	υ

4 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] κλπ., για να αλλά/ετε τις 
ρυθμίσεις.
• ^ταν εμφανιστεί τ� αναδυ�μεν� παράθυρ� για τη 

ρύθμιση, πιέστε τ� [ ] για να κλείσετε τ� παράθυρ� 
αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

• Αμέσως μ�λις αλλά#ετε τις ρυθμίσεις της εν�τητας Ρύθμιση 
ή��υ (ενώ τ� σύστημα εγγράφει αυτ�ματα δεδ�μένα), μην 
γυρίσετε τη μί%α στ� OFF. Διαφ�ρετικά, η αλλαγή των 
ρυθμίσεων ενδέ�εται να απ�τύ�ει.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

Αρ�ικ�π�ίηση τ�υ συστήματ�ς

Ρυθμίσεις ή��υ

Πρέπει να έ�ει τρα%η�τεί τ� �ειρ�φρεν� για να έ�ετε 
πρ�σ%αση στην �θ�νη Setup. Αν επι�ειρήσετε να εισέλθετε 
σε αυτή την �θ�νη ενώ �δηγείτε, θα εμφανιστεί η 
πρ�ειδ�π�ίηση "Μη δυνατή λειτ�υργία κατά την �δήγηση".

Τα παρακάτω �ήματα 1 έως 5 είναι κ�ιν�ί "ειρισμ�ί για κάθε 
"Στ�ι"εί� ρύθμισης" των Ρυθμίσεων ή"�υ. Ανατρέ'τε στην 
αντίστ�ι"η εν�τητα για λεπτ�μέρειες.
45-GR



Ρύθμιση των στ�ι�είων Balance/
Fader/Subwoofer

Η ρύθμιση [Balance/Fader/Subwoofer] επιλέγεται στ� μεν�ύ 
ρυθμίσεων Ή��υ στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα 
"Λειτ�υργία ρυθμίσεων ή��υ" (σελίδα 45).

Πιέστε τ� επιθυμητ� σημεί� μέσα στην περι��ή της 
εικ�νας. Εναλλακτικά, πιέστε [ ] [ ] [ ] [ ].

Balance: L15 έως R15
Fader: F15 έως R15

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την έ;�δ� τ�υ πίσω η�εί�υ στ� "Off".

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Rear Speaker
Περιε�#μενα ρύθμισης: On (Αρ�ική ρύθμιση) / Off

• Σημειώστε �τι αν επιλέ#ετε τ� "Off" �ταν η "Θέση πίσω 
η�είων" στη ρύθμιση "Ή��ς car by car" έ�ει �ριστεί στην 
επιλ�γή "Πίσω καταστρωμα" ή "Πίσω π�ρτα / panel", η 
ρύθμιση "Ή��ς car by car" θα ακυρωθεί.

Αν στη μ�νάδα έ�ει συνδεθεί ένα πρ�αιρετικ> subwoofer, κάνετε 
την ακ>λ�υθη ρύθμιση.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: SubW.
Περιε�#μενα ρύθμισης: On / Off (Αρ�ική ρύθμιση: Off)

• Σημειώστε �τι αν επιλέ#ετε τη ρύθμιση "Off" �ταν η επιλ�γή 
"Τ� subwoofer εγκαταστάθηκε" στη ρύθμιση "Ή��ς car by 
car" έ�ει �ριστεί στ� "ΝΑΙ", η ρύθμιση "Ή��ς car by car" θα 
ακυρωθεί.

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τ� επίπεδ� τ�υ subwoofer >ταν είναι 
συνδεδεμέν� ένα subwoofer.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: SubW. LEVEL
Περιε�#μενα ρύθμισης: 0 έως 15 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

• Αν τ� subwoofer έ�ει ρυθμιστεί στ� "Off", αυτή η ρύθμιση δεν 
είναι δυνατή.

Η φάση ε;>δ�υ τ�υ subwoofer εναλλάσσεται μετα;ύ των επιλ�γών 
καν�νικ�ύ subwoofer (0°) ή αντίστρ�φ�υ subwoofer (180°).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: SubW. Phase
Περιε�#μενα ρύθμισης: 0° / 180° (Αρ�ική ρύθμιση: 0°)

• Αν τ� subwoofer έ�ει ρυθμιστεί στ� "Off", αυτή η ρύθμιση δεν 
είναι δυνατή.

Ρύθμιση τ�υ MX (Media Xpander)
Τ� στ�ι�εί� [Media Xpander] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων 
Ή��υ στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
ρυθμίσεων ή��υ" (σελίδα 45). yταν η πηγή π�υ αναπαράγεται 
τη δεδ�μένη στιγμή είναι μια ραδι�φωνική "ώνη AM (MW/LW), 
αυτή η επιλ�γή δεν είναι διαθέσιμη.
Τ� MX (Media Xpander) κάνει τ�υς φωνητικ�ύς και �ργανικ�ύς 
ή��υς ευδιάκριτ�υς ανε;άρτητα απ> τ� είδ�ς της πηγής της 
μ�υσικής. Τ� ραδι>φων� FM, τ� CD, η μνήμη USB και τ� iPod/
iPhone, θα μπ�ρ�ύν να αναπαράγ�υν καθαρά τη μ�υσική ακ>μη 
και σε αυτ�κίνητα με π�λύ θ>ρυ�� απ> τ� δρ>μ�.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Media Xpander

1 Πιέστε τ� [ON] της ρύθμισης "ALL MX OFF/ON" 
στην �θ�νη ρύθμισης MX.

2 Πιέστε �π�ι�δήπ�τε απ� τα [ ] [ ] 
[ ] [ ].

• Η ρύθμιση MX μπ�ρεί να πραγματ�π�ιηθεί μ�ν� �ταν κάπ�ια 
πηγή είναι επιλεγμένη τη δεδ�μένη στιγμή.

• Τα MP3/WMA/AAC/iPod/USB Audio/DivX®/BLUETOOTH 
Audio αντιστ�ι��ύν σε Μέσα συμπίεσης MX.

MX FM 
`ι συ�ν�τητες μεσαία έως υψηλή γίν�νται πι� καθαρές και 
παράγ�υν ε(ισ�ρρ�πημέν� ή�� σε �λες τις Kώνες.

MX DVD 

(Movie)
Τ� τμήμα διαλ�γ�υ τ�υ %ίντε� αναπαράγεται πι� καθαρά

(DVD Music)
` δίσκ�ς αυτ�ς περιέ�ει μεγάλη π�σ�τητα δεδ�μένων 
�πως ένα μ�υσικ� απ�σπασμα. Τ� MX �ρησιμ�π�ιεί τα 
δεδ�μένα αυτά για να αναπαραγάγει πιστ�τερ� ή��.

MX CD
Η λειτ�υργία CD επε(εργάKεται μεγάλη π�σ�τητα 
δεδ�μένων. Τα δεδ�μένα αυτά �ρησιμ�π�ι�ύνται για την 
καθαρή αναπαραγωγή ή��υ �ρησιμ�π�ιώντας την 
π�σ�τητα δεδ�μένων.

Ρύθμιση των στ�ι�είων Balance/Fader

Ρύθμιση πίσω η�εί�υ

Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση τ�υ 
Subwoofer

Ρύθμιση τ�υ επιπέδ�υ τ�υ Subwoofer

Περι��ή εικ�νας

Ρύθμιση της Φάσης τ�υ Subwoofer

Μέσα
Επίπεδ�

OFF 1 2 3

FM

DVD

CD

Μέσα 
συμπίεσης

AUX/AUX3
46-GR



MX Compress Media
Αυτ� δι�ρθώνει την πληρ�φ�ρία π�υ παραλείφθηκε κατά 
τη συμπίεση. Αναπαράγει καλά ισ�ρρ�πημέν� ή�� και �σ� 
τ� δυνατ�ν πιστ�τερ� στ�ν αρ�ικ�. 

MX AUX/AUX3
Επιλέ(τε τη λειτ�υργία Μ� (Compress Media, Movie ή 
Music) π�υ αντιστ�ι��ύν στα συνδεδεμένα μέσα.

• Για να ακυρώσετε τη λειτ�υργία Μ) για �λες τις εφαρμ�γές 
μ�υσικής, �ρίστε τ� Μ) στ� "Off" στ� &ήμα 1.

• Κάθε εφαρμ�γή μ�υσικής, �πως ραδι�φων� FM, CD, και 
MP3/WMA/AAC μπ�ρεί να έ�ει τη δική τ�υ ρύθμιση Μ).

• Η ρύθμιση σε Μ) θέτει τη λειτ�υργία Μ) κάθε εφαρμ�γής 
μ�υσικής στ� "Off".

• Δεν υπάρ�ει λειτ�υργία Μ) για τ� ραδι�φων� MW, LW.
• Η λειτ�υργία δεν είναι διαθέσιμη αν τ� Defeat έ�ει ρυθμιστεί 

στ� "On".

Πρ�επιλ�γές Equalizer (Bass Max EQ)
Τ� στ�ι�εί� [Bass Max EQ] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων 
Ή��υ στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
ρυθμίσεων ή��υ" (σελίδα 45).
10 τυπικές ρυθμίσεις τ�υ Equalizer έ��υν απ�θηκευθεί απ> τ�ν 
κατασκευαστή για μια π�ικιλία υλικ�ύ πηγών μ�υσικής.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Bass Max EQ
Περιε�#μενα ρύθμισης:FLAT (Αρ�ική ρύθμιση) / POPS / ROCK / 

NEWS / JAZZ / ELECTRICAL DANCE / HIP 
HOP / EASY LISTENING / COUNTRY / 
CLASSICAL

• Μ�ν� ένας τύπ�ς μπ�ρεί να είναι ρυθμισμέν�ς στ� ON.
• ^ταν γίνεται επε#εργασία της ρύθμισης Bass Max EQ, η 

ρύθμιση Ή��υ λήψης απενεργ�π�ιείται.
• ^ταν ρυθμιστεί τ� Bass Max EQ, αλλά%�υν επίσης και �ι 

διασυνδεμένες ρυθμίσεις Παραμετρικ�ύ EQ. Συνιστ�ύμε την 
απ�θήκευση ρυθμίσεων Παραμετρικ�ύ EQ στ� 
Πρ�καθ�ρισμέν� εκ των πρ�τέρων.

• Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε τη ρύθμιση Bass Max EQ �ταν τ� 
Defeat είναι ρυθμισμέν� στ� "Off".

Πρ�σαρμ�γή της καμπύλης 
Παραμετρικ�ύ Equalizer 
(Παραμετρικ� EQ)
Τ� στ�ι�εί� [Παραμετρικ� EQ] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων 
Ή��υ στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
ρυθμίσεων ή��υ" (σελίδα 45).
Μπ�ρείτε να αλλά;ετε τις ρυθμίσεις τ�υ Equalizer για να 
δημι�υργήσετε μια καμπύλη απ>κρισης π�υ θα
ικαν�π�ιεί περισσ>τερ� τις πρ�σωπικές σας πρ�τιμήσεις.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Παραμετρικ# EQ

1 Πρ�σαρμ�στε τ� Παραμετρικ� EQ στις πρ�τιμήσεις σας.

Ρύθμιση της Qώνης

Πιέστε τ� [Band] για να επιλέ(ετε τη Kώνη πρ�ς πρ�σαρμ�γή.

• Μπ�ρείτε να επιλέ#ετε %ώνη πιέ%�ντας την �θ�νη. 

Πρ�σαρμ�γή της Συ�ν�τητας

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ "Freq.", για να 
πρ�σαρμ�σετε τη συ�ν�τητα της επιλεγμένης Kώνης.

Ρυθμι*#μενες *ώνες συ�ν	τήτων: 20 Hz έως 20 kHz (σε �ήματα 
τ	υ 1/3 της 	κτά�ας)

Πρ�σαρμ�γή τ�υ Επιπέδ�υ

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ "Level", για να ρυθμίσετε τ� 
επίπεδ� της επιλεγμένης Kώνης.

Περιε�#μενα ρύθμισης: -7 έως +7 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

Ρύθμιση τ�υ Εύρ�υς Qώνης

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ "Q Adjust", για να επιλέ(ετε 
τ� εύρ�ς Kώνης. 

Περιε�#μενα ρύθμισης: 1 (Αρ�ική ρύθμιση) / 2 / 3

2 Για να πρ�σαρμ�σετε άλλη Qώνη, επαναλά@ετε τ� 
@ήμα 1 και πρ�σαρμ�στε �λες τις Qώνες.

3 Για να απ�θηκεύσετε την πρ�σαρμ�σμένη τιμή 
ρύθμισης, πιέστε παρατεταμένα τ� [Preset1], τ� 
[Preset2] ή τ� [Preset3] για τ�υλά�ιστ�ν 2 
δευτερ�λεπτα.

• εν είναι διαθέσιμες ρυθμίσεις π�υ πρ�ε#έ��υν απ� τη 
συ�ν�τητα παρακείμενων %ωνών.

• Κατά τη ρύθμιση τ�υ Παραμετρικ�ύ EQ, πρέπει να λαμ&άνετε 
υπ�ψη την απ�κριση συ�ν�τήτων των συνδεδεμένων η�είων.

• ^ταν πρ�σαρμ�στεί τ� παραμετρικ� EQ, δεν είναι εφικτή η 
πρ�σαρμ�γή τ�υ Bass Max EQ.

• ^ταν ρυθμιστεί τ� Bass Max EQ, αλλά%�υν επίσης και �ι 
διασυνδεμένες ρυθμίσεις Παραμετρικ�ύ EQ. Συνιστ�ύμε την 
απ�θήκευση ρυθμίσεων Παραμετρικ�ύ EQ στ� 
Πρ�καθ�ρισμέν� εκ των πρ�τέρων.

• Πιέστε τ� [Flat] για να αρ�ικ�π�ιήσετε �λες τις τιμές.
• Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε τη ρύθμιση Παραμετρικ� EQ 

�ταν τ� Defeat είναι ρυθμισμέν� στ� "Off".

Κλήση της ρυθμισμένης τιμής Παραμετρικ�ύ EQ

Κλήση της πρ�ρρυθμισμένης τιμής Παραμετρικ�ύ EQ.

Πιέστε τ� [Preset1], [Preset2] ή [Preset3] στην �θ�νη 
Παραμετρικ�ύ EQ.
Θα εμφανιστεί η απ�θηκευμένη ρύθμιση.

Band1 Band2 ··· Band8 Band9

Band1:20 Hz~100 Hz (63 Hz)
Band2:63 Hz~315 Hz (125 Hz)
Band3:125 Hz~500Hz (250 Hz)
Band4:250 Hz~1 kHz (500Hz)
Band5:500 Hz~2 kHz (1 kHz) 
Band6:1 kHz~4 kHz (2 kHz)
Band7:2 kHz~7.2 kHz (4 kHz)
Band8:5.8 kHz~12 kHz (8 kHz)
Band9:9 kHz~20 kHz (16 kHz)
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Ρύθμιση της �ρ�νικής δι�ρθωσης 
(�ρ�νική Δι�ρθωση)

Η [2ρ�νική Δι�ρθωση] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων Ή��υ 
στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρυθμίσεων 
ή��υ" (σελίδα 45).
Πριν απ> την πραγματ�π�ίηση των παρακάτω διαδικασιών, 
ανατρέ;τε στην εν>τητα "Σ�ετικά με τη �ρ�νική δι>ρθωση" 
(σελίδα 49).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �ρ	νική Δι#ρθωση

1 Πιέστε τ� [ms] ή τ� [cm] για να επιλέ/ετε μια 
λειτ�υργία και να κάνετε πρ�σαρμ�γές. 
Κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε, τ� κ�υμπί στην �θ�νη και η 
επιλ�γή δι�ρθωσης αλλάK�υν.

ms: Πρ�σαρμ�γή της ώρας.
cm: Πρ�σαρμ�γή της θέσης ακρ�ασης και της απ�στασης 

απ� κάθε η�εί�. 

2 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για κάθε η�εί�, για να 
πρ�σαρμ�σετε την ώρα και την απ�σταση. 
0,0 msec έως 9,9 msec (0,1 msec/%ήμα)
0,0 cm έως 336,6 cm (3,4 cm/%ήμα)
Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ�σετε �λες τις τιμές των ρυθμίσεων 
η�εί�υ στ� εύρ�ς απ� 20ms έως 680cm.

3 Για να απ�θηκεύσετε την πρ�σαρμ�σμένη τιμή 
ρύθμισης, πιέστε παρατεταμένα τ� [Preset1], τ� 
[Preset2] ή τ� [Preset3] για τ�υλά�ιστ�ν 2 
δευτερ�λεπτα.

• Πιέστε [Flat] για να �ρίσετε �λες τις τιμές στ� 0,0.
• Αν η ρύθμιση Πίσω η�εί�υ έ�ει �ριστεί στ� "Off", δεν μπ�ρείτε 

να επε#εργαστείτε τη ρύθμιση Πίσω η�εί�υ (Ανατρέ#τε στη 
σελίδα 46).

• Αν η ρύθμιση Subwoofer έ�ει �ριστεί στ� "Off", δεν μπ�ρείτε 
να επε#εργαστείτε τη ρύθμιση Subwoofer (Ανατρέ#τε στη 
σελίδα 46).

Εμφάνιση της τιμής �ρ�νικής Δι�ρθωσης
Εμφάνιση της πρ�καθ�ρισμένης τιμής �ρ�νικής δι>ρθωσης.

Πιέστε [Preset1], [Preset2] ή [Preset3] στην �θ�νη 
�ρ�νικής δι�ρθωσης.
Θα εμφανιστεί η απ�θηκευμένη ρύθμιση.

Πρ�σαρμ�γή των ρυθμίσεων 
Crossover (X-OVER)

Τ� στ�ι�εί� [X-OVER] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων Ή��υ 
στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρυθμίσεων 
ή��υ" (σελίδα 45).
Πριν απ> την πραγματ�π�ίηση των παρακάτω διαδικασιών, 
ανατρέ;τε στην εν>τητα "Σ�ετικά με τ� Crossover" (σελίδα 51).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: X-OVER

1 Πιέστε τ� [Channel] για να επιλέ/ετε κανάλι.
Κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε, τ� κανάλι αλλάKει.

• Τ� κανάλι π�υ πρ�σαρμ�%εται εμφανί%εται με κ�κκιν� 
�ρώμα.

2 Πρ�σαρμ�στε τ� crossover στις πρ�τιμήσεις σας.

Επιλ�γή της συ�ν�τητας απ�κ�πής (Cut-Off) 

Πιέστε τ� [ ] ή [ ] τ�υ "Freq." και, στη συνέ�εια, 
επιλέ(τε τη συ�ν�τητα απ�κ�πής.

Περιε�#μενα ρύθμισης:20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 (Αρ�ική 
ρύθμιση) / 100 / 125 / 160 / 200 Hz

Πρ�σαρμ�γή της Κλίσης

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ "Slope" και, στη συνέ�εια, 
ρυθμίστε την κλίση τ�υ HPF ή τ�υ LPF.

Περιε�#μενα ρύθμισης: 0 (Αρ�ική ρύθμιση) / 6 / 12 / 18 / 24 dB/oct

Πρ�σαρμ�γή τ�υ Επιπέδ�υ

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] τ�υ "Level" και, στη συνέ�εια, 
ρυθμίστε τ� επίπεδ� HPF ή LPF.

Περιε�#μενα ρύθμισης: -12 έως 0 dB (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

3 Επαναλά@ετε τα @ήματα 1 έως 2 για να 
πρ�σαρμ�σετε τα άλλα κανάλια.

4 Για να απ�θηκεύσετε την πρ�σαρμ�σμένη τιμή 
ρύθμισης, πιέστε παρατεταμένα τ� [Preset1], τ� 
[Preset2] ή τ� [Preset3] για τ�υλά�ιστ�ν 2 
δευτερ�λεπτα.

• Πιέστε τ� [Flat] για να αρ�ικ�π�ιήσετε �λες τις τιμές.
• Αν η ρύθμιση Πίσω η�εί�υ έ�ει �ριστεί στ� "Off", δεν μπ�ρείτε 

να επε#εργαστείτε τη ρύθμιση Πίσω η�εί�υ (Ανατρέ#τε στη 
σελίδα 46).

• Αν η ρύθμιση Subwoofer έ�ει �ριστεί στ� "Off", δεν μπ�ρείτε 
να επε#εργαστείτε τη ρύθμιση Subwoofer (Ανατρέ#τε στη 
σελίδα 46).

• Ενώ πρ�σαρμ�%ετε τ� X-OVER να λαμ&άνετε υπ�ψη την 
απ�κριση συ�ν�τητας των συνδεδεμένων η�είων.

Κλήση της πρ�σαρμ�σμένης τιμής X-OVER
Κλήση της πρ�σαρμ�σμένης τιμής πρ�καθ�ρισμέν�υ X-OVER.

Πιέστε [Preset1], [Preset2], ή [Preset3] στην �θ�νη 
X-OVER.
Θα εμφανιστεί η απ�θηκευμένη ρύθμιση.

Λειτ�υργία δι�ρθωσης
Front HPF Rear HPF Subw. LPF
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Ρύθμιση Defeat

Τ� [Defeat] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων Ή��υ στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρυθμίσεων ή��υ" 
(σελίδα 45).
Αν τ� Defeat είναι ρυθμισμέν� στ� "On", �ι λειτ�υργίες MX, 
Bass Max EQ, Ρύθμιση ή��υ λήψης και Παραμετρικ> EQ 
απενεργ�π�ι�ύνται. Αυτ> απενεργ�π�ιεί κάθε ρύθμιση π�υ έγινε 
για αυτές τις λειτ�υργίες.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Defeat
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: Off (Αρ�ική ρύθμιση) / On

Ρύθμισης έντασης

Τ� στ�ι�εί� [Ένταση] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων Ή��υ στ� 
�ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρυθμίσεων ή��υ" 
(σελίδα 45).
Μπ�ρείτε να αλλά;ετε την ένταση τ�υ ή��υ π�υ ακ�ύγεται κατά 
τ� πάτημα εν>ς διακ>πτη. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αναφ	ρά Ή�	υ
Περιε�#μενα ρύθμισης: 0 έως 7 (Αρ�ική ρύθμιση: 4) 

Ρύθμιση της έντασης για κάθε 
πηγή

Η [Ρύθμιση Μεν�ύ Ή"�υ] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων 
Ή��υ στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία 
ρυθμίσεων ή��υ" (σελίδα 45).
Μπ�ρεί να πρ�σαρμ�στεί τ� επίπεδ� έντασης ή��υ για κάθε 
εφαρμ�γή. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Ραδι#φων	 / DVD / CD / Compress Media / 
iPod μ	υσική / iPod Video / AUX / AUX3 / 
Ή�	ς BLUETOOTH

Περιε�#μενα ρύθμισης: -14 έως +14 (Αρ�ική ρύθμιση: 0)

• �ι ρυθμι%�μενες πηγές διαφέρ�υν ανάλ�γα τη συνδεδεμένη 
συσκευή και τις ρυθμίσεις. 

Σ�ετικά με τη �ρ�νική δι�ρθωση

Η απ>σταση μετα;ύ τ�υ ακρ�ατή και των η�είων μέσα σε ένα 
αυτ�κίνητ� π�ικίλει π�λύ, λ>γω της περίπλ�κης διάτα;ης των 
η�είων. Αυτή η διαφ�ρά στις απ�στάσεις μετα;ύ των η�είων και 
τ�υ ακρ�ατή δημι�υργεί μια μετατ>πιση στ� η�ητικ> είδωλ� και 
στα �αρακτηριστικά συ�ν�τήτων. Αυτ> �φείλεται στις �ρ�νικές 
καθυστερήσεις μετα;ύ των αφί;εων τ�υ ή��υ στα δύ� αφτιά 
(αριστερ>/δε;ί) τ�υ ακρ�ατή.
Για τη δι>ρθωση αυτ�ύ τ�υ πρ��λήματ�ς, η μ�νάδα μπ�ρεί να 
καθυστερήσει την απ�στ�λή τ�υ η�ητικ�ύ σήματ�ς στα η�εία 
π�υ �ρίσκ�νται πι� κ�ντά στ�ν ακρ�ατή. Αυτ> �υσιαστικά 
δημι�υργεί την αίσθηση >τι αυτά τα η�εία είναι πι� 
απ�μακρυσμένα. � ακρ�ατής μπ�ρεί να �ρεθεί σε ίση απ>σταση 
απ> τ� αριστερ> και τ� δε;ι> η�εί� για να επιτευ�θεί η �έλτιστη 
θέση ακρ>ασης.
Η πρ�σαρμ�γή γίνεται για κάθε η�εί� ;ε�ωριστά σε �ήματα των 
3,4 εκατ�στών.

Ρυθμίστε τ� επίπεδ� δι>ρθωσης �ρ>ν�υ τ�υ η�εί�υ π�υ 
�ρίσκεται μπρ�στά και αριστερά σε υψηλή τιμή και τ�υ η�εί�υ 
π�υ �ρίσκεται πίσω και δε;ιά σε μηδενική ή μικρή τιμή.

` ή��ς δεν είναι ισ�ρρ�πημέν�ς γιατί η απ�σταση μετα(ύ της 
θέσης ακρ�ασης και των διαφ�ρων η�είων είναι διαφ�ρετική.
Η διαφ�ρά στην απ�σταση μετα(ύ τ�υ μπρ�στά και αριστερά 
η�εί�υ και τ�υ πίσω και δε(ιά η�εί�υ είναι 1,75 m.
Εδώ υπ�λ�γίK�υμε την τιμή �ρ�νικής δι�ρθωσης για τ� μπρ�στά 
και αριστερά η�εί� στ� παραπάνω διάγραμμα.

Συνθήκες:
Πλέ�ν απ�μακρυσμέν� η�εί� – θέση ακρ�ασης: 2,25 m
Μπρ�στά και αριστερά η�εί� – θέση ακρ�ασης: 0,5 m
Υπ�λ�γισμ�ς: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
�ρ�νική δι�ρθωση = 1,75 ÷ 343*1 × 1000 = 5,1 (ms)

*1 Τα�ύτητα τ�υ ή��υ: 343 m/s (765 mph) στ�υς 20°C

Με άλλα λ�για, πρ�σδίδ�ντας στ� μπρ�στά και αριστερά η�εί� 
την τιμή 5,1 ms στη �ρ�νική δι�ρθωση, τ� κάν�υμε να φαίνεται 
�τι είναι στην ίδια απ�σταση με τ� πλέ�ν απ�μακρυσμέν� η�εί�.

Η �ρ�νική δι�ρθωση ε(αλείφει τις διαφ�ρές στ�υς �ρ�ν�υς π�υ 
απαιτ�ύνται μέ�ρι � ή��ς να φτάσει στη θέση ακρ�ασης.
` �ρ�ν�ς τ�υ μπρ�στά και αριστερά η�εί�υ δι�ρθώθηκε κατά 
5,1 ms, έτσι ώστε � ή��ς να φτάνει στη θέση ακρ�ασης την ίδια 
στιγμή με τ�ν ή�� απ� τα άλλα η�εία.

Παράδειγμα 1. Θέση ακρ�ασης: Θέση 
μπρ�στά και αριστερά

5.1ms

2.25m

0.5m
49-GR



Ρυθμίστε τ� επίπεδ� �ρ�νικής δι>ρθωσης για κάθε η�εί� σ�εδ>ν 
στ� ίδι� επίπεδ�.

1 Καθίστε στη θέση ακρ�ασης (θέση �δηγ�ύ κλπ.) και 
μετρήστε την απ�σταση (σε μέτρα) απ� τ� κεφάλι 
σας ως τα διάφ�ρα η�εία.

2 Υπ�λ�γίστε τη διαφ�ρά μετα/ύ της τιμής 
δι�ρθωσης απ�στασης για τ� πι� απ�μακρυσμέν� 
η�εί� και τα άλλα η�εία.

L = (απ�σταση απ� τ� πι� απ�μακρυσμέν� η�εί�) – 
(απ�σταση απ� τα άλλα η�εία)

Απ� τις τιμές αυτές υπ�λ�γίστε τις τιμές της �ρ�νικής 
δι�ρθωσης για τα διάφ�ρα η�εία. Με τη ρύθμιση αυτή, � 
ή��ς απ� ένα η�εί� φτάνει στη θέση ακρ�ασης την ίδια 
στιγμή π�υ φτάνει και � ή��ς απ� τα άλλα η�εία.

Λίστα τιμών �ρ�νικής δι�ρθωσης

Παράδειγμα 2. Θέση ακρ�ασης: ^λες �ι 
θέσεις

Διαφ�ρά 
�ρ�ν�υ 
(msec)

Απ�σταση
(cm)

Απ�σταση
(ίντσες)

Διαφ�ρά
�ρ�ν�υ
(msec)

Απ�σταση
(cm)

Απ�σταση
(ίντσες)

0,0 0,0 0,0 5,1 173,4 68,3

0,1 3,4 1,3 5,2 176,8 69,7

0,2 6,8 2,7 5,3 180,2 71,0

0,3 10,2 4,0 5,4 183,6 72,4

0,4 13,6 5,4 5,5 187,0 73,7

0,5 17,0 6,7 5,6 190,4 75,0

0,6 20,4 8,0 5,7 193,8 76,4

0,7 23,8 9,4 5,8 197,2 77,7

0,8 27,2 10,7 5,9 200,6 79,1

0,9 30,6 12,1 6,0 204,0 80,4

1,0 34,0 13,4 6,1 207,4 81,7

1,1 37,4 14,7 6,2 210,8 83,1

1,2 40,8 16,1 6,3 214,2 84,4

1,3 44,2 17,4 6,4 217,6 85,8

1,4 47,6 18,8 6,5 221,0 87,1

1,5 51,0 20,1 6,6 224,4 88,4

1,6 54,4 21,4 6,7 227,8 89,8

1,7 57,8 22,8 6,8 231,2 91,1

1,8 61,2 24,1 6,9 234,6 92,5

1,9 64,6 25,5 7,0 238,0 93,8

2,0 68,0 26,8 7,1 241,4 95,1

2,1 71,4 28,1 7,2 244,8 96,5

2,2 74,8 29,5 7,3 248,2 97,8

2,3 78,2 30,8 7,4 251,6 99,2

2,4 81,6 32,2 7,5 255,0 100,5

2,5 85,0 33,5 7,6 258,4 101,8

2,6 88,4 34,8 7,7 261,8 103,2

2,7 91,8 36,2 7,8 265,2 104,5

2,8 95,2 37,5 7,9 268,6 105,9

2,9 98,6 38,9 8,0 272,0 107,2

3,0 102,0 40,2 8,1 275,4 108,5

3,1 105,4 41,5 8,2 278,8 109,9

3,2 108,8 42,9 8,3 282,2 111,2

3,3 112,2 44,2 8,4 285,6 112,6

3,4 115,6 45,6 8,5 289,0 113,9

3,5 119,0 46,9 8,6 292,4 115,2

3,6 122,4 48,2 8,7 295,8 116,6

3,7 125,8 49,6 8,8 299,2 117,9

3,8 129,2 50,9 8,9 302,6 119,3

3,9 132,6 52,3 9,0 306,0 120,6

4,0 136,0 53,6 9,1 309,4 121,9

4,1 139,4 54,9 9,2 312,8 123,3

4,2 142,8 56,3 9,3 316,2 124,6

4,3 146,2 57,6 9,4 319,6 126,0

4,4 149,6 59,0 9,5 323,0 127,3

4,5 153,0 60,3 9,6 326,4 128,6

4,6 156,4 61,6 9,7 329,8 130,0

4,7 159,8 63,0 9,8 333,2 131,3

4,8 163,2 64,3 9,9 336,6 132,7

4,9 166,6 65,7

5,0 170,0 67,0
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Σ�ετικά με τ� Crossover

Διασταύρωση (X-OVER):
Η μ�νάδα αυτή διαθέτει ένα ενεργ> crossover. Τ� crossover 
περι�ρί"ει τις συ�ν>τητες π�υ απ�δίδ�νται στις ε;>δ�υς. Κάθε 
κανάλι ελέγ�εται ανε;άρτητα. Έτσι, κάθε "εύγ�ς η�είων μπ�ρεί 
να δέ�εται τις συ�ν>τητες για τις �π�ίες έ�ει σ�εδιαστεί να 
λειτ�υργεί �έλτιστα.
Τ� crossover ρυθμί"ει τ� HPF (φίλτρ� π�υ απ�κ>πτει τις �αμηλές 
συ�ν>τητες) ή τ� LPF (φίλτρ� π�υ απ�κ>πτει τις υψηλές 
συ�ν>τητες) κάθε "ώνης καθώς επίσης και την κλίση (την 
τα�ύτητα με την �π�ία τ� φίλτρ� απ�κ>πτει τις υψηλές ή τις 
�αμηλές συ�ν>τητες).
�ι ρυθμίσεις πρέπει να αντιστ�ι��ύν στα �αρακτηριστικά 
αναπαραγωγής των η�είων. Ανάλ�γα με τα η�εία π�υ 
�ρησιμ�π�ι�ύνται, μπ�ρεί να μην είναι απαραίτητ� ένα παθητικ> 
δίκτυ�. Αν δεν είστε �έ�αι�ι για τ� σημεί� αυτ>, συμ��υλευθείτε 
τ� δικ> σας ε;�υσι�δ�τημέν� εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine.

• HPF (φίλτρ� απ�κ�πής �αμηλών συ�ν�τήτων): απ�κ�πτει τις 
�αμηλές συ�ν�τητες και επιτρέπει τη διέλευση των υψηλών 
συ�ν�τήτων.

• LPF (φίλτρ� απ�κ�πής υψηλών συ�ν�τήτων): απ�κ�πτει τις 
υψηλές συ�ν�τητες και επιτρέπει τη διέλευση των �αμηλών 
συ�ν�τήτων.

• Κλίση: Η μετα&�λή στ� επίπεδ� (σε dB) π�υ αντιστ�ι�εί σε 
αλλαγή μιας �κτά&ας στη συ�ν�τητα.

• ^σ� πι� μεγάλη είναι η τιμή της κλίσης, τ�σ� πι� απ�τ�μη 
γίνεται η καμπύλη απ�κρισης.

• Ρυθμίστε την κλίση σε FLAT για να παρακάμψετε τα φίλτρα 
HP ή LP.

• Μη �ρησιμ�π�ιείτε η�εία υψηλών συ�ν�τήτων (tweeter) �ωρίς 
ενεργ� HPF και μην τα �ρί%ετε σε �αμηλές συ�ν�τητες, γιατί 
τ� περιε��μεν� των �αμηλών συ�ν�τήτων ενδέ�εται να 
καταστρέψει τα η�εία αυτά.

• Δεν μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τη συ�ν�τητα crossover υψηλ�τερα 
απ� τ� HPF ή �αμηλ�τερα απ� τ� LPF.

• �ι ρυθμίσεις πρέπει να συμφων�ύν με τις πρ�τειν�μενες 
συ�ν�τητες crossover των συνδεδεμένων η�είων. Πρ�σδι�ρίστε 
την πρ�τειν�μενη συ�ν�τητα crossover των η�είων σας. 
Ρύθμιση σε ένα εύρ�ς συ�ν�τήτων εκτ�ς των πρ�τειν�μένων 
μπ�ρεί να καταστρέψει τα η�εία σας.
Για τις πρ�τειν�μενες συ�ν�τητες crossover των η�είων της 
Alpine, ανατρέ#τε στ� αντίστ�ι�� Εγ�ειρίδι� Κατ���υ. 
Δεν φέρ�υμε ευθύνη για καταστρ�φή ή δυσλειτ�υργία των 
η�είων π�υ �φείλεται σε �ρήση τ�υ crossover εκτ�ς της 
πρ�τειν�μενης τιμής.

Συ�ν�τητα 
απ�κ�πής (σε 

@ήματα 1/3 της 
�κτά@ας)

Κλίση
Επίπεδ�

HPF LPF HPF LPF

Η�εί� 
�αμηλών 

συ�ν�τήτων
----

20 Hz - 
200 Hz

----
FLAT, –6, 
–12, –18, 

–24 dB/oct.

0 έως
–12 dB

Πίσω η�εί� 
υψηλών 

συ�ν�τήτων

20 Hz - 
200 Hz

----
FLAT, –6, 
–12, –18, 

–24 dB/oct.
----

0 έως
–12 dB

Μπρ�στιν� 
η�εί� 

υψηλών 
συ�ν�τήτων

20 Hz - 
200 Hz

----
FLAT, –6, 
–12, –18, 

–24 dB/oct.
----

0 έως
–12 dB

�αμηλή συ�ν�τητα Μεσαία συ�ν�τητα

(Διαφ�ρετικ� απ� τ� πραγματικ� διάγραμμα)

Πρ�σαρμ�γή επιπέδ�υ
(0 έως –12 dB) Εύρ�ς συ�ν�τήτων ε/�δ�υ

Κλίση FLAT

Πρ�σαρμ�γή κλίσης

20 Hz
απ�κ�πής HPF
Συ�ν�τητα

απ�κ�πής LPF
Συ�ν�τητα

(Διαφ�ρετικ� απ� 
τ� πραγματικ� 
διάγραμμα)
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Λειτ�υργία Source Setup

1 Πιέστε τ� εικ�νίδι� [Setup] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η κύρια �θ�νη Setup.

2 Πιέστε τ� [  (Πηγή)].
ΕμφανίKεται η �θ�νη Source Setup.

3 Επιλέ/τε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί�.

Στ	ι�εία ρύθμισης:Μεν	ύ/Disc/Ραδι#φων	/AUX/RSE

4 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] κλπ., για να αλλά/ετε τις 
ρυθμίσεις.
• ^ταν εμφανιστεί τ� αναδυ�μεν� παράθυρ� για τη 

ρύθμιση, πιέστε τ� [ ] για να κλείσετε τ� παράθυρ� 
αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

• Αμέσως μ�λις αλλά#ετε τις ρυθμίσεις Source Setup (ενώ τ� 
σύστημα εγγράφει αυτ�ματα δεδ�μένα), μην γυρίσετε τη μί%α 
στ� OFF. Διαφ�ρετικά, η αλλαγή των ρυθμίσεων ενδέ�εται να 
απ�τύ�ει.

Ρύθμιση Μεν�ύ

Τ� στ�ι�εί� [Μεν�ύ] επιλέγεται στ� μεν�ύ Source Setup στ� �ήμα 
3.
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία Source Setup" (σελίδα 52).
Μπ�ρείτε να �ρίσετε αν θα γίνεται εναλλαγή πηγών με σύρσιμ� 
τ�υ κέντρ�υ της �θ>νης Αναπαραγωγής ή��υ/εικ>νας απ> τα 
δε;ιά πρ�ς τα αριστερά και απ> τα αριστερά πρ�ς τα δε;ιά. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Εναλλαγή πηγών" (σελίδα 28).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αλλαγή εμφάνισης πηγών
Περιε�#μενα ρύθμισης: On (Αρ�ική ρύθμιση) / Off 

Ρύθμιση Disc

Πιέστε τ� [Disc] στ� μεν�ύ Source Setup στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε 
στην εν>τητα "Λειτ�υργία Source Setup" (σελίδα 52).
• Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε DVD στη λειτ�υργία @ίντε� DVD.
• Πιέστε τ� [Stop] πριν απ� τη ρύθμιση Disc.

Η γλώσσα τ�υ ή��υ, η γλώσσα υπ�τίτλων και η γλώσσα μεν�ύ 
μπ�ρ�ύν να ρυθμιστ�ύν σύμφωνα με τις πρ�τιμήσεις σας.
Μ>λις ρυθμιστ�ύν, �ρί"�νται ως πρ�καθ�ρισμένες γλώσσες. 
Αυτή η λειτ�υργία είναι ��λική αν θέλετε να ακ�ύτε πάντα 
Ελληνικά, για παράδειγμα. (Η ρύθμιση της γλώσσας δεν είναι 
απ�τελεσματική σε μερικ�ύς δίσκ�υς. Σε αυτή την περίπτωση, η 
πρ�καθ�ρισμένη γλώσσα έ�ει �ριστεί στ� εργ�στάσι�.)

• ^ταν �ι ρυθμίσεις αλλά%�υν, �ι νέες αντικαθιστ�ύν τις παλιές. 
Σημειώστε τις τρέ��υσες ρυθμίσεις πριν πρ�&είτε σε αλλαγές.

• Μπ�ρείτε να αλλά#ετε πρ�σωρινά τη γλώσσα τ�υ τρέ��ντ�ς 
δίσκ�υ απ� τ� μεν�ύ τ�υ DVD ή �ρησιμ�π�ιώντας τη 
λειτ�υργία π�υ περιγράφηκε στην εν�τητα "Αλλαγή των 
η�ητικών κ�μματιών" (σελίδα 40).

• Αν � δίσκ�ς δεν περιλαμ&άνει την επιλεγμένη γλώσσα, 
επιλέγεται αντ' αυτ�ύ η πρ�καθ�ρισμένη γλώσσα τ�υ δίσκ�υ.

Για αναπαραγωγή σε μια γλώσσα εκτ�ς απ� αυτές π�υ 
απεικ�νίQ�νται

1 Πιέστε τ� [Menu κωδικ�ύ γλώσσας], τ� [Κωδικ�ς 
γλώσσας ή��υ] ή τ� [Κωδικ�ς γλώσσας υπ�τιτλων].
ΕμφανίKεται η �θ�νη με τ� αριθμητικ� πληκτρ�λ�γι�.

2 Πιέστε τ� 4ψήφι� αριθμητικ� τ�υ αριθμ�ύ γλώσσας.
Για αναφ�ρά αριθμών γλώσσας, ανατρέ(τε στ� 
"Λίστα κωδικών γλώσσας" (σελίδα 83).

3 Πιέστε τ� [OK] για απ�μνημ�νευση τ�υ αριθμ�ύ.

• Τ� περιε��μεν� ρύθμισης αλλά%ει σε "Other" εάν 
πληκτρ�λ�γηθεί � επιθυμητ�ς κωδικ�ς γλώσσας.

Ρυθμίστε τη γλώσσα π�υ �ρησιμ�π�ιείται για μεν�ύ (μεν�ύ 
τίτλων, κλπ.).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Menu γλώσσας
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto (Αρ�ική ρύθμιση) / EN / JP / DE / 

ES / FR / IT / SE / RU / CN

• ^ταν επιλεγεί τ� "Auto", αναπαράγεται η κύρια γλώσσα 
μεν�ύ απ� τις εγγεγραμμένες.

• Για τη συντ�μ�γραφία γλώσσας, ανατρέ#τε στ� "Λίστα 
κωδικών γλώσσας" (σελίδα 83).

Ρυθμίστε τη γλώσσα ή��υ π�υ παράγεται απ> τα η�εία.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Γλώσσα ή�	υ
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto (Αρ�ική ρύθμιση) / EN / JP / DE / 

ES / FR / IT / SE / RU / CN

• ^ταν επιλεγεί τ� "Auto", εφαρμ�%εται η κύρια γλώσσα ή��υ 
απ� τις εγγεγραμμένες.

• Για τη συντ�μ�γραφία γλώσσας, ανατρέ#τε στ� "Λίστα 
κωδικών γλώσσας" (σελίδα 83).

Source Setup

Τ� �ειρ�φρεν� πρέπει να είναι τρα%ηγμέν� για να εμφανιστεί 
η �θ�νη της λειτ�υργίας πηγής. Αν επι�ειρήσετε να 
εισέλθετε σε αυτή την �θ�νη ενώ �δηγείτε, θα εμφανιστεί η 
πρ�ειδ�π�ίηση "Μη δυνατή λειτ�υργία κατά την �δήγηση".

Τα παρακάτω �ήματα 1 έως 5 είναι κ�ιν�ί "ειρισμ�ί για κάθε 
"Στ�ι"εί� ρύθμισης" της Ρύθμισης ή"�υ. Ανατρέ'τε στην 
αντίστ�ι"η εν�τητα για λεπτ�μέρειες.

On: Η πηγή αλλάKει με σύρσιμ�
Off: Η πηγή δεν αλλάKει με σύρσιμ�

Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας

Ρύθμιση της Γλώσσας των μεν�ύ

Ρύθμιση της Γλώσσας ή��υ
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Ρυθμίστε τη γλώσσα των υπ>τιτλων π�υ εμφανί"�νται στην 
�θ>νη.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: γλώσσα υπ#τιτλων
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto (Αρ�ική ρύθμιση) / EN / JP / DE / 

ES / FR / IT / SE / RU / CN

• ^ταν επιλεγεί τ� "Auto", εφαρμ�%εται η κύρια γλώσσα 
υπ�τίτλων απ� τις εγγεγραμμένες.

• Για τη συντ�μ�γραφία γλώσσας, ανατρέ#τε στ� "Λίστα 
κωδικών γλώσσας" (σελίδα 83).

�ρίστε τ�ν κωδικ> �ώρας της �π�ίας θέλετε να θέσετε τ� 
εκτιμώμεν� επίπεδ� (Γ�νικ> κλείδωμα).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Κωδικ#ς �ώρας
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto / Other

• Αν αλλα�θ�ύν ρυθμίσεις, �ι παλιές ρυθμίσεις θα 
αντικατασταθ�ύν. Σημειώστε τις τρέ��υσες ρυθμίσεις πριν 
πρ�&είτε σε αλλαγές. �ι ρυθμίσεις θα διαγραφ�ύν αν 
απ�συνδεθεί η μπαταρία τ�υ ��ήματ�ς.

1 Πιέστε τ� [Εισαγωγή κωδικ�ύ �ώρας].
2 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [Delete All].

Διαγράψτε τ�ν αριθμ� �ώρας π�υ εμφανίKεται.
3 Πιέστε τ�ν 4ψήφι� κωδικ� της �ώρας.

Yσ�ν αφ�ρά τ�ν αριθμ� �ώρας, ανατρέ(τε στ� 
"Λίστα κωδικών �ώρας" (σελίδα 84).

4 Πιέστε τ� [OK] για απ�μνημ�νευση τ�υ κωδικ�ύ.

Αυτή η λειτ�υργία μπ�ρεί να ��ηθήσει στ�ν περι�ρισμ> 
πρ���λών ταινιών σε παιδιά συγκεκριμένων ηλικιών μ>ν�.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Γ	νικ#ς

• Αν αλλα�θ�ύν ρυθμίσεις, �ι παλιές ρυθμίσεις θα 
αντικατασταθ�ύν. Σημειώστε τις τρέ��υσες ρυθμίσεις πριν 
πρ�&είτε σε αλλαγές. Η μνήμη θα διαγραφεί αν απ�συνδεθεί η 
μπαταρία τ�υ ��ήματ�ς.

• ε μη &αθμ�λ�γημέν�υς δίσκ�υς, η αναπαραγωγή δεν θα 
περι�ριστεί ακ�μη κι αν έ�ει �ριστεί εκτιμώμεν� επίπεδ�.

• Αν θέλετε να αναπαραγάγετε έναν δίσκ� με γ�νικ� κλείδωμα 
και η �ρήση τ�υ είναι πρ�ς τ� παρ�ν περι�ρισμένη, αλλά#τε τ� 
επίπεδ� �αρακτηρισμ�ύ και τ�ν αριθμ� �ώρας ώστε να παί#ει 
� δίσκ�ς.

• Αφ�ύ ρυθμιστεί, αυτ� τ� επίπεδ� �αρακτηρισμ�ύ παραμένει 
στη μνήμη μέ�ρι να τ� αλλά#ετε. Για να κάνετε δυνατή την 
αναπαραγωγή δίσκων με υψηλά εκτιμώμενα επίπεδα, ή για να 
ακυρώσετε τ� γ�νικ� κλείδωμα, πρέπει να αλλα�θεί η 
ρύθμιση.

• Δεν παρέ��υν �λ�ι �ι δίσκ�ι γ�νικ� κλείδωμα. Αν δεν είστε 
σίγ�υρ�ι για έναν δίσκ�, παί#τε τ�ν αρ�ικά για επι&ε&αίωση. 
Μην αφήνετε δίσκ�υς πρ�σιτ�ύς σε μικρά παιδιά για τα �π�ία 
θεωρείτε �τι είναι ακατάλληλ�ι.

1 Πιέστε τ� [Γ�νικ�ς].
ΕμφανίKεται η �θ�νη με τ� αριθμητικ� πληκτρ�λ�γι�.

2 Πιέστε τ� αριθμητικ� πληκτρ�λ�γι� για να 
πληκτρ�λ�γήσετε έναν 4ψήφι� κωδικ� πρ�σ%ασης.
` αρ�ικ�ς αριθμ�ς είναι 1111. ` αριθμ�ς εισαγωγής 
απεικ�νίKεται ως "*".

3 Πιέστε τ� [OK] για απ�μνημ�νευση τ�υ αριθμ�ύ.
ΕμφανίKεται η �θ�νη Γ�νικ�ς έλεγ��ς.


ρίστε τ� επίπεδ� �αρακτηρισμ�ύ τ�υ Γ
ΝΙΚ
Υ ελέγ��υ

4 Πιέστε τ� [Γ�νικ�ς].
5 Πιέστε τ� " " στ� " " για να �ρίσετε τ� "On".

Επιλέ(τε τ� "Off" για να ακυρώσετε τ� γ�νικ� 
κλείδωμα ή αν δεν επιθυμείτε να ρυθμίσετε ένα 
επίπεδ� �αρακτηρισμ�ύ.

6 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.
7 Πιέστε τ� [Γ�νικ� Επίπεδ�]
8 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ], για να επιλέ(ετε τ� επίπεδ� 

�αρακτηρισμ�ύ (1 έως 8).
Yσ� πι� μικρ� είναι � αριθμ�ς, τ�σ� πι� υψηλ�ς είναι 
� περι�ρισμ�ς.

9 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη �θ�νη.

Αλλαγή κωδικ�ύ πρ�σ@ασης
1 Πιέστε τ� [Αλλαγή κωδικ�ύ].

ΕμφανίKεται η �θ�νη με τ� αριθμητικ� πληκτρ�λ�γι�.
2 Πιέστε την �θ�νη εισαγωγής για να 

πληκτρ�λ�γήσετε έναν 4ψήφι� κωδικ� πρ�σ%ασης.

• Φυλά#τε τ�ν αριθμ� σε ένα ασφαλές σημεί�, για την 
περίπτωση π�υ θα τ�ν #ε�άσετε.

3 Πιέστε τ� [OK] για απ�μνημ�νευση τ�υ αριθμ�ύ.
4 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 

�θ�νη.

�ρησιμ�π�ιήστε τη διαδικασία π�υ περιγράφεται παρακάτω για 
τρ�π�π�ίηση της �θ>νης π�υ εμφανί"εται, σύμφωνα με τ�ν τύπ� 
τ�υ μ>νιτ�ρ τηλε>ρασης (πίσω μ>νιτ�ρ) π�υ �ρησιμ�π�ιείται.
Αν τ� πίσω μ>νιτ�ρ δεν έ�ει συνδεθεί, η ρύθμιση της �θ>νης είναι 
16:9.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �θ#νη TV
Περιε�#μενα ρύθμισης: 4:3LB / 4:3PS / 16:9 (Αρ�ική ρύθμιση)

• Σε �ρισμέν�υς δίσκ�υς, η εικ�να ενδέ�εται να μην �ρί%εται στ� 
επιλεγμέν� μέγεθ�ς �θ�νης. (Για λεπτ�μέρειες, ανατρέ#τε στην 
επε#ήγηση στη θήκη τ�υ δίσκ�υ.)

4:3 LETTER BOX:
Επιλέ(τε αυτήν τη ρύθμιση, �ταν έ�ει γίνει σύνδεση σε ένα 
συμ%ατικ� μ�νιτ�ρ με αναλ�γία διαστάσεων 4:3 (καν�νική 
αναλ�γία διαστάσεων τηλε�ρασης). Ενδέ�εται να εμφανίK�νται 
μαύρες λωρίδες στ� επάνω και τ� κάτω μέρ�ς της �θ�νης 
(κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας μεγέθ�υς 16:9). Τ� πλάτ�ς 
των λωρίδων αυτών ε(αρτάται απ� την αρ�ική αναλ�γία 
διαστάσεων της κινηματ�γραφικής έκδ�σης της ταινίας.

Ρύθμιση της Γλώσσας των υπ�τίτλων

Αλλαγή της Ρύθμισης κωδικ�ύ �ώρας

Auto: Αναπαράγεται � πρωταρ�ικ�ς κωδικ�ς �ώρας 
ανάμεσα στ�υς κατα�ωρημέν�υς.

Other: Τ� περιε��μεν� των ρυθμίσεων αλλάKει σε "Other" 
εάν πληκτρ�λ�γηθεί � επιθυμητ�ς κωδικ�ς �ώρας.

Ρύθμιση τ�υ Επιπέδ�υ �αρακτηρισμ�ύ 
(Γ�νικ� κλείδωμα)

Πρ	σωρινή αλλαγή τ	υ επιπέδ	υ �αρακτηρισμ	ύ
Κατά την αναπαραγωγή, �ρισμέν�ι δίσκ�ι πιθαν�ν να σας 
Kητήσ�υν να αλλά(ετε τ� επίπεδ� �αρακτηρισμ�ύ π�υ 
απ�θηκεύτηκε στις πρ�καθ�ρισμένες ρυθμίσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση, εμφανίKεται τ� μήνυμα "Τραγ�ύδι π�υ δεν 
μπ�ρεί να δια%αστεί παραλείφτηκε; [OK] [Ακύρωση]".

Αν εμφανιστεί αυτή η �θ�νη, αλλά(τε τ� επίπεδ� ως ε(ής:
• Για να αλλά�ετε τ� επίπεδ� γ�νικ�ύ ελέγ��υ και να 

πραγματ�π�ιήσετε αναπαραγωγή, πιέστε τ� [OK].
^ταν πιέσετε τ� [OK], εμφανί%εται η �θ�νη εισαγωγής 
αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ. Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν 4ψήφι� 
κωδικ� πρ�σ&ασης π�υ �ρίσατε στη "Ρύθμιση τ�υ 
Επιπέδ�υ �αρακτηρισμ�ύ (Γ�νικ� κλείδωμα)" και, στη 
συνέ�εια, πιέστε τ� [OK].

• Για αναπαραγωγή �ωρίς την αλλαγή τ�υ επιπέδ�υ 
γ�νικ�ύ ελέγ��υ, πιέστε τ� [Ακύρωση].
(Αν πιέσετε τ� [Ακύρωση], η αναπαραγωγή γίνεται με τ� 
επίπεδ� γ�νικ�ύ ελέγ��υ π�υ �ρίσατε στη "Ρύθμιση τ�υ 
Επιπέδ�υ �αρακτηρισμ�ύ (Γ�νικ� κλείδωμα)".)

Ρύθμιση της λειτ�υργίας �θ�νης τηλε�ρασης
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4:3 PAN-SCAN:
Επιλέ(τε αυτήν τη ρύθμιση, �ταν έ�ει γίνει σύνδεση σε ένα 
συμ%ατικ� μ�νιτ�ρ με αναλ�γία διαστάσεων 4:3. Η εικ�να 
γεμίKει �λ�κληρη την �θ�νη της τηλε�ρασης. Ωστ�σ�, 
λ�γω αναντιστ�ι�ίας στην αναλ�γία διαστάσεων, τμήματα 
της ταινίας στην αριστερή και τη δε(ιά πλευρά δεν θα είναι 
�ρατά (κατά την αναπαραγωγή ταινιών μεγέθ�υς 16:9).

16:9 WIDE:
Επιλέ(τε αυτήν τη ρύθμιση, �ταν έ�ει γίνει σύνδεση σε μια 
τηλε�ραση ευρείας �θ�νης. Αυτ� είναι η εργ�στασιακή 
ρύθμιση.

Ρύθμιση Ραδι�φών�υ

Τ� στ�ι�εί� [Radio] επιλέγεται στ� μεν�ύ Source Setup στ� �ήμα 
3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία Source Setup" 
(σελίδα 52).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: PI Seek
Περιε�#μεν	 ρύθμισης: Auto / Off (Αρ�ική ρύθμιση)

yταν είναι επιλεγμέν� τ� Off, η συσκευή συνε�ί"ει αυτ>ματα να 
δέ�εται τ�ν τ�πικ> RDS σταθμ>.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Περιφερειακ# RDS
Περιε�#μενα ρύθμισης: On (Αρ�ική ρύθμιση) / Off

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Γλώσσας PTY 
Περιε�#μενα ρύθμισης:ENG (Αρ�ική ρύθμιση) / GER / FRE / 

SPA / POR / ITA / DUT / DAN / FIN / 
NOR / SWE / RUS

Η υπ�δ��ή PTY31 (Εκπ�μπή Έκτακτης Ανάγκης) μπ�ρεί να 
�ριστεί στ� On/Off (Ενεργ�π�ίηση/Απενεργ�π�ίηση).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: PTY31
Περιε�#μενα ρύθμισης: On (Αρ�ική ρύθμιση) / Off

• Η μ�νάδα δίνει αυτ�ματα πρ�τεραι�τητα σε μία εκπ�μπή 
έκτακτης ανάγκης �ταν αυτή #εκινά και διακ�πτει τ� 
πρ�γραμμα π�υ ακ�ύτε εκείνη τη στιγμή �ταν τ� PTY31 είναι 
ρυθμισμέν� στ� "On".

• Στην �θ�νη της μ�νάδας θα εμφανιστεί τ� μήνυμα "Alarm" 
κατά τη λήψη PTY31.

Σε αυτήν τη μ�νάδα υπάρ�ει δυνατ>τητα ρύθμισης της 
πρ�τιμώμενης τ�νικής π�ι>τητας για πηγή ραδι�φών�υ FM.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Ρύθμιση FM σταθμ	ύ
Περιε�#μενα ρύθμισης: Normal (Αρ�ική ρύθμιση) / HiFi / Stable

• � θ�ρυ&�ς ενδέ�εται να είναι πι� αισθητ�ς �ταν έ�ει ρυθμιστεί 
τ� HiFi, ανάλ�γα με την κατάσταση λήψης. Στην περίπτωση 
αυτή, συνιστάται η ρύθμιση Normal.

Ρύθμιση ΡI ΑΝΑKΗΤΗΣΗ

Λήψη περιφερειακών (τ�πικών) σταθμών 
RDS

Αλλαγή της Γλώσσας εμφάνισης τ�υ PTY 
(Τύπ�ς πρ�γράμματ�ς)

ENG: Αγγλικά
GER: Γερμανικά
FRE: Γαλλικά
SPA: Ισπανικά
POR: Π�ρτ�γαλικά
ITA: Ιταλικά
DUT: `λλανδικά
DAN: Δανικά
FIN: Φινλανδικά
NOR: Ν�ρ%ηγικά
SWE: Σ�υηδικά
RUS: Ρωσικά

Ρύθμιση λήψης PTY31 (Εκπ�μπή άμεσης 
ανάγκης)

Ρύθμιση τ�υ ΔΕΚΤΗ (FM) Π�ι�τικ�ύ Τ�ν�υ 
(Κατάσταση Δέκτη)

Normal: Τυπική ρύθμιση
HiFi: Ρύθμιση υψηλής π�ι�τητας
Stable: Έλεγ��ς θ�ρύ%�υ
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Ρύθμιση AUX

Τ� στ�ι�εί� [Aux] επιλέγεται στ� μεν�ύ Source Setup στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία Source Setup" (σελίδα 52).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: AUX In
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off / On (Αρ�ική ρύθμιση)

yταν τ� "AUX In" έ�ει ρυθμιστεί στ� "ON", αυτή η ρύθμιση 
είναι διαθέσιμη.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: `ν	μα
Στ	ι�εία ρύθμισης: AUX1 (Αρ�ική ρύθμιση) / DVD / GAME / 

EXT.DVD / DVD-CHG. / DVB-T / TV / USB Player

• ^ταν συνδέσετε έναν δέκτη DVB-T ή μια συσκευή 
αναπαραγωγής USB (πωλ�ύνται #ε�ωριστά), μπ�ρείτε να τα 
�ρησιμ�π�ιήσετε για να συνδέσετε ακ�μη μία συσκευή 
ε#ωτερικής εισ�δ�υ. Η ρύθμιση τ�υ Δευτερεύ�ντ�ς �ν�ματ�ς 
μπ�ρεί να αλλά#ει την ένδει#η �ν�ματ�ς λειτ�υργίας αυτής 
της συσκευής. 

Ρύθμιση δευτερεύ�ντ�ς �ν�ματ�ς AUX

Τ� Δευτερεύ�ν >ν�μα μπ�ρεί να �ριστεί μ>ν� >ταν τ� 
Πρωταρ�ικ> >ν�μα είναι �ρισμέν� σε "DVB-T" ή "Συσκευή 
αναπαραγωγής USB".

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επώνυμ	
Περιε�#μενα ρύθμισης:Off (Αρ�ική ρύθμιση) / AUX2 / DVD / 

GAME / EXT.DVD / DVD-CHG. / DVB-T*1 / 
TV / USB Player*2

• Εμφανί%εται τ� επιλεγμέν� �ν�μα πηγής αντί τ�υ �ν�ματ�ς 
επιλ�γής AUX.

*1 Αν τ� Πρωταρ�ικ� �ν�μα είναι DVB-T, τ� DVB-T δεν 
εμφανί%εται ως επιλ�γή Δευτερεύ�ντ�ς �ν�ματ�ς. 

*2 Αν τ� Πρωταρ�ικ� �ν�μα είναι Συσκευή αναπαραγωγής USB, 
η Συσκευή αναπαραγωγής USB δεν εμφανί%εται ως επιλ�γή 
Δευτερεύ�ντ�ς �ν�ματ�ς. 

Ρύθμιση λειτ�υργίας DirectTouch
Αν τ� DVB-T έ�ει �ριστεί ως Πρωταρ�ικ> ή Δευτερεύ�ν >ν�μα, 
αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: DirectTouch
Περιε�#μενα ρύθμισης: On (Αρ�ική ρύθμιση) / Off

Αλλαγή τ�υ Συστήματ�ς σήματ�ς �πτικής εισ�δ�υ
Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μ>ν�ν >ταν έ�ετε �ρίσει τη 
"Ρύθμιση της λειτ�υργίας AUX" στ� "On". Είναι δυνατή η 
αλλαγή τ�υ τύπ�υ εισ>δ�υ εικ>νας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Σήμα
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto (Αρ�ική ρύθμιση) / NTSC / PAL

Η σύνδεση με ε;ωτερικές συσκευές εισ>δ�υ είναι δυνατή μέσω 
της υπ�δ��ής ΒΙΝΤΕ� iPod. Απαιτείται πρ�αιρετικ> καλώδι� 
πρ�σαρμ�γέα (�ασικ> RCA σε μίνι �ύσμα διαμέτρ�υ 3,5 ή 
διαμέτρ�υ 3,5 σε μίνι �ύσμα 3,5).
Μπ�ρείτε επίσης να αναπαραγάγετε �ίντε� πραγματ�π�ιώντας 
σύνδεση με ένα πρ�αιρετικ> καλώδι� AV (μίνι τετράπ�λ� �ύσμα 
AV σε 3-RCA).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: AUX3 In Sel.
Περιε�#μενα ρύθμισης: iPod Video (Αρ�ική ρύθμιση) / AUX3

Μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί μίνι τετράπ�λ� @ύσμα AV

Η συσκευή δέ�εται τ� ακ>λ�υθ� αρσενικ> μίνι τετράπ�λ� �ύσμα 
AV:

• Ελέγ#τε πρ�σεκτικά τ�ν αρσενικ� ακρ�δέκτη πριν να 
�ρησιμ�π�ιήσετε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν. Ανάλ�γα με τ� καλώδι�, 
ενδέ�εται να μην υπάρ�ει εικ�να ή/και ή��ς.

Αφ�ύ ρυθμίσετε σε "AUX3" στη "Ρύθμιση τ�υ AUX3 In Sel.", 
μπ�ρείτε να εκτελέσετε αυτήν τη ρύθμιση. Είναι δυνατή η αλλαγή 
τ�υ τύπ�υ εισ>δ�υ εικ>νας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Σήμα AUX3
Περιε�#μενα ρύθμισης: Auto (Αρ�ική ρύθμιση) / NTSC / PAL

Ρύθμιση RSE

Τ� στ�ι�εί� [RSE] επιλέγεται στ� μεν�ύ Source Setup στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία Source Setup" (σελίδα 52).

Είναι δυνατή η ε;αγωγή �ίντε� και ή��υ στην �πίσθια �θ>νη. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: RSE 
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off (Αρ�ική ρύθμιση) / On

• Αν επιλέ#ατε τη ρύθμιση "On", εκτελέστε τη "Ρύθμιση 
αισθητήρα τηλε�ειρισμ�ύ" (σελίδα 42).

Ρύθμιση της λειτ�υργίας AUX

Off: εν εμφανίKεται πηγή AUX.
On: ΕμφανίKεται η πηγή AUX.

Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ �ν�ματ�ς AUX 
(AUX μεν�ύ)

On: Η λειτ�υργία DirectTouch είναι διαθέσιμη στην �θ�νη 
DVB-T.

Off: Η λειτ�υργία DirectTouch δεν είναι διαθέσιμη στην 
�θ�νη DVB-T.

Auto: ` τύπ�ς σήματ�ς εισ�δ�υ %ίντε� (NTSC ή 
PAL) θα επιλεγεί αυτ�ματα.

NTSC/PAL: Επιλέ(τε τ�ν τύπ� σήματ�ς εισ�δ�υ 
εικ�νας �ειρ�κίνητα.

Ρύθμιση τ�υ AUX3

iPod Video: Ρυθμίστε τ� κατά τη σύνδεση εν�ς iPod ή 
iPhone.

AUX3: Ρυθμίστε τ� κατά τη σύνδεση σε μια ε(ωτερική 
συσκευή εισ�δ�υ.

Ρύθμιση τ�υ AUX3 Sel. (Αλλαγή τ�υ 
Συστήματ�ς σήματ�ς �πτικής εισ�δ�υ)

Auto: ` τύπ�ς σήματ�ς εισ�δ�υ %ίντε� (NTSC ή 
PAL) θα επιλεγεί αυτ�ματα.

NTSC/PAL: Επιλέ(τε τ�ν τύπ� σήματ�ς εισ�δ�υ 
εικ�νας �ειρ�κίνητα.

Ρύθμιση τ�υ Συστήματ�ς ψυ�αγωγίας 
�πίσθι�υ καθίσματ�ς

Ή��ς αριστερά (Λευκ�)
Ή��ς δε/ιά (Κ�κκιν�)
Γείωση

Βίντε� (Κίτριν�)
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Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH

1 Πιέστε τ� εικ�νίδι� [Setup] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η κύρια �θ�νη Setup.

2 Πιέστε τ�  (BLUETOOTH).
ΕμφανίKεται η �θ�νη Ρύθμισης BLUETOOTH.

3 Επιλέ/τε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί�.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης:BLUETOOTH / Πληρ	φ	ρίες BLUETOOTH / 
Ρυθμίστε την συσκευή BLUETOOTH / 
AutoConnect /Αλλαγή κωδικ	ύ πρ#σ�ασης / 
Πρ	επιλ	γή κωδικ	π	ίησης Ευρετηρί	υ / 
Αυτ#ματη Απάντηση / �ρ#ν	ς Αυτ#ματης 
Απάντησης / Η�εί	 τηλεφών	υ / Ένταση τ	υ 
ακ	υστικ	ύ / Ένταση μετάδ	σης / Ένταση 
κλήσης / Διαγραφή ιστ	ρικ	ύ κλήσεων

4 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] κλπ., για να αλλά/ετε τις 
ρυθμίσεις.
• ^ταν εμφανιστεί τ� αναδυ�μεν� παράθυρ� για τη 

ρύθμιση, πιέστε τ� [ ] για να κλείσετε τ� παράθυρ� 
αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

• Αμέσως μ�λις αλλά#ετε τις ρυθμίσεις της εν�τητας Ρύθμιση 
BLUETOOTH (ενώ τ� σύστημα εγγράφει αυτ�ματα 
δεδ�μένα), μην γυρίσετε τη μί%α στ� OFF. Διαφ�ρετικά, η 
αλλαγή των ρυθμίσεων ενδέ�εται να απ�τύ�ει.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

Ρύθμιση BLUETOOTH
Τ� [BLUETOOTH] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. Ανατρέ;τε στην εν>τητα 
"Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" (σελίδα 56). 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: BLUETOOTH 
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off / On (Αρ�ική ρύθμιση)

• Αν η ρύθμιση Bluetooth είναι στ� "Off", δεν μπ�ρείτε να 
μετακινηθείτε στην �θ�νη ρύθμισης BLUETOOTH.

Εμφάνιση πληρ�φ�ριών 
BLUETOOTH

�ι [Πληρ�φ�ρίες BLUETOOTH] επιλέγ�νται στ� μεν�ύ 
ρύθμισης BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να εμφανίσετε τ� >ν�μα και τη διεύθυνση της 
συσκευής BLUETOOTH αυτής της μ�νάδας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Πληρ	φ	ρίες BLUETOOTH

Κατα�ώρηση της συσκευής 
BLUETOOTH

Τ� στ�ι�εί� [Ρυθμίστε την συσκευή BLUETOOTH] επιλέγεται 
στ� μεν�ύ ρύθμισης BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Η συσκευή BLUETOOTH �ρησιμ�π�ιείται >ταν γίνεται 
ανα"ήτηση και σύνδεση απ> αυτήν τη μ�νάδα μιας συσκευής 
συμ�ατής με BLUETOOTH π�υ είναι δυνατ> να συνδεθεί ή 
>ταν γίνεται κατα�ώρηση μιας νέας συσκευής συμ�ατής με 
BLUETOOTH.

1 Πιέστε τ� [Ρυθμίστε την συσκευή BLUETOOTH].

2 Πιέστε τ� [Search] τ�υ "No Device".
Η λίστα συσκευών εμφανίKει μέ�ρι 10 στ�ι�εία.

3 Πιέστε τ� [Audio], [Hands-free] ή [Both] της 
συσκευής της λίστας με την �π�ία θέλετε να 
πραγματ�π�ιήσετε σύνδεση.

• Μπ�ρείτε να συνδέσετε (αντιστ�ι�ίσετε) μέ�ρι 5 συμ&ατά 
κινητά τηλέφωνα BLUETOOTH.

4 ^ταν η κατα�ώρηση των συσκευών �λ�κληρωθεί, 
εμφανίQεται ένα μήνυμα και η συσκευή επιστρέφει 
στην καν�νική λειτ�υργία.

• Η διαδικασία κατα�ώρησης BLUETOOTH διαφέρει ανάλ�γα 
με την έκδ�ση της συσκευής και τ� SSP (Αντιστ�ί�ιση απλής 
ασφάλειας). Αν σε αυτήν τη συσκευή εμφανιστεί ένας κωδικ�ς 
πρ�σ&ασης 4 ή 6 �αρακτήρων, πληκτρ�λ�γήστε τ�ν κωδικ� 
πρ�σ&ασης �ρησιμ�π�ιώντας τη συμ&ατή με BLUETOOTH 
συσκευή.
Αν στη συσκευή εμφανιστεί ένα κλειδί πρ�σ&ασης 6 
�αρακτήρων, &ε&αιωθείτε �τι τ� ίδι� κλειδί πρ�σ&ασης 
εμφανί%εται στη συμ&ατή με BLUETOOTH συσκευή και 
πιέστε τ� "ΝΑΙ".

• Αν έ��υν κατα�ωρηθεί και �ι 5 συσκευές, δεν έ�ετε τη 
δυνατ�τητα να κατα�ωρήσετε 6η. Για την κατα�ώρηση μιας 
άλλης συσκευής, πρέπει πρώτα να διαγράψετε μία απ� τις 
συσκευές απ� τη θέση 1 έως 5.

Ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH
Επιλέ;τε μία απ> τις 5 αντιστ�ι�ισμένες συμ�ατές συσκευές 
BLUETOOTH π�υ κατα�ωρήσατε πρ�ηγ�υμένως.

1 Πιέστε τ� [Ρυθμίστε την συσκευή BLUETOOTH].

2 Πιέστε τ� [Ή��ς] ή [HFT] της συσκευής π�υ θέλετε 
να συνδέσετε απ� τη λίστα Αντιστ�ι�ισμένων 
συσκευών.

Ρύθμιση BLUETOOTH

Πρέπει να έ�ει τρα%η�τεί τ� �ειρ�φρεν� για να έ�ετε 
πρ�σ%αση στην �θ�νη Setup. Αν επι�ειρήσετε να εισέλθετε 
σε αυτή την �θ�νη ενώ �δηγείτε, θα εμφανιστεί η 
πρ�ειδ�π�ίηση "Μη δυνατή λειτ�υργία κατά την �δήγηση".

Τα παρακάτω �ήματα 1 έως 5 είναι κ�ιν�ί "ειρισμ�ί για κάθε 
"Στ�ι"εί� ρύθμισης" της Ρύθμισης BLUETOOTH. 
Ανατρέ'τε στην αντίστ�ι"η εν�τητα για λεπτ�μέρειες.

Off: Η λειτ�υργία BLUETOOTH δεν �ρησιμ�π�ιείται.
On: Επιλέ(τε αυτήν τη ρύθμιση �ταν θέλετε να γίνει 

αντιστ�ί�ιση τ�υ συμ%ατ�ύ με BLUETOOTH 
τηλεφών�υ με αυτήν τη μ�νάδα.

Audio: `ρίKει για �ρήση ως συσκευή Ή��υ
Hands-free: `ρίKει για �ρήση ως συσκευής Hands Free. 
Both: `ρίKει για �ρήση και ως συσκευής Ή��υ και ως 

συσκευής Hands Free.
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Διαγραφή συσκευής BLUETOOTH απ� τη λίστα
Μπ�ρείτε να διαγράψετε τις πληρ�φ�ρίες μιας συμ�ατής 
συσκευής BLUETOOTH π�υ συνδέθηκε πρ�ηγ�υμένως.

1 Πιέστε τ� [Ρυθμίστε την συσκευή BLUETOOTH].

2 Πιέστε τ� [Delete] της συμ@ατής με BLUETOOTH 
συσκευής για να τη διαγράψετε απ� τη λίστα 
Αντιστ�ι�ισμένων συσκευών.

3 Πιέστε τ� [OK].

• Πιέ%�ντας τ� [Ακύρωση] θα ακυρωθεί η ρύθμιση.

Ρύθμιση αυτ�ματης σύνδεσης

Η [Αυτ�ματη σύνδεση] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Αν η ρύθμιση Αυτ>ματης σύνδεσης είναι στ� "On", 
πραγματ�π�ιείται αυτ>ματη σύνδεση για τη συσκευή ή��υ π�υ 
είναι κατα�ωρημένη στη λίστα Αντιστ�ι�ισμένων συσκευών. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αυτ#ματη σύνδεση
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off / On (Αρ�ική ρύθμιση)


ρισμ�ς τ�υ κωδικ�ύ πρ�σ@ασης

Η [Αλλαγή κωδικ�ύ πρ�σ�ασης] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να �ρίσετε τ�ν κωδικ> για σύνδεση με μια συμ�ατή με 
BLUETOOTH συσκευή. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αλλαγή κωδικ	ύ πρ#σ�ασης

1 Πιέστε τ� [Αλλαγή κωδικ�ύ πρ�σ@ασης].
ΕμφανίKεται μια �θ�νη αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ. 

2 Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν 4ψήφι� κωδικ� πρ�σ@ασης 
και, στη συνέ�εια, πιέστε τ� [Enter]. 

• � αρ�ικ�ς αριθμ�ς είναι 0000.
• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� εισαγωγής τ�υ 

αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ, ανατρέ#τε στην εν�τητα 
"Λειτ�υργίες εισαγωγής αριθμητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ" 
(σελίδα 37).

Αλλαγή τ�υ κωδικ�ύ �αρακτήρων 
τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ

Η [Πρ�επιλ�γή κωδικ�π�ίησης Ευρετηρί�υ] επιλέγεται στ� 
μεν�ύ ρύθμισης BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να επιλέ;τε τ�ν κωδικ> �αρακτήρων π�υ θα 
�ρησιμ�π�ιείται κατά τη μεταφ�ρά τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ>γ�υ 
ή τ�υ ιστ�ρικ�ύ απ> ένα κινητ> τηλέφων�. Αν εμφανιστ�ύν μη 
αναγνώσιμ�ι �αρακτήρες στα μεταφερ>μενα δεδ�μένα, επιλέ;τε 
τ�ν σωστ> κωδικ> �αρακτήρων.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Πρ	επιλ	γή κωδικ	π	ίησης Ευρετηρί	υ
Περιε�#μενα ρύθμισης: EU1 / EU2 (Αρ�ική ρύθμιση) / Russian / 

Chinese / Thai / Arabic / Unicode UTF-8 / 
Unicode UTF-16LE / Unicode UTF-16BE

1 Πιέστε τ� [Πρ�επιλ�γή κωδικ�π�ίησης Ευρετηρί�υ]. 
ΕμφανίKεται η �θ�νη λίστας κωδικ�ύ �αρακτήρων.

2 Πιέστε τ�ν επιθυμητ� κωδικ� �αρακτήρων.

3 Πιέστε τ� [OK].

Ρύθμιση αυτ�ματης απάντησης 
εισερ��μενων κλήσεων

Η [Αυτ�ματη Απάντηση] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Κατά τη λήψη μιας κλήσης, μπ�ρείτε να �ρίσετε είτε να 
απαντήσετε αυτ>ματα είτε >�ι.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Αυτ#ματη Απάντηση
Περιε�#μενα ρύθμισης: Off (Αρ�ική ρύθμιση) / On

EU1: ISO 8859-1
EU2: ISO 8859-15
Russian: ISO 8859-5
Chinese: GB18030
Thai: CP874
Arabic: CP1256
Unicode UTF-8
Unicode UTF-16LE
Unicode UTF-16BE

On: Κατά τη λήψη μιας κλήσης, θα απαντιέται αυτ�ματα
Off: Κατά τη λήψη μιας κλήσης, δεν θα απαντιέται 

αυτ�ματα
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Ρύθμιση της ώρας για την 
αυτ�ματη απάντηση μιας κλήσης
� [2ρ�ν�ς Αυτ�ματης Απάντησης] επιλέγεται στ� μεν�ύ 
ρύθμισης BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
yταν η "Αυτ>ματη Απάντηση" έ�ει �ριστεί στ� "On", μπ�ρείτε 
να �ρίσετε π>σα δευτερ>λεπτα θα πρέπει να περάσ�υν μέ�ρι να 
απαντηθεί η κλήση μέσω της Αυτ>ματης Απάντησης.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �ρ#ν	ς Αυτ#ματης Απάντησης
Περιε�#μενα ρύθμισης: 5sec / 10sec (Αρ�ική ρύθμιση) / 15sec / 

20sec

1 Πιέστε τ� [�ρ�ν�ς Αυτ�ματης Απάντησης.].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης Αυτ�ματης Απάντησης.

2 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ].

Επιλ�γή τ�υ η�εί�υ ε/�δ�υ
Τ� [Η"εί� τηλεφών�υ] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να επιλέ;ετε απ> π�ι� η�εί� στ� εσωτερικ> τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ θα ε;άγεται � ή��ς απ> τ� τηλέφων�.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Η�εί	 τηλεφών	υ 
Περιε�#μενα ρύθμισης: All (Αρ�ική ρύθμιση) / Front L / Front R / 

Front LR

• Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση κατά τη διάρκεια κλήσης. Αλλά#τε 
τη ρύθμιση πρ�τ�ύ πραγματ�π�ιήσετε μια κλήση.

Πρ�σαρμ�γή της έντασης της 
εισερ��μενης κλήσης

Η [Ένταση τ�υ ακ�υστικ�ύ] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε την ένταση της εισερ�>μενης κλήσης. 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Ένταση τ	υ ακ	υστικ	ύ 
Περιε�#μενα ρύθμισης: 1 έως 11 (Αρ�ική ρύθμιση: 5)

Πρ�σαρμ�γή της έντασης 
μετάδ�σης
Η [Ένταση μετάδ�σης] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε την ένταση της μετάδ�σης κατά τη 
διάρκεια της κλήσης.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Ένταση μετάδ	σης 
Περιε�#μενα ρύθμισης: 1 έως 11 (Αρ�ική ρύθμιση: 5) 

Πρ�σαρμ�γή της έντασης της 
κλήσης

Η [Ένταση κλήσης] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρύθμισης 
BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε την ένταση της εισερ�>μενης κλήσης 
κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Ένταση κλήσης 
Περιε�#μενα ρύθμισης: 1 έως 11 (Αρ�ική ρύθμιση: 5)

Διαγραφή �λ�κληρ�υ τ�υ 
ιστ�ρικ�ύ κλήσεων

Η [Διαγραφή ιστ�ρικ�ύ κλήσεων] επιλέγεται στ� μεν�ύ 
ρύθμισης BLUETOOTH στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).
Τ� ιστ�ρικ> των Ε;ερ�>μενων/Εισερ�>μενων/Αναπάντητων 
κλήσεων διαγράφεται.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Διαγραφή ιστ	ρικ	ύ κλήσεων

1 Πιέστε τ� [Διαγραφή ιστ�ρικ�ύ κλήσεων]
ΕμφανίKεται η �θ�νη επι%ε%αίωσης.
• Αν δεν υπάρ�ει ιστ�ρικ�, αυτή η επιλ�γή δεν είναι 

διαθέσιμη.

2 Πιέστε τ� [OK].
Θα διαγραφεί �λ�κληρ� τ� ιστ�ρικ� κλήσεων.

All: ` ή��ς ε(άγεται απ� �λα τα η�εία τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ.

Front L: ` ή��ς ε(άγεται μ�ν� απ� τ� μπρ�στιν� 
αριστερ� η�εί�.

Front R: ` ή��ς ε(άγεται μ�ν� απ� τ� μπρ�στιν� δε(ί 
η�εί�.

Front LR: ` ή��ς ε(άγεται απ� τ� μπρ�στιν� αριστερ� 
και τ� μπρ�στιν� δε(ί η�εί�.
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Λειτ�υργία ρύθμισης κάμερας

Με συνδεδεμένη μια πρ�αιρετική κάμερα, τ� �ίντε> της 
πρ��άλλεται στην �θ>νη. yταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη, 
�ρίστε αυτ> τ� στ�ι�εί�.

1 Πιέστε τ� εικ�νίδι� [Setup] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η κύρια �θ�νη Setup.

2 Πιέστε τ� [  (ΚΑΜΕΡΑ)].
ΕμφανίKεται η �θ�νη Ρύθμισης κάμερας.

3 Επιλέ/τε τ� επιθυμητ� στ�ι�εί�.

Στ	ι�εία ρύθμισης:Direct Camera/AUX Camera*/Διακ	πή 
κάμερας (λειτ	υργία απενεργ	π	ίησης)

4 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] κλπ., για να αλλά/ετε τις 
ρυθμίσεις.
• ^ταν εμφανιστεί τ� αναδυ�μεν� παράθυρ� για τη 

ρύθμιση, πιέστε τ� [ ] για να κλείσετε τ� παράθυρ� 
αφ�ύ �λ�κληρώσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

• Αμέσως μ�λις αλλά#ετε τις ρυθμίσεις της εν�τητας Ρύθμιση 
κάμερας (ενώ τ� σύστημα εγγράφει αυτ�ματα δεδ�μένα), μην 
γυρίσετε τη μί%α στ� OFF. Διαφ�ρετικά, η αλλαγή των 
ρυθμίσεων ενδέ�εται να απ�τύ�ει.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

Ρύθμιση Direct Camera

Τ� [Direct Camera] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων Κάμερας 
στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης κάμερας" 
(σελίδα 59).

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Επιλ	γή Κάμερας/ �δηγ#ς ρύθμισης*1

Περιε�#μενα ρύθμισης: Off (Αρ�ική ρύθμιση) / Front / Rear*2

*1 Αν τ� "Επιλ�γή Κάμερας" έ�ει �ριστεί στ� "Off", αυτή η 
επιλ�γή δεν είναι διαθέσιμη.

*2 Αν τ� "Επιλ�γή Κάμερας" στη Ρύθμιση AUX Camera έ�ει 
�ριστεί στ� "Rear", δεν μπ�ρείτε να �ρίσετε τ� "Rear" στη 
Ρύθμιση Direct Camera.

Αλλαγή μ�τί@ων @ίντε� για την κάμερα �πισθ�π�ρείας 
και την μπρ�στινή κάμερα
Μπ�ρείτε να αλλά;ετε τ� μ�τί�� �ίντε� κατά τη σύνδεση στ� 
HCE-C200R/HCE-C200F/HCE-C210RD/HCE-C212F.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �δηγ#ς ρύθμισης

1 Πιέστε τ� [
δηγ�ς ρύθμισης].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης τ�υ �δηγ�ύ κάμερας.

2 Πιέστε [Back], [Panorama], [Corner] ή [Top].
Η πρ�%�λή θα μετα%ληθεί στην επιλεγμένη πρ�%�λή. 
• Τ� [Back] δεν θα εμφανιστεί για τη Μπρ�στινή κάμερα.

3 Πιέστε τ� [ ] για επιστρ�φή στην πρ�ηγ�ύμενη 
�θ�νη.

• Για επε#ήγηση των μ�τί&ων &ίντε�, ανατρέ#τε στ� Εγ�ειρίδι� 
κατ���υ της κάμερας.

ΡυθμίQ�ντας τ�ν 
δηγ� κάμερας �πισθ�π�ρείας/
μπρ�στινής κάμερας
Αν επιλέ;ετε "Rear" ή "Front", μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε τη 
θέση τ�υ �δηγ�ύ κάμερας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �δηγ#ς ρύθμισης

1 Πιέστε τ� [
δηγ�ς ρύθμισης].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης τ�υ �δηγ�ύ κάμερας.
• Αν τ� μ�τί&� &ίντε� έ�ει �ριστεί στ� "Corner", � �δηγ�ς 

κάμερας δεν θα εμφανί%εται.

2 Πιέστε τ� [Adjust].
• Αν τ� [Adjust] δεν εμφανί%εται, πρ��ωρήστε στ� &ήμα 3.

3 Πιέστε τ�ν �δηγ� π�υ θέλετε να ρυθμίσετε.
Η γραμμή �δηγ�ύ μπ�ρεί επίσης να επιλεγεί πιέK�ντας 
[ ] [ ].

Παράδειγμα απεικ�νισης της λειτ�υργίας κάμερας 
�πισθ�π�ρείας

Ρύθμιση κάμερας

Πρέπει να έ�ει τρα%η�τεί τ� �ειρ�φρεν� για να έ�ετε 
πρ�σ%αση στην �θ�νη Setup. Αν επι�ειρήσετε να εισέλθετε 
σε αυτή την �θ�νη ενώ �δηγείτε, θα εμφανιστεί η 
πρ�ειδ�π�ίηση "Μη δυνατή λειτ�υργία κατά την �δήγηση".

Τα παρακάτω �ήματα 1 έως 5 είναι κ�ινές λειτ�υργίες για 
κάθε "Στ�ι"εί� ρύθμισης" της Ρύθμισης κάμερας. 
Ανατρέ'τε στην αντίστ�ι"η εν�τητα για λεπτ�μέρειες.

Ρύθμιση της εισ�δ�υ της κάμερας

Rear: Κάμερα �πισθ�π�ρείας
Front: Μπρ�στινή κάμερα
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Παράδειγμα απεικ�νισης της λειτ�υργίας 
μπρ�στινής κάμερας

4 Πιέστε [ ], [ ], [ ] ή [ ] για να πρ�σαρμ�σετε 
τη θέση τ�υ �δηγ�ύ.
• Πιέ%�ντας τ� [Clear], �ι ρυθμίσεις απαλείφ�νται και 

επιστρέφετε στη ρύθμιση π�υ ίσ�υε πριν απ� τη μετα&�λή 
της γραμμής �δηγ�ύ. 

5 Μετά την �λ�κλήρωση της πρ�σαρμ�γής, πιέστε τ� 
[Set].

Ταυτ��ρ�νη ρύθμιση �δηγών (μ�ν� για κάμερα 
�πισθ�π�ρείας)

1 Πιέστε τ� [Link].
`ι 3 κάθετ�ι �δηγ�ί τ�υ τρέ��ντ�ς επιλεγμέν�υ 
�δηγ�ύ διασυνδέ�νται, επιτρέπ�ντας την ταυτ��ρ�νη 
ρύθμισή τ�υς.

Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση της �θ�νης �δηγ�ύ

Απενεργ�π�ίηση τ�υ επιλεγμέν�υ �δηγ�ύ.

1 Πιέστε τ� [ON/OFF].
` τρέ�ων επιλεγμέν�ς �δηγ�ς θα απενεργ�π�ιηθεί.

2 Για να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ�, πιέστε /ανά τ� 
[ON/OFF].

• Μπ�ρείτε ωστ�σ� ακ�μα να ρυθμίσετε �δηγ�ύς π�υ έ��υν 
απενεργ�π�ιηθεί.

Επαναφ�ρά των �δηγών στις πρ�επιλεγμένες 
ρυθμίσεις. 

1 Πιέστε τ� [Default].
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρ� μηνύματ�ς.

2 Πιέστε τ� [OK].
`ι πρ�σαρμ�σμένες τιμές θα επιστρέψ�υν στις 
πρ�καθ�ρισμένες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση Aux Camera

Τ� στ�ι�εί� [AUX Camera] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων 
Κάμερας στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης κάμερας" 
(σελίδα 59). 

Στ	ι�εί	 ρύθμισης:Επιλ	γή Κάμερας/ Σήμα Κάμερας*1/�δηγ#ς 
ρύθμισης*1

Περιε�#μενα ρύθμισης:Off (Αρ�ική ρύθμιση) / Rear*2 / OTHER

*1 Αν τ� "Επιλ�γή Κάμερας" έ�ει �ριστεί στ� "Off", αυτή η 
επιλ�γή δεν είναι διαθέσιμη.

*2 Αν τ� "Επιλ�γή Κάμερας" στη Ρύθμιση Direct Camera έ�ει 
�ριστεί στ� "Rear", δεν μπ�ρείτε να �ρίσετε τ� "Rear" στη 
Ρύθμιση AUX Camera.

Ρύθμιση τ�υ σήματ�ς εισ�δ�υ της κάμερας AUX
yταν η κάμερα AUX είναι συνδεδεμένη, μπ�ρεί να επιλεγεί � 
τύπ�ς σήματ�ς εισ>δ�υ �ίντε�.

Πρ#σθετ	 στ	ι�εί	 ρύθμισης: Σήμα Κάμερας
Περιε�#μενα ρύθμισης: NTSC (Αρ�ική ρύθμιση) / PAL

Ρύθμιση τ�υ 
δηγ�ύ κάμερας �πισθ�π�ρείας
Αν επιλέ;ετε "Rear", μπ�ρείτε να πρ�σαρμ>σετε τη θέση τ�υ 
�δηγ�ύ κάμερας.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: �δηγ#ς ρύθμισης

1 Πιέστε τ� [
δηγ�ς ρύθμισης].
ΕμφανίKεται η �θ�νη ρύθμισης τ�υ �δηγ�ύ κάμερας.

2 Πιέστε τ� [Adjust].
• Αν τ� [Adjust] δεν εμφανί%εται, πρ��ωρήστε στ� &ήμα 3.

3 Πιέστε τ�ν �δηγ� π�υ θέλετε να ρυθμίσετε.
Η γραμμή �δηγ�ύ μπ�ρεί επίσης να επιλεγεί πιέK�ντας 
[ ] [ ].

4 Πιέστε [ ], [ ], [ ] ή [ ] για να πρ�σαρμ�σετε 
τη θέση τ�υ �δηγ�ύ.
• Πιέ%�ντας τ� [Clear], �ι ρυθμίσεις απαλείφ�νται και 

επιστρέφετε στη ρύθμιση π�υ ίσ�υε πριν απ� τη μετα&�λή 
της γραμμής �δηγ�ύ. 

5 Μετά την �λ�κλήρωση της πρ�σαρμ�γής, πιέστε τ� 
[Set].

Ρύθμιση της εισ�δ�υ της κάμερας

Rear: Κάμερα �πισθ�π�ρείας
OTHER: Πλευρική κάμερα, κάμερα δωματί�υ κλπ.
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Ταυτ��ρ�νη ρύθμιση �δηγών (μ�ν� για κάμερα 
�πισθ�π�ρείας)

1 Πιέστε τ� [Link].
`ι 3 κάθετ�ι �δηγ�ί τ�υ τρέ��ντ�ς επιλεγμέν�υ 
�δηγ�ύ διασυνδέ�νται, επιτρέπ�ντας την ταυτ��ρ�νη 
ρύθμισή τ�υς.

Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση της �θ�νης �δηγ�ύ

Απενεργ�π�ίηση τ�υ επιλεγμέν�υ �δηγ�ύ.

1 Πιέστε τ� [ON/OFF].
` τρέ�ων επιλεγμέν�ς �δηγ�ς θα απενεργ�π�ιηθεί.

2 Για να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ�, πιέστε /ανά τ� 
[ON/OFF].

• Μπ�ρείτε ωστ�σ� ακ�μα να ρυθμίσετε �δηγ�ύς π�υ έ��υν 
απενεργ�π�ιηθεί.

Επαναφ�ρά των �δηγών στις πρ�επιλεγμένες ρυθμίσεις.

1 Πιέστε τ� [Default].
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρ� μηνύματ�ς.

2 Πιέστε τ� [OK].
`ι πρ�σαρμ�σμένες τιμές θα επιστρέψ�υν στις 
πρ�καθ�ρισμένες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση διακ�πής κάμερας 
(λειτ�υργία απενεργ�π�ίησης)

Τ� στ�ι�εί� [Διακ�πή κάμερας] επιλέγεται στ� μεν�ύ ρυθμίσεων 
Κάμερας στ� �ήμα 3. 
Ανατρέ;τε στην εν>τητα "Λειτ�υργία ρύθμισης κάμερας" 
(σελίδα 59).
Μπ�ρείτε να επιλέ;ετε αν θα εμφανί"εται η εικ>να της κάμερας 
�πισθ�π�ρείας ή >�ι >ταν � λε�ιές τα�υτήτων μπαίνει στην 
>πισθεν (R) ενώ η μ�νάδα είναι απενεργ�π�ιημένη.

Στ	ι�εί	 ρύθμισης: Διακ	πή κάμερας (λειτ	υργία 
απενεργ	π	ίησης)

Περιε�#μενα ρύθμισης: On (Αρ�ική ρύθμιση) / Off

On: Η εικ�να της κάμερας �πισθ�π�ρείας εμφανίKεται
Off: Η εικ�να της κάμερας �πισθ�π�ρείας δεν 

εμφανίKεται
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Ρύθμιση πριν απ� τη �ρήση

Τ� BLUETOOTH είναι μια ασύρματη τε�ν�λ�γία π�υ δίνει τη 
δυνατ>τητα επικ�ινωνίας μετα;ύ κινητ�ύ τηλεφών�υ ή 
πρ�σωπικ�ύ υπ�λ�γιστή σε κ�ντινές απ�στάσεις. Αυτ> 
διευκ�λύνει τις κλήσεις με τη λειτ�υργία hands-free ή τη μεταφ�ρά 
δεδ�μένων μετα;ύ συσκευών συμ�ατών με BLUETOOTH. Η 
μεταφ�ρά BLUETOOTH είναι διαθέσιμη στ� φάσμα 2,4 GHz 
�ωρίς άδεια, εάν η απ>σταση μετα;ύ των συσκευών δεν 
υπερ�αίνει τα 10 μέτρα. Για λεπτ�μέρειες, ανατρέ;τε στην 
ιστ�σελίδα τ�υ BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com/).

• Ανάλ�γα με την έκδ�ση BLUETOOTH, μια συσκευή συμ&ατή 
με BLUETOOTH ενδέ�εται να μην είναι δυνατ� να 
επικ�ινωνήσει με αυτήν τη μ�νάδα.

• Δεν εγγυ�μαστε τη σωστή λειτ�υργία αυτής της μ�νάδας με 
�λες τις συσκευές π�υ είναι συμ&ατές με BLUETOOTH. Για τ� 
�ειρισμ� μιας συσκευής π�υ είναι συμ&ατή με BLUETOOTH, 
συμ&�υλευθείτε τ�ν ε#�υσι�δ�τημέν� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� 
της ALPINE ή την τ�π�θεσία της ALPINE στ� διαδίκτυ�.

• Ανάλ�γα με τ� περι&άλλ�ν, η ασύρματη σύνδεση 
BLUETOOTH ενδέ�εται να είναι ασταθής.

• ^ταν πραγματ�π�ιείτε μια κλήση ή εκτελείτε εργασίες ρύθμισης, 
σταθμεύετε τ� αυτ�κίνητ� σας σε ένα ασφαλές σημεί�.

• Ανάλ�γα με τη συνδεδεμένη συσκευή π�υ είναι συμ&ατή με 
BLUETOOTH, η λειτ�υργία ενδέ�εται να διαφέρει. 
Ανατρέ#τε επίσης στ� Εγ�ειρίδι� κατ���υ της συνδεδεμένης 
συσκευής.

�ι κλήσεις με hands-free είναι δυνατές >ταν �ρησιμ�π�ιείτε ένα 
κινητ> τηλέφων� συμ�ατ> με HFP (πρ�φίλ Hands-Free) με αυτήν 
τη μ�νάδα.

• Απ�φύγετε την πραγματ�π�ίηση κλήσεων με τη λειτ�υργία 
hands-free σε δρ�μ�υς με μεγάλη κίνηση ή με στρ�φές.

• Κλείστε τα παράθυρα κατά την κλήση ώστε να μειωθεί � 
ε#ωτερικ�ς θ�ρυ&�ς.

• Εάν και �ι δύ� συν�μιλητές �ρησιμ�π�ι�ύν συσκευές με 
λειτ�υργία hands-free ή η κλήση πραγματ�π�ιείται σε μέρ�ς με 
π�λύ θ�ρυ&�, ενδέ�εται να αντιμετωπί%�υν μια εύλ�γη 
δυσκ�λία ακρ�ασης της φωνής τ�υ συν�μιλητή. 

• Ανάλ�γα με την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής ή τη 
�ρήση �ρισμένων κινητών συσκευών, �ι φωνές ενδέ�εται να 
μην ακ�ύγ�νται φυσικές.

• ^ταν �ρησιμ�π�ιείτε μικρ�φων�, μιλήστε απευθείας στ� 
μικρ�φων� πρ�κειμέν�υ να επιτευ�θεί η καλύτερη δυνατή 
π�ι�τητα ή��υ.

• �ρισμένες δυνατ�τητες των κινητών τηλεφώνων ε#αρτώνται 
απ� τις δυνατ�τητες και τις ρυθμίσεις τ�υ δικτύ�υ της 
εταιρείας παρ��ής υπηρεσιών. Επιπλέ�ν, συγκεκριμένες 
δυνατ�τητες ενδέ�εται να μην έ��υν ενεργ�π�ιηθεί απ� την 
εταιρεία παρ��ής υπηρεσιών ή/και �ι ρυθμίσεις δικτύ�υ της 
εταιρείας παρ��ής ενδέ�εται να περι�ρί%�υν τη 
λειτ�υργικ�τητα των δυνατ�τήτων.
Πάντα να επικ�ινωνείτε με την εταιρεία παρ��ής υπηρεσιών 
σ�ετικά με τη διαθεσιμ�τητα και τη λειτ�υργικ�τητα των 
δυνατ�τήτων.
^λες �ι δυνατ�τητες, η λειτ�υργικ�τητα και άλλες 
πρ�διαγραφές τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς καθώς και �ι πληρ�φ�ρίες π�υ 
περιέ��νται στ� Εγ�ειρίδι� κατ���υ &ασί%�νται στις πι� 
πρ�σφατες πληρ�φ�ρίες και θεωρ�ύνται ακρι&είς κατά τ� 
�ρ�ν� εκτύπωσης.
Η Alpine διατηρεί τ� δικαίωμα αλλαγής ή τρ�π�π�ίησης τυ��ν 
πληρ�φ�ριών ή πρ�διαγραφών �ωρίς ειδ�π�ίηση ή 
υπ��ρεώσεις.

Πρ�τ�ύ �ρησιμ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία hands-free τηλεφών�υ/
ή��υ, πρέπει να εκτελεστ�ύν �ι παρακάτω ρυθμίσεις.

1 Ρυθμίστε τ� "BLUETOOTH" στ� "On" (@λ. σελίδα 56).

2 Κατα�ωρίστε μια συσκευή BLUETOOTH σε αυτήν τη 
μ�νάδα (δείτε σελίδα 56).

• Ανατρέ#τε στην εν�τητα "Ρύθμιση BLUETOOTH" 
(σελίδα 56).

• Μπ�ρείτε να ανα%ητήσετε αυτήν τη μ�νάδα �ρησιμ�π�ιώντας 
μια συμ&ατή με BLUETOOTH συσκευή και, στη συνέ�εια, να 
συνδέσετε αυτήν τη συμ&ατή με BLUETOOTH συσκευή σε 
αυτήν τη μ�νάδα. Τ� �ν�μα συσκευής αυτής της μ�νάδας είναι 
"ALPINE NAVI" και � αρ�ικ�ς αριθμ�ς τ� κωδικ�ύ 
πρ�σ&ασης είναι τ� "0000". Ανατρέ#τε επίσης στ� Εγ�ειρίδι� 
κατ���υ της συνδεδεμένης συσκευής.

Παράδειγμα απεικ�νισης της �θ�νης μεν�ύ τ�υ 
Τηλεφών�υ

Yν�μα συσκευών BLUETOOTH
`θ�νη αγαπημένων: εικ�νίδι� συντ�μευσης
`θ�νη Ε(ερ��μενων/Ληφθεισών/Αναπάντητων 
κλήσεων: εικ�νίδι� κάθε ιστ�ρικ�ύ

Συνδέ�ντας μια συσκευή 
BLUETOOTH

Η κατα�ώρηση μιας συσκευής BLUETOOTH στ� INE-W920R/
INE-W928R επιτρέπει την αυτ>ματη σύνδεση. 
Εάν δεν συνδεθεί αυτ>ματα, εφαρμ>στε τη διαδικασία σύνδεσης 
απ> την αρ�ή.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [Σύνδεση].
Θα (εκινήσει η σύνδεση BLUETOOTH.

Πιέστε τ� [Απ�σύνδ].
Η σύνδεση BLUETOOTH τερματίKεται.

Λειτ�υργία 
BLUETOOTH

Σ�ετικά με τη λειτ�υργία BLUETOOTH

Σ�ετικά με τ� τηλέφων� με Hands-Free

Πριν απ� τη �ρήση BLUETOOTH

�ειρισμ�ς τηλεφών�υ με 
Hands-Free

Απ�σύνδεση της σύνδεσης BLUETOOTH
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ΑλλάQ�ντας την συνδε�μενη 
συσκευή BLUETOOTH

Αν είναι περισσ>τερες απ> μία συσκευές BLUETOOTH 
κατα�ωρημένες στη συσκευή, μπ�ρείτε να αλλά;ετε τη σύνδεση 
μετα;ύ των κατα�ωρημένων συσκευών.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [Αλλ].
ΕμφανίKεται η �θ�νη Ρύθμισης συσκευής Bluetooth.

3 Πιέστε τ� [Audio] ή τ� [HFT] απ� την επιλεγμένη 
συσκευή.
Η σύνδεση θα μεταφερθεί στην επιλεγμένη συσκευή. 

• Μπ�ρείτε να επιλέ#ετε την κατα�ωρημένη συντ�μευση κλήσης 
πιέ%�ντας τη λίστα συσκευών BLUETOOTH.
Για τ� πώς να �ρίσετε την κλήση με πάτημα εν�ς κ�υμπι�ύ, 
ανατρέ#τε στ� θέμα "Εκ�ώρηση ως μια συντ�μευση αριθμ�ύ 
κλήσης" (σελίδα 65).

Απάντηση μιας κλήσης

�ι εισερ�>μενες κλήσεις ανακ�ινών�νται με τ�ν τ>ν� κλήσης 
εισερ�>μενης κλήσης και την πρ���λή εν>ς μηνύματ�ς (Αρ. 
Τηλεφών�υ, κτλ).

1 Μια εισερ��μενη κλήση ενεργ�π�ιεί τ�ν ή�� 
κλήσης και την �θ�νη εισερ��μενης κλήσης.

2 Πιέστε τ� [ ] ή πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
Η κλήση (εκινά.

• ^ταν τ� στ�ι�εί� "Ρύθμιση αυτ�ματης απάντησης 
εισερ��μενων κλήσεων" (σελίδα 57) έ�ει ρυθμιστεί στ� "On", 
μπ�ρείτε να δέ�εστε μια κλήση αυτ�ματα.

• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, � ή��ς απ� την τρέ��υσα 
λειτ�υργία της μ�νάδας περνάει σε σίγαση. ^ταν η κλήση 
�λ�κληρωθεί, η αναπαραγωγή θα συνε�ιστεί.

• ^ταν � αριθμ�ς τ�υ καλ�ύντ�ς μεταδίδεται στ� σύστημα, εάν 
τ� �ν�μα τ�υ καλ�ύντ�ς είναι απ�θηκευμέν� στ�ν τηλεφωνικ� 
κατάλ�γ�, τ� �ν�μα θα εμφανί%εται στην �θ�νη. Αν τ� �ν�μα 
δεν είναι απ�θηκευμέν�, εμφανί%εται στην �θ�νη � αριθμ�ς. 
^ταν �ύτε τ� �ν�μα �ύτε � αριθμ�ς είναι διαθέσιμα, 
εμφανί%εται η ένδει#η "Άγνωστ�".

Η ένταση τ�υ ή��υ κλήσης μπ�ρεί να ρυθμιστεί στην �θ>νη 
ειδ�π�ίησης εισερ�>μενης κλήσης.

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για "Vol."

Κλείσιμ� τ�υ τηλεφών�υ

1 Πιέστε τ� [ ].
Η κλήση τερματίKεται.

Κλήση
�ρησιμ�π�ιήστε την �θ>νη μεν�ύ τ�υ τηλεφών�υ για να 
πραγματ�π�ιήσετε μια τηλεφωνική κλήση.

Μπ�ρείτε να εκ�ωρήσετε μέ�ρι 4 αριθμ�ύς τηλεφών�υ για κλήση 
με τ� πάτημα εν>ς κ�υμπι�ύ, ώστε να πραγματ�π�ιείτε κλήσεις 
εύκ�λα. Για τ� πώς να �ρίσετε την κλήση με πάτημα εν>ς 
κ�υμπι�ύ, ανατρέ;τε στ� "Εκ�ώρηση ως μια συντ>μευση 
αριθμ�ύ κλήσης" (σελίδα 65).

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [  Favorites].

3 Πιέστε τα [Dial1], [Dial2], [Dial3] ή [Dial4].
Η τηλεφωνική κλήση απ�στέλλεται στ�ν απ�θηκευμέν� 
αριθμ�.

• Πατώντας και κρατώντας πατημέν� τ� [Dial1], τ� [Dial2], τ� 
[Dial3] ή τ� [Dial4] εμφανί%εται η �θ�νη Επε#εργασίας 
συντ�μεύσεων κλήσης. Η μ�νη διαθέσιμη λειτ�υργία 
επε#εργασίας είναι η διαγραφή.

• Εάν ένα �ν�μα έ�ει κατα�ωρηθεί, τ� �ν�μα εμφανί%εται στ� 
κ�υμπί συντ�μευσης.

Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε 3 τύπ�υς ιστ�ρικ�ύ για να 
πραγματ�π�ιήσετε μια κλήση. Τ� Ιστ�ρικ> κλήσεων απ�θηκεύει 
έως και 60 αριθμ�ύς τηλεφών�υ. Σε περίπτωση υπέρ�ασης τ�υ 
�ρί�υ, � παλαι>τερ�ς αριθμ>ς τηλεφών�υ διαγράφεται.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τα [  Dialled], [  Received] ή [  
Missed].
ΕμφανίK�νται τα τελευταία τέσσερα ιστ�ρικά.

3 Πιέστε τ� �ν�μα απ� τ� ιστ�ρικ� κλήσεων.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λεπτ�μερειών τ�υ ιστ�ρικ�ύ 
κλήσεων.
• Για να εμφανίσετε �λα τα ιστ�ρικά, πιέστε [All]. Αν 

πιέσετε [Delete], τα επιλεγμένα ιστ�ρικά διαγράφ�νται.

4 Πιέστε τ� [ ].
Η κλήση πραγματ�π�ιείται.

Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε τ�ν τηλεφωνικ> κατάλ�γ� τ�υ 
κινητ�ύ τηλεφών�υ για να κάνετε ένα τηλεφώνημα. Πρ�τ�ύ τ� 
�ρησιμ�π�ιήσετε, πρέπει να μεταφέρετε τ�ν τηλεφωνικ> κατάλ�γ� 
απ> τ� κινητ> τηλέφων� στ� σύστημα. Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με 
τ� πώς να μεταφέρετε τ�ν τηλεφωνικ> κατάλ�γ�, ανατρέ;τε στ� 
"Συγ�ρ�νισμ>ς τ�υ Τηλεφωνικ�ύ Καταλ>γ�υ" (σελίδα 65).

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� .

3 Πιέστε τ� �ν�μα ή τ�ν αριθμ� τηλεφών�υ απ� τη 
λίστα τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ.

4 Πιέστε τ� [ ].
Η κλήση πραγματ�π�ιείται.

Ρύθμιση της έντασης τ�υ ή��υ κλήσης

�ρήση μιας Συντ�μευσης κλήσης για την 
πραγματ�π�ίηση μιας κλήσης

Κλήση αριθμ�ύ απ� τ� Ιστ�ρικ� Κλήσεων

Κλήση εν�ς αριθμ�ύ απ� τ�ν Τηλεφωνικ� 
κατάλ�γ�
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1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� .
ΕμφανίKεται η �θ�νη εισαγωγής αριθμ�ύ.

3 Εισάγετε τ�ν αριθμ� τηλεφών�υ π�υ θέλετε να 
καλέσετε.
• Μπ�ρείτε να εισάγετε έως 31 ψηφία.

4 Πιέστε τ� [ ].

5 Πιέστε τ� [Κλήση].
Η κλήση πραγματ�π�ιείται.

Μπ�ρείτε να καλέσετε ;ανά τ� άτ�μ� π�υ καλέσατε 
πρ�ηγ�υμένως.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [Επανάκλ].
` αριθμ�ς τηλεφών�υ καλείται (ανά.

3 Πιέστε τ� [Κλήση].
Η κλήση πραγματ�π�ιείται.

�ειρισμ�ί κατά τη διάρκεια μιας 
συν�μιλίας

Παράδειγμα �θ�νης

Yν�μα και αριθμ�ς τηλεφών�υ
Διάρκεια κλήσης

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την ένταση τ�υ ή��υ μετάδ�σης και 
λήψης αντίστ�ι�α.

Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για "Vol."

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την ένταση τ�υ ή��υ σε 11 επίπεδα.
Πιέστε τ� [ ] να �αμηλώνετε την ένταση. Πιέστε τ� [ ] να 
ψηλώσετε την ένταση. 

Η έ;�δ�ς φωνής για κλήσεις μπ�ρεί να εναλλάσσεται μετα;ύ των 
η�είων τ�υ αυτ�κινήτ�υ και τ�υ η�εί�υ τ�υ κινητ�ύ τηλεφών�υ.

Πιέστε τ� [ ].

• Ανάλ�γα με τ� κινητ� τηλέφων�, αυτή η λειτ�υργία ενδέ�εται 
να μην είναι δυνατή.

Μεταδίδει ένα DTMF (τ�νικ>) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1 Πιέστε [TONE].
ΕμφανίKεται η �θ�νη εισαγωγής αριθμ�ύ.

2 Εισάγετε αριθμ�.

• Μπ�ρείτε να μεταδώσετε ένα τ�νικ� σήμα κατά τη διάρκεια 
μιας κλήσης.

• Πατώντας και κρατώντας πατημέν� τ� "0" #εκινάει η 
μετάδ�ση τ�υ τ�νικ�ύ "+".

Πληκτρ�λ�γηση εν�ς αριθμ�ύ τηλεφών�υ 
για την πραγματ�π�ίηση μιας κλήσης

Λειτ�υργία επανάκλησης

Ρύθμιση της έντασης της �μιλίας

 : Ε(ερ��μεν�ς ή��ς
 : Εισερ��μεν�ς ή��ς

Αλλαγή της Φωνητικής Ε/�δ�υ

Λειτ�υργία DTMF (Τ�νική)
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Λειτ�υργία Τηλεφωνικ�ύ 
καταλ�γ�υ

Παράδειγμα απεικ�νισης της �θ�νης Τηλεφωνικ�ύ 
καταλ�γ�υ

Ένα εικ�νίδι� εμφανίKεται για να δεί(ει �τι 
π�λλαπλ�ί αριθμ�ί τηλεφών�υ είναι κατα�ωρημέν�ι 
σε μια εγγραφή. 

Μπ�ρείτε να συγ�ρ�νίσετε τ�ν τηλεφωνικ> κατάλ�γ� τ�υ 
συστήματ�ς με τ�ν τηλεφωνικ> κατάλ�γ� τ�υ κινητ�ύ 
τηλεφών�υ.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [ ].

3 Πιέστε τ� [Λήψη].

4 Πιέστε τ� [SYNC].
` συγ�ρ�νισμ�ς των τηλεφωνικών καταλ�γων (εκινά.

• Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε μέ�ρι 1.000 τηλεφωνικ�ύς 
αριθμ�ύς στ�ν τηλεφωνικ� κατάλ�γ� για τα USER1 και 
USER2, αντίστ�ι�α.

• Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε μέ�ρι 5 αριθμ�ύς στ� ίδι� �ν�μα.

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [ ].

3 Πιέστε τ� [Λήψη].

4 Πιέστε τ� [Πρ�σθέστε].
Παραμ�νή σε αναμ�νή για τη σύνδεση τ�υ κινητ�ύ 
τηλεφών�υ.
• Πιέστε τ� [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την κατάσταση 

αναμ�νής.

5 Τ� κινητ� τηλέφων� απ�κτά πρ�σ@αση σε αυτή τη 
μ�νάδα και στη συνέ�εια μεταφέρει τ�ν τηλεφωνικ� 
κατάλ�γ� απ� τ� κινητ� τηλέφων� στη μ�νάδα.

• Η σύνδεση τ�υ κινητ�ύ τηλεφών�υ ακυρώνεται, ενώσω � 
τηλεφωνικ�ς κατάλ�γ�ς μεταφέρεται.

Διαγραφή μία κατα�ώρησης απ� τ�ν Τηλεφωνικ� 
Κατάλ�γ�

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [ ].
ΕμφανίKεται η �θ�νη Τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ.

3 Πιέστε τ�ν αριθμ� τηλεφών�υ π�υ θέλετε να 
διαγράψετε.

4 Πιέστε τ� [Delete].
ΕμφανίKεται η �θ�νη επι%ε%αίωσης.
Αν έ��υν κατα�ωρηθεί π�λλ�ί αριθμ�ί τηλεφών�υ, 
διαγράφ�νται �λ�ι.

5 Πιέστε τ� [OK].
` επιλεγμέν�ς αριθμ�ς διαγράφεται.

Διαγραφή �λων των Κατα�ωρήσεων τ�υ Τηλεφωνικ�ύ 
καταλ�γ�υ

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [ ].
ΕμφανίKεται η �θ�νη Τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ.

3 Πιέστε τ� [Διαγραφή ^λων].
ΕμφανίKεται η �θ�νη επι%ε%αίωσης.

4 Πιέστε τ� [OK].
Yλες �ι κατα�ωρήσεις τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ 
διαγράφ�νται.

Εκ�ώρηση ως μια συντ�μευση 
αριθμ�ύ κλήσης

Εκ�ώρηση απ� τ� Ιστ�ρικ� κλήσεων

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τα [Dialled], [Received] ή [Missed].
ΕμφανίK�νται τα τελευταία τέσσερα ιστ�ρικά.

3 Πιέστε τ� �ν�μα τ�υ πρ�σώπ�υ π�υ σκ�πεύετε να 
εκ�ωρήσετε ως συντ�μευση αριθμ�ύ κλήσης.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λεπτ�μερειών τ�υ τηλεφωνικ�ύ 
καταλ�γ�υ.
• Για να εμφανίσετε �λα τα ιστ�ρικά, πιέστε [All]. Αν 

πιέσετε [Delete], τα επιλεγμένα ιστ�ρικά διαγράφ�νται.

4 Πιέστε τ� [Preset].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λεπτ�μερειών της συντ�μευσης.

5 Πιέστε τ� [Save].
` αριθμ�ς τηλεφών�υ εκ�ωρείται στην επιλεγμένη 
συντ�μευση αριθμ�ύ κλήσης.

• Αν τα Dial1, Dial2, Dial3 ή Dial4 έ��υν ήδη κατα�ωρηθεί, 
αντικαθιστώνται.

• Πιέστε τ� [Delete] για να διαγράψετε μια εκ�ωρημένη 
συντ�μευση αριθμ�ύ κλήσης.

Συγ�ρ�νισμ�ς τ�υ Τηλεφωνικ�ύ 
Καταλ�γ�υ

Πρ�σθήκη τ�υ Τηλεφωνικ�ύ Καταλ�γ�υ

Διαγραφή των Κατα�ωρήσεων τ�υ 
Τηλεφωνικ�ύ Καταλ�γ�υ
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Εκ�ώρηση απ� τ�ν Τηλεφωνικ� κατάλ�γ�

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (PHONE).
ΕμφανίKεται η �θ�νη μεν�ύ τηλεφών�υ.

2 Πιέστε τ� [ ].
ΕμφανίKεται η �θ�νη Τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ.

3 Πιέστε τ�ν αριθμ� τηλεφών�υ π�υ σκ�πεύετε να 
εκ�ωρήσετε ως συντ�μευση αριθμ�ύ κλήσης.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λεπτ�μερειών τ�υ τηλεφωνικ�ύ 
καταλ�γ�υ.

4 Πιέστε τ� [Preset].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λεπτ�μερειών της συντ�μευσης.

5 Πιέστε τ� [Save].
` αριθμ�ς τηλεφών�υ εκ�ωρείται στην επιλεγμένη 
συντ�μευση αριθμ�ύ κλήσης.

• Αν τα Dial1, Dial2, Dial3 ή Dial4 έ��υν ήδη κατα�ωρηθεί, 
αντικαθιστώνται.

• Πιέστε τ� [Delete] για να διαγράψετε μια εκ�ωρημένη 
συντ�μευση αριθμ�ύ κλήσης.

Αν ένα κινητ> τηλέφων�, συσκευή αναπαραγωγής κλπ. π�υ είναι 
συμ�ατ> με BLUETOOTH συνδεθεί ασύρματα, μπ�ρείτε να 
αναπαραγάγετε ένα τραγ�ύδι (μπ�ρείτε να ελέγ;ετε τη 
διαδικασία απ> τη μ�νάδα).

Παράδειγμα απεικ�νισης της κύριας �θ�νης Ή��υ 
BLUETOOTH

Τίτλ�ς τραγ�υδι�ύ
Yν�μα καλλιτέ�νη
Τίτλ�ς άλμπ�υμ
Συν�λικ�ς �ρ�ν�ς αναπαραγωγής
�ρ�ν�ς π�υ έ�ει παρέλθει
Yν�μα συσκευών BLUETOOTH

• Τα κ�υμπιά π�υ εμφανί%�νται στην �θ�νη ενδέ�εται να 
διαφέρ�υν ανάλ�γα με την έκδ�ση AVRCP.

• Τα στ�ι�εία Δείκτης κατάστασης/Τίτλ�ς τραγ�υδι�ύ/^ν�μα κ/
Τίτλ�ς άλμπ�υμ/)ρ�ν�ς π�υ έ�ει παρέλθει δεν εμφανί%�νται 
στην έκδ�ση AVRCP. 1.0.

• Για αναπαραγωγή ή��υ, απαιτείται κινητ� τηλέφων� ή 
φ�ρητή συσκευή αναπαραγωγής ή��υ συμ&ατή με τ� πρ�φίλ 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ή τ� πρ�φίλ 
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). 
Δεν είναι δυνατές �λες �ι λειτ�υργίες σε �λες τις συσκευές.

• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, � ή��ς στην πηγή ή��υ 
BLUETOOTH απ�κ�πτεται.

Συμ�ατές εκδ#σεις AVRCP: 1.0, 1.3, 1.4
• �ι διαθέσιμες λειτ�υργίες ενδέ�εται να διαφέρ�υν ανάλ�γα με 

την έκδ�ση τ�υ AVRCP.

Ή��ς BLUETOOTH

Πιέστε τ� [<<], [>>]
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Αναπαραγωγή

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [BLUETOOTH-AUDIO] της Πάνω μπάρας.

3 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τ� 
επιθυμητ� κ�μμάτι (αρ�εί�).

Για να επιστρέψετε στην αρ�ή τ	υ τρέ�	ντ	ς αρ�εί	υ:
Πιέστε τ� [ ].

Για γρήγ	ρη μετακίνηση πρ	ς τα πίσω τ	υ τρέ�	ντ	ς αρ�εί	υ:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

Για να πρ	�ωρήσετε στην αρ�ή τ	υ επ#μεν	υ αρ�εί	υ:
Πιέστε τ� [ ].

Για γρήγ	ρη μετακίνηση πρ	ς τα εμπρ#ς τ	υ τρέ�	ντ	ς 
αρ�εί	υ:

Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

4 Για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε τ� [ / ].

Επανάληψη αναπαραγωγής

Διαθέσιμ� για AVRCP έκδ�ση 1.3 και 1.4 μ>ν�.

Πιέστε τ� [ ] κατά την αναπαραγωγή.
Η λειτ�υργία επανάληψης αλλάKει κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε 
τ� κ�υμπί.

• �ι λειτ�υργίες ενδέ�εται να διαφέρ�υν ανάλ�γα με τη 
συνδεδεμένη συσκευή π�υ είναι συμ&ατή με BLUETOOTH.

M.I.X. (Αναπαραγωγή με τυ�αία 
σειρά)

Διαθέσιμ� για AVRCP έκδ�ση 1.3 και 1.4 μ>ν�.

Πιέστε τ� [ ] κατά την αναπαραγωγή.
Η λειτ�υργία M.I.X. αλλάKει κάθε φ�ρά π�υ πιέKετε τ� [ ].

• �ι λειτ�υργίες ενδέ�εται να διαφέρ�υν ανάλ�γα με τη 
συνδεδεμένη συσκευή π�υ είναι συμ&ατή με BLUETOOTH.

Επιλ�γή 
μάδων

Διαθέσιμ� για AVRCP έκδ�ση 1.3 και 1.4 μ>ν�.

Πιέστε τ� [  Group] ή τ� [Group ] για να επιλέ/ετε 
την �μάδα.

Λειτ�υργία ΑναQήτησης

Διαθέσιμ� για AVRCP έκδ�ση 1.4 μ>ν�.
Η λίστα π�υ εμφανί"εται διαφέρει ανάλ�γα με τη συνδεδεμένη 
συσκευή BLUETOOTH. 

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.
Επιλέ(τε τ� κ�μμάτι κλπ., π�υ θέλετε να ακ�ύσετε απ� 
τη λίστα π�υ εμφανίKεται.

 (ΑΡ�ΕΙ
)

 (ΑΠΕΝΕΡΓ
Π
ΙΗΣΗ)

 (
ΛΑ)

 (
ΜΑΔΑ)

 (
ΜΑΔΑ)

 (
ΛΑ)

 (ΑΠΕΝΕΡΓ
Π
ΙΗΣΗ)
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�ειρισμ�ς @�ηθητικών συσκευών 
(Πρ�αιρετικά)

Για τη λειτ�υργία συσκευών π�υ συνδέ�νται με τ�υς ακρ�δέκτες 
AUX τ�υ INE-W920R/INE-W928R, ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία 
π�υ περιγράφεται παρακάτω.

• Ρυθμίστε τ� AUX In στ� "On". Ανατρέ#τε στην εν�τητα 
"Ρύθμιση της λειτ�υργίας AUX" (σελίδα 55).

• Ανάλ�γα με τη συνδεδεμένη μ�νάδα, τα κ�υμπιά στην �θ�νη 
ενδέ�εται να μην λειτ�υργ�ύν, ή η λειτ�υργία τ�υς μπ�ρεί να 
διαφέρει.

• Αν πρ�σπαθήσετε να ενεργ�π�ιήσετε τη &�ηθητική συσκευή 
ενώ �δηγείτε, η �θ�νη θα εμφανίσει την πρ�ειδ�π�ίηση 
"Απ�θηκεύστε τ�ν για δική σας ασφάλεια".

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [AUX1]*1, τ� [AUX2]*1 ή τ� [AUX3]*2 της 
Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη της λειτ�υργίας AUX.

*1 Εμφανί%εται τ� �ν�μα π�υ εκ�ωρήθηκε ως τ� �ν�μα 
λειτ�υργίας στην εν�τητα "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ 
�ν�ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55) και "Ρύθμιση 
δευτερεύ�ντ�ς �ν�ματ�ς AUX" (σελίδα 55).

*2 Κατά τη διαδικασία της εν�τητας "Ρύθμιση τ�υ AUX3" 
(σελίδα 55), τ� AUX3 εμφανί%εται μ�ν� κατά τη ρύθμιση τ�υ 
"AUX".


θ�νη λειτ�υργίας AUX κατά τη διάρκεια 
αναπαραγωγής αρ�είων @ίντε�

Πιέστε την �θ�νη.
ΕμφανίKεται η �θ�νη της λειτ�υργίας AUX.

Παράδειγμα εμφάνισης των λειτ�υργιών AUX1, 
AUX2, AUX3, DVD, Game, Συσκευή αναπαραγωγής 
USB

• Η �θ�νη λειτ�υργίας μετα&αίνει στην �πτική �θ�νη της 
λειτ�υργίας AUX 5 δευτερ�λεπτα μετά τη διεκπεραίωση 
της λειτ�υργίας. Πιέστε την περι��ή απεικ�νισης &ίντε� 
για να απ�κρύψετε την �θ�νη λειτ�υργίας AUX.

Πιέστε τ� πάνελ της �θ�νης για να εμφανιστεί η �θ�νη 
λειτ�υργίας και πάλι.

• Ρυθμί%�ντας τ� �ν�μα AUX για EXT.DVD, DVD-CHG, DVB-
T, και τη λειτ�υργία της τηλε�ρασης εμφανί%ει τ�υς 
ιδιαίτερ�υς διακ�πτες λειτ�υργίας τ�υς και επιτρέπει τη �ρήση 
τ�υς. Ανατρέ#τε στ� θέμα "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ 
�ν�ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55) και "Ρύθμιση 
δευτερεύ�ντ�ς �ν�ματ�ς AUX" (σελίδα 55).

• Η λειτ�υργία άμεσης αφής είναι διαθέσιμη σε λειτ�υργία 
αναπαραγωγής USB. �ι διακ�πτες λειτ�υργίας DirectTouch 
εμφανί%�νται στην �θ�νη για να τ�υς �ρησιμ�π�ιήσετε.

�ειρισμ�ς μιας ε/ωτερικής 
συσκευής αναπαραγωγής DVD

Για να �ειριστείτε μια Ε;ωτερική συσκευή αναπαραγωγής DVD 
(Πρ�αιρετικά), �ρίστε τις επιλ�γές "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ 
�ν>ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55) ή τ� "Ρύθμιση 
δευτερεύ�ντ�ς �ν>ματ�ς AUX" (σελίδα 55) σε "EXT.DVD".

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [EXT.DVD] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας EXT. DVD.

Β�ηθητική συσκευή 
(Πρ�αιρετικά)

ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΗ
Είναι επικίνδυν� (και παράν�μ� σε π�λλά κράτη) � 
�δηγ�ς να παρακ�λ�υθεί τηλε�ραση/@ίντε� ενώ 
�δηγεί τ� ��ημα. Η πρ�σ��ή τ�υ �δηγ�ύ στ� δρ�μ� 
ενδέ�εται να απ�σπαστεί και να πρ�κληθεί ατύ�ημα.

Εγκαταστήστε σωστά τ� INE-W920R/INE-W928R έτσι 
ώστε � �δηγ�ς να μην μπ�ρεί να παρακ�λ�υθήσει 
τηλε�ραση/@ίντε� παρά μ�ν� �ταν τ� ��ημα είναι 
σταματημέν� και τ� �ειρ�φρεν� είναι 
ενεργ�π�ιημέν�. 

Αν τ� INE-W920R/INE-W928R δεν εγκατασταθεί 
σωστά, � �δηγ�ς θα μπ�ρεί να παρακ�λ�υθεί 
τηλε�ραση/@ίντε� ενώ �δηγεί τ� ��ημα και η 
πρ�σ��ή τ�υ ενδέ�εται να απ�σπαστεί με 
απ�τέλεσμα να πρ�κληθεί ατύ�ημα. 
 �δηγ�ς ή άλλα 
άτ�μα ενδέ�εται να τραυματιστ�ύν σ�@αρά.

Αλλαγή σε Λειτ�υργία ε/ωτερικ�ύ DVD
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yταν εμφανί"εται η �θ>νη αναπαραγωγής της ε;ωτερικής 
συσκευής αναπαραγωγής DVD, μπ�ρείτε να αγγί;ετε την �θ>νη 
για να εμφανιστεί η �θ>νη λειτ�υργίας. Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά 
με τ� �ειρισμ>, ανατρέ;τε στ� Εγ�ειρίδι� κατ>��υ της 
συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Παράδειγμα �θ�νης ε/ωτερικής συσκευής 
αναπαραγωγής DVD

[ ]
Πιέστε τ� διακ�πτη για να μετα%είτε στην αρ�ή της 
τρέ��υσας εν�τητας/κ�μματι�ύ/αρ�εί�υ. Πιέστε τ� 
διακ�πτη (ανά για να %ρείτε την αρ�ή της 
πρ�ηγ�ύμενης εν�τητας/κ�μματι�ύ/αρ�εί�υ. Πιέστε 
παρατεταμένα για γρήγ�ρη κίνηση πρ�ς τα πίσω.
[ ]
Πιέστε τ� διακ�πτη για να μετα%είτε στην αρ�ή της 
επ�μενης εν�τητας/κ�μματι�ύ/αρ�εί�υ. Πιέστε 
παρατεταμένα για γρήγ�ρη κίνηση πρ�ς τα εμπρ�ς.
[ ]
�εκινά/σταματά την αναπαραγωγή M.I.X.
[ ]
�εκινά/σταματά την επανάληψη αναπαραγωγής.
[ / ]
Εναλλάσσει μετα(ύ των λειτ�υργιών αναπαραγωγής και 
παύσης.
[ ]
Τ� άγγιγμα κατά την αναπαραγωγή αρ�ίKει ένα 
πρ�κατα%�λικ� σταμάτημα. Τ� άγγιγμα και πάλι 
σταματάει την αναπαραγωγή.
[Top Menu]
Απεικ�νιση της �θ�νης τ�υ Πάνω μεν�ύ.
[Menu]
Απεικ�νιση της �θ�νης τ�υ Μεν�ύ.
[Menu Control]
ΕμφανίKει την �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ μεν�ύ.
[ ]
ΑλλάKει τ� πρ�γραμμα/τη λίστα αναπαραγωγής/τ� 
φάκελ� πρ�ς τα κάτω.
[ ]
ΑλλάKει τ� πρ�γραμμα/τη λίστα αναπαραγωγής/τ� 
φάκελ� πρ�ς τα πάνω.
[Angle]
ΑλλάKει γωνία.
[Audio]
ΑλλάKει την αναπαραγωγή ή��υ.
[Sub Title]
ΑλλάKει υπ�τιτλ�υς.

Παράδειγμα απεικ�νισης της �θ�νης �ειρισμ�ύ τ�υ 
μεν�ύ

[Key]
Θα εμφανιστεί η �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ μεν�ύ.

[ ], [ ]
Μετακινεί τη θέση τ�υ %ασικ�ύ τμήματ�ς παραθύρ�υ.
[ ]
Κλείνει την �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ μεν�ύ.
[ ]
Κλείνει τ� %ασικ� τμήμα παραθύρ�υ.
[ ], [ ], [ ], [ ]
Μετακινεί τ�ν κέρσ�ρα μεν�ύ.
[Enter]
Καθ�ρίKει τ� επιλεγμέν� στ�ι�εί�.
[Return]
Επιστρέφει στ� πρ�ηγ�ύμεν� στ�ι�εί�/�θ�νη.

�ειρισμ�ς εν�ς Ε/ωτερικ�ύ 
εναλλάκτη DVD

Για να λειτ�υργήσει ένας Ε;ωτερικ>ς εναλλάκτης DVD 
(Πρ�αιρετικά), �ρίστε τις επιλ�γές "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ 
�ν>ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55) ή τ� "Ρύθμιση 
δευτερεύ�ντ�ς �ν>ματ�ς AUX" (σελίδα 55) σε "DVD-CHG".

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [DVD-CHG.] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας DVD-CHG.

Πληρ�φ�ρίες για την 
θ�νη λειτ�υργίας 
DVD

Πιέστε τ� [<<], [>>]

Αλλαγή στη λειτ�υργία Ε/ωτερικ�ύ 
εναλλάκτη DVD
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yταν εμφανί"εται η �θ>νη αναπαραγωγής τ�υ ε;ωτερικ�ύ 
εναλλάκτη DVD, μπ�ρείτε να αγγί;ετε την �θ>νη για να 
εμφανιστεί η �θ>νη �ειρισμ�ύ. Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ� 
�ειρισμ>, ανατρέ;τε στ� Εγ�ειρίδι� κατ>��υ τ�υ συνδεδεμέν�υ 
εναλλάκτη DVD.

• Η �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ DVD-CHG. και η �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ 
μεν�ύ είναι ίδιες με την �θ�νη �ειρισμ�ύ της ε#ωτερικής 
συσκευής DVD. Ανατρέ#τε στην εν�τητα ")ειρισμ�ς μιας 
ε#ωτερικής συσκευής αναπαραγωγής DVD".

Παράδειγμα �θ�νης ε/ωτερικ�ύ εναλλάκτη DVD 3/3 
(Λειτ�υργία πληρ�φ�ριών)

[Disc1]-[Disc6]
Επιλέγει ένα δίσκ�.

�ειρισμ�ς τ�υ Κινητ�ύ ψηφιακ�ύ 
τηλε�πτικ�ύ δέκτη (DVB-T)

Για να �ειριστείτε τ�ν Κινητ> ψηφιακ> τηλε�πτικ> δέκτη (DVB-T) 
(Πρ�αιρετικά), ρυθμίστε τις επιλ�γές "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ 
�ν>ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55) ή τ� "Ρύθμιση 
δευτερεύ�ντ�ς �ν>ματ�ς AUX" (σελίδα 55) σ "DVB-T".

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [DVB-T] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας DVB-T.

yταν αγγί;ετε την �θ>νη στη λειτ�υργία DVB-T, εμφανί"εται η 
�θ>νη λειτ�υργίας. Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τη λειτ�υργία, 
ανατρέ;τε στ� Εγ�ειρίδι� κατ>��υ τ�υ συνδεδεμέν�υ Ψηφιακ�ύ 
τηλε�πτικ�ύ δέκτη (DVB-T).

Παράδειγμα απεικ�νισης της �θ�νης �ειρισμ�ύ τ�υ 
μεν�ύ

[ ]
ΑλλάKει τ�ν Αριθμ� καναλι�ύ/ Αριθμ� αγαπημέν�υ 
καναλι�ύ πρ�ς τα κάτω.
[ ]
ΑλλάKει τ�ν Αριθμ� καναλι�ύ/ Αριθμ� αγαπημέν�υ 
καναλι�ύ πρ�ς τα πάνω.
[TUNE] (Κανάλι ή FAV)
Εναλλαγή μετα(ύ της λειτ�υργίας Καναλιών και της 
λειτ�υργίας Αγαπημένων καναλιών.
[EPG]
Πρ�%άλει τ�ν Ηλεκτρ�νικ� �δηγ� πρ�γράμματ�ς 
(EPG). 
[Menu]
Εμφάνιση της �θ�νης τ�υ μεν�ύ.
[Menu Control]
ΕμφανίKει την �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ μεν�ύ.
[A/V]
ΑλλάKει την πηγή.
[Scan]
Πιέστε τ� διακ�πτη για να (εκινήσετε τη διαδικασία 
σάρωσης.

• Εάν η ρύθμιση για την επιλ�γή "Ρύθμιση λειτ�υργίας 
DirectTouch" (σελίδα 55) έ�ει �ριστεί στ� "On", η λειτ�υργία 
άμεσης αφής είναι δυνατή. �ι διακ�πτες λειτ�υργίας 
DirectTouch εμφανί%�νται στην �θ�νη για να τ�υς 
�ρησιμ�π�ιήσετε. Για να εμφανίσετε την �θ�νη �ειρισμ�ύ, 
πιέστε [Control].

�ειρισμ�ς μιας τηλε�ρασης

Για να �ειριστείτε τ� Δέκτης της τηλε>ρασης (TV) 
(Πρ�αιρετικά), ρυθμίστε τις επιλ�γές "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ 
�ν>ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55) ή "Ρύθμιση 
δευτερεύ�ντ�ς �ν>ματ�ς AUX" (σελίδα 55) στ� "TV".

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [TV] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας τηλε�ρασης.

Πληρ�φ�ρίες για την �θ�νη �ειρισμ�ύ τ�υ 
εναλλάκτη DVD

Αλλαγή στην λειτ�υργία τ�υ Κινητ�ύ 
ψηφιακ�ύ τηλε�πτικ�ύ δέκτη (DVB-T)

Πιέστε τ� [<<], [>>]

Πληρ�φ�ρίες για την �θ�νη λειτ�υργίας 
DVB-T

Αλλαγή σε λειτ�υργία τηλε�ρασης
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yταν εμφανί"εται η �θ>νη αναπαραγωγής τηλε>ρασης, μπ�ρείτε 
να αγγί;ετε την �θ>νη για να εμφανιστεί η �θ>νη λειτ�υργίας. Για 
λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τη λειτ�υργία, ανατρέ;τε στ� Εγ�ειρίδι� 
κατ>��υ της συνδεδεμένης τηλε>ρασης.

[ ], [ ]
ΑλλάKει τ�ν Αριθμ� καναλι�ύ / Πρ�καθ�ρισμέν� κανάλι / 
συ�ν�τητα πρ�ς τα κάτω.
[ ], [ ]
ΑλλάKει τ�ν Αριθμ� καναλι�ύ / Πρ�καθ�ρισμέν� κανάλι / 
συ�ν�τητα πρ�ς τα πάνω.
[TUNE] (Κανάλι ή PRESET ή MANUAL)
ΑλλάKει ανάμεσα σε λειτ�υργία Καναλι�ύ, 
Πρ�καθ�ρισμένη λειτ�υργία και �ειρ�κίνητη 
λειτ�υργία. 
[Band]
ΑλλάKει τη Kώνη.
[A.Memo]
` δέκτης %ρίσκει και απ�θηκεύει σταθμ�ύς αυτ�ματα.

Πληρ�φ�ρίες για την 
θ�νη λειτ�υργίας 
τηλε�ρασης

Πιέστε τ� 
[<<], [>>]
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yταν είναι συνδεδεμένη μια πρ�αιρετική κάμερα, είναι δυνατή η 
ε;αγωγή τ�υ �ίντε� πρ���λής της κάμερας στ� μ>νιτ�ρ.
Μπ�ρείτε να συνδέσετε μια μπρ�στινή κάμερα ή μια κάμερα 
�πισθ�π�ρείας σε αυτήν τη μ�νάδα.
Ανάλ�γα με την κάμερα π�υ διαθέτετε, επιλέ;τε πρώτα τ�ν 
τρ>π� σύνδεσης (Άμεση ή AUX) και τ�ν τύπ� της κάμερας 
(Front, Rear ή OTHER). Για λεπτ�μέρειες, ανατρέ;τε στην 
εν>τητα "Ρύθμιση κάμερας" (σελίδα 59).

Μπρ�στινή κάμερα:
Yταν είναι συνδεδεμέν� τ� μ�ντέλ� HCE-C212F/HCE-C200F, 
είναι δυνατή η αναγνώριση συνθηκών π�υ επικρατ�ύν 
μπρ�στά απ� τ� ��ημα, �πως π.�. αντικείμενα, άτ�μα και 
άλλ�ι κίνδυν�ι.
Κάμερα �πισθ�π�ρείας:
Αν συνδέσετε μια κάμερα HCE-C210RD/HCE-C200R/
HCE-C117D/HCE-C107D/HCE-C115/HCE-C105, �ταν τ� 
��ημα κινείται με την �πισθεν, η κάμερα �πίσθιας πρ�%�λής 
(σημεία καθ�δήγησης για τ� πλάτ�ς τ�υ ��ήματ�ς και τη 
διαθέσιμη απ�σταση) εμφανίKεται αυτ�ματα στην �θ�νη 
αυτής της μ�νάδας.
Άλλη κάμερα:
`ρίστε τ� κατά τη σύνδεση σε μια κάμερα εκτ�ς απ� την 
μπρ�στινή κάμερα ή την κάμερα �πισθ�π�ρείας, �πως μια 
κάμερα δωματί�υ ή μια πλευρική κάμερα.

Λειτ�υργία κάμερας 
�πισθ�π�ρείας

Επιλέ;τε "Rear" για τη "Ρύθμιση Direct Camera" (σελίδα 59)" ή 
τη "Ρύθμιση Aux Camera" (σελίδα 60).

1 Ρυθμίστε τ� μ��λ� τα�υτήτων στη θέση �πισθεν (R).
Η εικ�να πίσω �ψης εμφανίKεται ενώ τ� αυτ�κίνητ� 
παραμένει στην �πισθεν.

2 Εάν ρυθμίσετε τ� μ��λ� τα�υτήτων σε άλλη θέση 
εκτ�ς της �πισθεν (R), η �θ�νη επιστρέφει στην 
πρ�ηγ�ύμενη πρ�@�λή.

• Π�τέ μη &ασί%εστε απ�κλειστικά στην κάμερα �ταν κάνετε 
�πισθεν. Γυρνάτε πάντα για να κ�ιτά#ετε και �ρησιμ�π�ιείτε 
την κάμερα μ�ν� για πρ�σθετη &�ήθεια.

• Η λειτ�υργία αυτή είναι απ�τελεσματική �ταν τ� καλώδι� της 
�πισθεν έ�ει συνδεθεί σωστά.

Εάν η κάμερα έ�ει μια λειτ�υργία εναλλαγής πρ���λής, 
εμφανί"εται � διακ>πτης άμεσης αλλαγής.

1 Πιέστε την �θ�νη �ταν εμφανιστεί η εικ�να απ� την 
κάμερα �πισθ�π�ρείας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη της λειτ�υργίας στην �θ�νη.
• Μετά απ� μια διακ�πή 5 δευτερ�λέπτων, η �θ�νη 

λειτ�υργίας επιστρέφει στην �θ�νη πρ�&�λής της 
κάμερας. 

2 Πιέστε [Back], [Panorama], [Corner] ή [Top] . 
Τ� μ�τί%� εικ�νας αλλάKει. 
[Back]:Πίσω �ψη
[Panorama]:Παν�ραμική �ψη
[Corner]:Γωνιακή �ψη
[Top]:Κάτ�ψη

• Για αναλυτικές πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τα μ�τί&α εικ�νας, 
δείτε τ� Εγ�ειρίδι� κατ���υ της κάμερας. 

1 Πιέστε την �θ�νη �ταν εμφανιστεί η εικ�να απ� την 
κάμερα. 
ΕμφανίKεται η �θ�νη της λειτ�υργίας στην �θ�νη.
• Μετά απ� μια διακ�πή 5 δευτερ�λέπτων, η �θ�νη 

λειτ�υργίας επιστρέφει στην �θ�νη πρ�&�λής της 
κάμερας.

2 Πιέστε τ� [Guide OFF] στην �θ�νη πρ�@�λής της 
κάμερας �πισθ�π�ρείας.
` �δηγ�ς ε(αφανίKεται, και στη συνέ�εια � διακ�πτης 
[Guide OFF] αλλάKει σε [Guide ON].

3 Πιέστε τ� [Guide ON] για να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν 
�δηγ�.

1 Πιέστε την �θ�νη �ταν εμφανιστεί η εικ�να απ� την 
κάμερα. 
ΕμφανίKεται η �θ�νη της λειτ�υργίας στην �θ�νη.
• Μετά απ� μια διακ�πή 5 δευτερ�λέπτων, η �θ�νη 

λειτ�υργίας επιστρέφει στην �θ�νη πρ�&�λής της 
κάμερας.

2 Πιέστε τ� [Caution ].

• Με κάθε επαφή, η τ�π�θεσία πρ�σ��ής κινείται πρ�ς τ� πάνω 
ή κάτω μέρ�ς της �θ�νης. 

Λειτ�υργία 
κάμερας 
(Πρ�αιρετικά)

• Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την π�ι�τητα εικ�νας της κάμερας.
Στ�ι�εία ρύθμισης: Έντ�νη Αντίθεση / Λαμπερ"/ #ρώμα / 
Αντίθεση
Ανατρέ#τε στην εν�τητα "�πτική ρύθμιση" (σελίδα 43).

Πρ�@�λή τ�υ @ίντε� πίσω �ψης ενώ τ� 
αυτ�κίνητ� κινείται με την �πισθεν

Εναλλαγή στ� μ�τί@� εικ�νας για την 
Κάμερα �πισθ�π�ρείας

Ρύθμιση ενεργ�π�ίησης/
απενεργ�π�ίησης εμφάνισης �δηγ�ύ

Ρύθμιση της θέσης πρ�@�λής 
πρ�ειδ�π�ίησης
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Σ�ετικά με τ�ν 
δηγ� κάμερας 
�πισθ�π�ρείας

Για να εμφανιστεί � �δηγ>ς, ενεργ�π�ιήστε τ� στ�ι�εί� "Ρύθμιση 
ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης εμφάνισης �δηγ�ύ" 
(σελίδα 72). Επίσης, για να ρυθμίσετε τ�ν �δηγ>, ανατρέ;τε στην 
εν>τητα "Ρυθμί"�ντας τ�ν �δηγ> κάμερας �πισθ�π�ρείας/
μπρ�στινής κάμερας" (σελίδα 59). Μπ�ρείτε επίσης να 
απενεργ�π�ιήσετε τ�ν �δηγ> στην �θ>νη πρ���λής της κάμερας 
�πισθ�π�ρείας.

Επε/ήγηση σημάτων ένδει/ης

yταν τ� αυτ�κίνητ� τίθεται σε >πισθεν, η �θ>νη μετα�αίνει στην 
πρ���λή εικ>νας της κάμερας �πισθ�π�ρείας. �ι �δηγ�ί 
εμφανί"�νται για να ��ηθήσ�υν την απεικ>νιση τ�υ πλάτ�υς τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ και της απ>στασης απ> τ�ν πίσω πρ�φυλακτήρα.

1 Σημάδια έκτασης πλάτ�υς αυτ�κινήτ�υ (κ�κκιν�, 
κίτριν� και πράσιν�, με σειρά απ�στασης)
Αν είναι σωστά %αθμ�ν�μημένα, τα σημάδια δεί�ν�υν 
τ� πλάτ�ς τ�υ αυτ�κινήτ�υ. Αυτ� %�ηθά στην �δήγηση 
στην π�ρεία τ�υ αυτ�κινήτ�υ �ταν κάνετε �πισθεν σε 
μια ευθεία γραμμή.

Τα σήματα αντιπρ�σωπεύ�υν την απ�σταση απ� τ� 
πίσω μέρ�ς τ�υ αυτ�κινήτ�υ (απ� τ� πίσω μέρ�ς τ�υ 
πρ�φυλακτήρα).
• Τα σήματα δεν κιν�ύνται σε συγ�ρ�νισμ� με τ� 

τιμ�νι.

2 Σήματα υπ�δει/ης απ�στάσεως
Τα σήματα αντιπρ�σωπεύ�υν την απ�σταση απ� τ� 
πίσω μέρ�ς τ�υ αυτ�κινήτ�υ (απ� τ� πίσω μέρ�ς τ�υ 
πρ�φυλακτήρα).
• Τα σήματα δεν κιν�ύνται σε συγ�ρ�νισμ� με τ� 

τιμ�νι.
• Κάθε κεντρική θέση τ�υ σήματ�ς αντιπρ�σωπεύει 

περίπ�υ 0,5 μ (κ�κκιν�), περίπ�υ 1 μ (κίτριν�) και 
περίπ�υ 2 μ (πράσιν�) πίσω.

• Ανάλ�γα με την κατάσταση τ�υ αυτ�κινήτ�υ ή της επιφάνειας 
τ�υ δρ�μ�υ, τ� εύρ�ς της �ρασης μπ�ρεί να διαφέρει.

• Η κάμερα έ�ει ένα περι�ρισμέν� �πτικ� πεδί�. Αντικείμενα σε 
ακραίες γωνίες πρ�ς στην κάμερα (π.�. κάτω απ� τ�ν 
πρ�φυλακτήρα ή στις αντίθετες άκρες τ�υ πρ�φυλακτήρα), 
μπ�ρεί να μη &ρίσκ�νται στ� �πτικ� της πεδί�.

• Η εικ�να της κάμερας �πισθ�π�ρείας μπ�ρεί να έ�ει μια 
απ��ρωση π�υ να είναι διαφ�ρετική απ� τ� πραγματικ� 
περι&άλλ�ν.

• Ανάλ�γα με τ� αυτ�κίνητ�, η καθ�δήγηση μπ�ρεί να 
απ�κλίνει πρ�ς τα δε#ιά ή τα αριστερά. Αυτ� δεν είναι ένδει#η 
δυσλειτ�υργίας.

Σημάδι υπ�δει/ης απ�στασης

�ι �δηγ�ί απ>στασης αντιπρ�σωπεύ�υν την απ>σταση τ�υ 
επιπέδ�υ τ�υ εδάφ�υς απ> τ�ν πίσω πρ�φυλακτήρα. Είναι 
δύσκ�λ� να εκτιμηθεί με ακρί�εια την απ>σταση απ> αντικείμενα 
πάνω απ> την επιφάνεια τ�υ εδάφ�υς.

<`θ�νη>

<`ι θέσεις των Α, Β και C>

Στην �θ�νη, σύμφωνα με τα σημάδια υπ�δει/ης 
απ�στασης, τ� φ�ρτηγ� φαίνεται να έ�ει σταθμεύσει 
περίπ�υ 1 μ μακριά (στη θέση B). Στην πραγματικ�τητα 
�μως, αν κάνετε �πισθεν μέ�ρι τη θέση A, θα 
συγκρ�υ�σασταν με τ� φ�ρτηγ�.
Στην �θ�νη, �ι θέσεις Α, Β και C φαίνεται να @ρίσκ�νται 
σε σειρά γειτνίασης. Ωστ�σ�, στην πραγματικ�τητα, �ι 
θέσεις Α και C @ρίσκ�νται στην ίδια απ�σταση, και η Β 
είναι πι� μακριά απ� τις θέσεις Α και C.

• Τ� σημάδι έκτασης πλάτ�υς τ�υ αυτ�κινήτ�υ αντιπρ�σωπεύει 
την απ�σταση απ� την επιφάνεια τ�υ δρ�μ�υ. Η απ�σταση 
απ� ένα αντικείμεν� στ� δρ�μ� δεν αντιπρ�σωπεύεται 
επακρι&ώς απ� τ�υς �δηγ�ύς.

• Στις παρακάτω συνθήκες, η �ρατ�τητα στην �θ�νη ενδέ�εται 
να έ�ει μειωθεί. Αυτ� δεν είναι ένδει#η δυσλειτ�υργίας.

- ^ταν είναι σκ�τάδι (κατά τη διάρκεια της νύ�τας κλπ.).
- Κάτω απ� συνθήκες π�λύ υψηλής ή π�λύ �αμηλής 

θερμ�κρασίας.
- ^ταν πέφτει &ρ��ή πάνω στην κάμερα, ή �ταν η υγρασία 

είναι υψηλή (�πως �ταν είναι &ρ��ερ�ς � καιρ�ς, κλπ).
- ^ταν #ένα σώματα (�πως λάσπη, κλπ.), πρ�σκ�λλ�ύν 

στην κάμερα ή στην περιφερειακή της περι��ή.
- ^ταν τ� φως τ�υ ήλι�υ ή πρ�&�λείς �τυπ�ύν ευθέως τ� 

φακ� της κάμερας.
- ^ταν μια κάμερα CCD είναι συνδεδεμένη, κηλίδες* 

μπ�ρεί να εμφανιστ�ύν. Αυτ� τ� φαιν�μεν� είναι κ�ιν� σε 
κάμερες CCD.

* Φαιν"μεν� κηλίδας:
Ένα φαιν�μεν� π�υ συμ&αίνει �ταν ένα σημεί� υψηλής 
έντασης (�πως η αντανάκλαση τ�υ ηλιακ�ύ φωτ�ς σε ένα 
σώμα αυτ�κίνητ�υ) πρ�&άλλεται απ� την κάμερα. Η 
παρακάτω εικ�να είναι ένα παράδειγμα της "κάθετης 
κηλίδας", π�υ είναι κ�ιν� στις κάμερες CCD.

C

B

Α (περίπ�υ 0,5 μ)

περίπ�υ 1 μ

Ένα σημεί� υψηλής έντασης
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Σφάλμα μετα/ύ της �θ�νης και της πραγματικής 
επιφάνειας τ�υ δρ�μ�υ
Στις παρακάτω συνθήκες, παράγ�νται λάθη μετα;ύ της 
καθ�δήγησης της �θ>νης και της πραγματικής επιφάνειας τ�υ 
δρ>μ�υ. (�ι εικ>νες αναπαριστ�ύν την περίπτωση >π�υ η 
κάμερα είναι εγκατεστημένη στην πρ>τυπη θέση.)

^ταν υπάρ�ει μια απ�τ�μη αν�δική κλίση πίσω απ� 
τ� αυτ�κίνητ� (παράδειγμα)

<`θ�νη>

<Η κατάσταση τ�υ αυτ�κινήτ�υ>

Τ� σημάδι υπ�δει/ης απ�στάσεως αντιπρ�σωπεύει την 
απ�σταση απ� την επιφάνεια εν�ς επίπεδ�υ δρ�μ�υ. 
Συνεπώς, στην περίπτωση της αν�δικής κλίσης πίσω απ� 
τ� αυτ�κίνητ�, �ι �δηγ�ί απ�στασης πρ�@άλλ�νται πι� 
κ�ντά στ�ν πίσω πρ�φυλακτήρα απ� την πραγματική 
τ�υς απ�σταση. Για παράδειγμα, εάν υπάρ�ει εμπ�δι� 
στην αν�δική κλίση, μπ�ρεί να φαίνεται πι� μακριά απ� 
την πραγματική τ�υ θέση.
Επίσης, σφάλμα μπ�ρεί να πρ�κύψει μετα/ύ της 
καθ�δήγησης και της πραγματικής π�ρείας τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ στ� �δ�στρωμα.

^ταν υπάρ�ει μια απ�τ�μη καθ�δική κλίση πίσω απ� 
τ� αυτ�κίνητ� (παράδειγμα)

<`θ�νη>

<Η κατάσταση τ�υ αυτ�κινήτ�υ>

Στην περίπτωση της καθ�δικής κλίσης πίσω απ� τ� 
αυτ�κίνητ�, �ι �δηγ�ί απ�στασης πρ�@άλλ�νται πι� 
μακριά απ� τ�ν πίσω πρ�φυλακτήρα απ� την 
πραγματική τ�υς απ�σταση. 
Εάν υπάρ�ει εμπ�δι� στην καθ�δική κλίση, φαίνεται πι� 
κ�ντά απ� την πραγματική τ�υ θέση.
Επίσης, σφάλμα μπ�ρεί να πρ�κύψει μετα/ύ της 
καθ�δήγησης και της πραγματικής π�ρείας τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ στ� �δ�στρωμα.

Λειτ�υργία μπρ�στινής κάμερας

Επιλέ;τε "Front" για τη "Ρύθμιση Direct Camera" (σελίδα 59). 

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (My Favorites).
ΕμφανίKεται τ� μεν�ύ Αγαπημένων.

1 Πιέστε τ� [Camera].
Ενεργ�π�ιείται η λειτ�υργία της κάμερας και 
εμφανίKεται τ� %ίντε� μπρ�στινής �ψης.
Yταν η μπρ�στινή κάμερα (άμεση κάμερα) και η κάμερα 
�πισθ�π�ρείας ή η πλευρική κάμερα (κάμερα AUX) είναι 
συνδεδεμένες ταυτ��ρ�να, εμφανίKεται η �θ�νη 
επιλ�γής της κάμερας της �π�ίας η εικ�να θα 
πρ�%άλλεται.

Σήματα υπ�δει/ης απ�στάσεως


ι πραγματικές απ�στάσεις

Σφάλμα Σφάλμα

Πρ�@�λή τ�υ @ίντε� μπρ�στινής �ψης 
�ειρ�κίνητα

Σφάλμα Σφάλμα
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1 Πιέστε την �θ�νη �ταν εμφανιστεί η εικ�να απ� την 
μπρ�στινή κάμερα. 
ΕμφανίKεται η �θ�νη της λειτ�υργίας στην �θ�νη.
• Μετά απ� μια διακ�πή 5 δευτερ�λέπτων, η �θ�νη 

λειτ�υργίας επιστρέφει στην �θ�νη πρ�&�λής της 
κάμερας.

2 Πιέστε [Panorama], [Corner] ή [Top]. 
Τ� μ�τί%� εικ�νας αλλάKει. 
[Panorama]:Παν�ραμική �ψη
[Corner]:Γωνιακή �ψη
[Top]:Κάτ�ψη

• Για αναλυτικές πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τα μ�τί&α εικ�νας, 
δείτε τ� Εγ�ειρίδι� κατ���υ της κάμερας.

yπως και με την κάμερα �πισθ�π�ρείας, η ΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗ της πρ���λής τ�υ �δηγ�ύ και η θέση της 
εμφάνισης Πρ�ειδ�π�ίησης μπ�ρ�ύν να ρυθμιστ�ύν. Για τις 
λειτ�υργίες αυτές, ανατρέ;τε στις εν>τητες "Ρύθμιση 
ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης εμφάνισης �δηγ�ύ" (σελίδα 72) 
και "Ρύθμιση της θέσης πρ���λής πρ�ειδ�π�ίησης" (σελίδα 72).

Λειτ�υργία Άλλης κάμερας

Επιλέ;τε "OTHER" για τη "Ρύθμιση Aux Camera" (σελίδα 60).

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (My Favorites).
ΕμφανίKεται τ� μεν�ύ Αγαπημένων.

2 Πιέστε τ� [Camera].
Yταν η μπρ�στινή κάμερα (Direct Camera ) και η 
κάμερα �πισθ�π�ρείας ή η πλευρική κάμερα (AUX 
Camera) είναι συνδεδεμένες ταυτ��ρ�να, εμφανίKεται 
η �θ�νη επιλ�γής της κάμερας της �π�ίας η εικ�να θα 
πρ�%άλλεται.

yπως και με την κάμερα �πισθ�π�ρείας, η θέση της εμφάνισης 
Πρ�ειδ�π�ίησης για άλλες κάμερες μπ�ρεί να ρυθμιστεί. Για την 
λειτ�υργία αυτή, ανατρέ;τε στην εν>τητα "Ρύθμιση της θέσης 
πρ���λής πρ�ειδ�π�ίησης" (σελίδα 72).

Εναλλαγή στ� μ�τί@� εικ�νας για την 
μπρ�στινή κάμερα

Σ�ετικά με την ρύθμιση ενεργ�π�ίησης/
απενεργ�π�ίησης της πρ�@�λής τ�υ 
�δηγ�ύ και της πρ�σαρμ�γής της θέσης 
εμφάνισης Πρ�ειδ�π�ίησης 

Σ�ετικά με τη ρύθμιση της θέσης 
εμφάνισης Πρ�ειδ�π�ίησης
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Μπ�ρείτε να αναπαραγάγετε αρ�εία μ�υσικής (MP3/WMA/
AAC) και αρ�εία �ίντε� (DivX® ), π�υ είναι απ�θηκευμένα σε 
συσκευή μνήμης USB, στην εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής 
αυτ�ύ τ�υ συστήματ�ς.
Αυτή η εν>τητα ε;ηγεί λειτ�υργίες μ�υσικής μ>ν�. Ανατρέ;τε 
στην εν>τητα λειτ�υργίας DivX® στ� "DVD" (σελίδα 36) για 
πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τ� �ίντε�.

• Εάν τ� πρώτ� αρ�εί� π�υ θα παί#ει είναι αρ�εί� μ�υσικής, η 
λειτ�υργία θα είναι η λειτ�υργία αναπαραγωγής μ�υσικής. Εάν 
τ� πρώτ� αρ�εί� π�υ θα παί#ει είναι αρ�εί� &ίντε�, η λειτ�υργία 
θα είναι η λειτ�υργία αναπαραγωγής &ίντε�. Επίσης, η 
λειτ�υργία αλλά%ει επιλέγ�ντας "AUDIO" ή "VIDEO" στ� 
&ήμα 2 στη Λειτ�υργία ανα%ήτησης. Ανατρέ#τε στ� θέμα 
"Ανα%ήτηση εν�ς επιθυμητ�ύ τραγ�υδι�ύ" (σελίδα 77) και 
"Ανα%ήτηση εν�ς επιθυμητ�ύ αρ�εί�υ &ίντε�" (σελίδα 39).

Παράδειγμα απεικ�νισης της κύριας �θ�νης USB 
(Λειτ�υργία πληρ�φ�ριών)

Λειτ�υργία Ή��υ

Λειτ�υργία Βίντε�

• Ανατρέ#τε στ� "Παράδειγμα ένδει#ης για κύρια �θ�νη MP3/
WMA/AAC" (σελίδα 33) και στ� "Παράδειγμα απεικ�νισης 
της κύριας �θ�νης DivX®" (σελίδα 36) για ε#ηγήσεις των 
στ�ι�είων της �θ�νης.

• Μπ�ρείτε να πρ�&άλλετε γραφικά κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής USB.

Πληρ�φ�ρίες για τη δημι�υργία μιας @ι@λι�θήκης 
πληρ�φ�ριών τίτλων

Μπ�ρείτε να σαρώσετε αρ�εία μ�υσικής σε μια συσκευή μνήμης 
USB και να δημι�υργήσει μια �ι�λι�θήκη πληρ�φ�ριών τίτλων σε 
αυτή τη μ�νάδα. Η δημι�υργία �ι�λι�θήκης ;εκινά >ταν η συσκευή 
μνήμης USB συνδεθεί. � �ρ>ν�ς π�υ �ρειά"εται για τη δημι�υργία 
της �ι�λι�θήκης ε;αρτάται απ> τ�ν αριθμ> των αρ�είων στη 
συσκευή μνήμης USB, αλλά μπ�ρεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Σ�ετικά με τις λειτ	υργίες κατά τη δημι	υργία της �ι�λι	θήκης

• Τ� "Ανα%ήτηση Τίτλ�υ" (σελίδα 77) δεν λειτ�υργεί σωστά, 
�ταν μια &ι&λι�θήκη δημι�υργείται.

• Η σειρά αναπαραγωγής των τραγ�υδιών κατά τη διάρκεια 
δημι�υργίας μιας &ι&λι�θήκης ίσως να διαφέρει απ� τη σειρά 
τ�υς στη συσκευή μνήμης USB.

Αναπαραγωγή

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [USB] της Πάνω μπάρας.
Η λειτ�υργία USB ενεργ�π�ιείται και η �θ�νη αλλάKει 
σε �θ�νη USB.

3 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τ� 
επιθυμητ� κ�μμάτι (αρ�εί�).

Για να επιστρέψετε στην αρ�ή τ	υ τρέ�	ντ	ς κ	μματι	ύ 
(αρ�εί	υ):

Πιέστε τ� [ ].

Γρήγ	ρη αναστρ	φή:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

Για να πρ	�ωρήσετε στην αρ�ή τ	υ επ#μεν	υ κ	μματι	ύ 
(αρ�εί	υ):

Πιέστε τ� [ ].

Γρήγ	ρη κίνηση πρ	ς τα εμπρ#ς:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

4 Για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε τ� [ / ].
Τ� σημάδι εμφανίKεται [>] στη μέση της �θ�νης.
Πιέστε τ� [>/ll] (ανά ή πιέστε τ� [>] στη μέση της 
�θ�νης για να (εκινήσει η αναπαραγωγή.

• �π�ι�δήπ�τε αρ�εί� με πρ�στασία αντιγραφής DRM (Digital 
Rights Management) δεν μπ�ρεί να αναπαρα�θεί σε αυτήν την 
μ�νάδα.

• � εμφανι%�μεν�ς �ρ�ν�ς αναπαραγωγής μπ�ρεί να μην 
αντιστ�ι�εί στ�ν πραγματικ� �ρ�ν� στην περίπτωση 
αναπαραγωγής αρ�εί�υ με μετα&λητ� ρυθμ� bit (VBR).

• Εάν υπάρ��υν πληρ�φ�ρίες τίτλ�υ, εμφανί%εται τ� �ν�μα 
καλλιτέ�νη/τ� �ν�μα άλμπ�υμ/τ� �ν�μα κ�μματι�ύ.

• Ετικέτα ID3/ετικέτα WMA
Αν ένα αρ�εί� MP3/WMA/AAC περιλαμ&άνει πληρ�φ�ρίες 
τίτλ�υ ID3/WMA, �ι πληρ�φ�ρίες αυτές εμφανί%�νται (π.�. 
�ν�μα τραγ�υδι�ύ, �ν�μα καλλιτέ�νη και �ν�μα άλμπ�υμ).

• Αν � συν�λικ�ς αριθμ�ς των αρ�είων/φακέλων και στις 
συσκευές μνήμης USB φτάσει τα 10.000, θα εμφανιστεί τ� 
μήνυμα "Τ� σύστημα έ�ει φτάσει τα �ρια τ�υ απ� 
αναγνωρίσιμα αρ�εία / φακέλ�υς απ� την συσκευή USB.". Για 
να απ�μακρύνετε τ� μήνυμα, αφαιρέστε τις συσκευές μνήμης 
USB.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Η λειτ�υργία διαφέρει ανάλ�γα με τ� αν η πι� πρ>σφατη 
ανα"ήτηση τραγ�υδι�ύ ήταν Ανα"ήτηση τίτλ�υ ή Ανα"ήτηση 
φακέλων/αρ�είων.

Πιέστε τ� [ ] κατά την αναπαραγωγή.
Η λειτ�υργία επανάληψης αλλά"ει κάθε φ�ρά π�υ πιέ"ετε τ� 
κ�υμπί.

Λειτ	υργία ανα*ήτησης φακέλ	υ/αρ�εί	υ:

Λειτ	υργία ανα*ήτησης τίτλ	υ:

* Γίνεται επαναλαμ&αν�μενη αναπαραγωγή μ�ν� των αρ�είων 
εν�ς φακέλ�υ.

• Αν η λειτ�υργία Επανάληψης αναπαραγωγής ενεργ�π�ιηθεί 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής M.I.X., η λειτ�υργία 
M.I.X. θα ακυρωθεί.

Μνήμη USB 
(Πρ�αιρετικά)

Πιέστε τ� 
[<<], [>>]

Επανάληψη Επανάληψη 
φακέλ�υ*

(ΑΠΕΝΕΡΓ`
Π`ΙΗΜΕΝ`)

Επανάληψη

Επανάληψη (ΑΠΕΝΕΡΓ`Π`ΙΗΜΕΝ`) Επανάληψη
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Αναπαραγωγή με τυ�αία σειρά 
(M.I.X.)
Η λειτ�υργία διαφέρει ανάλ�γα με τ� αν η πι� πρ>σφατη ανα"ήτηση 
τραγ�υδι�ύ ήταν Ανα"ήτηση τίτλ�υ ή Ανα"ήτηση φακέλ�υ.

Πιέστε τ� [ ] κατά την αναπαραγωγή.
Τα κ�μμάτια (αρ�εία) τ�υ δίσκ�υ αναπαράγ�νται με τυ�αία σειρά.
Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή M.I.X., πιέστε τ� [ ].

Λειτ	υργία ανα*ήτησης φακέλ	υ:

Λειτ	υργία ανα*ήτησης τίτλ	υ:

*1  Επαναλαμ&άνεται η αναπαραγωγή μ�ν� των αρ�είων π�υ 
&ρίσκ�νται μέσα σε ένα φάκελ�.

*2 Στη λειτ�υργία Τραγ�ύδια M.I.X. τα τραγ�ύδια μιας 
επιλεγμένης κατηγ�ρίας (λίστα αναπαραγωγής, άλμπ�υμ 
κλπ.) αναπαράγ�νται με τυ�αία σειρά. Τα τραγ�ύδια της 
κατηγ�ρίας αναπαράγ�νται μία φ�ρά μ�ν� έως �τ�υ 
αναπαρα�θ�ύν �λα τα τραγ�ύδια.

• Αν η λειτ�υργία M.I.X. ενεργ�π�ιηθεί κατά τη διάρκεια της 
λειτ�υργίας Επανάληψης αναπαραγωγής, η λειτ�υργία 
Επανάληψης αναπαραγωγής θα ακυρωθεί.

• Εάν επιλέ#ετε ένα κ�μμάτι �ρησιμ�π�ιώντας τη λειτ�υργία 
ανα%ήτησης, η λειτ�υργία αναπαραγωγής M.I.X. θα ακυρωθεί.

Αναπαραγωγή με τυ�αία σειρά 
(M.I.X. ALL)
Αυτή η λειτ�υργία είναι διαθέσιμη μ>ν� αν η πι� πρ>σφατη 
ανα"ήτηση τραγ�υδι�ύ ήταν Ανα"ήτηση Τίτλ�υ.

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.
Η λειτ�υργία αναKήτησης ενεργ�π�ιείται.

2 Πιέστε τ� [Music].
ΕμφανίKεται η �θ�νη με τη λίστα �ν�μάτων των φακέλων.

3 Πιέστε τ� [Shuffle All] κατά την αναπαραγωγή.
Τα κ�μμάτια (αρ�εία) τ�υ δίσκ�υ αναπαράγ�νται με 
τυ�αία σειρά.

Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή M.I.X., πιέστε τ� [ ].

• ^λα τα τραγ�ύδια της μνήμης USB αναπαράγ�νται με τυ�αία 
σειρά. Κανένα τραγ�ύδι δεν αναπαράγεται εκ νέ�υ πριν να 
αναπαρα�θ�ύν �λα τα τραγ�ύδια.

ΑναQήτηση εν�ς επιθυμητ�ύ 
τραγ�υδι�ύ
Τ� INE-W920R/INE-W928R μπ�ρεί να πραγματ�π�ιήσει 2 είδη 
ανα"ητήσεων.

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.

2 Πιέστε τ� [Music].
Η λειτ�υργία αναKήτησης ενεργ�π�ιείται.

3 Πιέστε τ� [Folder].
ΕμφανίKεται η �θ�νη με τη λίστα �ν�μάτων των φακέλων.

Λειτ�υργία αναQήτησης �ν�ματ�ς φακέλ�υ

4 Πιέστε τ� [ ] στ�ν επιλεγμέν� φάκελ�.
Τ� πρώτ� αρ�εί� μέσα στ�ν επιλεγμέν� φάκελ� 
αναπαράγεται.

Λειτ�υργία αναQήτησης �ν�ματ�ς αρ�εί�υ

4 Πιέστε τ� επιθυμητ� �ν�μα φακέλ�υ.
ΕμφανίKεται τ� �ν�μα Αρ�εί�υ τ�υ επιλεγμέν�υ φακέλ�υ.

5 Πιέστε τ� επιθυμητ� �ν�μα αρ�εί�υ.
Η αναπαραγωγή τ�υ επιλεγμέν�υ αρ�εί�υ αρ�ίKει αμέσως.

• Πιέστε τ� [ ] για να επιστρέψετε στην πρ�ηγ�ύμενη ιεραρ�ία.
• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 

ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" (σελίδα 29).
• Αφ�ύ επιλέ#ετε έναν φάκελ� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 

Φακέλ�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί 
η �θ�νη ανα%ήτησης φακέλ�υ.

• Αφ�ύ επιλέ#ετε ένα αρ�εί� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 
Αρ�εί�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί 
η �θ�νη ανα%ήτησης αρ�εί�υ.

�ρησιμ�π�ιώντας πληρ�φ�ρίες τίτλων για αρ�εία και 
�ργανών�ντας τα τραγ�ύδια σε λίστες αναπαραγωγής, �ι 
λειτ�υργίες ανα"ήτησης της μ�νάδας θα διευκ�λύν�υν την 
εύρεση τραγ�υδιών σε μεγάλες �ι�λι�θήκες.
�ρησιμ�π�ιήστε τη μέθ�δ� ανα"ήτησης για Λίστα 
Αναπαραγωγής/Καλλιτέ�νη/Άλμπ�υμ/Τραγ�ύδι/Είδ�ς/Συνθέτη 
για να περι�ρίσετε τα απ�τελέσματα της ανα"ήτησής σας 
σύμφωνα με τ�ν παρακάτω πίνακα.

Για παράδειγμα: Ανα"ήτηση με �άση τ� >ν�μα τ�υ καλλιτέ�νη
Τ� παρακάτω παράδειγμα ε;ηγεί την εκτέλεση μιας ανα"ήτησης 
με �άση τ�ν ΚΑΛΛΙΤΕ�ΝΗ. Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε και 
άλλη μέθ�δ� ανα"ήτησης για την ίδια λειτ�υργία, αλλά η 
ιεραρ�ική δ�μή θα διαφέρει.

ΑναQήτηση με @άση τ� �ν�μα τ�υ καλλιτέ�νη

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.

2 Πιέστε τ� [Music].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας αναKήτησης.

3 Πιέστε τ� [Artists].
ΕμφανίKεται η �θ�νη αναKήτησης Καλλιτέ�νη.

4 Επιλέ/τε τ�ν επιθυμητ� καλλιτέ�νη.

Για απευθείας αναπαραγωγή τ�υ Καλλιτέ�νη
1 Πιέστε τ� [ ] τ�υ �ν�ματ�ς τ�υ καλλιτέ�νη.

Αναπαράγ�νται �λα τα τραγ�ύδια τ�υ επιλεγμέν�υ 
καλλιτέ�νη.

Για να αναQητήσετε τ� Άλμπ�υμ τ�υ Καλλιτέ�νη
1 Πιέστε τ� �ν�μα τ�υ επιλεγμέν�υ καλλιτέ�νη.

ΕμφανίKεται η �θ�νη αναKήτησης Άλμπ�υμ τ�υ 
επιλεγμέν�υ καλλιτέ�νη.

2 Πιέστε τ� [ ] στ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ άλμπ�υμ.
Αναπαράγ�νται �λα τα τραγ�ύδια τ�υ επιλεγμέν�υ 
άλμπ�υμ.

Φάκελ�ς 
M.I.X.*1

(ΑΠΕΝΕΡΓ`
Π`ΙΗΜΕΝ`)

Φάκελ�ς 
M.I.X.*1

Τραγ�ύδια 
M.I.X.*2

(ΑΠΕΝΕΡΓ`
Π`ΙΗΜΕΝ`)

Τραγ�ύδια 
M.I.X.*2

ΑναQήτηση �ν�ματ�ς φακέλ�υ/αρ�εί�υ

ΑναQήτηση Τίτλ�υ

Ιεραρ�ία 1 Ιεραρ�ία 2 Ιεραρ�ία 3 Ιεραρ�ία 4

Λίστες 
αναπαραγωγής 

(Playlists)
Τραγ�ύδια — —

Καλλιτέ�νες 
(Artists) Άλμπ�υμ Τραγ�ύδια —

Άλμπ�υμ 
(Albums) Τραγ�ύδια — —

Τραγ�ύδια 
(Songs) — — —

Είδη 
(Genres) Καλλιτέ�νες Άλμπ�υμ Τραγ�ύδια

Συνθέτες 
(Composers) Άλμπ�υμ Τραγ�ύδια —
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Για να αναQητήσετε ένα τραγ�ύδι στ� άλμπ�υμ τ�υ 
καλλιτέ�νη

1 Πατήστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ καλλιτέ�νη.
Πρ�%άλλ�νται �λα τα άλμπ�υμ τ�υ επιλεγμέν�υ 
καλλιτέ�νη.

5 Πατήστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ άλμπ�υμ.
Πρ�%άλλ�νται �λα τα τραγ�ύδια τ�υ επιλεγμέν�υ 
άλμπ�υμ.

6 Πατήστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ τραγ�υδι�ύ.
Η αναπαραγωγή τ�υ επιλεγμέν�υ τραγ�υδι�ύ αρ�ίKει 
αμέσως.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

• Αφ�ύ επιλέ#ετε ένα αρ�εί� μέσω της ανα%ήτησης �ν�ματ�ς 
Τίτλ�υ, πιέστε τ� [ ] στην κύρια �θ�νη για να εμφανιστεί η 
�θ�νη ανα%ήτησης. Πρ�&άλλεται τ� επίπεδ� ιεραρ�ίας π�υ 
επιλέ#ατε τελευταί� στη λειτ�υργία ανα%ήτησης.

Λειτ�υργία για απευθείας 
μετακίνηση πάνω/κάτω

Αυτή η λειτ�υργία είναι διαθέσιμη μ>ν� αν η πι� πρ>σφατη 
ανα"ήτηση τραγ�υδι�ύ ήταν Ανα"ήτηση Τίτλ�υ.
Τα στ�ι�εία Λίστα αναπαραγωγής/Καλλιτέ�νης/Άλμπ�υμ/Είδ�ς/
Συνθέτης μπ�ρ�ύν να αλλά;�υν εύκ�λα.
Για παράδειγμα, αν ακ�ύτε ένα τραγ�ύδι απ> ένα επιλεγμέν� 
άλμπ�υμ, μπ�ρείτε να αλλά;ετε τ� άλμπ�υμ.

1 Πατήστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τα 
επιθυμητά στ�ι�εία Λίστα αναπαραγωγής/
Καλλιτέ�νη/Άλμπ�υμ/Είδ�ς/Συνθέτη.

• Εάν ένα άλμπ�υμ είναι επιλεγμέν� απ� μια ανα%ήτηση 
καλλιτέ�νη, τ� άλμπ�υμ μπ�ρεί να ανα%ητηθεί.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με την πρ�&�λή εικ�νιδίων, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Εικ�νίδι� εναλλαγής στη λειτ�υργία 
για απευθείας μετακίνηση πάνω/κάτω:" (σελίδα 81).

• Εάν η λειτ�υργία επιλ�γής ανα%ήτησης δεν είναι 
ενεργ�π�ιημένη, η Λειτ�υργία απευθείας μετακίνησης πάνω/
κάτω δεν είναι εφικτή.

• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής M.I.X., αυτή η 
λειτ�υργία δεν είναι δυνατή.

Επιλ�γή τ�υ επιθυμητ�ύ φακέλ�υ 
(Φάκελ�ς πάνω/κάτω)

Αυτή η λειτ�υργία είναι διαθέσιμη μ>ν� αν η πι� πρ>σφατη 
ανα"ήτηση τραγ�υδι�ύ ήταν Ανα"ήτηση φακέλ�υ/αρ�εί�υ.
Εάν ακ�ύτε ένα αρ�εί� απ> έναν επιλεγμέν� φάκελ�, � φάκελ�ς 
μπ�ρεί να αλλά;ει.

1 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τ� 
φάκελ�.

• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής M.I.X., αυτή η 
λειτ�υργία δεν είναι δυνατή.
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Είναι δυνατή η σύνδεση εν>ς iPod/iPhone σε αυτή τη μ�νάδα 
�ρησιμ�π�ιώντας τ� καλώδι� KCU-461iV (πωλείται ;ε�ωριστά). 
Μπ�ρείτε να συνδέσετε ένα iPod με δυνατ>τητα αναπαραγωγής 
�ίντε� για να απ�λαύσετε �ίντε� και μ�υσική.
yταν τ� INE-W920R/INE-W928R συνδεθεί με τ� παραπάνω 
καλώδι�, τα �ειριστήρια στ� iPod απενεργ�π�ι�ύνται.

• Δεν είναι δυνατ�ς � �ειρισμ�ς των λειτ�υργιών Internet ή 
τηλεφών�υ κλπ. εν�ς iPhone ή iPod touch απ� τη μ�νάδα, 
αλλά είναι δυνατ�ς � �ειρισμ�ς αυτών των μ�νάδων 
�ρησιμ�π�ιώντας τ� ίδι� τ� iPhone ή τ� iPod touch.

• Για να παρακ�λ�υθήσετε κάπ�ι� αρ�εί� &ίντε� στ� iPod/
iPhone, πρέπει να είναι τρα&ηγμέν� τ� �ειρ�φρεν�.

• Για ��ήματα με αυτ�ματ� κι&ώτι� τα�υτήτων, θέστε τ� μ��λ� 
των τα�υτήτων στη θέση στάθμευσης.

Σ�ετικά με τα μ�ντέλα iPod/iPhone π�υ μπ�ρ�ύν να 
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν με αυτήν τη μ�νάδα

• `ι ακ�λ�υθες συσκευές έ��υν δ�κιμαστεί και έ�ει 
απ�δει�θεί �τι λειτ�υργ�ύν με αυτή τη μ�νάδα. Δεν 
μπ�ρ�ύν να παρασ�εθ�ύν εγγυήσεις σωστής 
λειτ�υργίας παλαι�τερων εκδ�σεων.

iPod nano 6th generation 8GB/16GB: Ver.1.1
iPod touch 4th generation 8GB/32GB/64GB: Ver.4.3.1
iPod touch 3rd generation 8GB/32GB/64GB: Ver.4.3.1
iPod nano 5th generation(video camera) 8GB/16GB: Ver.1.0.2
iPod classic(Late2009) 160GB: Ver.2.0.4
iPod touch 2nd generation 8GB/16GB/32GB/64GB: Ver.4.2.1
iPod nano 4th generation(video) 8GB/16GB: Ver.1.0.4
iPod touch 1st generation 8GB/16GB/32GB: Ver.3.1.3
iPod nano 3rd generation(video) 4GB/8GB: Ver.1.1.3
iPod classic 80GB/160GB: Ver.1.1.2
iPod classic 120GB: Ver.2.0.1
iPod nano 2nd generation(aluminum) 2GB/4GB/8GB: Ver.1.1.3
iPod 5th generation(video) 60GB/80GB: Ver.1.3
iPod 5th generation(video) 30GB: Ver.1.3
iPod nano 1st generation 1GB/2GB/4GB: Ver.1.3.1

• `ι ακ�λ�υθες συσκευές έ��υν δ�κιμαστεί και έ�ει 
απ�δει�θεί �τι λειτ�υργ�ύν με αυτή τη μ�νάδα. Δεν 
μπ�ρ�ύν να παρασ�εθ�ύν εγγυήσεις σωστής 
λειτ�υργίας παλαι�τερων εκδ�σεων.

iPhone 4 16GB/32GB: Ver.4.3.1
iPhone 3GS 8GB/16GB/32GB: Ver.4.3.1
iPhone 3G 8GB/16GB: Ver.4.2.1
iPhone 4GB/8GB/16GB: Ver.3.1.3

• Για διευκρινήσεις σ�ετικά με τ� μ�ντέλ� iPod π�υ 
διαθέτετε, συμ%�υλευτείτε τ� έγγραφ� της Apple 
"Identifying iPod models" στη διεύθυνση 
http://support.apple.com/kb/HT1353.

Παράδειγμα απεικ�νισης της κύριας �θ�νης της 
μνήμης USB (Λειτ�υργία πληρ�φ�ριών)

Λειτ�υργία Ή��υ

Λειτ�υργία Βίντε�

Τίτλ�ς τραγ�υδι�ύ/Τίτλ�ς επεισ�δί�υ*
Τίτλ�ς καλλιτέ�νη/Ημερ�μηνία πρώτης 
κυκλ�φ�ρίας*
Τίτλ�ς άλμπ�υμ/Τίτλ�ς Podcast*
Αρ. τρέ��ντ�ς τραγ�υδι�ύ/Αρ. συν�λικών 
τραγ�υδιών
Υπ�λ�ιπ�ς �ρ�ν�ς αναπαραγωγής
Πρ�%�λή Γραφικών
�ρ�ν�ς π�υ έ�ει παρέλθει

:Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μ�ν� τ�υ 
ή��υ απ� ένα αρ�εί� %ίντε� σε μια λίστα 
αναπαραγωγής, τ� εικ�νίδι� τ�υ %ίντε� 
εμφανίKεται.

:Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μ�ν� τ�υ 
ή��υ απ� ένα αρ�εί� %ίντε� σε μια λίστα 
αναπαραγωγής, τ� εικ�νίδι� μ�υσικής εμφανίKεται.

* Λειτ�υργία Podcast


θ�νη Λειτ�υργίας iPod/iPhone κατά τη Διάρκεια 
αναπαραγωγής αρ�είων @ίντε�

Πιέστε την �θ�νη, ενώ πρ�@άλλεται η �θ�νη 
αναπαραγωγής τ�υ iPod/iPhone.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας iPod/iPhone.

• Η �θ�νη λειτ�υργίας μετα&αίνει στην �πτική �θ�νη της 
λειτ�υργίας iPod 5 δευτερ�λεπτα μετά τη διεκπεραίωση μιας 
λειτ�υργίας.

iPod/iPhone 
(Πρ�αιρετικά)

 ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΗ
Είναι επικίνδυν� να παρακ�λ�υθεί @ίντε� � �δηγ�ς 
ενώ �δηγεί τ� ��ημα. Η πρ�σ��ή τ�υ �δηγ�ύ στ� 
δρ�μ� ενδέ�εται να απ�σπαστεί και να πρ�κληθεί 
ατύ�ημα.

Εγκαταστήστε σωστά τ� INE-W920R/INE-W928R έτσι 
ώστε � �δηγ�ς να μην μπ�ρεί να παρακ�λ�υθήσει 
@ίντε� παρά μ�ν� �ταν τ� ��ημα είναι σταματημέν� 
και τ� �ειρ�φρεν� είναι ενεργ�π�ιημέν�.

Αν τ� INE-W920R/INE-W928R δεν εγκατασταθεί 
σωστά, � �δηγ�ς θα μπ�ρεί να παρακ�λ�υθεί @ίντε� 
ενώ �δηγεί τ� ��ημα και η πρ�σ��ή τ�υ ενδέ�εται να 
απ�σπαστεί με απ�τέλεσμα να πρ�κληθεί ατύ�ημα. 
 
�δηγ�ς ή άλλα άτ�μα ενδέ�εται να τραυματιστ�ύν 
σ�@αρά.
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Αναπαραγωγή

1 Πατήστε τ� κ�υμπί  (AUDIO).

2 Πιέστε τ� [iPod (Audio or Video)] της Πάνω μπάρας.
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας iPod.

3 Πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τ� 
επιθυμητ� κ�μμάτι (αρ�εί�).

Για να επιστρέψετε στην αρ�ή τ	υ τρέ�	ντ	ς κ	μματι	ύ (αρ�εί	υ):
Πιέστε τ� [ ].

Γρήγ	ρη αναστρ	φή:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

Για να πρ	�ωρήσετε στην αρ�ή τ	υ επ#μεν	υ κ	μματι	ύ (αρ�εί	υ):
Πιέστε τ� [ ].

Γρήγ	ρη κίνηση πρ	ς τα εμπρ#ς:
Πιέστε παρατεταμένα τ� [ ].

4 Για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε τ� [ / ].

• Εάν ένα τραγ�ύδι αναπαράγεται στ� iPod/iPhone ενώ αυτ� 
είναι συνδεδεμέν� στ� INE-W920R/INE-W928R, θα συνε�ίσει 
να αναπαράγεται και μετά τη σύνδεση.

• Ένα επεισ�δι� μπ�ρεί να έ�ει διάφ�ρα κεφάλαια. Για να 
αλλά#ετε κεφάλαι� πιέστε τ� [ ] ή τ� [ ].

• Αν τ� �ν�μα τ�υ καλλιτέ�νη, τ�υ άλμπ�υμ ή τ�υ τραγ�υδι�ύ 
π�υ δημι�υργήθηκε με τ� iTunes περιέ�ει πάρα π�λλ�ύς 
�αρακτήρες, τα τραγ�ύδια μπ�ρεί να μην αναπαράγ�νται 
κατά τη σύνδεση με τ� INE-W920R/INE-W928R. Επ�μένως, 
συνιστάται μέγιστ� πλήθ�ς 64 �αρακτήρων. � μέγιστ�ς 
αριθμ�ς �αρακτήρων για τη μ�νάδα είναι 64.

• Μερικ�ί �αρακτήρες μπ�ρεί να μην απεικ�νί%�νται σωστά. 

ΑναQήτηση εν�ς αρ�εί�υ μ�υσικής
Ένα iPod/iPhone μπ�ρεί να περιέ�ει �ιλιάδες τραγ�ύδια. Για τ� 
λ>γ� αυτ>, αυτή η μ�νάδα ίσως κάνει διάφ�ρες ανα"ητήσεις 
�ρησιμ�π�ιώντας τη λειτ�υργία ανα"ήτησης, >πως φαίνεται 
παρακάτω.
�ρησιμ�π�ιώντας την ιεραρ�ία πεδίων της μεθ>δ�υ ανα"ήτησης 
Λίστας αναπαραγωγής/Καλλιτέ�νη/Άλμπ�υμ/Podcast/Βι�λί�υ 
ή��υ/Είδ�υς/Συνθέτη/Τραγ�υδι�ύ, μπ�ρείτε να περι�ρίσετε τις 
ανα"ητήσεις σας σύμφωνα με τ�ν παρακάτω πίνακα.
<Μεν�ύ αναQήτησης MUSIC>

Για παράδειγμα: Ανα*ήτηση με �άση τ	 #ν	μα τ	υ καλλιτέ�νη
Τ� παρακάτω παράδειγμα ε;ηγεί την εκτέλεση μιας ανα"ήτησης 
με �άση τ�ν ΚΑΛΛΙΤΕ�ΝΗ. Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε και 
άλλη μέθ�δ� ανα"ήτησης για την ίδια λειτ�υργία, αλλά η 
ιεραρ�ική δ�μή θα διαφέρει.

ΑναQήτηση με @άση τ� �ν�μα τ�υ καλλιτέ�νη

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.

2 Πιέστε τ� [Music].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας αναKήτησης.

3 Πιέστε τ� [Artists].
ΕμφανίKεται η �θ�νη αναKήτησης Καλλιτέ�νη.

4 Επιλέ/τε τ�ν επιθυμητ� καλλιτέ�νη.

Για απευθείας αναπαραγωγή τ�υ Καλλιτέ�νη
1 Πιέστε τ� [ ] τ�υ �ν�ματ�ς τ�υ καλλιτέ�νη.

Αναπαράγ�νται �λα τα τραγ�ύδια τ�υ επιλεγμέν�υ 
καλλιτέ�νη.

Για να αναQητήσετε τ� Άλμπ�υμ τ�υ Καλλιτέ�νη

1 Πιέστε τ� �ν�μα τ�υ επιλεγμέν�υ καλλιτέ�νη.
ΕμφανίKεται η �θ�νη αναKήτησης Άλμπ�υμ τ�υ 
επιλεγμέν�υ καλλιτέ�νη.

2 Πιέστε τ� [ ] στ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ άλμπ�υμ.
Αναπαράγ�νται �λα τα τραγ�ύδια τ�υ επιλεγμέν�υ 
άλμπ�υμ.

Για να αναQητήσετε ένα τραγ�ύδι στ� άλμπ�υμ τ�υ 
καλλιτέ�νη

1 Πατήστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ καλλιτέ�νη.
Πρ�%άλλ�νται �λα τα άλμπ�υμ τ�υ επιλεγμέν�υ 
καλλιτέ�νη.

5 Πατήστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ άλμπ�υμ.
Πρ�%άλλ�νται �λα τα τραγ�ύδια τ�υ επιλεγμέν�υ 
άλμπ�υμ.

6 Πατήστε τ� �ν�μα τ�υ επιθυμητ�ύ τραγ�υδι�ύ.
Η αναπαραγωγή τ�υ επιλεγμέν�υ τραγ�υδι�ύ αρ�ίKει 
αμέσως.

• Πιέ%�ντας τ� [ ] στ� "ALL" θα γίνει αναπαραγωγή �λων 
των τραγ�υδιών στη λίστα.

• Πιέ%�ντας τ� "ALL" θα εμφανιστεί η λίστα ανα%ήτησης στην 
επ�μενη ιεραρ�ία.

• Μια λειτ�υργία αλφα&ητικής πρ�ώθησης είναι διαθέσιμη. 
Ανατρέ#τε στην εν�τητα "Λειτ�υργία αλφα&ητικής 
πρ�ώθησης" (σελίδα 81).

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

ΑναQήτηση εν�ς επιθυμητ�ύ 
αρ�εί�υ @ίντε�
Μπ�ρείτε να επιλέ;ετε μια ταινία, �ίντε� μ�υσικής κλπ., απ> την 
�θ>νη της λίστας.

• Ανάλ�γα με τ� iPod/iPhone, η μέθ�δ�ς ανα%ήτησης &ίντε� 
διαφέρει. Εάν αλλά#�υν �ι πρ�διαγραφές τ�υ iPod/iPhone, η 
μέθ�δ�ς ανα%ήτησης σε αυτήν τη μ�νάδα θα αλλά#ει επίσης.

Παραδείγματα της λειτ�υργίας αναQήτησης @ίντε�
• Λίστες αναπαραγωγής %ίντε�
• Ταινίες
• Μ�υσικά %ίντε�, κλπ.

Για παράδειγμα: ΑναQήτηση με @άση την ταινία
Τ� παρακάτω παράδειγμα ε;ηγεί την εκτέλεση μιας ανα"ήτησης 
Ταινίας. Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε και άλλη μέθ�δ� ανα"ήτησης 
για την ίδια λειτ�υργία, αλλά η ιεραρ�ική δ�μή θα διαφέρει.

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.

2 Πιέστε τ� [Video].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας αναKήτησης Βίντε�.

3 Πιέστε τ� [Movies].
ΕμφανίKεται η �θ�νη αναKήτησης Ταινιών.

4 Πιέστε την επιθυμητή ταινία.
Η αναπαραγωγή της επιλεγμένης ταινίας αρ�ίKει αμέσως.

• Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με τ�ν τρ�π� μετακίνησης στη λίστα, 
ανατρέ#τε στην εν�τητα "Επιλ�γή Στ�ι�εί�υ σε Λίστα" 
(σελίδα 29).

Ιεραρ�ία 1 Ιεραρ�ία 2 Ιεραρ�ία 3 Ιεραρ�ία 4
Λίστες 

αναπαραγωγής 
(Playlists)

Τραγ�ύδια — —

Καλλιτέ�νες 
(Artists) Άλμπ�υμ Τραγ�ύδια —

Άλμπ�υμ 
(Albums) Τραγ�ύδια — —

Τραγ�ύδια 
(Songs) — — —

Podcast Επεισ�δια — —

Είδη 
(Genres) Καλλιτέ�νες Άλμπ�υμ Τραγ�ύδια

Συνθέτες 
(Composers) Άλμπ�υμ Τραγ�ύδια —

Audiobook 
(Audiobooks) — — —
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Λειτ�υργία αλφα@ητικής πρ�ώθησης
Η μ�νάδα διαθέτει μια λειτ�υργία αλφα�ητικής πρ�ώθησης για 
απ�τελεσματική ανα"ήτηση. yταν �ρησιμ�π�ιείτε αυτήν τη 
λειτ�υργία στη μέθ�δ� ανα"ήτησης, μπ�ρείτε να ανα"ητήσετε 
γρήγ�ρα έναν καλλιτέ�νη ή ένα τραγ�ύδι κλπ. 

Λειτ	υργία αλφα�ητικής πρ	ώθησης:
Η λειτ�υργία αλφα%ητικής πρ�ώθησης μετα%αίνει στ� 
επ�μεν� γράμμα της αλφα%ήτ�υ, π.�. απ� τ� A στ� B, απ� 
τ� B στ� C, εάν πιέσετε τ� [ALPHABET ]. Επίσης, είναι 
δυνατή η αλφα%ητική πρ�ώθηση με αντίστρ�φη σειρά, 
π.�. απ� τ� B στ� A, εάν πιέσετε τ� [  ALPHABET].

Λειτ�υργία για απευθείας 
μετακίνηση πάνω/κάτω
Αν πιέσετε [ ] στ� >ν�μα τ�υ άλμπ�υμ στη λειτ�υργία ανα"ήτησης, 
αυτ> τ� άλμπ�υμ θα αναπαράγεται επανειλημμένα. Για να μετα�είτε 
στ� πρ�ηγ�ύμεν� ή τ� επ>μεν� άλμπ�υμ, �ρησιμ�π�ιήστε τη 
λειτ�υργία για απευθείας μετακίνηση πάνω/κάτω.

Πατήστε τ� [ ] ή τ� [ ] για να επιλέ/ετε τα επιθυμητά 
στ�ι�εία Λίστα αναπαραγωγής/Καλλιτέ�νη/Άλμπ�υμ/
Είδ�ς/Podcast/Συνθέτη.

Εικ	νίδι	 εναλλαγής στη λειτ	υργία για απευθείας μετακίνηση πάνω/κάτω:

• Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία για απευθείας 
μετακίνηση πάνω/κάτω κατά την αναπαραγωγή αρ�είων 
&ίντε�. Τα κ�υμπιά λειτ�υργίας της Απευθείας μετακίνησης 
πάνω/κάτω στη λειτ�υργία &ίντε� είναι [ ] [ ].

• Αν ψά�νετε για ένα τραγ�ύδι, αυτή η λειτ�υργία δεν μπ�ρεί 
να εκτελεστεί.

• Εάν ένα άλμπ�υμ είναι επιλεγμέν� απ� μια ανα%ήτηση 
καλλιτέ�νη, τ� άλμπ�υμ μπ�ρεί να ανα%ητηθεί.

• Κατά την αναπαραγωγή με τυ�αία σειρά, � �ειρισμ�ς αυτ�ς 
δεν είναι εφικτ�ς.

Μνήμη αναQήτησης θέσης 
Κατά την αναπαραγωγή με iPod/iPhone, μπ�ρείτε γρήγ�ρα να 
μετακινηθείτε πρ�ς τα πίσω στην επιλεγμένη ιεραρ�ία, ένα 
επίπεδ� τη φ�ρά.

Πιέστε τ� [ ]. (π.�. [  Playlists])
Πρ�%άλλεται τ� επίπεδ� ιεραρ�ίας π�υ επιλέ(ατε τελευταί� 
στη λειτ�υργία αναKήτησης. Τ� επαναλαμ%αν�μεν� άγγιγμα 
επιστρέφει σε κάθε πρ�ηγ�ύμεν� επίπεδ� μέ�ρι τ� 
υψηλ�τερ�.

Επανάληψη αναπαραγωγής
Πιέστε τ� [ ] για να επαναλαμ@άνεται συνε�ώς η 
αναπαραγωγή τ�υ τρέ��ντ�ς αναπαραγ�μεν�υ 
κ�μματι�ύ.
Τα κ�μμάτια (αρ�εία) θα αναπαράγ�νται επανειλημμένα.
Για ακύρωση της επανειλημμένης αναπαραγωγής, πιέστε 
(ανά τ� [ ].

Τυ�αία αναπαραγωγή 
(Αναπαραγωγή με τυ�αία σειρά)
Πιέστε τ� [ ] κατά την αναπαραγωγή.
Τα αρ�εία αναπαράγ�νται με τυ�αία σειρά.
Η λειτ�υργία αναπαραγωγής με τυ�αία σειρά αλλάKει κάθε 
φ�ρά π�υ πιέKετε τ� [ ].

Αναδιάτα(η των άλμπ�υμ:
Τα τραγ�ύδια κάθε άλμπ�υμ αναπαράγ�νται με 
καν�νική σειρά. Μετά την �λ�κλήρωση �λων των 
τραγ�υδιών τ�υ άλμπ�υμ, τ� επ�μεν� άλμπ�υμ 
επιλέγεται τυ�αία. Αυτ� συνε�ίKεται μέ�ρι να έ��υν 
παι�τεί �λα τα άλμπ�υμ.

Αναδιάτα(η των τραγ�υδιών:
Στην αναδιάτα(η τραγ�υδιών τα τραγ�ύδια μιας 
επιλεγμένης κατηγ�ρίας (λίστα αναπαραγωγής, 
άλμπ�υμ κλπ.) αναπαράγ�νται με τυ�αία σειρά. Τα 
τραγ�ύδια της κατηγ�ρίας αναπαράγ�νται μία φ�ρά 
μ�ν� έως �τ�υ αναπαρα�θ�ύν �λα τα τραγ�ύδια.

• Για λεπτ�μέρειες πάνω στη μέθ�δ� ανα%ήτησης, ανατρέ#τε 
στην εν�τητα "Ανα%ήτηση εν�ς αρ�εί�υ μ�υσικής" 
(σελίδα 80).

Τυ�αία αναπαραγωγή (Αναπαραγωγή 
�λων με τυ�αία σειρά)
yλα τα τραγ�ύδια στ� iPod αναπαράγ�νται με τυ�αία σειρά.

1 Πιέστε τ� [  (ΑναQήτηση)] της Κάτω μπάρας κατά 
την αναπαραγωγή.

2 Πιέστε τ� [Music].
ΕμφανίKεται η �θ�νη λειτ�υργίας αναKήτησης.

3 Πιέστε τ� [Shuffle All] της Κάτω μπάρας κατά την 
αναπαραγωγή.

Ανά%ει η ενδεικτική λυ�νία " " και τα τραγ�ύδια θα 
αναπαράγ�νται με τυ�αία σειρά.

• Για ακύρωση, απενεργ�π�ιείστε τη λειτ�υργία τυ�αίας 
αναπαραγωγής. Ανατρέ#τε στην εν�τητα "Τυ�αία 
αναπαραγωγή (Αναπαραγωγή με τυ�αία σειρά)" (σελίδα 81).

Λίστα αναπαραγωγής

Καλλιτέ�νης

Άλμπ�υμ

Podcast

Είδ�ς

Συνθέτης

Εικ�νίδι� εναλλαγής στη λειτ�υργία για 
απευθείας μετακίνηση πάνω/κάτω

Επανάληψη (ΑΠΕΝΕΡΓ`Π`ΙΗΜΕΝ`) Επανάληψη

Τυ�αία 
αναπαραγωγή 
τραγ�υδιών

Τυ�αία 
αναπαραγωγή 
άλμπ�υμ

(ΑΠΕΝΕΡΓ`
Π`ΙΗΜΕΝ`)

Τυ�αία 
αναπαραγωγή 
τραγ�υδιών
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Ενημέρωση λ�γισμικ�ύ πρ�ϊ�ντ�ς

Αυτ> τ� πρ�ϊ>ν �ρησιμ�π�ιεί λ�γισμικ> π�υ μπ�ρεί να 
ενημερωθεί απ> μια συσκευή μνήμης USB. Πραγματ�π�ιήστε 
λήψη τ�υ λ�γισμικ�ύ απ> τ�ν δικτυακ> τ>π� της Alpine και 
ενημερώστε τ� πρ�ϊ>ν, �ρησιμ�π�ιώντας τη συσκευή μνήμης 
USB.

Ενημέρωση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
Ελέγ;τε τ�ν δικτυακ> τ>π� της Alpine για λεπτ�μέρειες σ�ετικά 
με την ενημέρωση. 

http://www.alpine-europe.com

Σ�ετικά με τα DVD

Τα CD και τα DVD μ�υσικής έ��υν αυλακώσεις στις �π�ίες 
εγγράφ�νται τα ψηφιακά δεδ�μένα. Τα δεδ�μένα απεικ�νί"�νται 
ως μικρ�σκ�πικά �αθ�υλώματα μέσα στις αυλακώσεις – για την 
αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ τα �αθ�υλώματα αυτά "δια�ά"�νται" 
απ> μια δέσμη λέι"ερ. Στα DVD, η πυκν>τητα των αυλακώσεων 
και των �αθ�υλωμάτων είναι διπλάσια απ> αυτή των CD και ως 
εκ τ�ύτ�υ τα DVD μπ�ρ�ύν να περιέ��υν περισσ>τερα δεδ�μένα 
σε λιγ>τερ� �ώρ�.

Ένας δίσκ�ς 12 cm μπ�ρεί να περιέ�ει μια κινηματ�γραφική 
ταινία ή περίπ�υ τέσσερις ώρες μ�υσικής. Επιπλέ�ν, τα DVD 
παρέ��υν ευκρινέστατη π�ι>τητα εικ>νας με "ωηρά �ρώματα 
�άρη στην �ρι">ντια ανάλυση π�υ υπερ�αίνει τις 500 γραμμές 
(συγκριτικά με τις λιγ>τερες απ> 300 γραμμές μιας �ιντε�κασέτας 
VHS).

Παράλληλα, τα DVD πρ�σφέρ�υν μια π�ικιλία 
λειτ�υργιών.

Π�λλαπλ�ί ή��ι* (σελίδα 40)
`ι ταινίες μπ�ρ�ύν να εγγραφ�ύν σε έως και �κτώ 
γλώσσες. Η επιθυμητή γλώσσα μπ�ρεί να επιλεγεί απ� τη 
μ�νάδα.

Λειτ�υργία υπ�τίτλων* (σελίδα 40)
`ι ταινίες μπ�ρ�ύν να περιέ��υν υπ�τιτλ�υς σε έως και 32 
γλώσσες. Η επιθυμητή γλώσσα υπ�τίτλων μπ�ρεί να 
επιλεγεί απ� τη μ�νάδα.

Λειτ�υργία π�λλαπλών γωνιών * (σελίδα 40)
Yταν τ� DVD περιέ�ει μια ταινία με λήψεις απ� π�λλαπλές 
γωνίες, η επιθυμητή γωνία μπ�ρεί να επιλεγεί απ� τη 
μ�νάδα.

Λειτ�υργία π�λλαπλών ιστ�ριών*
Με τη λειτ�υργία αυτή, μία ταινία περιλαμ%άνει διάφ�ρες 
εκδ��ές της ιστ�ρίας. Μπ�ρείτε να επιλέ(ετε διαφ�ρετικές 
ιστ�ρίες για να δείτε διαφ�ρετικές εκδ��ές της ίδιας 
ταινίας.
Η λειτ�υργία διαφέρει απ� δίσκ� σε δίσκ�. `ι �θ�νες 
επιλ�γής εκδ��ών της ιστ�ρίας, στις �π�ίες 
περιλαμ%άν�νται και �ι �δηγίες, εμφανίK�νται κατά τη 
διάρκεια της ταινίας. Απλά ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες.

* Αυτές �ι λειτ�υργίες διαφέρ�υν απ� δίσκ� σε δίσκ�. Για 
λεπτ�μέρειες, ανατρέ#τε στις �δηγίες τ�υ δίσκ�υ.

Πληρ�φ�ρίες

CD

Ελά�ιστ� 
μήκ�ς τρύπας - 
0,9 �m

1,2 mm Διάστι�� αυλακώσεων -
1,6 μm

DVD

Ελά�ιστ� 
μήκ�ς τρύπας - 
0,9 �m

0,6 mm Διάστι�� αυλακώσεων - 
0,74 μm0,6 mm
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Λίστα κωδικών γλώσσας

(Για λεπτ�μέρειες, %λ. σελίδα 52.)

Γλώσσα
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu

Συντ�μ�γραφία
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DE
DZ
EL
EN
EO
ES
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FR
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA

Γλώσσα
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua

Κωδικ�ς
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6673
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365

Συντ�μ�γραφία
IE
IK
IN
IS
IT
IW
JP
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM

Κωδικ�ς
7369
7375
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7967
7977
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277

Γλώσσα
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance

Συντ�μ�γραφία
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZH
ZU

Κωδικ�ς
8278
8279
8285
8287
8365
8368
8371
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8478
8479
8482
8483
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
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Λίστα κωδικών �ώρας

(Για λεπτ�μέρειες, %λ. σελίδα 53.)

7573
7577
7578
7580

7582
7587
7589
7590
7665

7666
7667
7673
7675
7682
7683
7684
7685
7686
7689
7765
7767
7768
7771
7772
7775

7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7865
7867
7869
7870
7871
7873
7876
7879
7880
7882
7885
7890
7977
8065

Συντ�μ�γραφία
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD

CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK

�ώρα
Andorra
United Arab Emirates
Afghanistan
Antigua and Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Netherlands Antilles
Angola
Antarctica
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Barbados
Bangladesh
Belgium
Burkina Faso
Bulgaria
Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazil
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
Botswana
Belarus
Belize
Canada
Cocos (Keeling) Islands
Congo, the Democratic
Republic of the
Central African Republic
Congo
Switzerland
Cote d’lvoire
Cook Islands
Chile
Cameroon
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cape Verde
Christmas Island
Cyprus
Czech Republic
Germany
Djibouti
Denmark

Κωδικ�ς
6568
6569
6570
6571
6573
6576
6577
6578
6579
6581
6582
6583
6584
6585
6587
6590
6665
6666
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6677
6678
6679
6682
6683
6684
6686
6687
6689
6690
6765
6767
6768

6770
6771
6772
6773
6775
6776
6777
6778
6779
6782
6785
6786
6788
6789
6790
6869
6874
6875

DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS

GT
GU
GW
GY
HK
HM

HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH

6877
6879
6890
6967
6969
6971
6972
6982
6983
6984
7073
7074
7075
7077
7079
7082
7165
7166
7168
7169
7170
7172
7173
7176
7177
7178
7180
7181
7182
7183

7184
7185
7187
7189
7275
7277

7278
7282
7284
7285
7368
7369
7376
7378
7379
7381
7382
7383
7384
7477
7479
7480
7569
7571
7572

Dominica
Dominican  Republic
Algeria
Ecuador
Estonia
Egypt
Western Sahara
Eritrea
Spain
Ethiopia
Finland
Fiji
Falkland Islands
Micronesia, Federated States of
Faroe Islands
France
Gabon
United  Kingdom
Grenada
Georgia
French Guiana
Ghana
Gibraltar
Greenland
Gambia
Guinea
Guadeloupe
Equatorial Guinea
Greece
South Georgia and the
South Sandwich Islands

Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong
Heard Island and
McDonald Islands
Honduras
Croatia
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
British Indian Ocean Territory
Iraq
Iran, Islamic Republic of
Iceland
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Cambodia

KI
KM
KN
KP

KR
KW
KY
KZ
LA

LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK

ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA

Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People’s Republic  of

Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakstan
Lao People’s
Democratic Republic

Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Monaco
Moldova, Republic of
Madagascar
Marshall Islands
Macedonia, The former
Yugoslav Republic of
Mali
Myanmar
Mongolia
Macau
Northern Mariana Islands
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Panama
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Peru
French Polynesia
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn
Puerto Rico
Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena
Slovenia

Svalbard and Jan Mayen
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tome and Principe
El  Salvador
Syrian Arab Republic
Swaziland
Turks and Caicos Islands
Chad
French Southern Territories
Togo
Thailand
Ta jikistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
East  Timor
Turkey
Tr inidad and Tobago
Tuvalu

8069
8070
8071
8072
8075
8076
8077
8078
8082
8084
8087
8089
8165
8269
8279
8285
8287
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373

8374
8375
8376
8377
8378
8379
8382
8384
8386
8389
8390
8467
8468
8470
8471
8472
8474
8475
8477
8478
8479
8480
8482
8484
8486

8487
8490
8565
8571
8577

8583
8589
8590
8665
8667

8669
8671
8673
8678
8685
8770
8783
8969
8984
8985
9065
9077
9087

PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI

SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV

TW
TZ
UA
UG
UM

US
UY
UZ
VA
VC

VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZW

Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City  State)
Saint Vincent and the
Grenadines
Venezuela
Virgin Island, British
Virgin Islands, U.S
Viet Nam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Ye men
Mayotte
Yugoslavia
South  Africa
Zambia
Zimbabwe
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Σε περίπτωση δυσκ�λίας

Βασικά

Καμιά λειτ�υργία ή ενδεί/εις στην �θ�νη.
• Η μί"α τ�υ ��ήματ�ς είναι απενεργ�π�ιημένη.

- Αν η μ�νάδα έ�ει συνδεθεί σύμφωνα με τις �δηγίες, η 
μ�νάδα δεν θα λειτ�υργεί εάν η μί"α τ�υ ��ήματ�ς είναι 
απενεργ�π�ιημένη.

• Ακατάλληλες συνδέσεις ακρ�δεκτών τρ�φ�δ�σίας.
- Ελέγ;τε τις συνδέσεις των ακρ�δεκτών τρ�φ�δ�σίας.

• Καμένη ασφάλεια.
- Ελέγ;τε την ασφάλεια στ�ν ακρ�δέκτη μπαταρίας της 

μ�νάδας και αντικαταστήστε την, αν είναι απαραίτητ�, 
με μια άλλη τ�υ σωστ�ύ μεγέθ�υς.

• Δυσλειτ�υργία τ�υ εσωτερικ�ύ μικρ�ϋπ�λ�γιστή ε;αιτίας 
θ�ρύ��υ παρεμ��λής κλπ.
- Πιέστε τ� διακ>πτη RESET με τη μύτη εν>ς στυλ> ή με 

ένα παρ>μ�ια μυτερ> αντικείμεν�.

Δεν υπάρ�ει ή��ς ή ακ�ύγεται αφύσικ�ς ή��ς.
• Εσφαλμένη ρύθμιση των στ�ι�είων ελέγ��υ έντασης/

ισ�ρρ�πίας/ε;ασθένησης.
- Ρυθμίστε και πάλι τα στ�ι�εία ελέγ��υ.

• �ι συνδέσεις δεν έ��υν γίνει σωστά ή με ασφάλεια.
- Ελέγ;τε τις συνδέσεις και συνδέστε σταθερά.

Δεν εμφανίQεται τίπ�τε στην �θ�νη.
• Τ� στ�ι�εί� ελέγ��υ φωτειν>τητας/αντίθεσης έ�ει 

ρυθμιστεί στην ελά�ιστη θέση.
- Ρυθμίστε τ� στ�ι�εί� ελέγ��υ φωτειν>τητας/αντίθεσης.

• Η θερμ�κρασία στ� >�ημα είναι υπερ��λικά �αμηλή.
- Αυ;ήστε την εσωτερική θερμ�κρασία τ�υ ��ήματ�ς στ� 

εύρ�ς θερμ�κρασίας λειτ�υργίας.
• �ι συνδέσεις με τη συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν είναι 

σταθερές.
- Ελέγ;τε τις συνδέσεις και συνδέστε σταθερά.

• � ακρ�δέκτης τ�υ �ειρ>φρεν�υ δεν είναι συνδεδεμέν�ς.
• Τ� �ειρ>φρεν� δεν είναι τρα�ηγμέν�.

- Συνδέστε τ�ν ακρ�δέκτη τ�υ �ειρ>φρεν�υ, στη συνέ�εια 
τρα�ή;τε τ� �ειρ>φρεν�. (Δείτε σελίδα 98)

Η κίνηση της εμφανιQ�μενης εικ�νας δεν είναι φυσική.
• Η θερμ�κρασία στ� >�ημα είναι υπερ��λικά υψηλή.

- Αφήστε τ� εσωτερικ> τ�υ ��ήματ�ς να κρυώσει.

Τ� πρ�αιρετικ� τηλε�ειριστήρι� δεν λειτ�υργεί.
• Η ρύθμιση τ�υ αισθητήρα τηλε�ειριστηρί�υ της εν>τητας 

"Ρύθμιση αισθητήρα τηλε�ειρισμ�ύ" (σελίδα 42) δεν έ�ει 
γίνει σε αυτήν την μ�νάδα ("Front").
- Ρυθμίστε στην επιλ�γή "Front".

Ραδι�φων�
Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών.
• Δεν υπάρ�ει κεραία ή αν�ικτ> κύκλωμα στ� καλώδι� 

κεραίας.
- Βε�αιωθείτε >τι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη. Αν 

είναι απαραίτητ� αντικαταστήστε την κεραία ή τ� 
καλώδι�.

Δεν είναι δυνατ�ς � συντ�νισμ�ς σταθμών με τη 
λειτ�υργία αναQήτησης.
• Βρίσκεστε σε περι��ή με αδύναμ� σήμα.

- Βε�αιωθείτε >τι � συντ�νιστής έ�ει ρυθμιστεί στη λειτ�υργία DX.
• Αν γνωρί"ετε >τι η περι��ή π�υ �ρίσκεστε διαθέτει ισ�υρά 

σήματα, τ>τε μπ�ρεί η κεραία να μην είναι γειωμένη ή 
σωστά συνδεδεμένη.
- Ελέγ;τε τις συνδέσεις της κεραίας. Βε�αιωθείτε >τι η 

κεραία είναι σωστά γειωμένη στη θέση στήρι;ής της.
• Η κεραία ενδέ�εται να μην έ�ει τ� ενδεδειγμέν� μήκ�ς.

- Βε�αιωθείτε >τι η κεραία είναι πλήρως εκτεταμένη. Αν 
έ�ει σπάσει, αντικαταστήστε την με μια καιν�ύργια.

Η αναμετάδ�ση έ�ει παράσιτα.
• Η κεραία δεν έ�ει τ� ενδεδειγμέν� μήκ�ς.

- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία. Αντικαταστήστε την αν 
έ�ει σπάσει.

• Η κεραία δεν είναι επαρκώς γειωμένη.
- Βε�αιωθείτε >τι η κεραία είναι γειωμένη σωστά στη θέση 

στήρι;ής της.
• Τ� σήμα τ�υ σταθμ�ύ είναι ασθενές και έ�ει παράσιτα.

- Αν με την παραπάνω λύση δεν αντιμετωπιστεί τ� 
πρ>�λημα, συντ�νίστε έναν άλλ� σταθμ>.

Δίσκ�ς


 ή��ς αναπαραγωγής τ�υ δίσκ�υ τρεμ�παίQει.
• Υπάρ�ει συμπύκνωση υγρασίας στη μ�νάδα δίσκ�υ.

- Περιμένετε αρκετά, ώστε να ε;ατμιστεί η συμπύκνωση 
υγρασίας (περίπ�υ 1 ώρα).

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εν�ς δίσκ�υ.
• Ένας δίσκ�ς �ρίσκεται ήδη μέσα στη μ�νάδα.

- Πατήστε τ� Eject και αφαιρέστε τ� δίσκ�.
• Πρ�σπαθείτε να τ�π�θετήσετε τ� δίσκ� με λάθ�ς τρ>π�.

- Τ�π�θετήστε τ� δίσκ� σωστά. (Δείτε σελίδα 22)
Δεν είναι δυνατή η γρήγ�ρη μετακίνηση πρ�ς τα 
εμπρ�ς ή πρ�ς τα πίσω τ�υ δίσκ�υ.
• � δίσκ�ς έ�ει καταστραφεί.

- Αφαιρέστε τ� δίσκ� και απ�ρρίψτε τ�ν. Η �ρήση εν>ς 
κατεστραμμέν�υ δίσκ�υ μέσα στη μ�νάδα μπ�ρεί να 
καταστρέψει τ� μη�ανισμ>.

Παρατηρ�ύνται διαλείψεις στ�ν ή�� κατά την 
αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ λ�γω κραδασμών.
• Εσφαλμένη στερέωση της μ�νάδας.

- Στερεώστε ;ανά τη μ�νάδα με ασφάλεια.
• � δίσκ�ς είναι π�λύ �ρώμικ�ς.

- Καθαρίστε τ� δίσκ�.
• � δίσκ�ς έ�ει γρατ"�υνιές.

- Αλλά;τε τ� δίσκ�.
• � φακ>ς ανάγνωσης είναι �ρώμικ�ς.

- Μη �ρησιμ�π�ιείτε καθαριστικά CD τ�υ εμπ�ρί�υ για 
φακ�ύς λέι"ερ. Συμ��υλευτείτε τ�ν πλησιέστερ� 
εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine.

Παρατηρ�ύνται διαλείψεις στ�ν ή�� κατά την 
αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ �ωρίς να υπάρ��υν κραδασμ�ί.
• � δίσκ�ς είναι �ρώμικ�ς ή έ�ει γρατ"�υνιές.

- Καθαρίστε τ� δίσκ�. Ένας κατεστραμμέν�ς δίσκ�ς θα 
πρέπει να αντικαθίσταται.

Η αναπαραγωγή CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW δεν είναι δυνατή.
• Δεν έκλεισε (�ριστικ�π�ιήθηκε) η περί�δ�ς εγγραφής.

- Εκτελέστε �ριστικ�π�ίηση και επαναλά�ετε την αναπαραγωγή.
ΕμφανίQεται σφάλμα.
• Μη�ανικ> σφάλμα.

- Πιέστε τ� [c Disc] στην �θ>νη Άν�ιγμα/Κλίση. Αφ�ύ 
ε;αφανιστεί η ένδει;η τ�υ σφάλματ�ς, τ�π�θετήστε ;ανά 
τ� δίσκ�. Αν με την παραπάνω λύση δεν αντιμετωπιστεί 
τ� πρ>�λημα, συμ��υλευθείτε τ�ν πλησιέστερ� εμπ�ρικ> 
αντιπρ>σωπ� της Alpine.

Δεν εκτελείται αναπαραγωγή MP3/WMA/AAC.
• Πρ�έκυψε σφάλμα εγγραφής. Η μ�ρφή τ�υ CD δεν είναι 

συμ�ατή.
- Βε�αιωθείτε >τι τ� CD έ�ει εγγραφεί σε υπ�στηρι">μενη 

μ�ρφή. Ανατρέ;τε στις εν>τητες "Σ�ετικά με τα αρ�εία 
MP3/WMA/AAC" (σελίδες 34 έως 35) και κατ>πιν 
επανεγγράψτε σε μ�ρφή π�υ υπ�στηρί"εται απ> αυτήν 
τη συσκευή.

Αν αντιμετωπίσετε κάπ�ι� πρ>�λημα, απενεργ�π�ιήστε και 
επανενεργ�π�ιήστε τη συσκευή. Αν η μ�νάδα συνε�ί"ει να μη 
λειτ�υργεί καν�νικά, επιθεωρήστε τα σημεία της παρακάτω 
λίστας ελέγ��υ. Αυτ>ς � �δηγ>ς θα σας ��ηθήσει να 
εντ�πίσετε τ� πρ>�λημα σε περίπτωση δυσλειτ�υργίας της 
μ�νάδας. Σε αντίθετη περίπτωση, �ε�αιωθείτε >τι τα 
υπ>λ�ιπα ε;αρτήματα τ�υ συστήματ>ς σας είναι σωστά 
συνδεδεμένα ή συμ��υλευθείτε τ�ν δικ> σας 
ε;�υσι�δ�τημέν� εμπ�ρικ> αντιπρ>σωπ� της Alpine.
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Η μ�νάδα δεν λειτ�υργεί.
• Συμπύκνωση.

- Περιμένετε λίγ� (περίπ�υ 1 ώρα) για να ε;ατμιστεί η 
συμπύκνωση.

Η αναπαραγωγή δεν /εκινάει.
• � δίσκ�ς έ�ει φ�ρτωθεί ανάπ�δα.

- Ελέγ;τε τ� δίσκ� και φ�ρτώστε τ�ν με την πλευρά της 
ετικέτας στραμμένη πρ�ς τα επάνω.

• � δίσκ�ς είναι �ρώμικ�ς.
- Καθαρίστε τ� δίσκ�.

• Έ�ει φ�ρτωθεί δίσκ�ς π�υ δεν μπ�ρεί να αναπαρα�θεί 
στη συσκευή αυτή.
- Ελέγ;τε αν � δίσκ�ς μπ�ρεί να αναπαρα�θεί.

• Έ�ει ρυθμιστεί τ� γ�νικ> κλείδωμα.
- Ακυρώστε τ� γ�νικ> κλείδωμα ή αλλά;τε τ� επίπεδ� 

�αρακτηρισμ�ύ.

Η εικ�να δεν είναι καθαρή ή εμφανίQ�νται παράσιτα.
• Γίνεται γρήγ�ρη πρ�ώθηση ή επαναφ�ρά τ�υ δίσκ�υ.

- Η εικ>να μπ�ρεί να εμφανί"εται ελαφρώς 
παραμ�ρφωμένη, αλλά αυτ> είναι φυσι�λ�γικ>.

• Η ισ�ύς της μπαταρίας τ�υ αυτ�κινήτ�υ είναι αδύναμη.
- Ελέγ;τε την ισ�ύ και την καλωδίωση της μπαταρίας.

(Η μ�νάδα ενδέ�εται να δυσλειτ�υργεί αν η ισ�ύς της 
μπαταρίας είναι μικρ>τερη απ> 11 volt με τ� 
εφαρμ�">μεν� φ�ρτί�.)

Η εικ�να σταματάει μερικές φ�ρές.
• � δίσκ�ς είναι γρατ"�υνισμέν�ς.

- Αντικαταστήστε με έναν μη γρατ"�υνισμέν� δίσκ�.

Εάν εμφανιστεί αυτ� τ� μήνυμα
Διάφ�ρα μηνύματα εμφανί"�νται στην �θ>νη κατά τη λειτ�υργία. 
Εκτ>ς απ> τα μηνύματα π�υ σας ενημερών�υν για την τρέ��υσα 
κατάσταση ή παρέ��υν κατευθυντήριες γραμμές για την επ>μενη 
λειτ�υργία, υπάρ��υν επίσης τα ακ>λ�υθα μηνύματα λάθ�υς. Αν 
ένα απ> αυτά τα μηνύματα λάθ�υς εμφανιστεί, ακ�λ�υθήστε 
πρ�σεκτικά τις �δηγίες στη στήλη λύσεων.

Σύστημα

Αν �δηγείτε, παρακαλώ σταματήστε στην άκρη πριν 
�ρησιμ�π�ιήσετε αυτή τη λειτ�υργία.
• Μια λειτ�υργία εγκατάστασης, κλπ., πραγματ�π�ιήθηκε 

ενώ τ� >�ημα ήταν σε κίνηση.
- Σταματήστε τ� >�ημα σε ασφαλές σημεί�, τρα�ή;τε τ� 

�ειρ>φρεν�, και κατ>πιν διε;άγετε τ�υς �ειρισμ�ύς.

USB σφάλμα.
• Μη καν�νικ> ρεύμα διαπερνά τη συσκευή σύνδεσης USB.

- Γυρίστε τη μί"α στη θέση απενεργ�π�ίησης και μετά πάλι 
στη θέση ενεργ�π�ίησης.

- Πρ�σπαθήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή iPod/
iPhone/μνήμης USB.

Αδύνατη η πρ�σ@αση της μ�νάδας DVD.
Θα γίνει επαναφ�ρά συστήματ�ς.
• Για κάπ�ι� λ>γ� πρ�έκυψε ένα σφάλμα πρ>σ�ασης στη 

μ�νάδα DVD.
- Η μ�νάδα επανεκκινείται αυτ>ματα.

Αδύνατη η πρ�σ@αση της μ�νάδας DVD.
Παρακαλώ Qητήστε πληρ�φ�ρίες απ� τ� κεντρικ� τμήμα 
service.
• Για κάπ�ι� λ>γ� πρ�έκυψε ένα σφάλμα πρ>σ�ασης στη 

μ�νάδα DVD.
- Παρακαλώ "ητήστε ��ήθεια απ> τ� Κέντρ� Τε�νικής 

Υπ�στήρι;ης.

Ή��ς/
πτικ�ς

Σφάλμα ανάγνωσης.
Παρακαλώ ελέγ/τε τ�ν Δίσκ�.
• Γρατ"�υνισμέν�ς δίσκ�ς, λερωμέν�ς δίσκ�ς/κακή 

εγγραφή/δίσκ�ς ασύμ�ατ�ς με τη μ�νάδα αυτή.
- Πιέστε [  Disc] στην �θ>νη Άν�ιγμα/Κλίση.
- Αλλά;τε τ� δίσκ�.

USB σφάλμα συσκευής.
• Έ�ει συνδεθεί ένα iPod/iPhone π�υ δεν υπ�στηρί"εται 

απ> τη μ�νάδα.
- Συνδέστε ένα iPod/iPhone π�υ υπ�στηρί"εται απ> τη 

μ�νάδα.
- Επανεκκινήστε τ� iPod.

• Έ�ει συνδεθεί μια συσκευή USB π�υ δεν υπ�στηρί"εται 
απ> τη μ�νάδα.
- Πρ�σπαθήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή μνήμης 

USB.
• Σφάλμα επικ�ινωνίας.

- Γυρίστε τη μί"α στη θέση απενεργ�π�ίησης και μετά πάλι 
στη θέση ενεργ�π�ίησης.

- Ελέγ;τε την �θ>νη με την επανασύνδεση μετα;ύ τ�υ 
iPod/iPhone και της μ�νάδας, �ρησιμ�π�ιώντας τ� 
καλώδι� τ�υ iPod/iPhone.

- Ελέγ;τε την �θ>νη με την επανασύνδεση ανάμεσα στη 
συσκευή μνήμης USB και τη μ�νάδα.

• Πρ�καλείται απ> την έκδ�ση τ�υ λ�γισμικ�ύ iPod/iPhone 
π�υ δεν είναι συμ�ατή με αυτή τη μ�νάδα.
- Ενημερώστε την έκδ�ση τ�υ λ�γισμικ�ύ iPod/iPhone 

ώστε να είναι συμ�ατή με αυτή τη μ�νάδα.
• Τ� iPod/iPhone δεν επαληθεύτηκε.

- Δ�κιμάστε κάπ�ι� άλλ� iPod/iPhone.

Επιθυμείτε να αλλά/ετε τ� επίπεδ� γ�νικ�ύ ελέγ��υ?
• � δίσκ�ς δεν αντιστ�ι�εί στ�ν κωδικ> αριθμ> της περι��ής.

- Φ�ρτώστε έναν δίσκ� π�υ αντιστ�ι�εί στ�ν κωδικ> 
αριθμ> της περι��ής.

�ωρίς δεδ�μένα.
• Δεν υπάρ��υν δεδ�μένα στ� iPod/iPhone.

- Πραγματ�π�ιήστε λήψη δεδ�μένων στ� iPod/iPhone και 
συνδέστε τ� στ� INE-W920R/INE-W928R.

• Δεν υπάρ��υν δεδ�μένα στη μνήμη USB.
- Πραγματ�π�ιήστε λήψη δεδ�μένων στη μνήμη USB και 

συνδέστε τη στη μ�νάδα.

Παρακαλ�ύμε ελέγ/τε τ�ν δίσκ�.
• Ένα αρ�εί� WMA π�υ πρ�στατεύεται απ> την αντιγραφή 

έ�ει ανι�νευθεί.
- Μπ�ρείτε να αναπαραγάγετε μ>ν� αρ�εία π�υ δεν 

φέρ�υν πρ�στασία αντιγραφής.
• �ρησιμ�π�ιείται ρυθμ>ς δειγματ�ληψίας ή bit π�υ δεν 

υπ�στηρί"εται απ> τη μ�νάδα.
- �ρησιμ�π�ιήστε ρυθμ> δειγματ�ληψίας ή bit π�υ 

υπ�στηρί"εται απ> τη μ�νάδα.

BLUETOOTH

Παρακαλ�ύμε ελέγ/τε την συσκευή ή��υ BLUETOOTH.
• Η συσκευή ή��υ BLUETOOTH δεν έ�ει συνδεθεί σωστά.

- Ελέγ;τε τις ρυθμίσεις για τ� INE-W920R/INE-W928R 
και τη συσκευή ή��υ BLUETOOTH και επαναλά�ετε τη 
σύνδεση.

Απενεργ�π�ιημένη BLUETOOTH σύνδεση Παρακαλώ 
ελέγ/τε την συσκευή κινητ�ύ.
• Τ� κινητ> τηλέφων� δεν έ�ει συνδεθεί σωστά. 

- Ελέγ;τε τις ρυθμίσεις για τ� INE-W920R/INE-W928R 
και τ� κινητ> τηλέφων� και επαναλά�ετε τη σύνδεση.
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Αδύνατη η λήψη τηλεφωνικ�ύ καταλ�γ�υ.
• Η ανάγνωση τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ>γ�υ απέτυ�ε λ>γω 

της απ�σύνδεσης τ�υ κινητ�ύ τηλεφών�υ, κλπ. 
- Ελέγ;τε τη σύνδεση τ�υ κινητ�ύ τηλεφών�υ και, στη 

συνέ�εια, επαναλά�ετε τη διαδικασία συγ�ρ�νισμ�ύ και 
πρ�σθήκης. (Δείτε σελίδα 65)

• Τ� συνδεδεμέν� κινητ> τηλέφων� δεν υπ�στηρί"ει τ� 
συγ�ρ�νισμ> τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ>γ�υ τ�υ.
- Συνδέστε τ� κινητ> τηλέφων� π�υ υπ�στηρί"ει τ� 

συγ�ρ�νισμ> τ�υ τηλεφωνικ�ύ καταλ>γ�υ, στη συνέ�εια, 
συγ�ρ�νίσετε ;ανά. (Δείτε σελίδα 65)

Πλ�ήγηση

Η θέση τ�υ ��ήματ�ς είναι εσφαλμένη.
• Η λήψη τ�υ σήματ�ς GPS είναι κακή.

- �δηγήστε τ� >�ημα σε μια περι��ή με καλή λήψη GPS, 
πρ�κειμέν�υ η μ�νάδα να μπ�ρέσει να ρυθμιστεί ;ανά. 
Μετακινηθείτε σε μια περι��ή >π�υ είναι δυνατή η λήψη 
ισ�υρ�ύ σήματ�ς GPS.

Δεν είναι δυνατή καμία λειτ�υργία
• Συμπύκνωση υγρασίας

- Περιμένετε αρκετά, ώστε να ε;ατμιστεί η συμπύκνωση 
υγρασίας (περίπ�υ 1 ώρα).

• Θερμ�κρασία περι�άλλ�ντ�ς
- Βε�αιωθείτε >τι η θερμ�κρασία εντ>ς τ�υ ��ήματ�ς 

�ρίσκεται μετα;ύ των �ρίων 0°C και 45°C.

Αναπαραγωγή εν�ς αρ�εί�υ DivX με πρ�στασία DRM

Μερικές λειτ�υργίες δεν μπ�ρ�ύν να διε;α�θ�ύν ενώ 
απεικ�νί"εται τ� παρακάτω μήνυμα.

Σφάλμα ε/�υσι�δ�τησης.
Αυτ�ς � �ρήστης δεν είναι ε/�υσι�δ�τημέν�ς να 
αναπαράγει αυτ� τ� video.
• Η έκδ�ση τ�υ πρ�στατευ>μεν�υ με DRM αρ�εί�υ DivX® 

δεν υπ�στηρί"εται απ> αυτή τη μ�νάδα.
- Παί;τε τ� αρ�εί� DivX® π�υ υπ�στηρί"εται.

Η εν�ικίαση έλη/ε.
• Τ� αρ�εί� π�υ επι�ειρείται να παί;ει έ�ει έναν 

περι�ρισμέν� αριθμ> πρ���λών. Τ� >ρι� πρ���λών έ�ει 
επιτευ�θεί και δεν μπ�ρεί πλέ�ν να παί;ει σε αυτή τη 
συσκευή. Αφ�ύ απεικ�νιστεί τ� μήνυμα, αρ�ί"ει 
αυτ�μάτως η αναπαραγωγή τ�υ επ>μεν�υ αρ�εί�υ.

Αυτ� τ� εν�ικιασμέν� DivX έ�ει �ρησιμ�π�ιήσει <X> 
απ� τις <Y> παρακ�λ�υθήσεις.
Συνέ�εια?
• Αν � συν�λικ>ς αριθμ>ς πρ���λών για αυτ> τ� αρ�εί� δεν 

έ�ει ;επεραστεί, �ι πρ���λές π�υ απ�μέν�υν 
εμφανί"�νται.
- Για να πραγματ�π�ιήσετε αναπαραγωγή, επιλέ;τε τ� 

[OK]. Αν πρ>κειται να αναπαρα�θεί τ� επ>μεν� αρ�εί�, 
επιλέ;τε τ� [Ακύρωση].

Επιθυμείτε να σταματήσει η αναπαραγωγή 
εν�ικιασμένων αρ�είων;
• yταν αναπαράγετε ένα εν�ικιασμέν� αρ�εί�, εμφανί"εται 

τ� μήνυμα "Επιθυμείτε να σταματήσει η αναπαραγωγή 
εν�ικιασμένων αρ�είων;" >ταν εκτελ�ύνται �ι ακ>λ�υθ�ι 
�ειρισμ�ί. Αν επιλέ;ετε τ� [OK], � αριθμ>ς των 
διαθέσιμων πρ���λών μειώνεται κατά 1.

• Φάκελ�ς πάνω/κάτω
• ΔΙΑΚ�ΠΗ
• Λειτ�υργία ανα"ήτησης
• Μετακίνηση στ� πρώτ�/τελευταί� αρ�εί� DivX® απ> τ� 

Κεφάλαι� πάνω/κάτω
- Για να διακ>ψετε την αναπαραγωγή πιέστε τ� [OK] ή 

πιέστε τ� [Ακύρωση] για να συνε�ιστεί η αναπαραγωγή 
τ�υ αρ�εί�υ.

Τ� format τ�υ ή��υ δεν υπ�στηρίQεται.
• Τ� αρ�εί� π�υ αναπαράγεται είναι ένα αρ�εί� DivX® με 

μη υπ�στηρι">μενη μ�ρφή ή��υ, επ�μένως 
αναπαράγ�νται μ>ν� τα δεδ�μένα τ�υ �ίντε�.
- Πραγματ�π�ιήστε αναπαραγωγή εν>ς αρ�εί�υ DivX® με 

υπ�στηρι">μενη μ�ρφή ή��υ.

Η αναλ�γία πλαισί�υ τ�υ @ίντε� δεν υπ�στηρίQεται.
• Τ� αρ�εί� π�υ αναπαράγεται είναι ένα αρ�εί� DivX® με 

μη υπ�στηρι">μεν� ρυθμ> καρέ.
- Αναπαραγάγετε ένα αρ�εί� DivX® με υπ�στηρι">μεν� 

ρυθμ> καρέ.

Η ανάλυση τ�υ video δεν υπ�στηρίQεται.
• Τ� αρ�εί� π�υ αναπαράγεται είναι ένα αρ�εί� DivX® με 

μη υπ�στηρι">μενη ανάλυση �ίντε�.
- Αναπαράγετε ένα αρ�εί� DivX® με υπ�στηρι">μενη 

ανάλυση.
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Πρ�διαγραφές

ΤΜΗΜΑ Μ
ΝΙΤ
Ρ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ
ΝΙΣΤΗ FM

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ
ΝΙΣΤΗ MW

ΤΜΗΜΑ Σ,ΥΝΤ
ΝΙΣΤΗ LW

ΤΜΗΜΑ USB

ΤΜΗΜΑ CD/DVD

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ GPS

ΤΜΗΜΑ BLUETOOTH

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕΓΕΘ
Σ ΣΑΣΙ (INE-W920R/INE-W928R)

ΜΕΓΕΘ
Σ ΠΡ
Σ
ΨΗΣ (INE-W920R/INE-W928R)

• Λ�γω των διαρκών &ελτιώσεων τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, �ι πρ�διαγραφές 
και � σ�εδιασμ�ς υπ�κεινται σε αλλαγές �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση.

• Η �θ�νη LCD κατασκευά%εται �ρησιμ�π�ιώντας μια 
τε�ν�λ�γία κατασκευής ε#αιρετικά μεγάλης ακρί&ειας. Η 
πραγματική αναλ�γία των pixel της υπερ&αίνει τ� 99,99%. 
Αυτ� σημαίνει �τι υπάρ�ει πιθαν�τητα τ� 0,01% των pixel να 
είναι πάντα είτε ενεργ�π�ιημένα είτε απενεργ�π�ιημένα.

Μέγεθ�ς �θ>νης 6.1" (INE-W920R)
8.0" (INE-W928R)

Τύπ�ς LCD Διαφανής τύπ�ς TN LCD
Σύστημα λειτ�υργίας Ενεργ>ς πίνακας TFT
Αριθμ>ς εικ�ν�στ�ι�είων 1.152.000 pcs. (800 × 3 × 480)
Πραγματικ>ς αριθμ>ς εικ�ν�στ�ι�είων

99% ή περισσ>τερα
Σύστημα φωτισμ�ύ LED

Εύρ�ς συντ�νισμ�ύ 87,5 – 108,0 MHz
Απ�τελεσματική 
μ�ν�φωνική ευαισθησία 8,1 dBf (0,7 �V/75 ohm)
Ευαισθησία σίγασης 50 dB 12 dBf (1,1 �V/75 ohm)
Ευαισθησία εναλλακτικ�ύ 
καναλι�ύ 80 dB
Αναλ�γία σήματ�ς πρ�ς 
θ>ρυ�� 65 dB
Στερε�φωνικ>ς 
δια�ωρισμ>ς 35 dB
Αναλ�γία λήψης 2,0 dB

Εύρ�ς συντ�νισμ�ύ 531 – 1.602 kHz
Απ�τελεσματική 
ευαισθησία 25,1 �V/28 dBf

Εύρ�ς συντ�νισμ�ύ 153 – 281 kHz
Ευαισθησία (πρ>τυπ� IEC) 31,6 �V/30 dBf

Απαιτήσεις USB USB 1.1/2.0
Μέγιστη κατανάλωση 
ισ�ύ�ς 1.000 mA
Κλάση USB USB (Αναπαραγωγή απ> τη 

συσκευή)/USB (Κλάση μα"ικής 
απ�θήκευσης)

Σύστημα αρ�είων FAT12/16/32
Απ�κωδικ�π�ίηση MP3 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Απ�κωδικ�π�ίηση WMA Windows Media™ Audio
Απ�κωδικ�π�ίηση AAC Αρ�εί� ".m4a" μ�ρφής AAC-LC
Αριθμ>ς καναλιών 2 κανάλια (Στερε�φωνικά)
Απ>κριση συ�ν>τητας* 5-20.000 Hz (±1 dB)
Συν�λική αρμ�νική 
παραμ>ρφωση 0,008% (στ� 1 kHz)
Δυναμικ> εύρ�ς 95 dB (στ� 1 kHz)
Αναλ�γία σήματ�ς πρ�ς 
θ>ρυ�� 100 dB
Δια�ωρισμ>ς καναλιών 85 dB (στ� 1 kHz)

* Η απ>κριση συ�ν>τητας μπ�ρεί να διαφέρει ανάλ�γα με 
τ� λ�γισμικ> κωδικ�π�ίησης/ρυθμ> bit.

Απ>κριση συ�ν>τητας 5 - 20.000 Hz (±1 dB)
Wow & Flutter (% WRMS) Κάτω απ> τα μετρήσιμα >ρια
Συν�λική αρμ�νική 
παραμ>ρφωση 0,008% (στ� 1 kHz)
Δυναμικ> εύρ�ς 95 dB (στ� 1 kHz)
Δια�ωρισμ>ς καναλιών 85 dB (στ� 1 kHz)
Σύστημα σημάτων NTSC/PAL

�ρι">ντια ανάλυση 500 γραμμές ή περισσ>τερες
Επίπεδ� ε;>δ�υ �ίντε� 1Vp-p (75 ohm)
Αναλ�γία S/N �ίντε� DVD: 60 dB
Αναλ�γία S/N ή��υ 100 dB

Μήκ�ς κύματ�ς DVD: 666 nm
CD: 785 nm

Ισ�ύς λέι"ερ CLASS II

Συ�ν>τητα Υπ�δ��ής GPS 1575,42 ±1 MHz
Ευαισθησία Υπ�δ��ής GPS -130 dB μέγ.

Πρ�διαγραφές 
BLUETOOTH Bluetooth V2.1+EDR
Ισ�ύς ε;>δ�υ +4 dBm μέγ. (Κατηγ�ρία ισ�ύ�ς 2)
Πρ�φίλ HFP (Πρ�φίλ hands-free ) 

OPP (Πρ�φίλ ώθησης 
αντικειμέν�υ)
PBAP (Πρ�φίλ πρ>σ�ασης 
τηλεφωνικ�ύ καταλ>γ�υ)
A2DP (Πρ�φίλ πρ�ηγμένης 
διαν�μής ή��υ)
AVRCP (Πρ�φίλ τηλε�ειρισμ�ύ 
ή��υ/εικ>νας)

Απαιτήσεις ισ�ύ�ς 14,4 V DC
(11–16 V επιτρεπ>μεν�)

Θερμ�κρασία λειτ�υργίας -4°F έως +140°F
(-20°C έως + 60°C)

Μέγιστη έ;�δ�ς ισ�ύ�ς 50 W × 4
Τάση ε;>δ�υ 2.000 mV/10k ohm (INE-W920R)

4.000 mV/10k ohm (INE-W928R)
Βάρ�ς 2,26 kg (INE-W920R)

2,76 kg (INE-W928R)
Επίπεδ� ε;>δ�υ ή��υ (INE-W920R/INE-W928R)

Έ;�δ�ς ή��υ Preout 
(Μπρ�στά, πίσω): 2V/10k ohm (μέγ.)/4V/10k ohm (μέγ.)
Έ;�δ�ς ή��υ Preout 
(Subwoofer): 2V/10k ohm (μέγ.)/4V/10k ohm (μέγ.)
AUX OUT: 1,2V/10k ohm/1,2V/10k ohm

Πλάτ�ς 178 mm / 178 mm
Ύψ�ς 100 mm / 100 mm
Βάθ�ς 164,4 mm / 152,2 mm

Πλάτ�ς 170 mm / 197 mm
Ύψ�ς 95 mm / 124,4 mm
Βάθ�ς 18,5 mm / 30,2 mm
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ΠΡ
Σ
�Η
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ 
ΤΕΛΙΚ
Υ �ΡΗΣΤΗ (Microsoft)

Έ�ετε στην κατ��ή σας μια συσκευή (στ� ε;ής η "ΣΥΣΚΕΥΗ") 
π�υ περιλαμ�άνει λ�γισμικ> π�υ παρέ�εται με άδεια �ρήσης της 
Alpine Electronics, Inc. (συλλ�γικά αναφερ>μενη ως 
"ALPINE"), παρε�>μενη απ> μια συνδεδεμένη επι�είρηση της 
Microsoft Corporation (συλλ�γικά αναφερ>μενη ως "MS"). Αυτά 
τα εγκατεστημένα πρ�ϊ>ντα λ�γισμικ�ύ της MS καθώς και τα 
σ�ετικά μέσα, τ� έντυπ� υλικ> και η "online" ή ηλεκτρ�νική 
τεκμηρίωση (στ� ε;ής "Λ�ΓΙΣΜΙΚ�") πρ�στατεύ�νται απ> τ� 
διεθνές δίκαι� και τις διεθνείς συμ�άσεις περί πνευματικής 
ιδι�κτησίας. Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� παρέ�εται με άδεια �ρήσης και δεν 
πωλείται. Με την επιφύλα;η παντ>ς δικαιώματ�ς.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ�ΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚ�Υ �ΡΗΣΤΗ (ΣΤ� Ε�ΗΣ 
"ΣΥΜΒΑΣΗ"), ΜΗΝ �ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ�. 
ΕΠΙΚ�ΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ALPINE ΓΙΑ ΝΑ 
ΛΑΒΕΤΕ �ΔΗΓΙΕΣ Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡ�ΦΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π�Υ ΔΕΝ �ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡ�ΦΗ Τ�Υ ΤΙΜΗΜΑΤ�Σ. �Π�ΙΑΔΗΠ�ΤΕ �ΡΗΣΗ 
Τ�Υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ�ΜΕΝΗΣ, 
ΜΕΤΑ�Υ ΑΛΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ �ΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠ�Δ��Η ΤΩΝ �ΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ�ΥΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ή ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΥ��Ν ΠΡ�ΗΓ�ΥΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ).

ΕΚ�ΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ Τ
Υ Λ
ΓΙΣΜΙΚ
Υ,
Με την παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ σάς εκ�ωρείται η ε;ής άδεια 
�ρήσης: Μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� μ>ν� με 
τη ΣΥΣΚΕΥΗ.

Λ
ΓΙΣΜΙΚ
 ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚ
 ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.
Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚ� ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. 
Η ALPINE Ε�ΕΙ ΚΑΘ�ΡΙΣΕΙ ΑΝΕ�ΑΡΤΗΤΑ Τ�Ν ΤΡ�Π� 
�ΡΗΣΗΣ Τ�Υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η MS 
Ε�ΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ALPINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΠΑΡΚΩΝ Δ�ΚΙΜΩΝ ΠΡ�ΚΕΙΜΕΝ�Υ ΝΑ ΚΑΘ�ΡΙΣΤΕΙ 
�ΤΙ Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛ� ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡ��ΡΙ^�ΜΕΝΗ �ΡΗΣΗ.

ΔΕΝ ΠΑΡΕ�ΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ Τ
 
Λ
ΓΙΣΜΙΚ
,
Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� παρέ�εται "ΩΣ Ε�ΕΙ" και με >λα τα 
σφάλματα π�υ ενδέ�εται να περιέ�ει. Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ Π�Ι�ΤΗΤΑ, ΑΠ�Δ�ΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡ�ΣΠΑΘΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ�ΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ 
ΠΑΡΕ�ΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΜΠ�ΔΙΣΗΣ �ΡΗΣΗΣ Τ�Υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ Ή ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΠ�ΙΗΣΗΣ Τ�Υ. ΕΑΝ Ε�ΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ�, ΑΥΤΕΣ �Ι 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡ�ΕΡ��ΝΤΑΙ ΑΠ� ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΔΕΣΜΕΥ�ΥΝ ΤΗΝ MS.

CLASS 1
LASER PRODUCT

(Στ� κάτω μέρ�ς της συσκευής)

CAUTION-Laser radiation when open, DO NOT STARE INTO BEAM

(Στ� κάτω μέρ�ς της συσκευής)

ΠΡ`Σ`�Η-Ακτιν�%�λία λέιKερ �ταν είναι αν�ι�τ�,ΜΗΝ Κ`ΙΤΑΤΕ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠ
 ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ KΗΜΙΕΣ.
ΕΚΤ�Σ ΕΑΝ �ΡΙ^ΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΑΠ� Τ� Ν�Μ�, Η MS ΔΕΝ 
ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ �Π�ΙΑΔΗΠ�ΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, 
ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠ�ΜΕΝΗ ^ΗΜΙΑ Π�Υ ΠΡ�ΚΥΠΤΕΙ ΑΠ� 
Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ�. ΑΥΤ�Σ � ΠΕΡΙ�ΡΙΣΜ�Σ ΘΑ 
ΕΦΑΡΜ�^ΕΤΑΙ ΑΚ�ΜΑ ΚΙ ΑΝ ΚΑΠ�Ι� ΜΕΤΡ� ΚΡΙΘΕΙ 
ΩΣ ΑΒΑΣΙΜ�. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ Π�Σ� ΜΕΓΑΛΥΤΕΡ� ΑΠ� ΔΙΑΚ�ΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ Δ�ΛΑΡΙΑ (U.S. $ 250,00).

ΠΕΡΙ
ΡΙΣΜ
Ι Σ�ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΗΓΑΙ
Υ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΗΝ ΑΠ
ΣΥΜΠΙΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠ
ΣΥΝΑΡΜ
Λ
ΓΗΣΗ
Απαγ�ρεύεται η ανακατασκευή πηγαί�υ κώδικα, η 
απ�συμπίληση ή η απ�συναρμ�λ>γηση τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ, 
εκτ>ς εάν και στ� �αθμ> π�υ αυτή η ενέργεια επιτρέπεται ρητά 
απ> την ισ�ύ�υσα ν�μ�θεσία π�υ υπερισ�ύει τ�υ παρ>ντ�ς 
περι�ρισμ�ύ.

ΠΡ
ΣΘΕΤ
 Λ
ΓΙΣΜΙΚ
/ΠΡ
ΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� ενδέ�εται να επιτρέπει στην ALPINE, την MS, 
Microsoft Corporation ή τις συνδεδεμένες με αυτές επι�ειρήσεις 
να παρέ��υν ή να διαθέτ�υν σε εσάς ενημερώσεις τ�υ 
Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ, συμπληρωματικά, πρ>σθετα στ�ι�εία ή στ�ι�εία 
τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ π�υ �ασί"�νται στ� Internet μετά απ> την 
ημερ�μηνία λήψης τ�υ αρ�ικ�ύ αντιγράφ�υ τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ 
("Συμπληρωματικά στ�ι�εία").
• Εάν η ALPINE παρέ�ει ή διαθέτει σε εσάς 

Συμπληρωματικά στ�ι�εία, τα �π�ία δεν συν�δεύ�νται 
απ� �ρ�υς σύμ%ασης άδειας �ρήσης, τ�τε θα 
εφαρμ�K�νται �ι �ρ�ι της παρ�ύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

• Εάν �ι MS, Microsoft Corporation ή �ι συνδεδεμένες 
με αυτές επι�ειρήσεις παρέ��υν ή διαθέτ�υν σε εσάς 
Συμπληρωματικά στ�ι�εία, τα �π�ία δεν 
συν�δεύ�νται απ� �ρ�υς σύμ%ασης άδειας �ρήσης, 
τ�τε θα εφαρμ�K�νται �ι �ρ�ι της παρ�ύσας 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτ�ς εάν �ι MS, Microsoft Corporation ή 
κάπ�ια συνδεδεμένη επι�είρηση π�υ παρέ�ει τα 
Συμπληρωματικά στ�ι�εία είναι δικαι�πάρ���ς αυτών 
των Συμπληρωματικών στ�ι�είων.

• Η ALPINE, η MS, Microsoft Corporation και �ι 
συνδεδεμένες με αυτές επι�ειρήσεις διατηρ�ύν τ� 
δικαίωμα να διακ�ψ�υν �π�ιεσδήπ�τε υπηρεσίες π�υ 
%ασίK�νται στ� Internet τις �π�ίες παρέ��υν ή 
διαθέτ�υν σε εσάς μέσω της �ρήσης τ�υ Λ`ΓΙΣΜΙΚ`Υ.

ΜΕΣΑ ΑΠ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Εάν τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� παρέ�εται απ> την ALPINE σε ;ε�ωριστ> 
μέσ� και φέρει την ετικέτα "Μέσα απ�κατάστασης", έ�ετε τ� 
δικαίωμα �ρήσης τ�υ Μέσ�υ απ�κατάστασης απ�κλειστικά για 
την επαναφ�ρά ή την επανεγκατάσταση τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ π�υ 
εγκαταστάθηκε αρ�ικά στη ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ.
Εάν τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� παρέ�εται απ> την ALPINE ;ε�ωριστά 
απ> τη ΣΥΣΚΕΥΗ, σε ;ε�ωριστ> μέσ� ή με λήψη απ> τ� web ή με 
άλλα μέσα και φέρει την ετικέτα "Μ>ν� για ανα�άθμιση", έ�ετε 
τ� δικαίωμα να εγκαταστήσετε ένα (1) αντίγραφ� αυτ�ύ τ�υ 
Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ στη ΣΥΣΚΕΥΗ ως αντίγραφ� αντικατάστασης 
τ�υ υπάρ��ντ�ς Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ και να τ� �ρησιμ�π�ιήσετε 
σύμφωνα με την παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ, συμπεριλαμ�αν�μένων 
τυ�>ν πρ>σθετων >ρων σύμ�ασης άδειας �ρήσης π�υ 
συν�δεύ�υν τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� ανα�άθμισης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
Με την επιφύλα;η τυ�>ν άλλων δικαιωμάτων, η ALPINE ή η MS 
μπ�ρ�ύν να καταγγείλ�υν την παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ σε 
περίπτωση μη συμμ>ρφωσής σας με τ�υς >ρ�υς και τις 
πρ�ϋπ�θέσεις της παρ�ύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε αυτήν την 
περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε >λα τα αντίγραφα τ�υ 
Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ και >λα τα στ�ι�εία π�υ τ� απ�τελ�ύν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙ
ΚΤΗΣΙΑΣ.
yλα τα δικαιώματα τίτλων και τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδι�κτησίας επί και σε αυτ> τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� 
(συμπεριλαμ�αν�μένων, μετα;ύ άλλων, �π�ιωνδήπ�τε εικ>νων, 
φωτ�γραφιών, κιν�ύμενων σ�εδίων, �ίντε�, ή��υ, μ�υσικής, 
κειμέν�υ και "��ηθητικών εφαρμ�γών" π�υ έ��υν ενσωματωθεί 
στ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ�), στ� έντυπ� υλικ> π�υ τ� συν�δεύει και σε 
τυ�>ν αντίγραφα τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ ανήκ�υν στις επι�ειρήσεις 
MS, Microsoft Corporation, στις συνδεδεμένες με αυτές 
επι�ειρήσεις ή στ�υς πρ�μηθευτές τ�υς. Τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� 
παρέ�εται με άδεια �ρήσης και δεν πωλείται.
Απαγ�ρεύεται η αντιγραφή τ�υ έντυπ�υ υλικ�ύ π�υ συν�δεύει 
τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ�. yλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής 
ιδι�κτησίας επί και στ� περιε�>μεν�, στ� �π�ί� είναι δυνατή η 
πρ>σ�αση μέσω της �ρήσης τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ, ανήκ�υν στ� 
αντίστ�ι�� κάτ��� τ�υ περιε��μέν�υ και ενδέ�εται να 
πρ�στατεύ�νται απ> τ�υς ισ�ύ�ντες ν>μ�υς περί πνευματικών 
δικαιωμάτων ή άλλ�υς ν>μ�υς και συνθήκες περί πνευματικής 
ιδι�κτησίας. Η παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ δεν σας εκ�ωρεί κανένα 
δικαίωμα �ρήσης αυτ�ύ τ�υ περιε��μέν�υ. yλα τα δικαιώματα 
π�υ δεν εκ�ωρ�ύνται ειδικά με �άση την παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ 
διατηρ�ύνται απ> τις MS, Microsoft Corporation, τις 
συνδεδεμένες με αυτές επι�ειρήσεις και τ�υς πρ�μηθευτές τ�υς. 
Η �ρήση �π�ιωνδήπ�τε ηλεκτρ�νικών υπηρεσιών, στις �π�ίες �ι 
�ρήστες τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ ενδέ�εται να απ�κτήσ�υν 
πρ>σ�αση, διέπ�νται απ> τ�υς αντίστ�ι��υς >ρ�υς �ρήσης π�υ 
σ�ετί"�νται με αυτές τις υπηρεσίες. Εάν αυτ> τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� 
περιέ�ει τεκμηρίωση π�υ παρέ�εται μ>ν� σε ηλεκτρ�νική μ�ρφή, 
έ�ετε τ� δικαίωμα να εκτυπώσετε ένα αντίγραφ� αυτής της 
ηλεκτρ�νικής τεκμηρίωσης.

ΕΜΠ
ΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.
Η παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ δεν σας εκ�ωρεί κανένα δικαίωμα 
σ�ετικά με τα εμπ�ρικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών των 
ALPINE, MS, Microsoft Corporation, των συνδεδεμένων με 
αυτές επι�ειρήσεων ή των πρ�μηθευτών τ�υς.

ΥΠ
ΣΤΗΡΙ#Η ΠΡ
Ϊ
ΝΤΩΝ.
Η υπ�στήρι;η πρ�ϊ>ντων για τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� δεν παρέ�εται 
απ> την MS, τη μητρική της επι�είρηση, Microsoft Corporation, 
τις συνδεδεμένες ή τις θυγατρικές τ�υς επι�ειρήσεις. Για την 
υπ�στήρι;η πρ�ϊ>ντων ανατρέ;τε στ�ν τηλεφωνικ> αριθμ> 
υπ�στήρι;ης της ALPINE π�υ παρέ�εται στην τεκμηρίωση της 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Εάν έ�ετε απ�ρίες σ�ετικά με την παρ�ύσα 
ΣΥΜΒΑΣΗ ή εάν θέλετε να επικ�ινωνήσετε με την ALPINE για 
�π�ι�νδήπ�τε άλλ� λ>γ�, ανατρέ;τε στη διεύθυνση π�υ 
παρέ�εται στην τεκμηρίωση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Τ
Υ Λ
ΓΙΣΜΙΚ
Υ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΥΠ
 ΠΕΡΙ
ΡΙΣΜ
ΥΣ.
Έ�ετε τ� δικαίωμα να μετα�ι�άσετε μ>νιμα τα δικαιώματα π�υ 
σας παρέ��νται απ> την παρ�ύσα ΣΥΜΒΑΣΗ μ>ν� σε 
περίπτωση μ>νιμης πώλησης ή μετα�ί�ασης τ�υ πρ�ϊ>ντ�ς και 
μ>ν� εάν � αντισυμ�αλλ>μεν�ς απ�δέ�εται τ�υς >ρ�υς της 
παρ�ύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εάν τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� είναι πρ�ϊ>ν 
ανα�άθμισης, �π�ιαδήπ�τε μετα�ί�αση συμπεριλαμ�άνει >λες 
τις πρ�ηγ�ύμενες εκδ>σεις τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ.

ΠΕΡΙ
ΡΙΣΜ
Σ Ε#ΑΓΩΓΩΝ.
Αναγνωρί"ετε >τι τ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ� κατασκευά"εται στις 
Ηνωμένες Π�λιτείες. Με την παρ�ύσα συμφωνείτε να τηρείτε 
>λ�υς τ�υς ισ�ύ�ντες διεθνείς και εθνικ�ύς ν�μ�ύς π�υ 
εφαρμ>"�νται στ� Λ�ΓΙΣΜΙΚ�, συμπεριλαμ�αν�μένων των 
καν�νισμών U.S. Export Administration Regulations (Καν�νισμ�ί 
Δια�είρισης Ε;αγωγών των Η.Π.Α) καθώς και των περι�ρισμών 
τελικ�ύ �ρήστη, τελικής �ρήσης και των περι�ρισμών της �ώρας 
πρ��ρισμ�ύ π�υ έ��υν θεσπιστεί απ> τις Ηνωμένες Π�λιτείες και 
άλλες κυ�ερνήσεις. Για περαιτέρω πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με την 
ε;αγωγή τ�υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ, ανατρέ;τε στ�ν δικτυακ> τ>π� 
http://www.microsoft.com/exporting/
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ 
ΤΕΛΙΚ
Υ �ΡΗΣΤΗ (NAVTEQ)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡ�ΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ 
ΤΕΛΙΚ�Υ �ΡΗΣΤΗ ΠΡ�ΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠ� ΤΗ �ΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔ�ΜΕΝΩΝ ΤΗΣ NAVTEQ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ Τ
 �ΡΗΣΤΗ
Η ΠΑΡ�ΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ - ΚΑΙ 
��Ι ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΑ�Υ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
NAVTEQ B.V. ΓΙΑ Τ� ΑΝΤΙΓΡΑΦ� ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔ�ΜΕΝΩΝ �ΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛ�ΗΓΗΣΗ ΤΗΣ NAVTEQ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ�ΜΕΝ�Υ Τ�Υ Σ�ΕΤΙΚ�Υ Λ�ΓΙΣΜΙΚ�Υ 
ΥΠ�Λ�ΓΙΣΤΗ, ΤΩΝ Σ�ΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΕ�ΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Π�Υ 
ΔΗΜ�ΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠ� ΤΗΝ NAVTEQ (ΣΥΛΛ�ΓΙΚΑ 
ΑΝΑΦΕΡ�ΜΕΝΗ ΩΣ "Η ΒΑΣΗ ΔΕΔ�ΜΕΝΩΝ"). ΜΕ ΤΗ 
�ΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔ�ΜΕΝΩΝ ΑΠ�ΔΕ�ΕΣΤΕ ΚΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ �Λ�ΥΣ Τ�ΥΣ �Ρ�ΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡ�ΫΠ�ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ�ΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
�ΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚ�Υ �ΡΗΣΤΗ (ΣΤ� Ε�ΗΣ ΑΝΑΦΕΡ�ΜΕΝΗ 
ΩΣ "ΣΥΜΒΑΣΗ"). ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ Τ�ΥΣ 
�Ρ�ΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡ�ΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΑΜΕΣΑ 
ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔ�ΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Π�Υ ΤΗ ΣΥΝ�ΔΕΥ�ΥΝ ΣΤ�Ν ΠΡ�ΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡ�ΦΗ Τ�Υ ΤΙΜΗΜΑΤ�Σ.

ΚΥΡΙ
ΤΗΤΑ
Η Βάση δεδ�μένων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα λ�ιπά 
δικαιώματα πνευματικής ιδι�κτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα 
π�υ αναφέρ�νται στην παρ�ύσα ανήκ�υν στην NAVTEQ ή στ�υς 
δικαι�παρ>��υς της. Η κυρι>τητα τ�υ μέσ�υ στ� �π�ί� �ρίσκεται 
η Βάση δεδ�μένων παρακρατείται απ> την NAVTEQ ή/και τ�ν 
πρ�μηθευτή σας μέ�ρι να κατα�άλετε πλήρως �π�ι�δήπ�τε π�σ> 
π�υ �φείλετε στην NAVTEQ ή/και τ�ν πρ�μηθευτή σας δυνάμει 
της παρ�ύσας Σύμ�ασης ή παρ>μ�ιων συμ�άσεων, δυνάμει των 
�π�ίων παρασ�έθηκαν τα αγαθά σε εσάς.

ΕΚ�ΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ
Η NAVTEQ σάς εκ�ωρεί μια μη απ�κλειστική άδεια �ρήσης της 
Βάσης δεδ�μένων για πρ�σωπική σας �ρήση ή, εφ>σ�ν 
εφαρμ>"εται, για �ρήση στις εσωτερικές διαδικασίες της 
επι�είρησής σας. Η παρ�ύσα άδεια �ρήσης δεν περιλαμ�άνει τ� 
δικαίωμα εκ�ώρησης αδειών �ρήσης σε τρίτ�υς.

ΠΕΡΙ
ΡΙΣΜ
Ι �ΡΗΣΗΣ
Η Βάση δεδ�μένων περι�ρί"εται για �ρήση στ� συγκεκριμέν� 
σύστημα για τ� �π�ί� δημι�υργήθηκε. Εκτ>ς και στ� �αθμ> π�υ 
επιτρέπεται ρητά απ> υπ��ρεωτικές διατά;εις ν>μων (π.�. εθνικών 
ν>μων π�υ �ασί"�νται στην Ευρωπαϊκή �δηγία για την πρ�στασία 
τ�υ λ�γισμικ�ύ (91/250) και την �δηγία για την πρ�στασία των 
�άσεων δεδ�μένων (96/9)), απαγ�ρεύεται η ε;αγωγή ή η 
επανα�ρησιμ�π�ίηση �υσιωδών τμημάτων των περιε��μένων της 
Βάσης δεδ�μένων καθώς και η αναπαραγωγή, αντιγραφή, 
τρ�π�π�ίηση, διασκευή, μετάφραση, απ�συναρμ�λ>γηση, 
απ�συμπίληση, ανακατασκευή πηγαί�υ κώδικα �π�ι�υδήπ�τε 
τμήματ�ς της Βάσης δεδ�μένων. Εάν θέλετε να λά�ετε 
πληρ�φ�ρίες για τη διαλειτ�υργικ>τητα, >πως αυτή �ρί"εται στην 
(εθνική ν�μ�θεσία π�υ �ασί"εται στην) Ευρωπαϊκή �δηγία για την 
πρ�στασία τ�υ λ�γισμικ�ύ, πρέπει να παράσ�ετε στην NAVTEQ 
εύλ�γες δυνατ>τητες πρ�κειμέν�υ να σας παρα�ωρήσει τις εν λ>γω 
πληρ�φ�ρίες με εύλ�γ�υς >ρ�υς, συμπεριλαμ�αν�μένων των 
δαπανών, π�υ θα καθ�ριστ�ύν απ> την NAVTEQ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ �ΡΗΣΗΣ 
Απαγ�ρεύεται η μετα�ί�αση της Βάσης δεδ�μένων σε τρίτ�υς, 
εκτ>ς εάν είναι εγκατεστημένη στ� σύστημα για τ� �π�ί� 
δημι�υργήθηκε ή εφ>σ�ν δεν διατηρήσετε κανένα αντίγραφ� της 
Βάσης δεδ�μένων και με την πρ�ϋπ>θεση >τι � διάδ���ς 
απ�δέ�εται >λ�υς τ�υς >ρ�υς και τις πρ�ϋπ�θέσεις της παρ�ύσας 
Σύμ�ασης και τ� επι�ε�αιώνει γραπτώς στην NAVTEQ. Τα 
σύν�λα π�λλαπλών δίσκων δύνανται να μετα�ι�αστ�ύν ή να 
πωληθ�ύν μ>ν� ως πλήρη σύν�λα, >πως αυτά παρασ�έθηκαν απ> 
την NAVTEQ και >�ι ως υπ�σύν�λα αυτών.

ΠΕΡΙ
ΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η NAVTEQ εγγυάται >τι, εφ>σ�ν τηρηθ�ύν �ι πρ�ειδ�π�ιήσεις 
π�υ �ρί"�νται παρακάτω και για �ρ�νική περί�δ� 12 μηνών μετά 
απ> την απ>κτηση τ�υ αντιγράφ�υ της Βάσης δεδ�μένων, η 
Βάση δεδ�μένων θα λειτ�υργεί ως πρ�ς τ� �υσιώδες μέρ�ς της 
σύμφωνα με τα Κριτήρια ακρί�ειας και πληρ>τητας της 
NAVTEQ, >πως αυτά �ρί"�νται κατά την ημερ�μηνία 
απ>κτησης της Βάσης δεδ�μένων. Αυτά τα κριτήρια διατίθενται 
απ> την NAVTEQ κατ>πιν αίτησής σας. Εάν η Βάση δεδ�μένων 
δεν λειτ�υργεί σύμφωνα με την παρ�ύσα περι�ρισμένη εγγύηση, 
η NAVTEQ θα κατα�άλει εύλ�γες πρ�σπάθειες για τη δι>ρθωση 
ή την αντικατάσταση τ�υ μη συμ�ατ�ύ αντιγράφ�υ της Βάσης 
δεδ�μένων. Εάν αυτές �ι πρ�σπάθειες δεν �δηγήσ�υν στην 
επιθυμητή απ>δ�ση της Βάσης δεδ�μένων, >πως αυτή �ρί"εται 
απ> τις παρ�ύσες εγγυήσεις, θα έ�ετε επιλεκτικά είτε τ� 
δικαίωμα λήψης εύλ�γης επιστρ�φής τ�υ τιμήματ�ς π�υ 
κατα�άλατε για τη Βάση δεδ�μένων είτε τ� δικαίωμα ανάκλησης 
της παρ�ύσας Σύμ�ασης. Η ευθύνη της NAVTEQ θα εκτείνεται 
μέ�ρι την παραπάνω ενέργεια, η �π�ία θα απ�τελεί και τ� 
απ�κλειστικ> δι�ρθωτικ> μέτρ� π�υ σας παρέ�εται έναντι της 
NAVTEQ. Εκτ>ς εάν πρ��λέπεται ρητώς στην παρ�ύσα εν>τητα, 
η NAVTEQ δεν φέρει ευθύνη και δεν παρέ�ει καμία εγγύηση για 
τη �ρήση των απ�τελεσμάτων π�υ πρ�κύπτ�υν απ> τη �ρήση της 
Βάσης δεδ�μένων >σ�ν αφ�ρά την �ρθ>τητα, την ακρί�εια, την 
α;ι�πιστία ή άλλες ιδι>τητες αυτών. Η NAVTEQ δεν παρέ�ει 
εγγύηση για την παρ�ύσα και τη μελλ�ντική έλλειψη σφαλμάτων 
της Βάσης δεδ�μένων. Καμία πρ�φ�ρική ή γραπτή πληρ�φ�ρία 
ή συμ��υλή π�υ παρέ�εται απ> την NAVTEQ, τ�ν πρ�μηθευτή 
σας ή �π�ι�δήπ�τε άλλ� άτ�μ� δεν θα θεωρείται εγγύηση �ύτε 
θα αυ;άνει με �π�ι�νδήπ�τε τρ>π� τ� πεδί� εφαρμ�γής της ως 
άνω αναφερ>μενης περι�ρισμένης εγγύησης. Η περι�ρισμένη 
εγγύηση π�υ �ρί"εται στην παρ�ύσα Σύμ�αση δεν επηρεά"ει 
�ύτε θίγει τυ�>ν δικαιώματα π�υ �ρί"�νται απ> τ� ν>μ� και τα 
�π�ία ενδέ�εται να έ�ετε δυνάμει της ν>μιμης εγγύησης σε 
περίπτωση κρυφών ελαττωμάτων.
Εάν δεν απ�κτήσατε τη Βάση δεδ�μένων απευθείας απ> την 
NAVTEQ, παράλληλα με τα δικαιώματα π�υ σας έ��υν 
εκ�ωρηθεί απ> την NAVTEQ με την παρ�ύσα, ενδέ�εται να 
έ�ετε ν>μιμα δικαιώματα έναντι τ�υ ατ>μ�υ π�υ σας πρ�μήθευσε 
τη Βάση δεδ�μένων σύμφωνα με τ� δίκαι� τ�υ κράτ�υς στη 
δικαι�δ�σία τ�υ �π�ί�υ υπάγεστε. Η παραπάνω εγγύηση της 
NAVTEQ δεν θα επηρεά"ει αυτά τα ν>μιμα δικαιώματά σας, τα 
�π�ία μπ�ρείτε να διεκδικήσετε παράλληλα με τα δικαιώματα 
π�υ σας εκ�ωρήθηκαν δυνάμει της παρ�ύσας εγγύησης.

ΠΕΡΙ
ΡΙΣΜ
Σ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στ� τίμημα της Βάσης δεδ�μένων δεν περιλαμ�άνεται καμία 
ανταμ�ι�ή για ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση παρεπ>μενων, 
έμμεσων ή μη περι�ρι">μενων άμεσων "ημιών, �ι �π�ίες 
ενδέ�εται να πρ�κύψ�υν απ> τη �ρήση της Βάσης δεδ�μένων. 
Αντιστ�ί�ως, σε καμία περίπτωση η NAVTEQ δεν φέρει ευθύνη 
για τυ�>ν παρεπ>μενες ή έμμεσες "ημίες, συμπεριλαμ�αν�μένων, 
μετα;ύ άλλων, των διαφυγ>ντων κερδών, της απώλειας 
δεδ�μένων ή της αδυναμίας �ρήσης π�υ πρ�καλ�ύνται απ> εσάς 
ή �π�ι�δήπ�τε τρίτ� μέρ�ς και απ�ρρέ�υν απ> τη �ρήση της 
Βάσης δεδ�μένων, είτε πρ>κειται για ενδ�συμ�ατική, είτε 
αδικ�πρακτική είτε ευθύνη απ�ρρέ�υσα εκ της εγγύησης, ακ>μα 
κι αν η NAVTEQ έ�ει ενημερωθεί σ�ετικά με την πιθαν>τητα 
τέτ�ιων "ημιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της NAVTEQ για 
άμεσες "ημίες δεν θα εκτείνεται πέραν τ�υ τιμήματ�ς τ�υ 
αντιγράφ�υ της Βάσης δεδ�μένων.
Η ΠΕΡΙ�ΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ � ΠΕΡΙ�ΡΙΣΜ�Σ ΤΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, �ΠΩΣ ΑΥΤΑ �ΡΙ^�ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ�ΥΣΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑ^�ΥΝ �ΥΤΕ ΘΙΓ�ΥΝ ΤΑ 
Ν�ΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΕΑΝ Ε�ΕΤΕ ΑΠ�ΚΤΗΣΕΙ 
ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔ�ΜΕΝΩΝ ΕΚΤ�Σ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙ�ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ�ΤΗΤΑΣ.
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ΠΡ
ΕΙΔ
Π
ΙΗΣΕΙΣ
Η Βάση δεδ�μένων ενδέ�εται να περιέ�ει ανακρι�είς ή ατελείς 
πληρ�φ�ρίες λ>γω της παρ>δ�υ τ�υ �ρ>ν�υ, της αλλαγής των 
καταστάσεων, των πηγών π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκαν και της φύσης 
της συλλ�γής περιεκτικών γεωγραφικών δεδ�μένων, γεγ�ν>τα τα 
�π�ία ενδέ�εται να �δηγήσ�υν σε λανθασμένα απ�τελέσματα. Η 
Βάση δεδ�μένων δεν περιλαμ�άνει �ύτε αντιπρ�σωπεύει 
πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με - μετα;ύ άλλων - την ασφάλεια των 
συν�ικιών, την επι��λή των ν>μων, την παρ��ή ��ήθειας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την εκτέλεση έργων, τ� κλείσιμ� 
�δών ή λωρίδων κυκλ�φ�ρίας, τα >ρια για τα ��ήματα ή τα >ρια 
τα�ύτητας, την κλίση των �δών, τ� ύψ�ς των γεφυρών, τα >ρια 
�άρ�υς ή άλλα >ρια, την κατάσταση των �δών ή τις συνθήκες 
κυκλ�φ�ρίας, ειδικά συμ�άντα, την κυκλ�φ�ριακή συμφ>ρηση ή 
τη �ρ�νική διάρκεια της διαδρ�μής.

ΕΦΑΡΜ
ΣΤΕ
 ΔΙΚΑΙ

Η παρ�ύσα Σύμ�αση διέπεται απ> τ� δίκαι� τ�υ κράτ�υς 
διαμ�νής σας κατά την ημερ�μηνία απ>κτησης της Βάσης 
δεδ�μένων. Εάν τη στιγμή της απ>κτησης διαμένετε εκτ>ς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελ�ετίας, θα εφαρμ>"εται τ� δίκαι� 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελ�ετίας, ανάλ�γα με τ�ν τ>π�, 
>π�υ αγ�ράσατε τη Βάση δεδ�μένων. Σε >λες τις άλλες 
περιπτώσεις ή εάν δεν μπ�ρεί να πρ�σδι�ριστεί η δικαι�δ�σία 
στ� κράτ�ς στ� �π�ί� απ�κτήσατε τη Βάση δεδ�μένων, θα ισ�ύει 
τ� δίκαι� των Κάτω �ωρών. Τα δικαστήρια τ�υ τ>π�υ διαμ�νής 
σας τη στιγμή απ>κτησης της Βάσης δεδ�μένων είναι αρμ>δια 
για την επίλυση κάθε διαφ�ράς π�υ απ�ρρέει ή σ�ετί"εται με την 
παρ�ύσα Σύμ�αση, με επιφύλα;η των δικαιωμάτων της 
NAVTEQ να εγείρει α;ιώσεις στ�ν τ>π� διαμ�νής σας τη 
δεδ�μένη στιγμή.
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Εγκατάσταση και συνδέσεις
Πριν απ� την εγκατάσταση ή τη σύνδεση της μ�νάδας, 
δια@άστε τα παρακάτω, καθώς και τις σελίδες απ� 
σελίδες 8 έως και 13 τ�υ εγ�ειριδί�υ αυτ�ύ, πλήρως και 
πρ�σεκτικά για τη σωστή �ρήση.

Πρ�ειδ�π�ίηση
ΚΑΝΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
Απ�τυ�ία σωστής συνδεσμ�λ�γίας μπ�ρεί να πρ�καλέσει 
πυρκαγιά ή καταστρ�φή υλικ�ύ.

�ΡΗΣΗ Μ
Ν
 ΣΕ 
�ΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΓΕΙΩΣΗ 12 VOLT.
(Συμ��υλευθείτε την αντιπρ�σωπεία εάν δεν είστε �έ�αι�ι.) Σε 
διαφ�ρετική περίπτωση υπάρ�ει κίνδυν�ς πυρκαγιάς, κ.λπ.

ΠΡΙΝ ΑΠ
 ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜ
Λ
ΓΙΑ, ΑΠ
ΣΥΝΔΕΣΤΕ 
Τ
 ΚΑΛΩΔΙ
 ΑΠ
 Τ
Ν ΑΡΝΗΤΙΚ
 Π
Λ
 ΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση μπ�ρεί να πρ�κληθεί ηλεκτρ�πλη;ία 
ή τραυματισμ>ς απ> ηλεκτρικ> �ρα�υκύκλωμα.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤ
ΥΝ 
ΣΤΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τακτ�π�ιήστε την καλωδίωση σύμφωνα με τ� εγ�ειρίδι� για 
να απ�τρέψετε τις παρεμπ�δίσεις κατά �δήγηση. Τα 
καλώδια π�υ εμπ�δί"�υν ή κρέμ�νται σε θέσεις >πως τ� 
τιμ>νι, μ��λ>ς τα�υτήτων, πετάλια φρένων, κλπ. μπ�ρ�ύν να 
είναι ε;αιρετικά επικίνδυνα.

ΜΗΝ ΕΠΙ�ΕΙΡΕΙΤΕ ΠΑΡΕΜΒ
ΛΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
Π�τέ να μην αφαιρείτε τη μ>νωση καλωδίων για να δώσετε 
ρεύμα σε άλλες συσκευές. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
υπερ�είτε τη �ωρητικ>τητα μεταφερ>μεν�υ ρεύματ�ς τ�υ 
σύρματ�ς και θα πρ�καλέσετε πυρκαγιά ή ηλεκτρ�πλη;ία.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡ
ΚΑΛΕΙΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ Ή 
ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΤΑΝ ΑΝ
ΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ.
yταν αν�ίγετε τρύπες στ� σασί για την εγκατάσταση, να 
παίρνετε πρ�φυλά;εις έτσι ώστε να μην έρ�εστε σε επαφή, 
πρ�καλείτε �λά�η ή εμπ�δί"ετε σωλήνες, γραμμές τρ�φ�δ�σίας 
με καύσιμ�, δε;αμενές ή ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αν δεν 
πάρετε τέτ�ιες πρ�φυλά;εις μπ�ρεί να πρ�καλέσετε πυρκαγιά.

ΝΑ ΜΗΝ �ΡΗΣΙΜ
Π
ΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ Ή ΤΑ 
ΠΑ#ΙΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Ή 
Τ
Υ ΤΙΜ
ΝΙ
Υ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.
Π�τέ δεν πρέπει να �ρησιμ�π�ι�ύνται �ι �ίδες ή τα πα;ιμάδια 
των συστημάτων των φρένων ή τ�υ τιμ�νι�ύ (ή �π�ι�υδήπ�τε 
άλλ�υ συστήματ�ς σ�ετικ�ύ με την ασφάλεια), ή �ι δε;αμενές 
για εγκαταστάσεις ή συνδέσεις γείωσης. Η �ρήση των μερών 
αυτών μπ�ρεί να καταστήσει αδύνατ� τ�ν έλεγ�� τ�υ 
��ήματ�ς και να πρ�καλέσει πυρκαγιά, κλπ.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΩΣ 
ΠΑ#ΙΜΑΔΙΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΑΠΡ
ΣΙΤΑ ΑΠ
 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Η κατάπ�ση τ�υς μπ�ρεί να �δηγήσει σε σ��αρ> τραυματισμ>. 
Σε τέτ�ια περίπτωση, συμ��υλευθείτε έναν παθ�λ>γ� αμέσως.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΣΕ ΜΕΡΗ Π
Υ ΜΠ
ΡΕΙ 
ΝΑ ΔΥΣΚ
ΛΕΥ
ΥΝ Τ
 
ΔΗΓΗΜΑ, 
ΠΩΣ Τ
 
ΤΙΜ
ΝΙ Ή Τ
 ΛΕΒΙΕ ΤΑ�ΥΤΗΤΩΝ.
Σε περίπτωση π�υ τ� κάνετε μπ�ρεί να μειώσετε τ� πρ>σθι� 
πεδί� >ρασης ή να δυσκ�λέψετε τις κινήσεις, κλπ. με 
απ�τέλεσμα την πρ>κληση ατυ�ήματ�ς.

Πρ�σ��ή
Η ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝ
ΝΤΑΙ ΑΠ
 ΕΙΔΙΚ
ΥΣ.
Η καλωδίωση και η εγκατάσταση αυτής της μ�νάδας απαιτ�ύν 
ειδικές τε�νικές ικαν>τητες και εμπειρία. Για την ασφάλεια σας, 
να συμ��υλεύεστε πάντα τ�ν αντιπρ>σωπ� απ> >π�υ 
αγ�ράσατε αυτ> τ� πρ�ϊ>ν για την εκτέλεση της εργασίας.

�ΡΗΣΙΜ
Π
ΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
�ρησιμ�π�ιείτε μ>ν� τα ενδεδειγμένα ανταλλακτικά. Η �ρήση 
μη ενδεδειγμένων ανταλλακτικών μπ�ρεί να πρ�καλέσει 
εσωτερική �λά�η της μ�νάδας ή να απ�τρέψει την σωστή 
τ�π�θέτηση. Αυτ> μπ�ρεί να �δηγήσει σε �αλάρωση των 
ανταλλακτικών με συνέπεια κίνδυν� ή �λά�η τ�υ πρ�ϊ>ντ�ς.

ΤΑΚΤ
Π
ΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠ
ΦΕΥΓ
ΝΤΑΣ 
ΠΤΥ�ΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΚ
ΠΕΣ ΑΠ
 ΑΙ�ΜΗΡΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τ�π�θετήστε τα καλώδια και την καλωδίωση μακριά απ> 
κιν�ύμενα μέρη (>πως ράγες καθισμάτων) ή αι�μηρές ή 
κ�φτερά αντικείμενα. Αυτ> απ�τρέπει τις πτυ�ώσεις και τις 
�λά�ες της καλωδίωσης. Εάν η καλωδίωση περνά μέσα απ> μια 
τρύπα σε μέταλλ�, �ρησιμ�π�ιήστε ένα λάστι�� για να μην κ�πεί 
η μ>νωση τ�υ καλωδί�υ απ> τα μεταλλικά �είλη της τρύπας.

ΜΗΝ EΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ Π
ΛΛΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ Ή ΣΚ
ΝΗ.
Απ�φύγετε την εγκατάσταση της μ�νάδας σε θέσεις με π�λλή 
υγρασία ή σκ>νη. Η υγρασία ή η σκ>νη π�υ διαπερν�ύν την 
μ�νάδα μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν �λά�η τ�υ πρ�ϊ>ντ�ς.

Πρ�φυλά/εις
• Βε�αιωθείτε >τι έ�ετε απ�συνδέσει τ� καλώδι� απ> τ�ν αρνητικ> 

(–) π>λ� της μπαταρίας πριν απ> την εγκατάσταση τ�υ 
INE-W920R/INE-W928R. Αυτ> θα ελαττώσει τις πιθαν>τητες 
πρ>κλησης �λά�ης στη μ�νάδα σε περίπτωση �ρα�υκυκλώματ�ς.

• Βε�αιώστε >τι �ι συνδέσεις των ακρ�δεκτών με τ�υς �ρωματικ�ύς 
κωδικ�ύς γίν�νται σύμφωνα με τ� διάγραμμα. Λανθασμένες 
ηλεκτρικές συνδέσεις μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν δυσλειτ�υργία της 
συσκευής ή καταστρ�φή τ�υ ηλεκτρικ�ύ συστήματ�ς τ�υ ��ήματ�ς.

• yταν κάνετε συνδέσεις στ� ηλεκτρικ> σύστημα τ�υ ��ήματ�ς, 
να πρ�σέ�ετε τα εργ�στασιακά εγκατεστημένα μέρη (π.�. 
ενσωματωμέν�ς υπ�λ�γιστής). Να μην κάνετε συνδέσεις στ�υς 
ακρ�δέκτες των μερών αυτών για να τρ�φ�δ�τήσετε τη μ�νάδα 
αυτή. yταν συνδέετε τ� INE-W920R/INE-W928R στ� κι�ώτι� 
ασφαλειών, �ε�αιωθείτε >τι η ασφάλεια για τ� πρ��ρι">μεν� 
κύκλωμα τ�υ INE-W920R/INE-W928R επιτρέπει την 
κατάλληλη π�σ>τητα ρεύματ�ς. Σε αντίθετη περίπτωση μπ�ρεί 
να πρ�κληθεί �λά�η στη συσκευή και /ή στ� >�ημα. Αν δεν 
είστε �έ�αι�ι, συμ��υλευθείτε τ�ν αντιπρ>σωπ� της Alpine.

• Τ� INE-W920R/INE-W928R �ρησιμ�π�ιεί θηλυκές υπ�δ��ές 
τύπ�υ RCA για σύνδεση με άλλες μ�νάδες (π.�. ενισ�υτές) π�υ 
έ��υν συνδετήρες RCA. Πιθαν>ν να �ρειαστείτε ένα 
μετατρ�πέα για να συνδέσετε άλλες μ�νάδες. Αν είναι έτσι, 
συμ��υλευτείτε τ�ν ε;�υσι�δ�τημέν� αντιπρ>σωπ� της Alpine.

• Συνδέστε τα αρνητικά (–) �ύσματα των η�είων στ�υς αρνητικ�ύς 
(–) ακρ�δέκτες των η�είων. Μη συνδέετε π�τέ τ� αριστερ> και τ� 
δε;ί καλώδι� η�εί�υ μετα;ύ τ�υς ή με τ� σώμα τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

• Η �θ>νη πρέπει να είναι εντελώς συμπτυγμένη στ� περί�λημα κατά 
την εγκατάσταση. Αν >�ι, ενδέ�εται να σημειωθ�ύν πρ��λήματα.

• yταν εγκαθιστάτε σε αυτ�κίνητα, �ε�αιωθείτε >τι η �θ>νη μπ�ρεί 
να αν�ί;ει/κλείσει �ωρίς να έρθει σε επαφή με τ� μ��λ> τα�υτήτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚ,
Καταγράψτε τ�ν αύ;�ντα αριθμ> της μ�νάδας σας στ� �ώρ� π�υ 
διατίθεται παρακάτω και κρατήστε τ�ν ως μ>νιμ� αρ�εί�. � αύ;ων 
αριθμ>ς τ�υ πλαισί�υ �ρίσκεται στ� κάτω μέρ�ς της μ�νάδας.

ΑΥ�ΩΝ ΑΡΙΘΜ�Σ:
ΗΜΕΡ�ΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΤΕ�ΝΙΚ�Σ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ�ΡΑΣ:
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Εγκατάσταση

Πρ�σ��ή αναφ�ρικά με την τ�π�θεσία εγκατάστασης

1 Πριν απ� την εγκατάσταση, @ε@αιωθείτε �τι τ� 
άν�ιγμα και τ� κλείσιμ� της �θ�νης δεν θα 
εμπλέκ�νται με την λειτ�υργία τ�υ μ��λ�ύ 
τα�υτήτων. (Μ�ν� για τ� INE-W928R)

2 Γωνία εγκατάστασης 
Εγκαταστήστε σε γωνία μετα/ύ �ριQ�ντί�υ και 30°. 
Σημειώστε �τι η εγκατάσταση σε μια γωνία έ/ω απ� 
αυτ� τ� εύρ�ς θα έ�ει ως απ�τέλεσμα την απώλεια 
της απ�δ�σης και ενδε��μένως @λά@ες.

3 Στερεώστε την κεραία GPS μέσα στ� ��ημα.
1 Καθαρίστε τη θέση στερέωσης.
2 Τ�π�θετήστε τ� πλαίσι� στερέωσης της κεραίας 

GPS.
3 Στερεώστε την κεραία GPS.

• Στερεώστε την κεραία GPS στην επίπεδη επιφάνεια τ�υ 
ταμπλ� ή της ετα%έρας.

• �ρισμέν�ι τύπ�ι γυαλι�ύ θερμικής ανάκλασης ή 
απ�ρρ�φησης της θερμ�τητας ενδέ�εται να 
δημι�υργήσ�υν παρεμ&�λές σε ραδι�κύματα υψηλής 
συ�ν�τητας. Αν η λήψη είναι κακή ενώ η κεραία είναι 
εγκατεστημένη στ� εσωτερικ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ, 
δ�κιμάστε να εγκαταστήσετε την κεραία στ� ε#ωτερικ� 
τ�υ.

• Βε&αιωθείτε �τι η κεραία GPS δεν καλύπτεται (δεν 
παρεμπ�δί%εται) απ� μεταλλικές επιφάνειες ή 
αντικείμενα.

�ρήστες τ�υ INE-W928R
Για να εγκαταστήσετε τ� INE-W928R, ανατρέ/τε στ� 
εγ�ειρίδι� τ� �π�ί� περιλαμ@άνεται στ� κιτ 
εγκατάστασης π�υ πωλείται /ε�ωριστά για κάθε τύπ� 
αυτ�κινήτ�υ.

Πρ�σ��ή
Μην μπλ�κάρετε τ�ν ανεμιστήρα ή την ψήκτρα της 
μ�νάδας, γιατί παρεμπ�δίKεται η κυκλ�φ�ρία τ�υ 
αέρα. Αν μπλ�καριστ�ύν, ενδέ�εται να 
συσσωρευτεί θερμ�τητα μέσα στη συσκευή και να 
πρ�κληθεί πυρκαγιά.

Τρύπα ε/αερισμ�ύ

Πίσω �ψη της μ�νάδας

Ψύκτρα

<παράδειγμα>

Κιν�ύμενη 
θ�νη

0 -30°

Πλαίσι� στερέωσης κεραίας

Κεραία GPS
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4 Τ�π�θέτηση τ�υ μικρ�φών�υ.
Για την ασφαλή �ρήση, &ε&αιωθείτε για τα ε#ής:
• η θέση είναι σταθερή και σφιγμένη.
• η �ρατ�τητα και �ι �ειρισμ�ί τ�υ �δηγ�ύ δεν 

παρεμπ�δί%�νται.
• τ� μικρ�φων� &ρίσκεται σε σημεί� π�υ επιτρέπει την 

εύκ�λη καταγραφή της φωνής τ�υ �δηγ�ύ (στ� σκιάδι� 
κλπ.).

Yταν μιλάτε στ� μικρ�φων�, δεν θα πρέπει να αλλάKετε 
στάση �δήγησης. Αυτ� μπ�ρεί να πρ�καλέσει 
απ�σπαση της πρ�σ��ής, τρα%ώντας την πρ�σ��ή σας 
μακριά απ� την ασφαλή �δήγηση τ�υ ��ήματ�ς σας. 
Ε(ετάστε πρ�σεκτικά την κατεύθυνση και την 
απ�σταση, �ταν τ�π�θετείτε τ� μικρ�φων�. 
Επι%ε%αιώστε �τι η φωνή τ�υ �δηγ�ύ φτάνει εύκ�λα 
στ� μικρ�φων� απ� την επιλεγμένη θέση.

Για τ� INE-W920R

5 Αφαιρέσετε τ� κάλυμμα στερέωσης απ� την κύρια 
μ�νάδα (@λ. "Αφαίρεση" στη σελίδα 96).

Γλιστρήστε τη μ�νάδα μέσα στ� κάλυμμα στερέωσης 
και ασφαλίστε την.

*1 Αν τ� εγκατεστημέν� κάλυμμα στερέωσης είναι �αλαρ� μέσα 
στ� ταμπλ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ, μπ�ρείτε να δι�ρθώσετε τ� 
πρ�&λημα λυγί%�ντας λίγ� τις πλάκες πίεσης.

*2 Είναι δυνατή η τ�π�θέτηση της πλάκας πρ�σ�ψης π�υ 
παρέ�εται.

6 Αν τ� ��ημά σας διαθέτει τ� Υπ�στήριγμα, 
στερεώστε τ� μακρύ ε/αγωνικ� μπ�υλ�νι στ�ν πίσω 
πίνακα τ�υ INE-W920R και φ�ρέστε τ�υ την 
ελαστική τάπα. Αν τ� ��ημά σας δεν διαθέτει τ� 
Υπ�στήριγμα Στερέωσης, ενισ�ύστε την κεντρική 
μ�νάδα με την μεταλλική ταινία στερέωσης (δεν 
παρέ�εται). Ασφαλίστε τ�ν ακρ�δέκτη γείωσης της 
μ�νάδας σε ένα καθαρ� μεταλλικ� σημεί� 
�ρησιμ�π�ιώντας μια @ίδα (*1) π�υ είναι ήδη 
πρ�σαρτημένη στ� σασί τ�υ ��ήματ�ς. Συνδέστε 
�λ�υς τ�υς ακρ�δέκτες τ�υ INE-W920R σύμφωνα 
με τις λεπτ�μέρειες π�υ περιγράφ�νται στην 
εν�τητα ΣΥΝΔΕΣΗ.

• Για τη &ίδα με τ� σημάδι "*2", �ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλληλη 
&ίδα για την επιλεγμένη τ�π�θεσία στερέωσης.

7 Σύρετε τ� INE-W920R μέσα στ� ταμπλ� τ�υ 
αυτ�κινήτ�υ μέ�ρι να κάνει κλικ. Αυτ� διασφαλίQει 
τ� σωστ� κλείδωμα της μ�νάδας και �τι δεν θα @γει 
τυ�αία απ� τ� ταμπλ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

Αφαίρεση
1. Εισαγάγετε τα κλειδιά υπ�στηρίγματ�ς μέσα στην 

μ�νάδα, κατά μήκ�ς των �δηγών σε κάθε πλευρά. 
Η μ�νάδα τώρα μπ�ρεί να αφαιρεθεί απ� τ� 
κάλυμμα στερέωσης.

2. Κρατώντας τη μ�νάδα (εκλείδωτη, τρα%ή(τε την 
πρ�ς τα έ(ω.

Σφιγκτήρας 
καλωδί�υ 
(Πωλείται 
/ε�ωριστά)

Μικρ�φων�

Κάλυμμα στερέωσης 
(συμπεριλαμ@άνεται)

Ταμπλ� αυτ�κινήτ�υ

Ελαστική τάπα 
(συμπεριλαμ@άνεται)

Πλάκα πρ�σ�ψης*2 (συμπεριλαμ@άνεται)

Αυτή η μ�νάδα

Ε/αγωνικ� μπ�υλ�νι
(συμπεριλαμ@άνεται)

Κλειδί 
υπ�στηρίγματ�ς

Πλάκες 

πίεσης*1

Ε/αγωνικ� πα/ιμάδι (Μ5)

Βίδα

Στήριγμα μπ�υλ�νι�ύ

Αυτή η μ�νάδα

Σασί

Ακρ�δέκτης γείωσης

Μεταλλική 
ταινία 
στερέωσης

*2

*1

Αυτή η μ�νάδα

Κλειδιά 
υπ�στηρίγματ�ς 
(συμπεριλαμ@άν�νται)
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Διάγραμμα σύνδεσης Διακ�πτη SPST (πωλείται /ε�ωριστά)
(Αν τρ�φ�δ�σία ACC δεν είναι διαθέσιμη)

• Αν τ� ��ημά σας δεν διαθέτει τρ�φ�δ�σία ACC, πρ�σθέστε ένα διακ�πτη SPST (μ�ν�π�λικ�ς, μιας θέσης) (πωλείται #ε�ωριστά) και 
ασφάλεια (πωλείται #ε�ωριστά).

• Τ� διάγραμμα και η π�σ�τητα ρεύματ�ς της ασφάλειας π�υ φαίν�νται παραπάνω αφ�ρ�ύν στην περίπτωση �π�υ τ� INE-W920R/
INE-W928R �ρησιμ�π�ιείται #ε�ωριστά.

• Αν τ� καλώδι� της μί%ας τ�υ INE-W920R/INE-W928R έ�ει συνδεθεί απευθείας στ� θετικ� (+) π�λ� της μπαταρίας τ�υ ��ήματ�ς, τ� 
INE-W920R/INE-W928R καταναλώνει κάπ�ια π�σ�τητα ρεύματ�ς (αρκετές εκατ�ντάδες milliampere) ακ�μη και �ταν � διακ�πτης 
είναι απενεργ�π�ιημέν�ς και η μπαταρία ενδέ�εται να απ�φ�ρτί%εται.

INE-W920R/
INE-W928R

(Κ�κκιν�)

(Κίτριν�)

SPST SW (πρ�αιρετικ�)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (5A) 
(πρ�αιρετικ�)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (20A) 
(πρ�αιρετικ�)

Μπαταρία

ACC

BATTERY

Για την απ	φυγή εισ#δ	υ ε>ωγεν	ύς θ	ρύ�	υ στ	 σύστημα ή�	υ.
• Τ�π�θετήσετε τη μ�νάδα και �δηγήστε τ�υς ακρ�δέκτες σε απ�σταση τ�υλά�ιστ�ν 10 εκατ�στών απ� την πλε(�ύδα 

καλωδίων τ�υ αυτ�κινήτ�υ.
• Διατηρείτε τ�υς ακρ�δέκτες π�υ συνδέ�νται με τη μπαταρία σε �σ� τ� δυνατ�ν μεγαλύτερη απ�σταση απ� τ�υς 

άλλ�υς ακρ�δέκτες.
• Συνδέστε σταθερά τ�ν ακρ�δέκτη της γείωσης σε σημεί� �π�υ έ�ει γυμνωθεί τ� μέταλλ� (αν απαιτείται αφαιρέστε 

�ρώμα, ρύπ�υς ή γράσ�) στ� σασί τ�υ αυτ�κινήτ�υ.
• Αν πρ�σθέσετε έναν πρ�αιρετικ� καταστ�λέα θ�ρύ%�υ, συνδέστε τ�ν σε �σ� τ� δυνατ�ν μεγαλύτερη απ�σταση απ� 

τη μ�νάδα. ` αντιπρ�σωπ�ς σας της Alpine διαθέτει διαφ�ρων ειδών καταστ�λείς θ�ρύ%�υ. Επικ�ινωνήστε με αυτ�ν 
για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες.

• ` αντιπρ�σωπ�ς σας της Alpine είναι πλήρως ενημερωμέν�ς για τα μέτρα απ�τρ�πής θ�ρύ%�υ. Επικ�ινωνήστε με 
αυτ�ν για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες.
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Συνδέσεις
Για τ� INE-W920R

*1 Αυτή τη στιγμή, η κάμερα άνω �ψης TOPVIEW δεν �ρησιμ�π�ιείται.

Πρ�ς ακρ�δέκτη απ�μακρυσμένης 
ε/�δ�υ
Πρ�ς τη γραμμή παύσης 
τα�ύτητας ��ήματ�ς

(Καφέ)

(Πράσιν�/Λευκ�)

(Μπλε/Λευκ�)

(Μπλε)

(Κίτριν�/Μπλε)

(Κίτριν�)

(Μαύρ�)

Πρ�ς ενισ�υτή ή equalizer

Πίσω αριστερ�

REMOTE IN

SPEED SENSOR

CAMERA1

REMOTE TURN-ON

POWER ANT

PARKING BRAKE

BATTERY

GND

Βύσμα κεραίας ISO

IGNITION
(Κ�κκιν�)

Πρ�ς ακρ�δέκτη απ�μακρυσμένης 
εισ�δ�υ

Πρ�ς κεραία ισ�ύ�ς

Πρ�ς ακρ�δέκτη 
σήματ�ς �ειρ�φρεν�υ

Μπαταρία

(Πράσιν�/Μαύρ�)

Κλειδί μίQας

(Κίτριν�)

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

(Κίτριν�)

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

Ενισ�υτής

Ενισ�υτής

Ενισ�υτής
Πίσω αριστερ�

Πίσω δε/ί

Μπρ�στά 
αριστερ�

Μπρ�στά δε/ί

Subwoofer

Πρ�ς την Μπρ�στινή κάμερα/
Κάμερα �πισθ�π�ρείας

Πρ�ς τερματικά εισ�δ�υ ή��υ
(Δ, Α)

Πρ�ς τερματικά ε/�δ�υ ή��υ
(Δ, Α)

Πρ�ς τερματικ� εισ�δ�υ @ίντε�

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε�

(Καφέ)
REMOTE OUT

CAMERA2

CAMERA SW

Πρ�ς την Κάμερα �πισθ�π�ρείας/
Άλλη κάμερα
Διακ�πτης σύνδεσης κάμερας άνω 
�ψης TOPVIEW*1

Μικρ�φων� (συμπεριλαμ@άνεται)

(Πράσιν�)

Μπρ�στά αριστερ�

Μπρ�στά δε/ί

Πίσω δε/ί

(Λευκ�/Μαύρ�)

(Λευκ�)

(Γκρι)

(Γκρι/Μαύρ�)

(Μ�@)

(Μ�@/Μαύρ�)

Η�εία

Κεραία

Πρ�ς θετική πλευρά τ�υ 
ακρ�δέκτη πίσω λυ�νίας σήματ�ς 
τ�υ αυτ�κινήτ�υ

(Π�ρτ�καλί/Λευκ�)
REVERSE
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Υπ�δ��έας κεραίας

Μετατρ�πέας κεραίας ISO/JASO (πωλείται /ε�ωριστά)
Ανάλ�γα με τ� είδ�ς τ�υ ��ήματ�ς, μπ�ρεί να 
απαιτείται μετατρ�πέας κεραίας ISO/JASO.

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη με τ�ν ακρ�δέκτη 
εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ. Αυτ�ς � ακρ�δέκτης ε(άγει 
τα σήματα ελέγ��υ απ� τ� τηλε�ειριστήρι�.

Ακρ�δέκτης εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε τ� ε(ωτερικ� πρ�ϊ�ν Alpine με τ�ν 
ακρ�δέκτη ε(�δ�υ τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ.

Ακρ�δέκτης αισθητήρα τα�ύτητας (Πράσιν�ς/Λευκ�ς)
Ακατάλληλη σύνδεση της γραμμής παλμ�ύ τα�ύτητας 
μπ�ρεί να πρ�καλέσει δυσλειτ�υργία �ρισμένων 
σημαντικών �αρακτηριστικών ασφαλείας τ�υ ��ήματ�ς 
(�πως των φρένων ή των αερ�σακων). Μια 
δυσλειτ�υργία αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
ατύ�ημα και θάνατ�. Συνιστ�ύμε ένθερμα η 
εγκατάσταση να εκτελείται απ� εκπαιδευμέν�, 
ε(�υσι�δ�τημέν� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine.

Συνδετήρας εισ�δ�υ άμεσης ΚΑΜΕΡΑΣ
�ρησιμ�π�ιήστε τ� �ταν έ�ει συνδεθεί μια πρ�αιρετική 
άμεση κάμερα.

Συνδετήρας εισ�δ�υ άμεσης ΚΑΜΕΡΑΣ (Κίτριν�)
�ρησιμ�π�ιήστε �ταν συνδέετε μια κάμερα με τ�ν 
συνδετήρα ε(�δ�υ RCA.

Ακρ�δέκτης διακ�πτη κάμερας

Συνδετήρας εισ�δ�υ @ίντε� (AUX INPUT) (Κίτριν�ς)
Είσ�δ�ς %ίντε�.

Συνδετήρες εισ�δ�υ ή��υ (AUX INPUT)
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στη δε(ιά και τ� ΛΕΥΚ` στην 
αριστερή είσ�δ� ή��υ.

Συνδετήρας ε/�δ�υ @ίντε� (AUX OUTPUT) (Κίτριν�ς)
Έ(�δ�ς τ�υ %ίντε�.

Συνδετήρες ε/�δ�υ ή��υ (AUX OUTPUT)
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στη δε(ιά και τ� ΛΕΥΚ` στην 
αριστερή έ(�δ� ή��υ.

Συνδετήρες RCA ε/�δ�υ για τα πίσω η�εία
Μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν ως συνδετήρες RCA για 
έ(�δ� στα πίσω η�εία. Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� 
δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� αριστερ�.

Συνδετήρες RCA ε/�δ�υ για τα μπρ�στινά η�εία
Μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν ως συνδετήρες RCA για 
έ(�δ� στα μπρ�στά η�εία. Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� 
δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� αριστερ�.

Συνδετήρες RCA Subwoofer
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� 
αριστερ�.

Καλώδι� επέκτασης RCA (πωλείται /ε�ωριστά)

Συνδετήρας διασύνδεσης τηλε�ειριστηρί�υ �δήγησης
Πρ�ς τ� κ�υτί διασύνδεσης τηλε�ειριστηρί�υ �δήγησης.
Για λεπτ�μέρειες της σύνδεσης, συμ%�υλευθείτε τ�ν 
πλησιέστερ� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine.

Υπ�δ��έας κεραίας GPS
Συνδέστε τ�ν με μια κεραία GPS π�υ πωλείται 
(ε�ωριστά (συμπεριλαμ%άνεται).

Συνδετήρας εισ�δ�υ ΒΙΝΤΕ
 iPod
Εισαγάγετε τ� σήμα εικ�νας iPod/iPhone συμ%ατ�ύ με 
%ίντε� ή τ� σήμα εικ�νας/ή��υ AUX.
• `ρίστε τ� "AUX3 In Sel." (σελίδα 55) σε "iPod Video" 

�ταν είναι συνδεδεμέν� ένα iPod/iPhone. 
• `ρίστε τ� "AUX3 In Sel." (σελίδα 55) στ� "AUX3" 

�ταν εισάγεται σήμα εικ�νας/ή��υ AUX.

Συνδετήρας διασύνδεσης �θ�νης ��ήματ�ς
Ε(άγει σήματα ελέγ��υ της διασύνδεσης �θ�νης 
��ήματ�ς. Συνδέστε τ�ν στ� κ�υτί της πρ�αιρετικής 
διασύνδεσης �θ�νης ��ήματ�ς.
Για λεπτ�μέρειες της σύνδεσης, συμ%�υλευθείτε τ�ν 
πλησιέστερ� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine.

Συνδετήρας εισ�δ�υ MIC
Πρ�ς τ� μικρ�φων� (συμπεριλαμ%άνεται).

Συνδετήρας USB
Πρ�ς τη μνήμη USB, τ� iPod/iPhone ή τ� τηλέφων� Nokia.

Συνδετήρας παρ��ής ισ�ύ�ς

Ακρ�δέκτης ενεργ�π�ίησης απ� απ�σταση (Μπλε/
Λευκ�ς)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη στ�ν ακρ�δέκτη 
ενεργ�π�ίησης απ� απ�σταση τ�υ ενισ�υτή σας ή τ�υ 
επε(εργαστή σήματ�ς.

Ακρ�δέκτης �πισθ�π�ρείας (Π�ρτ�καλί/Λευκ�ς)
Συνδέστε στ� θετικ� π�λ� της λυ�νίας �πισθ�π�ρείας 
τ�υ αυτ�κινήτ�υ. Η λυ�νία ανά%ει �ταν %άλετε την 
�πισθεν (R).
Yταν � ακρ�δέκτης αυτ�ς έ�ει συνδεθεί σωστά, η 
εικ�να %ίντε� αλλάKει αυτ�μάτως στην κάμερα 
�πισθ�π�ρείας �ταν � μ��λ�ς τα�υτήτων �ρίKεται στην 
�πισθεν (R).

Ακρ�δέκτης �ειρ�φρεν�υ (Κίτριν�ς/Μπλε)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη στην πλευρά παρ��ής 
ισ�ύ�ς τ�υ διακ�πτη �ειρ�φρεν�υ για να μεταδώσετε 
τα σήματα κατάστασης �ειρ�φρεν�υ στ� INE-W920R/
INE-W928R.

Συνδετήρας παρ��ής ισ�ύ�ς ISO

Ακρ�δέκτης ενεργ�π�ίησης με διακ�πτη (μίQα) 
(Κ�κκιν�ς)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη σε μια ελεύθερη θέση 
τ�υ κ�υτι�ύ ασφαλειών τ�υ ��ήματ�ς ή σε άλλη πηγή 
ρεύματ�ς π�υ δεν �ρησιμ�π�ιείται και π�υ παρέ�ει (+) 
12V μ�ν� �ταν η μίKα τ�υ ��ήματ�ς είναι ενεργ�π�ιημένη 
ή είναι στη θέση τρ�φ�δ�σίας παρελκ�μένων.

Ακρ�δέκτης γείωσης (Μαύρ�ς)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη σε ένα καλ� σημεί� 
γείωσης στ� σασί τ�υ ��ήματ�ς. Βε%αιώστε �τι η 
σύνδεση γίνεται σε γυμν� μέταλλ� και �τι είναι 
σταθερή �ρησιμ�π�ιώντας την ειδική μεταλλική %ίδα 
π�υ σας παρέ�εται.

Ακρ�δέκτης κεραίας ισ�ύ�ς (Μπλε)
Συνδέστε τ�ν ακρ�δέκτη αυτ� στ� τερματικ� +B της 
κεραίας σας ισ�ύ�ς, αν διαθέτετε τέτ�ια.

• � ακρ�δέκτης αυτ�ς πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται μ�ν� για τ�ν 
έλεγ�� της κεραίας ισ�ύ�ς τ�υ ��ήματ�ς. Μη �ρησιμ�π�ιείτε 
αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη για να ενεργ�π�ιείτε ένα ενισ�υτή ή ένα 
επε#εργαστή σήματ�ς κλπ.

Ακρ�δέκτης μπαταρίας (Κίτριν�ς)
Συνδέστε τ�ν ακρ�δέκτη αυτ� στ�ν θετικ� (+) π�λ� της 
μπαταρίας τ�υ ��ήματ�ς.

Κι@ώτι� ασφαλειών (15A)

Συνδετήρας ISO (Έ/�δ�ς η�εί�υ)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω αριστερ�ύ (+) η�εί�υ 
(Πράσιν�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω αριστερ�ύ (–) η�εί�υ 
(Πράσιν�ς/Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς αριστερ�ύ (+) η�εί�υ 
(Λευκ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς αριστερ�ύ (–) η�εί�υ 
(Λευκ�ς/Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς δε/ι�ύ (–) η�εί�υ (Γκρι/
Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς δε/ι�ύ (+) η�εί�υ (Γκρι)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω δε/ι�ύ (–) η�εί�υ (Μ�@/
Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω δε/ι�ύ (+) η�εί�υ (Μ�@)

Συνδετήρας CAMERA

Συνδετήρας AUX/PRE OUT
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Για τ� INE-W928R

*1 Αυτή τη στιγμή, η κάμερα άνω �ψης TOPVIEW δεν �ρησιμ�π�ιείται.

Πρ�ς ακρ�δέκτη απ�μακρυσμένης 
ε/�δ�υ
Πρ�ς τη γραμμή παύσης 
τα�ύτητας ��ήματ�ς

(Καφέ)

(Πράσιν�/Λευκ�)

(Μπλε/Λευκ�)

(Μπλε)

(Κίτριν�/Μπλε)

(Κίτριν�)

(Μαύρ�)

Πρ�ς ενισ�υτή ή equalizer

Πίσω αριστερ�

REMOTE IN

SPEED SENSOR

CAMERA1

REMOTE TURN-ON

POWER ANT

PARKING BRAKE

BATTERY

GND

Βύσμα κεραίας ISO

IGNITION
(Κ�κκιν�)

Πρ�ς ακρ�δέκτη 
απ�μακρυσμένης εισ�δ�υ

Πρ�ς κεραία ισ�ύ�ς

Πρ�ς ακρ�δέκτη 
σήματ�ς �ειρ�φρεν�υ

Μπαταρία

(Πράσιν�/Μαύρ�)

Κλειδί μίQας

(Κίτριν�)

(Κ�κκιν

(Λευκ�)

(Κίτριν�)

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

Ενισ�υτής

Ενισ�υτής

Ενισ�υτής
Πίσω αριστερ�

Πίσω δε/ί

Μπρ�στά 
αριστερ�

Μπρ�στά δε/ί

Subwoofer

Πρ�ς την Μπρ�στινή κάμερα/
Κάμερα �πισθ�π�ρείας

Πρ�ς τερματικά εισ�δ�υ ή��υ
(Δ, Α)

Πρ�ς τερματικά ε/�δ�υ ή��υ
(Δ, Α)

Πρ�ς τερματικ� εισ�δ�υ @ίντε�

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε�

(Καφέ)
REMOTE OUT

CAMERA2

CAMERA SW

Πρ�ς την Κάμερα �πισθ�π�ρείας/
Άλλη κάμερα
Διακ�πτης σύνδεσης κάμερας άνω 

�ψης TOPVIEW*1

Μικρ�φων� (συμπεριλαμ@άνεται)

(Πράσιν�)

Μπρ�στά αριστερ�

Μπρ�στά δε/ί

Πίσω δε/ί

(Λευκ�/Μαύρ�)

(Λευκ�)

(Γκρι)

(Γκρι/Μαύρ�)

(Μ�@)

(Μ�@/Μαύρ�)

Η�εία

Κεραία

Πρ�ς θετική πλευρά τ�υ 
ακρ�δέκτη πίσω λυ�νίας 
σήματ�ς τ�υ αυτ�κινήτ�υ(Π�ρτ�καλί/Λευκ�)

REVERSE

Πρ�ς τ� κ�υτί διασύνδεσης 
τηλε�ειριστηρί�υ �δήγησης
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Υπ�δ��έας κεραίας

Μετατρ�πέας κεραίας ISO/JASO (πωλείται /ε�ωριστά)
Ανάλ�γα με τ� είδ�ς τ�υ ��ήματ�ς, μπ�ρεί να 
απαιτείται μετατρ�πέας κεραίας ISO/JASO.

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη με τ�ν ακρ�δέκτη 
εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ. Αυτ�ς � ακρ�δέκτης ε(άγει 
τα σήματα ελέγ��υ απ� τ� τηλε�ειριστήρι�.

Ακρ�δέκτης εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε τ� ε(ωτερικ� πρ�ϊ�ν Alpine με τ�ν 
ακρ�δέκτη ε(�δ�υ τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ.

Ακρ�δέκτης αισθητήρα τα�ύτητας (Πράσιν�ς/Λευκ�ς)
Ακατάλληλη σύνδεση της γραμμής παλμ�ύ τα�ύτητας 
μπ�ρεί να πρ�καλέσει δυσλειτ�υργία �ρισμένων 
σημαντικών �αρακτηριστικών ασφαλείας τ�υ ��ήματ�ς 
(�πως των φρένων ή των αερ�σακων). Μια 
δυσλειτ�υργία αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
ατύ�ημα και θάνατ�. Συνιστ�ύμε ένθερμα η 
εγκατάσταση να εκτελείται απ� εκπαιδευμέν�, 
ε(�υσι�δ�τημέν� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine.

Συνδετήρας εισ�δ�υ άμεσης ΚΑΜΕΡΑΣ
�ρησιμ�π�ιήστε τ� �ταν έ�ει συνδεθεί μια πρ�αιρετική 
άμεση κάμερα.

Συνδετήρας εισ�δ�υ άμεσης ΚΑΜΕΡΑΣ (Κίτριν�)
�ρησιμ�π�ιήστε �ταν συνδέετε μια κάμερα με τ�ν 
συνδετήρα ε(�δ�υ RCA.

Ακρ�δέκτης διακ�πτη κάμερας

Συνδετήρας διασύνδεσης τηλε�ειριστηρί�υ �δήγησης
Πρ�ς τ� κ�υτί διασύνδεσης τηλε�ειριστηρί�υ �δήγησης.
Για λεπτ�μέρειες της σύνδεσης, συμ%�υλευθείτε τ�ν 
πλησιέστερ� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine.

Συνδετήρας εισ�δ�υ @ίντε� (AUX INPUT) (Κίτριν�ς)
Είσ�δ�ς %ίντε�.

Συνδετήρες εισ�δ�υ ή��υ (AUX INPUT)
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στη δε(ιά και τ� ΛΕΥΚ` στην 
αριστερή είσ�δ� ή��υ.

Συνδετήρας ε/�δ�υ @ίντε� (AUX OUTPUT) (Κίτριν�ς)
Έ(�δ�ς τ�υ %ίντε�.

Συνδετήρες ε/�δ�υ ή��υ (AUX OUTPUT)
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στη δε(ιά και τ� ΛΕΥΚ` στην 
αριστερή έ(�δ� ή��υ.

Συνδετήρες RCA ε/�δ�υ για τα πίσω η�εία
Μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν ως συνδετήρες RCA για 
έ(�δ� στα πίσω η�εία. Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� 
δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� αριστερ�.

Συνδετήρες RCA ε/�δ�υ για τα μπρ�στινά η�εία
Μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν ως συνδετήρες RCA για 
έ(�δ� στα μπρ�στά η�εία. Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� 
δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� αριστερ�.

Συνδετήρες RCA Subwoofer
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� 
αριστερ�.

Καλώδι� επέκτασης RCA (πωλείται /ε�ωριστά)

Υπ�δ��έας κεραίας GPS
Συνδέστε τ�ν με μια κεραία GPS π�υ πωλείται 
(ε�ωριστά (συμπεριλαμ%άνεται).

Συνδετήρας εισ�δ�υ ΒΙΝΤΕ
 iPod
Εισαγάγετε τ� σήμα εικ�νας iPod/iPhone συμ%ατ�ύ με 
%ίντε� ή τ� σήμα εικ�νας/ή��υ AUX.
• `ρίστε τ� "AUX3 In Sel." (σελίδα 55) σε "iPod Video" 

�ταν είναι συνδεδεμέν� ένα iPod/iPhone. 
• `ρίστε τ� "AUX3 In Sel." (σελίδα 55) στ� "AUX3" 

�ταν εισάγεται σήμα εικ�νας/ή��υ AUX.

Συνδετήρας διασύνδεσης �θ�νης ��ήματ�ς
Ε(άγει σήματα ελέγ��υ της διασύνδεσης �θ�νης 
��ήματ�ς. Συνδέστε τ�ν στ� κ�υτί της πρ�αιρετικής 
διασύνδεσης �θ�νης ��ήματ�ς.
Για λεπτ�μέρειες της σύνδεσης, συμ%�υλευθείτε τ�ν 
πλησιέστερ� εμπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine.

Συνδετήρας εισ�δ�υ MIC
Πρ�ς τ� μικρ�φων� (συμπεριλαμ%άνεται).

Συνδετήρας USB
Πρ�ς τη μνήμη USB, τ� iPod/iPhone ή τ� τηλέφων� Nokia.

Συνδετήρας παρ��ής ισ�ύ�ς

Ακρ�δέκτης ενεργ�π�ίησης απ� απ�σταση (Μπλε/
Λευκ�ς)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη στ�ν ακρ�δέκτη 
ενεργ�π�ίησης απ� απ�σταση τ�υ ενισ�υτή σας ή τ�υ 
επε(εργαστή σήματ�ς.

Ακρ�δέκτης �πισθ�π�ρείας (Π�ρτ�καλί/Λευκ�ς)
Συνδέστε στ� θετικ� π�λ� της λυ�νίας �πισθ�π�ρείας 
τ�υ αυτ�κινήτ�υ. Η λυ�νία ανά%ει �ταν %άλετε την 
�πισθεν (R).
Yταν � ακρ�δέκτης αυτ�ς έ�ει συνδεθεί σωστά, η 
εικ�να %ίντε� αλλάKει αυτ�μάτως στην κάμερα 
�πισθ�π�ρείας �ταν � μ��λ�ς τα�υτήτων �ρίKεται στην 
�πισθεν (R).

Ακρ�δέκτης �ειρ�φρεν�υ (Κίτριν�ς/Μπλε)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη στην πλευρά παρ��ής 
ισ�ύ�ς τ�υ διακ�πτη �ειρ�φρεν�υ για να μεταδώσετε 
τα σήματα κατάστασης �ειρ�φρεν�υ στ� INE-W920R/
INE-W928R.

Συνδετήρας παρ��ής ισ�ύ�ς ISO

Ακρ�δέκτης ενεργ�π�ίησης με διακ�πτη (μίQα) 
(Κ�κκιν�ς)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη σε μια ελεύθερη θέση 
τ�υ κ�υτι�ύ ασφαλειών τ�υ ��ήματ�ς ή σε άλλη πηγή 
ρεύματ�ς π�υ δεν �ρησιμ�π�ιείται και π�υ παρέ�ει (+) 
12V μ�ν� �ταν η μίKα τ�υ ��ήματ�ς είναι 
ενεργ�π�ιημένη ή είναι στη θέση τρ�φ�δ�σίας 
παρελκ�μένων.

Ακρ�δέκτης γείωσης (Μαύρ�ς)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη σε ένα καλ� σημεί� 
γείωσης στ� σασί τ�υ ��ήματ�ς. Βε%αιώστε �τι η 
σύνδεση γίνεται σε γυμν� μέταλλ� και �τι είναι 
σταθερή �ρησιμ�π�ιώντας την ειδική μεταλλική %ίδα 
π�υ σας παρέ�εται.

Ακρ�δέκτης κεραίας ισ�ύ�ς (Μπλε)
Συνδέστε τ�ν ακρ�δέκτη αυτ� στ� τερματικ� +Β της 
κεραίας σας ισ�ύ�ς, αν διαθέτετε τέτ�ια.

• � ακρ�δέκτης αυτ�ς πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται μ�ν� για τ�ν 
έλεγ�� της κεραίας ισ�ύ�ς τ�υ ��ήματ�ς. Μη �ρησιμ�π�ιείτε 
αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη για να ενεργ�π�ιείτε ένα ενισ�υτή ή ένα 
επε#εργαστή σήματ�ς κλπ.

Ακρ�δέκτης μπαταρίας (Κίτριν�ς)
Συνδέστε τ�ν ακρ�δέκτη αυτ� στ�ν θετικ� (+) π�λ� της 
μπαταρίας τ�υ ��ήματ�ς.

Κι@ώτι� ασφαλειών (15A)

Συνδετήρας ISO (Έ/�δ�ς η�εί�υ)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω αριστερ�ύ (+) η�εί�υ 
(Πράσιν�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω αριστερ�ύ (–) η�εί�υ 
(Πράσιν�ς/Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς αριστερ�ύ (+) η�εί�υ 
(Λευκ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς αριστερ�ύ (–) η�εί�υ 
(Λευκ�ς/Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς δε/ι�ύ (–) η�εί�υ (Γκρι/
Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ εμπρ�ς δε/ι�ύ (+) η�εί�υ (Γκρι)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω δε/ι�ύ (–) η�εί�υ (Μ�@/
Μαύρ�ς)

Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ πίσω δε/ι�ύ (+) η�εί�υ (Μ�@)

Συνδετήρας CAMERA

Συνδετήρας AUX/PRE OUT
101-GR



Παράδειγμα συστήματ�ς

Σύνδεση μιας μνήμης USB ή εν�ς τηλεφών�υ NOKIA

• Μην αφήνετε μια μνήμη USB σε ένα ��ημα για μεγάλ� �ρ�νικ� διάστημα. Η %έστη και η υγρασία μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν &λά&η στη 
μνήμη USB.

Σύνδεση εν�ς iPod/iPhone

*1 Αν υπ�στηρί%εται ΒΙΝΤΕ� iPod, �ρησιμ�π�ιήστε τ� καλώδι� επέκτασης ΒΙΝΤΕ� iPod.

• Για να συνδέσετε ένα iPod/iPhone, ένα πρ�αιρετικ� κ�υτί σύνδεσης KCU-461iV απαιτείται.
• Μην αφήνετε τα iPod/iPhone σε ένα ��ημα για μεγάλ� �ρ�νικ� διάστημα. Η θερμ�τητα και η υγρασία μπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν 

&λά&η στα iPod/iPhone με απ�τέλεσμα να μην μπ�ρείτε να τα λειτ�υργήσετε #ανά.

Μνήμη USB (Πωλείται /ε�ωριστά)
Καλώδι� επέκτασης USB 
(συμπεριλαμ@άνεται)

Συνδετήρας USB

Κεραία GPS (συμπεριλαμ@άνεται)

ή

Κιτ σύνδεσης 
τηλεφών�υ Nokia 
KCU-230NK 
(Πωλείται /ε�ωριστά)

Τηλέφων� Nokia
(Πωλείται /ε�ωριστά)

Συνδετήρας USB

Καλώδι� επέκτασης USB (συμπεριλαμ@άνεται)

Καλώδι� επέκτασης AV ΒΙΝΤΕ
 iPod*1

(Πωλείται /ε�ωριστά) (KCU-461iV)
Κιτ σύνδεσης KCU-461iV 
(Πωλείται /ε�ωριστά)

iPod/iPhone
(Πωλείται /ε�ωριστά)

Συνδετήρας εισ�δ�υ 
ΒΙΝΤΕ
 iPod
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Σύνδεση μιας ε/ωτερικής συσκευής

1 Συνδετήρες εισ�δ�υ εικ�νας/ή��υ (AUX INPUT)

2 Συνδετήρες ε/�δ�υ Εικ�νας/Ή��υ (AUX OUTPUT)
�ρησιμ�π�ιήστε �ταν συνδέετε ένα πρ�αιρετικ� 
μ�νιτ�ρ κλπ.

3 Καλώδι� επέκτασης RCA (Πωλείται /ε�ωριστά)

4 Ακρ�δέκτης εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη με τ�ν ακρ�δέκτη 
ε(�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ. Αυτ�ς � ακρ�δέκτης εισάγει 
τα σήματα ελέγ��υ απ� τ� τηλε�ειριστήρι�.

5 Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη με τ�ν ακρ�δέκτη 
εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ. Αυτ�ς � ακρ�δέκτης ε(άγει 
τα σήματα ελέγ��υ απ� τ� τηλε�ειριστήρι�.

• Μπ�ρείτε να αλλά#ετε τ� �ν�μα μιας ε#ωτερικής συσκευής. Ανατρέ#τε στην εν�τητα "Ρύθμιση της λειτ�υργίας AUX" (σελίδα 55).

Συνδετήρας κάμερας

Συνδετήρας AUX/PRE OUT

Καλώδι� AUX/PRΕ OUT
(Κίτριν�)

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

(Κίτριν�

(Κ�κκι

(Λευκ�)

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε�

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ ή��υ

Εναλλάκτης DVD 
(Πωλείται /ε�ωριστά)

Πρ�ς τερματικ� εισ�δ�υ @ίντε�

Πρ�ς τερματικ� εισ�δ�υ ή��υ

Πίσω μ�νιτ�ρ 
(Πωλείται /ε�ωριστά)

Καλώδι� κάμερας

REMOTE OUT

(Καφέ)

REMOTE IN

(Λευκ�/Καφέ)

REMOTE IN

(Καφέ)

REMOTE OUT

(Λευκ�/Καφέ)
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Σύνδεση εν�ς Κινητ�ύ Ψηφιακ�ύ Δέκτη Τηλε�ρασης/Συσκευή Αναπαραγωγής USB και Εναλλάκτη DVD

1 Συνδετήρες εισ�δ�υ εικ�νας/ή��υ (AUX INPUT)

2 Καλώδι� επέκτασης RCA (Πωλείται /ε�ωριστά)

3 Ακρ�δέκτης ε/�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ (Καφέ)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη με τ�ν ακρ�δέκτη 
εισ�δ�υ τηλε�ειριστηρί�υ. Αυτ�ς � ακρ�δέκτης ε(άγει 
τα σήματα ελέγ��υ απ� τ� τηλε�ειριστήρι�.

4 Καλώδι� διασύνδεσης AV/RCA (μίνι @ύσμα AV 4 
π�λων σε 3-RCA) (πωλείται /ε�ωριστά)

5 Συνδετήρες εισ�δ�υ εικ�νας/ή��υ
Τ� ΚΙΤΡΙΝ` αντιστ�ι�εί στην είσ�δ� εικ�νας, τ� 
Κ`ΚΚΙΝ` στη δε(ιά και τ� ΛΕΥΚ` στην αριστερή 
είσ�δ� ή��υ.

• Μπ�ρείτε να συνδέσετε μία ακ�μη ε#ωτερική συσκευή εισ�δ�υ μ�ν� �ταν τ� "^ν�μα" έ�ει �ριστεί στην επιλ�γή "DVB-T" ή 
"Συσκευή αναπαραγωγής USB". Ανατρέ#τε στην εν�τητα "Ρύθμιση τ�υ πρωταρ�ικ�ύ �ν�ματ�ς AUX (AUX μεν�ύ)" (σελίδα 55).

• Για να συνδέσετε μια ε#ωτερική συσκευή εισ�δ�υ στην υπ�δ��ή ΒΙΝΤΕ� iPod, �ρίστε τ� "ΑUX3 In Sel." σε "AUX3". Ανατρέ#τε 
στην εν�τητα "Ρύθμιση τ�υ AUX3" (σελίδα 55).

Συνδετήρας κάμερας

Συνδετήρας AUX/PRE OUT

Καλώδι� AUX/PRΕ OUT

(Κίτριν�)

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

Συνδετήρας εισ�δ�υ ΒΙΝΤΕ
 iPod

Πρ�ς τερματικ� 
εισ�δ�υ ή��υ

Κινητ�ς 
ψηφιακ�ς δέκτης 
τηλε�ρασης 
(Πωλείται 
/ε�ωριστά)
ή
Συσκευή 
αναπαραγωγής 
USB (πωλείται 
/ε�ωριστά)

Καλώδι� κάμερας

REMOTE OUT

(Καφέ)

REMOTE IN

(Λευκ�/Καφέ)

REMOTE OUT

(Λευκ�/Καφέ)

REMOTE IN

(Λευκ�/Καφέ)

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε�

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ ή��υ

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε� 

Πρ�ς τερματικ� 
ε/�δ�υ ή��υ

Εναλλάκτης 
DVD (Πωλείται 
/ε�ωριστά)

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε�

Συσκευή αναπαραγωγής DVD 
(πωλείται /ε�ωριστά)

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ ή��υ 

Πρ�ς τερματικ� εισ�δ�υ @ίντε�

DVE-5207 κλπ.
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Σύνδεση εν�ς ε/ωτερικ�ύ ενισ�υτή

1 Βύσματα RCA για έ/�δ� μπρ�στά
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� 
αριστερ�.

2 Βύσματα RCA για έ/�δ� πίσω
Τ� Κ`ΚΚΙΝ` αντιστ�ι�εί στ� δε(ι� και τ� ΛΕΥΚ` στ� 
αριστερ�.

3 Subwoofer υπ�δ��ή RCA

4 Καλώδι� επέκτασης RCA (Πωλείται /ε�ωριστά)

Συνδετήρας AUX/PRE OUT

Συνδετήρας παρ��ής ισ�ύ�ς

Καλώδι� AUX/PRΕ OUT

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

Ενισ�υτής 4 ch (Πωλείται /ε�ωριστά)

Είσ�δ�ς

Είσ�δ�ς

Μπρ�στά η�εί�

Πίσω η�εί�

REMOTE TURN-ON

(Μπλε/Λευκ�)

Καλώδι� τρ�φ�δ�σίας

Ενισ�υτής για subwoofer (Πωλείται /ε�ωριστά)

Είσ�δ�ς Subwoofer

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)

REMOTE ON

(Μπλε/Λευκ�)

REMOTE ON

(Μπλε/Λευκ�)

(Κ�κκιν�)

(Λευκ�)
105-GR



Σύνδεση κάμερας (Άμεση κάμερα και κάμερα AUX)

1 Συνδετήρας εισ�δ�υ άμεσης ΚΑΜΕΡΑΣ

2 Καλώδι� επέκτασης κάμερας (Παρέ�εται με την 
άμεση κάμερα �πισθ�π�ρείας)

3 Συνδετήρας RCA εισ�δ�υ ΚΑΜΕΡΑΣ

4 Καλώδι� επέκτασης RCA (πωλείται /ε�ωριστά)

Συνδετήρας κάμερας

CAMERA 1

CAMERA 2

Καλώδι� κάμερας

Άμεση κάμερα �πισθ�π�ρείας 
(πωλείται /ε�ωριστά)

Κάμερα με καλώδι� ε/�δ�υ @ίντε� 
RCA (πωλείται /ε�ωριστά)

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ @ίντε� 

HCE-C117D κλπ.
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Σύνδεση κάμερας (HCE-C212F + HCE-C210RD ή HCE-C200F + HCE-C200R)

1 Συνδετήρες εισ�δ�υ εικ�νας/ή��υ (AUX INPUT)

2 Καλώδι� επέκτασης RCA (πωλείται /ε�ωριστά)

• ^ταν η �θ�νη μετα&αίνει απ� την εικ�να της κάμερας �πισθ�π�ρείας στην �θ�νη Πλ�ήγησης, η θέση τ�υ ��ήματ�ς σας ενδέ�εται να 
μην εμφανί%εται σωστά.

Συνδετήρας AUX/PRE OUT

REVERSE

Πρ�ς θετική πλευρά τ�υ ακρ�δέκτη πίσω 
λυ�νίας σήματ�ς τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

(Κίτριν�)

(Κ�κκιν�)
Μ�νάδα �ειρισμ�ύ

Πρ�ς τερματικ� ε/�δ�υ 
@ίντε�

Καλώδι� AUX/PRΕ OUT

(Λευκ�)

(Π�ρτ�καλί/Λευκ�)

Ακρ�δέκτης ελεγκτή κάμερας

(Π�ρτ�καλί/Μαύρ�)
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