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ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 
 
 

Παροχή ρεύματος :Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται 
αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα των προδιαγραφών που 
περιγράφονται στο φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. 

Kαλώδιο τροφοδοσίας : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα 
τροφοδοσίας μόνο με το καλώδιο που τη συνοδεύει στη 
συσκευασία της ή με ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε 
καμία περίπτωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να 
τοποθετείται έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να πατηθεί, να 
παρασυρθεί ή να κοπεί από  αντικείμενα που θα τοποθετηθούν 
επάνω του. Φροντίστε επίσης ώστε να μην τσακίζει σε κανένα 
σημείο του. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και 
προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην 
επιτρέπετε την είσοδο μικροαντικειμένων από τις σχισμές 
εξαερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που 
διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο μικροαντικείμενο 
εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως από 
την τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα 
ειδικευμένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε 
εκ νέου. 

Διακοπή της λειτουργίας : Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα 
εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 
 
Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη 
για επιθεώρηση σε ένα ειδικευμένο τεχνικό αν διαπιστώσετε 
κάτι από τα ακόλουθα: 

 
Διαβάστε τις οδηγίες : Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες 
ασφαλείας και χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 
για πρώτη φορά. 

 
• To καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή ο ακροδέκτης του έχουν 
καταστραφεί 

Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις 
οδηγίες για επίδειξη προσοχής που αναγράφονται επάνω στη 
συσκευή ή στο φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης.  

• Μικροαντικείμενα ή υγρά έπεσαν μέσα στη συσκευή Καθαρισμός: Kαθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με 
ένα στεγνό πανί ή με ηλεκτρική σκούπα  
Εξαερισμός : Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον 10cm ελεύθερου χώρου. Τοποθετήστε τη συσκευή 
έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της. Για 
παράδειγμα, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται επάνω 
σε κρεβάτια, καναπέδες ή παρόμοιες επιφάνειες, γιατί στις 
θέσεις αυτές είναι πιθανόν να καλύπτονται τα ανοίγματα 
εξαερισμού της. Το ίδιο ισχύει και για τις κλειστές βιβλιοθήκες ή 
τα ντουλάπια που δεν έχουν επαρκή εξαερισμό. 

• Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή 
 
• Η συσκευή δείχνει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας 
 
• Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβλημα 
της 
 Θερμότητα :  Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από 

πηγές θερμότητας όπως οι θερμάστρες, τα καλοριφέρ, τα 
κλιματιστικά και άλλες συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των 
ενισχυτών. 

Τοποθετείτε τη συσκευή σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια, 
στιβαρή αρκετά να αντέχει το βάρος της. Μην τη τοποθετείτε σε 
μια κυλιόμενη βάση που μπορεί να αναποδογυρίσει. 
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Το τρίγωνο με το τεθλασμένο βέλος σημαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό της  συσκευής σημείων 
με υψηλή τάση, των οποίων η μόνωση δεν είναι δυνατή και  μπορούν να προκαλέσουν 
ηλεκτροπληξία. 

 
 

Το τρίγωνο με το θαυμαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών 
οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει. 

 
 
 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

 
 

1. POWER. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης (ΟΝ/ΟFF) 
Πιέζοντας μια φορά το διακόπτη θέτετε τον 
ενισχυτή σε κατάσταση λειτουργίας, πιέζοντας 
άλλη μια φορά το κουμπί σβήνετε τον ενισχυτή. 
2. Θέση αισθητήρα υπερύθρων εντολών από το 
τηλεχειριστήριο 
3. Κουμπί επιλογής εισόδων εικόνας ήχου. 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε μεταξύ των 
εισόδων DVD, VCR και AUX. 
4. Κουμπί επιλογής ηχητικών εφέ προσομοίωσης 
χώρου. Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε 
μεταξύ των εφέ : MOVIE, MUSIC, LIVE, HALL. 
5. Κουμπί επιλογής ραδιοφωνικής μπάντας 
(AM/FM). 
6. Κουμπί επιλογής τρόπου συντονισμού του 
ραδιόφωνου. 
Πιέζοντας μια φορά αυτό το κουμπί, επιλέγετε 
χειροκίνητα συχνότητα συντονισμού του 
ραδιοφωνικού δέκτη χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά TUNER + και TUNER -. Πιέζοντας άλλη 
μια φορά το κουμπί επιλέγετε του σταθμούς που 
έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής 
(PRESETS) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
TUNER + και TUNER -. 
7. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία χειροκίνητου 
συντονισμού, πιέζοντας αυτό το κουμπί (-), 
σαρώνετε την ραδιοφωνική μπάντα με μειούμενη 
συχνότητα συντονισμού. 
Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία επιλογής 
αποθηκευμένων, στη μνήμη της συσκευής, 
σταθμών πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε την 
προηγούμενη θέση μνήμης που έχει αποθηκευτεί 
κάποιος σταθμός. 
8. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία χειροκίνητου 
συντονισμού, πιέζοντας αυτό το κουμπί (+), 
σαρώνετε την ραδιοφωνική μπάντα με 
αυξανόμενη συχνότητα συντονισμού. 
Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία επιλογής 
αποθηκευμένων, στη μνήμη της συσκευής, 
σταθμών πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε την 

επόμενη θέση μνήμης που έχει αποθηκευτεί 
κάποιος σταθμός. 
9. Κουμπί επιλογής θέσης μνήμης ραδιοφωνικού 
σταθμού. 
Πιέστε αυτό το κουμπί και επιλέξτε αριθμό θέσης 
μνήμης με το κουμπί + Πιέστε ξανά το κουμπί 
ΜΕΜΟRY για να αποθηκεύσετε τη τρέχουσα 
συχνότητα που έχει συντονιστεί ο δέκτης, στην 
θέση μνήμης που έχετε επιλέξει. 
10. ∆ιακόπτης επιλογής μεταξύ 
στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας 
(ST/MO). 
11. ∆ιακόπτης επιλογής για το ζεύγος 
ηχείων Α 
12. ∆ιακόπτης επιλογής για το ζεύγος 
ηχείων Β 
Πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά Α+Β επιλέγετε 
και τα 2 ζεύγη ηχείων 
13. Ρυθμιστικό ηχητικής έντασης (VOLUME) 
14. Είσοδος μικροφώνου 1 
15. Είσοδος μικροφώνου 2 
16. Ρυθμιστικό στάθμης του μικροφώνου 1 
17. Ρυθμιστικό στάθμης του μικροφώνου 2 
18. Ρυθμιστικό τονικότητας για τη λειτουργία 
ΚΑRAOKE 
19. Ρυθμιστικό εφέ ΕCHO για τη λειτουργία 
ΚΑRAOKE 
20. Ρυθμιστικό ισορροπίας μεταξύ των δύο 
καναλιών 
21. Ρυθμιστικό μπάσων 
22. Ρυθμιστικό πρίμων 
23. Eίσοδος (VCR2) σήματος βίντεο 
(composite) 
24. Eίσοδος (VCR2) ηχητικού σήματος 
αριστερού καναλιού 
25. Eίσοδος (VCR2) ηχητικού σήματος 
δεξιού καναλιού 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
 
1. Είσοδος κεραίας ΑΜ 
 
2. Είσοδος κεραίας FM 75Ω 
 
3. Eίσοδος ηχητικού σήματος από συσκευή βίντεο (VCR) 
 
4. Είσοδος ηχητικού σήματος από συσκευή αναπαραγωγής ήχου (AUX) 
 
5. Είσοδος ήχου 5.1 από συσκευή DVD 
 
6. Είσοδοι (DVD/VCR/ΑUX) και έξοδος σημάτων βίντεο (composite) 
 
7. Έξοδος line για σύνδεση υπογούφερ 
 
8. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας Α (δεξί κανάλι) 
 
9. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας Α (αριστερό κανάλι) 
 
10. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας Β (δεξί κανάλι) 
 
11. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας Β (αριστερό κανάλι) 
 
12. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείου κεντρικού καναλιού (CEN) 
 
13. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείου περιφερικού καναλιού (δεξί κανάλι/ REAR R) 
 
14. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείου περιφερικού καναλιού (αριστερό κανάλι/ REAR L) 
 
15. Καλώδιο τροφοδοσίας 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
 
 
 
 
Όταν συνδέετε καλώδια ήχου οι λευκοί ακροδέκτες του καλωδίου μεταφοράς του σήματος 
αντιστοιχούν στο αριστερό (Left) κανάλι και οι κόκκινοι ακροδέκτες στο δεξί (Right) κανάλι. Oι 
είσοδοι του ενισχυτή πρέπει να συνδέονται με τις αντίστοιχες εξόδους των συσκευών 
αναπαραγωγής. 
 
Προσοχή ποτέ μην συνδέετε μιαν έξοδο ήχου (ΑUDIO) μιας συσκευής αναπαραγωγής σε μια 
είσοδο VIDEO του ενισχυτή και αντίστροφα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΗΧΕΙΑ 
 

Σημείωση: ∆ώστε προσοχή στην τήρηση της σωστής πολικότητας, στη σύνδεση μεταξύ 
ηχείων και ενισχυτή. 
 
∆ιεργασία σύνδεσης καλωδίου στους ακροδέκτες ηχείων (με απογυμνωμένο 
καλώδιο). 
 

 
 
1. Απογυμνώστε τους αγωγούς του καλώδιο ηχείων από την μόνωση τους σε μήκος 10mm.  
2. Στρίψτε τους κλώνους κάθε αγωγού ώστε να μην προεξέχουν. 
3. Εισάγετε το απογυμνωμένο καλώδιο στον αντίστοιχο ακροδέκτη προσέχοντας ώστε 
κανένας κλώνος του αγωγού να μην ακουμπά στο σασί του ενισχυτή ή να προεξέχει και να 
έχει δυνατότητα να έρθει σε επαφή με αγωγό της άλλης πολικότητας. 
4. Σφίξτε το κάλυμμα του ακροδέκτη ώστε να συγκρατεί σφιχτά το καλώδιο. 
 
Σημείωση: Προσέχετε ώστε να μην μπαίνει και μέρος της μόνωσης μέσα στον ακροδέκτη 
σύνδεσης του ηχείου. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ελαττωματική επαφή. 
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∆ιεργασία σύνδεσης καλωδίου στους ακροδέκτες ηχείων (με ακροδέκτες τύπου
μπανάνα). 
 

 

 
1. Βιδώστε το «καπάκι» του ακροδέκτη 

. 3.Εισάγετε το καλώδιο το οποίο έχει στην άκρη του ακροδέκτη τύπου μπανάνα όπως 
αίνεται στο σχεδιάγραμμα. 

ια να έχετε την καλύτερη ηχητική απόδοση τοποθετήστε τα ηχεία του συστήματος όπως 
περιγράφετε στα σχήματα που ακολουθούν. 
 

2
φ
 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ 
 
Γ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 
 

ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

1. STANDBY. Κουμπί θέσης της 
συσκευής σε κατάσταση αναμονής 
2. MUTE Πιέζοντας αυτό το κουμπί 

νικής 

 

ητας 
ής θέσης 

 
σόδου AUX 

ίας 
ΤUNER) 

ου 

τή EQ 

ς ηχητικών εφέ 

 
 

ής 

ση ηχητικής έντασης 

 

 

ηχητικής έντασης 

ικής έντασης 
υπογούφερ 
28. Μείωση ηχητικής έντασης 
υπογούφερ 

 

διακόπτετε προσωρινά την ηχητική 
έξοδο του ενισχυτή 
3. Κουμπί επιλογής ραδιοφω
μπάντας (AM/FM). 
4. Κουμπί επιλογής μεταξύ
στερεοφωνικής και μονοφωνικής 
λειτουργίας (ST/MO). 
5. Κουμπί σάρωσης προς τα πάνω 
σταθμών / ραδιοφωνικής συχνότητας 
6. Κουμπί σάρωσης προς τα κάτω 
σταθμών / ραδιοφωνικής συχνότ
7. Κουμπιά άμεσης επιλογ
μνήμης ραδιοφωνικού σταθμού 
8. Κουμπί ενεργοποίησης 
αποθήκευσης σταθμούς σε μνήμη 
9. Κουμπί επιλογής εισόδου DVD 
10. Κουμπί επιλογής εισόδου VCR
11. Κουμπί επιλογής ει
12. Κουμπί επιλογής λειτουργ
ραδιόφωνου (
13. Κουμπί επιλογής τρόπ
απεικόνισης 
14. Κουμπί παράκαμψης 
ρυθμιστικών - εφέ 
15. Κουμπί ενεργοποίησης 
λειτουργιών ισοσταθμισ
16. Κουμπί ενεργοποίησης – 
επιλογή
προσομοίωσης περιβάλλοντος 
χώρου 
17. Κουμπί επιλογής για το ζεύγος 
ηχείων Α 
18. Κουμπί επιλογής για το ζεύγος
ηχείων Β
19. Αύξηση (συνολικής) ηχητικής 
έντασης 
20. Μείωση (συνολικής) ηχητικ
έντασης 
21. Αύξηση ηχητικής έντασης 
κεντρικού καναλιού 
22. Μείω
κεντρικού καναλιού 
23. Αύξηση ηχητικής έντασης 
περιφερικού αριστερού καναλιού
24. Μείωση ηχητικής έντασης 
περιφερικού αριστερού καναλιού
25. Αύξηση ηχητικής έντασης 
περιφερικού δεξιού καναλιού 
26. Μείωση 
περιφερικού δεξιού καναλιού 
27. Αύξηση ηχητ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξετε προσεκτικά ώστε όλες οι συνδέσεις του ενισχυτής με τις 

 
ρήσης.  

οιείτε έχουν αντίσταση μικρότερη από 8Ω ποτέ

συσκευές και τα ηχεία να έχουν γίνει σύμφωνα με τα διαγράμματα και τις οδηγίες που
αναφέρονται στις σελίδες των οδηγιών χ
Προσοχή: Λανθασμένες συνδέσεις μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα ελαττωματική 
λειτουργία ή καταστροφή του ενισχυτή! 
Προσοχή: Αν τα ηχεία που χρησιμοπ  μην 
υνδέετε δύο ζεύγη ηχείων. Σε αυτή την περίπτωση ποτέ μην επιλέγετε την ταυτόχρονη 

. Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος του ενισχυτή με μια 

. Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή πιέζοντας το κουμπί POWER (Βεβαιωθείτε πως το 

. Επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η πηγή που αναπαράγει το 

. Ρυθμίστε τη συνολική στάθμη αναπαραγωγής καθώς και τη στάθμη κάθε ομάδας ηχείων 
ετε ένα ομοιόμορφο ηχητικό πεδίο. 

έκτη πιέστε το κουμπί TUNER 

ER 

ού (AUTO SEARCH) χρησιμοποιήστε τα 
ουμπιά TUNER  + και TUNER – για να συντονιστεί αυτόματα ο δέκτης στον προηγούμενο ή 

ηκτρολογώντας στο 
λεχειριστήριο τα αριθμητικά κουμπιά μπορείτε να επιλέξετε άμεσα τη θέση μνήμης στην 

αθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του δέκτη 

. Πληκτρολογήστε στα αριθμητικά κουμπιά τη θέση μνήμης (1 έως 30) που θέλετε να 

. Για παράδειγμα αν πληκτρολογήσετε 8 στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Memory 
08”  και ο σταθμός θα αποθηκευτεί στη θέση μνήμης 8. 

σ
λειτουργία των εξόδων ηχείων Α+Β. 
 
1. Συνδέστε τις συσκευές και τα ηχεία στον ενισχυτή σύμφωνα με τις οδηγίες 
 
2
πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (230V AC/ 50Hz) 
 
3
ρυθμιστικό έντασης είναι σε ελάχιστη θέση) 
 
4
πρόγραμμα της επιλογής σας. 
 
5
(από το τηλεχειριστήριο), ώστε να έχ
 
Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη 
 
1. Για να θέσετε σε λειτουργία το ραδιοφωνικό δ
 
2. Επιλέξτε τη ραδιοφωνική μπάντα (AM ή FM) 
 
3. Επιλέξτε τον τρόπο συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη  
 
• Αν επιλέξετε χειροκίνητο συντονισμό (MANUAL) χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TUN
 
 + και TUNER – για να επιλέξετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε. 
 
• Αν επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματου συντονισμ
κ
επόμενο σταθμό που λαμβάνετε στην περιοχή σας. 
 
• Αν επιλέξετε λειτουργία άμεσου συντονισμού (DIRECT) πλ
τη
οποία έχει αποθηκευτεί ο σταθμούς που θέλετε να ακούσετε. 
 
Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό σε μια θέση μνήμης του δέκτη 
 
1. Συντονιστείτε το δέκτη στο στ
 
2. Πιέστε το κουμπί MEMORY 
 
3
αποθηκεύσετε τον σταθμό που επιλέξατε.  
 
4
P
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ΛΥΣΗΣ ΠΙΘ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ ΑΝΩΝ
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ 
Η οθόνη ενδείξεων δεν 
λειτουργεί κανονικά  

υ ενισχυτή 
ό 

ι θέστε 
τον εκ νέου σε λειτουργία μετά 

Ο επεξεργαστής το
μπορεί να επηρεάζεται απ
κάποιο εξωτερικό 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

Σβήστε τον ενισχυτή κα

από 30 δευτερόλεπτα 

∆εν ακούγεται ήχ

λέξει διαφορετι

σετε 

ετε επιλέξει έξοδο ηχείων 

ος • Οι συνδέσεις των ηχείων 
είναι χαλαρές ή λανθασμένες 
• Έχετε επι κή 
πηγή από την πηγή που θέλετε
να ακού

 

• Έχετε πιέσει το κουμπί 
MUTE 
• Έχ
στην οποία δεν έχετε συνδέσει 
ηχεία 

• Ελέγξετε τις συνδέσεις και 

τα 

ς 

• Eπιλέξτε την σωστή έξοδο 

αποκαταστήστε τυχόν 
προβλήμα
• Επιλέξτε την σωστή πηγή 
σήματο
• Πιέστε εκ νέου το κουμπί 
MUTE 

ηχείων (Α ή Β) 

Ο ήχος δεν ακούγ
σωστά 

τα σύνδεσης
ένα από τα δύο ηχεία είναι

εται • Το ρυθμιστικό έντασης είναι 
σε πολύ υψηλή θέση. 
• Η πολικότη  σε 

 
ανεστραμμένη 

• Χαμηλώστε το ρυθμιστικό 
έντασης 
• Συνδέστε σωστά τα κ
ηχείων δίνο

αλώδια 
ντας προσοχή στην 

σωστή πολικότητα της 
σύνδεσης. 

Ο ήχος ακούγετα
διακοπτόμενα ό 8

σης εί

ι • Χρησιμοποιείτε ηχεία με 
αντίσταση μικρότερη απ Ω 
• Υπάρχει βραχυκύκλωμα στη 
σύνδεση των ηχείων 
• Το ρυθμιστικό έντα
σε πολύ υψηλή θέση 

ναι 

• Επιλέξτε άλλα ηχεία με 
αντίσταση 8Ω ή μεγαλύτερη 
• Σβήστε τον ενισχυτή και 
ελέγξετε όλες τις συνδέσεις 
• Χαμηλώστε το ρυθμιστικό 
έντασης 

∆εν ακούγεται ήχος 
από το κεντρικά κα
περιφερικά κανάλι ντασης των 

είναι
λή θέση 

ι τα 
α 

• Έχετε επιλέξει 
στερεοφωνική λειτουργία 
• Τα ρυθμιστικά έ
αντίστοιχων καναλιών 
πολύ χαμη

 σε 

• Άλλαχτε τρόπο λειτουργίας 
• Ρυθμίστε τα αντίστοιχα 
ρυθμιστικά έντασης 

Το τηλεχειριστήρ
λειτουργεί 

φως πέφτει άμεσ
 του 

 εμπόδιο 
μεταξύ ενισχυτή και 
τηλεχειριστηρίου 

ιο δεν • Οι μπαταρίες έχουν 
εξαντληθεί 
• Ηλιακό α 
στον αισθητήρα υπερύθρων
ενισχυτή 
• Υπάρχει κάποιο

• Αλλάξτε μπαταρίες 
• Αλλάξτε τη θέση το
• Απομακρύνεται

υ ενισχυτή 
 το εμπόδιο 

μεταξύ ενισχυτή και 
τηλεχειριστηρίου 
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