
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB.  Οι επόμενες 

σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της 

χαρακτηριστικών. Παρακαλούμε διαβάστε τα πάντα προσεκτικά πριν αρχίσετε να 

χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

   

Για να τη δική σας ασφάλεια και των γύρω σας, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις παρακάτω 

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

  Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιλαμβάνει διπλή 

μόνωση μεταξύ της κύριας παροχής και των τμημάτων που είναι προσβάσιμα στον χρήστη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή 

σε βροχή ή υγρασία. 

Βασικές Προφυλάξεις: 

• Τοποθετήστε τα καλώδια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην περπατά κάποιος πάνω 

τους, και να μην υπάρχει κίνδυνος να κοπούν ή να τρυπηθούν από παραπλήσια 

αντικείμενα. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες έντονης υγρασίας. 

• Μην αφήσετε να βραχεί η συσκευή. 

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά. 

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν νερό (όπως πχ βάζα) πάνω στη 

συσκευή. 

• Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως κεριά, πάνω στη συσκευή. 

Αερισμός: 

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο πάνω μέρος της συσκευής προορίζονται για τον αερισμό 

της. Μην τις μπλοκάρετε, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση. 

ΠΟΤΕ μην αφήσετε παιδιά να βάλουν οποιοδήποτε αντικείμενο στις σχισμές και στα 

ανοίγματα της συσκευής. 

Συντήρηση: 

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει τμήματα που να μπορούν να συντηρηθούν από τον 

χρήστη. 

Απόρριψη μπαταριών: 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες θα απορριφθούν με ασφάλεια. Ποτέ μην 

απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. 

Συνεννοηθείτε με τις τοπικές σας αρχές για τους κανονισμούς απόρριψης. 

Καθαρισμός: 

ΠΑΝΤΑ σβήνετε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε. 

Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή αέρια καθαριστικά. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα απαλό, 

ελαφρά υγραμένο (όχι βρεγμένο) πανί. 

 

Φροντίδα της συσκευής 

   Τοποθετήστε την σε καλά αεριζόμενο σημείο  Μην την εκθέσετε σε κρύο ή άμεση ηλιοφάνεια 

    Αφήστε κενό τουλάχιστον 10 cm γύρω της  Μην την αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε 

        Μην βάζετε πάνω της δοχεία με νερό             Μην βάζετε πάνω της αντικείμενα 



ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ 

 

1. Κάλυμμα δίσκου: Ανοίξτε/κλείστε για να βάλετε τον δίσκο. 

2. Κουμπί POWER: Ανάβει τη συσκευή ή την βάζει σε Standby. 

3. Κουμπί STOP: Σταματά την τρέχουσα αναπαραγωγή. 

4. Κουμπί PLAY/PAUSE: Αρχίζει/παγώνει/συνεχίζει την αναπαραγωγή. 

5. Δέκτης υπερύθρων: Δέχεται το σήμα από το τηλεχειριστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 

 

6. Αριστερό Audio Out: Αναλογική έξοδος ήχου (αριστερά) 

7. Δεξί Audio Out: Αναλογική έξοδος ήχου (δεξιά) 

8. Video Out: Έξοδος Βίντεο (Composite) 

9. Digital Audio Coaxial: Ψηφιακή έξοδος ήχου. Αυτή η έξοδος συνδέεται σε μια 

coaxial είσοδο στο ηχοσύστημά σας. 

10. Είσοδος USB: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών. 

11. Είσοδος DC 5V: Εδώ συνδέεται ο DC αντάπτορας των 5V. 

 

 

 

 

 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Περιγραφές Πλήκτρων   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER: Ανάβει τη συσκευή ή την θέτει σε Standby. 

2. 0-9 και 10+: Αριθμητικά πλήκτρα. 

3. MENU/ZOOM: Πατήστε παρατεταμένα για να έχετε πρόσβαση στο μενού 

του DVD. Πατήστε στιγμιαία για να ζουμάρετε. 

4. SUBTITLE/TITLE: Πατήστε στιγμιαία για να επιλέξετε ανάμεσα στους 

διάφορους διαθέσιμους υπότιτλους. Πατήστε παρατεταμένα για να δείτε 

το μενού τίτλου. 

5. SETUP: Πρόσβαση στο μενού setup. 

6. Πλήκτρα πλοήγησης: Για να κινείστε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. 

7. REV: Ταχεία επιστροφή σε επιλέξιμες ταχύτητες. 

8. PREVIOUS: Σας μεταφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο/τραγούδι/αρχείο ή 

στην αρχή του τρέχοντος. 

9. MUTE: Κλείνει και ξανανοίγει τον ήχο. 

10. DVD/USB: Εμφανίζει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο DVD ή στο 

USB. 

11. ANGLE/AUDIO: Παρατεταμένη πίεση αλλάζει τη γωνία (εάν η επιλογή 

είναι διαθέσιμη). Στιγμιαία πίεση αλλάζει τη λειτουργία του ήχου (εάν η 

επιλογή είναι διαθέσιμη). 

12. PLAY/PAUSE: Αρχίζει/παγώνει/συνεχίζει την αναπαραγωγή. 

13. REPEAT/PROGRAM: Στιγμιαίο πάτημα δίνει πρόσβαση στις επιλογές 

επανάληψης. Παρατεταμένο πάτημα στις επιλογές προγράμματος. 

14. STOP: Σταματά την τρέχουσα αναπαραγωγή. 

15. ΟΚ: Επιβεβαίωση επιλογής μέσα σε κάποιο μενού. 

16. FWD: Ταχεία προώθηση σε επιλέξιμες ταχύτητες. 

17. VOL +/-: Μεταβολή της έντασης του ήχου. 

18. NEXT: Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/τραγούδι/αρχείο. 

19. DISPLAY: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον αρχείο. 

20. GOTO: Μετάβαση σε χρονικό σημείο, κεφάλαιο, τίτλο ή αρχείο, ανάλογα 

με την περίπτωση. 

 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  

 

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο και βάλτε 2 μπαταρίες ΑΑΑ 

στην υποδοχή.  

Το διάγραμμα μέσα στην υποδοχή δείχνει τον σωστό τρόπο τοποθέτησης των μπαταριών. 

1.Αφαίρεση καλύμματος      2. Τοποθέτηση μπαταριών         3.Κλείσιμο καλύμματος 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στρέψτε το προς το μπροστινό μέρος της 

συσκευής. Το τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια μέχρι 5 μέτρα από τη συσκευή, και υπό γωνία 

μέχρι 30 μοίρες. 

 

 

Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει εάν μεσολαβούν εμπόδια μεταξύ αυτού και της 

συσκευής, ενώ το ηλιακό ή πολύ έντονο φως μειώνουν την ευαισθησία του. 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος και η συσκευή έχουν τα ίδια βολτ.  

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το κάλυμμα ή το πίσω μέρος 

της συσκευής.  

Όταν συνδέετε τη συσκευή με άλλον εξοπλισμό (πχ τηλεόραση, βίντεο) συμβουλευτείτε το 

αντίστοιχο εγχειρίδιο.  

Επίσης, σιγουρευτείτε ότι έχετε αποσυνδέσει όλες τις συσκευές από το ρεύμα πριν αρχίσετε 

να τις συνδέετε μεταξύ τους.

 

 

 

  



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στο “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ”. 

2. Βάλτε 2 μπαταρίες ΑΑΑ (περιέχονται) στην αντίστοιχη υποδοχή του 

τηλεχειριστηρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες του εκεί διαγράμματος για τους 

πόλους. 

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί 

POWER για να ανάψετε τη συσκευή. 

4. Ανάψτε την τηλεόραση και επιλέξτε την αντίστοιχη πηγή εικόνας. 

5. Για να μπείτε σε Standby, πατήστε το κουμπί POWER. Αν η συσκευή δεν πρόκειται 

να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο 

τροφοδοσίας. 

Σημείωση: Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 5 μέτρα. 

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η απόδοση του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να φθίνει. Εάν 

το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιά από τυχόν διαρροή. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ 

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δίσκου. 

2. Τοποθετήστε τον δίσκο και κλείστε το κάλυμμα. Η συσκευή θα διαβάσει τον δίσκο 

και θα αρχίσει να παίζει, ή θα εμφανίσει το μενού έναρξης. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB 

Εισάγετε το USB (φλασάκι) στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής. Πατήστε το πλήκτρο 

DVD/USB στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε σε λειτουργία USB και χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα πάνω και κάτω για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε. Πατήστε ΟΚ για να 

επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ 

 

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά ώστε να κατανοήσετε τη 

λειτουργία της κάθε επιλογής. 

Όταν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα για πρώτη φορά, πατήστε το πλήκτρο POWER στο 

τηλεχειριστήριο και η συσκευή θα ανάψει. Πατήστε το SETUP για να εμφανίσετε αυτό το 

μενού. Υπάρχουν πέντε λειτουργικές επιλογές στο κύριο μενού. 

 

 

LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) 

• OSD Language: Ορίζει τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζεται στο OSD. 

• Subtitle: Ορίζει τη γλώσσα των υποτίτλων, ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους. 

• MPEG4 Subtitle: Επιλέγει το φορμά των υποτίτλων ενός αρχείου. 

• Audio: Επιλογή γλώσσας για τον ήχο. 

• DVD Menu: Επιλογή γλώσσας για το μενού του DVD. 

 

VIDEO 

• Aspect ratio: Αυτή η επιλογή, μαζί με την επόμενη, σας επιτρέπει να διαλέξετε το 

φορμά εμφάνισης της εικόνας στην οθόνη: 

� 4:3: Επιλέξτε αυτό το φορμά για εικόνα 4:3. 

� 16:9: Επιλέξτε αυτό το φορμά για εικόνα 16:9. 

• View Mode: Προσαρμόζει την εικόνα. 

� Fill: Η εικόνα γεμίζει την οθόνη εντελώς, αλλά μπορεί να χάσετε τμήμα της 

εικόνας στα αριστερά και στα δεξιά. Αυτό εξαρτάται από το αρχικό φορμά 

της εικόνας. 

� Original: Κρατά το αρχικό φορμά της εικόνας. 

� Auto fit: Προσαρμόζει την εικόνα αυτόματα. 

� Pan Scan: Προσαρμόζει την εικόνα σε ευρεία οθόνη. Μπορεί να 

εμφανιστούν μαύρες γραμμές στο άνω και στο κάτω άκρο της οθόνης. Αυτό 

εξαρτάται από το αρχικό φορμά της εικόνας. 

• TV System: Επιλογή σήματος (NTSC-PAL-Auto) 

• Video Out: Ορίζει την έξοδο βίντεο. 

AUDIO 

• Digital Output: Επιλογές για την ψηφιακή έξοδο ήχου, μεταξύ PCM, RAW ή 

απενεργοποιημένη. 

RATING 

• Parental Control: Γονικός έλεγχος. Σας δίνει την επιλογή να περιορίσετε την 

πρόσβαση των παιδιών σε DVD. Υπάρχουν 8 επίπεδα ηλικιών, βασισμένα στο 

σύστημα MPAA. Αυτό το μενού είναι κλειδωμένο με κωδικό πρόσβασης 

(password). Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 8888. 

• Set Password: Σας επιτρέπει να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. 

Δώστε τον παλιό σας κωδικό (ή τον προεπιλεγμένο 8888 εάν δεν τον είχατε 

αλλάξει ποτέ) και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που 

θα αποδέχεται τον κωδικό ως σωστό. Τότε πατήστε ξανά “set password” και 

βάλτε το νέο κωδικό.  

 



        MISC 

• Use Default Settings: Επιστρέφει τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές 

ρυθμίσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές έχετε κάνει στις ρυθμίσεις θα χαθούν. 

• Screen Saver: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το screensaver που εμφανίζεται στην 

οθόνη κατά τη διάρκεια της παύσης αναπαραγωγής. 

 

 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΣΚΟΥΣ DVD 

 

 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DVD, εάν δεν παίξει αυτόματα, πατήστε το 

πλήκτρο DVD/USB στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Πρέπει τότε να επιλέξετε 

DISC και να πατήσετε ΟΚ. Η συσκευή δεν πρέπει να παίζει κάποιο αρχείο. Πατήστε 

πρώτα STOP αν η αναπαραγωγή κάποιου αρχείου είναι σε εξέλιξη και κατόπιν 

ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Η συσκευή θα αρχίσει τότε να παίζει τον δίσκο 

αυτόματα.  

 

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη 

διάρκεια της αναπαραγωγής: 

 

 

Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στο μενού του DVD οποιαδήποτε 

στιγμή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να κινηθείτε ανάμεσα στις 

διάφορες επιλογές του μενού. 

 

Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY εάν θέλετε να δείτε τη μπάρα πληροφοριών, τον 

τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής, υπολειπόμενο χρόνο, τρέχον κεφάλαιο και άλλες 

πληροφορίες σχετικά με το DVD που παίζετε εκείνη τη στιγμή.  

 

Με τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9 και 10+) μπορείτε να μεταβείτε στο κεφάλαιο του 

τίτλου που επιθυμείτε. 

 

Πατήστε το REPEAT εάν θέλετε να ξαναδείτε τον τρέχοντα τίτλο ή κεφάλαιο. 

Πατήστε μία φορά για να επαναλάβετε τον τίτλο από την αρχή, δύο φορές για το 

κεφάλαιο και τρεις φορές για να απενεργοποιήσετε την επιλογή. 

 

Πατήστε PROG αν θέλετε να δείτε τα κεφάλαια με συγκεκριμένη σειρά. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τα κεφάλαια που θέλετε να δείτε και 

την επιθυμητή σειρά. Πατήστε PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 

Πατήστε GO TO για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, κεφάλαιο ή 

τίτλο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να διαλέξετε μία από αυτές τις 

τρεις επιλογές, και τα πλήκτρα δεξιά/αριστερά ή τα αριθμητικά για να την ορίσετε. 

Πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Η συσκευή θα αρχίσει τότε την αναπαραγωγή από το 

επιλεγμένο σημείο. 

 

Πατήστε ANGLE για να αλλάξετε την γωνία θέασης ενός DVD. Αυτή η επιλογή σας 

επιτρέπει να παρακολουθήσετε μια σκηνή από διαφορετικές γωνίες (η 

διαθεσιμότητα της επιλογής εξαρτάται από το εκάστοτε DVD). Πατήστε το κουμπί 

επανειλημμένα για να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες διαθέσιμες γωνίες θέασης. 

 

Πατήστε AUDIO για να διαλέξετε μια από τις διαθέσιμες γλώσσες του τίτλου. Κατά 

τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατώντας το πλήκτρο θα εμφανιστεί η τρέχουσα 

γλώσσα. Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. 

 

Πατήστε SUBTITLE για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων του 

δίσκου. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατώντας το πλήκτρο θα εμφανιστεί 

η τρέχουσα γλώσσα υποτίτλων. Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την 

επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. 

 

Πατήστε TITLE για να έχετε πρόσβαση στο αρχικό μενού του δίσκου (η 

διαθεσιμότητα αυτής της επιλογής εξαρτάται από το εκάστοτε DVD). 

 

Πατήστε ZOOM για να μεγεθύνετε την εικόνα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. 

Το μέγεθος της εικόνας αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να δείτε όλη την εικόνα κατά τη διάρκεια της 

μεγέθυνσης. Για να επιστρέψετε στο κανονικό μέγεθος εικόνας, πατήστε το 

πλήκτρο της μεγέθυνσης έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη ΧL. 

Πατήστε τα πλήκτρα FWD / REV για να κάνετε μια ταχεία προώθηση ή επιστροφή. 

Κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής μεταβάλλεται ως 

εξής: x2, x4, x8, x16. Πατήστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE για να επιστρέψετε στην 

κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.  

 

 

Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε επίσης και τα συνήθη πλήκτρα PLAY/PAUSE, 

STOP, PREVIOUS και ΝΕΧΤ  στο τηλεχειριστήριο. 

 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΑΡΧΕΙΑ MULTIMEDIA ΑΠΟ CD  Ή USB 

 

Μπορείτε να παίξετε αρχεία multimedia (βίντεο, ήχο, εικόνα) από μια εξωτερική 

συσκευή USB ή ένα CD (δείτε ποιοί τύποι αρχείων υποστηρίζονται στο κεφάλαιο 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αυτού του εγχειριδίου). 

 

Για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία του USB (εάν δεν παίξει αυτόματα), πρέπει να 

πατήσετε το πλήκτρο DVD/USB στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Επιλέξτε USB 

και πατήστε ΟΚ. 

 

Για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία του CD (εάν δεν παίξει αυτόματα), πρέπει να 

πατήσετε το πλήκτρο DVD/USB στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Επιλέξτε 

DISC και πατήστε ΟΚ. 



 

Η συσκευή δεν πρέπει να παίζει κάποιο αρχείο. Πατήστε πρώτα STOP αν η 

αναπαραγωγή κάποιου αρχείου είναι σε εξέλιξη και κατόπιν ακολουθήστε τα 

παραπάνω βήματα. Η συσκευή θα αρχίσει τότε να παίζει τον δίσκο αυτόματα. 

Πατήστε STOP για να σταματήσει και να έχετε πρόσβαση στα αρχεία του CD ή του 

USB. 

 

SETTINGS 

 

Υπάρχει ένα μενού στο δεξί μέρος της οθόνης με διάφορες επιλογές σχετικές με τα 

αρχεία και την αναπαραγωγή τους. 

 

Filter 

Πατήστε ΟΚ στο “Filter”. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε το είδος 

των αρχείων που θέλετε να εμφανίζονται. Πατώντας ΟΚ στο “Audio, Photo or 

Video”, ορίζετε αν τα αρχεία αυτού του τύπου θα εμφανίζονται ή όχι. 

 

Repeat 

Πατήστε ΟΚ στο “Repeat” αν θέλετε να παίξετε επανειλημμένα το τρέχον αρχείο 

(επιλέγοντας “Single”) ή όλα τα αρχεία (επιλέγοντας “All”). Πατήστε ξανά για να 

απενεργοποιήσετε την επανάληψη. 

 

Mode 

Πατήστε ΟΚ για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαραγωγής. Το “Shuffle On” θα παίξει 

τα αρχεία με τυχαία σειρά. Το “Normal” θα τα παίξει με τη σειρά που εμφανίζονται. 

 

Edit Mode 

Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε το “Edit Mode”. Εδώ μπορείτε να κάνετε μια 

επιλογή των αρχείων που θέλετε να παίξετε. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε να 

παίξετε το κάθε αρχείο που περιέχεται. 

Αφού έχετε ενεργοποιήσει το “Edit Mode”, χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος για 

να κινηθείτε. Πατήστε ΟΚ σε κάθε αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή 

σας.  

Αφού κάνετε την επιλογή σας, επιστρέψτε στο μενού (πατώντας το δεξί βέλος) και 

επιλέξτε “Add to program”. Τώρα αυτά τα αρχεία έχουν προστεθεί στην επιλογή 

σας. Για να τα δείτε, πατήστε “Program View”. Μπορείτε πλέον να παίξετε μόνο 

αυτά τα αρχεία, αφού απενεργοποιήσετε το “Edit Mode” πατώντας ΟΚ πάνω του.  

Για να δείτε ξανά όλα τα περιεχόμενα, πατήστε “Browser View”. 

Για να αφαιρέσετε αρχεία από την επιλογή σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε το “Edit 

Mode”, να επιλέξετε όλα τα αρχεία που θέλετε να αφαιρέσετε και να πατήσετε 

“Clear Program”. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός δίσκου, έχετε πρόσβαση σε διάφορες 

επιλογές από το τηλεχειριστήριό σας. 

 

Πατήστε ΟΚ ή PLAY για να αρχίσει η αναπαραγωγή, PAUSE για παύση, PLAY ξανά 

για να συνεχίσει και STOP για να σταματήσει. 

 

Εάν βλέπετε εικόνες, πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να περιστρέψετε την 

εικόνα και τα NEXT και PREVIOUS για να μεταβείτε στην επόμενη ή προηγούμενη 

εικόνα αντίστοιχα. Πατήστε ZOOM για να μεγεθύνετε την εικόνα και DISPLAY για να 

δείτε τον αριθμό των αρχείων. 

 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου (SUBTITLE, ANGLE, GO TO, AUDIO κτλ) όπως 

είδαμε στην αναπαραγωγή DVD. Υπενθυμίζεται ότι η διαθεσιμότητα ορισμένων 

επιλογών εξαρτάται από το εκάστοτε αρχείο. 

 

Στην αναπαραγωγή μουσικής (αρχεία ήχου), χρησιμοποιήστε το PLAY ή το ΟΚ για να 

ξεκινήσετε, καθώς και τα PAUSE και STOP για παύση και διακοπή. Πατήστε τα PREV 

και NEXT για να μεταβείτε αντίστοιχα στο προηγούμενο και επόμενο αρχείο. 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ FIRMWARE 

 

Για να ενημερώσετε το firmware της συσκευής σας, επισκεφθείτε το site μας 

www.energysistem.com.  Στο τμήμα Downloads θα βρείτε όλα τα αρχεία και τις 

οδηγίες που χρειάζονται για να ενημερώσετε επιτυχώς τη συσκευή σας. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Εάν αντιμετωπίσετε οπουδήποτε είδους πρόβλημα με τη συσκευή σας 

παρακαλούμε ανατρέξτε άμεσα στη σχετική παράγραφο αυτού του εγχειριδίου, 

καθώς και στην παράγραφο που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

 

� Απουσία τροφοδοσίας ρεύματος: 

Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι η 

συσκευή είναι αναμμένη. Πατήστε το κουμπί POWER. 

� Απουσία εικόνας: 

Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι αναμμένη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή 

πηγή σήματος στην τηλεόραση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης αν είναι 

απαραίτητο). Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ συσκευής και τηλεόρασης. 

� Εικόνα κακής ποιότητας: 

Ελέγξτε τον δίσκο για δαχτυλιές και καθαρίστε τον χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, 

στεγνό πανί, ξεκινώντας από το κέντρο προς τις άκρες. 

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με το φορμά της τηλεόρασης (PAL/NTSC). 

� Ασπρόμαυρη εικόνα: 

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με το φορμά της τηλεόρασης (PAL/NTSC). 

� Παρεμβολές στην εικόνα: 

Απομακρύνετε τη συσκευή όσο το δυνατόν περισσότερο από πιθανές πηγές 

παρεμβολών (πχ ραδιόφωνο κτλ). 

� Το τηλεχειριστήριο δεν αποκρίνεται: 

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο κατευθείαν προς τον δέκτη υπερύθρων στο εμπρόσθιο 

μέρος της συσκευής. 

Απομακρύνετε οποιαδήποτε αντικείμενα ή άλλα εμπόδια μεταξύ του 

τηλεχειριστηρίου και του δέκτη. 

Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. 

� Δεν υπάρχει ήχος: 

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων ήχου, καθώς και αν είναι ενεργοποιημένο το 

Mute. 

Εάν χρησιμοποιείτε ενισχυτή Hi-Fi, δοκιμάστε μια άλλη πηγή ήχου. 

Καθαρίστε τον δίσκο. 

Ο δίσκος μπορεί να είναι ελαττωματικός. Δοκιμάστε έναν άλλο. 

� Δεν υπάρχει ήχος από την ψηφιακή έξοδο: 

Ελέγξτε τις ψηφιακές συνδέσεις. 

Ελέγξτε το μενού του ήχου για να βεβαιωθείτε ότι ο ψηφιακός ήχος έχει σεταριστεί 

σωστά. 

Βεβαιωθείτε ότι το φορμά ήχου που έχει επιλεγεί είναι συμβατό με τη συσκευή. 

� Ο δίσκος δεν παίζει: 

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. 

� Κακή λειτουργία: 

Τυχόν ισχυρές παρεμβολές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία της συσκευής. Κάντε reset στη συσκευή αποσυνδέοντας και 

επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος. 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

� Συνδέσεις: 

Έξοδοι εικόνας: composite video, RCA 

Έξοδοι ήχου: RCA, digital coaxial 

USB 2.0: Αναπαραγωγή multimedia, συμβατό με φορμά FAT/FAT32, 

ορισμένοι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ενδέχεται να μην είναι συμβατοί 

 

� Τροφοδοσία: 

Είσοδος: AC 100—240 V 50/60 Hz DC 5V 1.5A 

Κατανάλωση: 15W max. 

 

� Οθόνη: 

Τηλεόραση: PAL, NTSC 

Aspect ratio: 4:3, 16:9 

 

� Ήχος: 

Έξοδος ήχου: Analog Audio 2.0 V (RMS) / 10 k0hm 

Συχνότητα: 20Hz-20kHz +/- 3dB 

 

� Διαστάσεις: 

220 x 140 x 38 mm (μήκος x πλάτος x ύψος) 

 

� Βάρος: 

0,46 κιλά 

 

� Υποστηριζόμενα φορμά: 

Video: MPEG2, MPG, AVI, DIVX, XVID, DAT, VOB 

Audio: MP3, WMA, AC3 

Photo: JPEG 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του 

προϊόντος για τυχόν προβλήματα σύμφωνα με την RDL 1 / 2007. 

Η τριετής εγγύηση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για χώρες εκτός της Ένωσης, 

παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και την αντίστοιχη νομοθεσία. 

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το πρόβλημα έχει προέλθει από τον αγοραστή ή τρίτο πρόσωπο, 

και οφείλεται σε κακομεταχείριση, αμέλεια, χρήση άλλη από αυτή για την οποία 

προορίζεται, χρήση ασύμβατων αντικειμένων και περιφερειακών, και γενικά δεν προέρχεται 

από τα υλικά ή τη διαδικασία κατασκευής. 



 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Επισκεφθείτε το http://support.energysistem.com, όπου μπορείτε να βρείτε FAQ, 

εγχειρίδια, οδηγούς  χρήσης, ενημερώσεις και drivers για το προϊόν σας. 

Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς με την αντίστοιχη 

απόδειξη/τιμολόγιο. 

 

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

 

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα. 

© 2013 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved. 

 

 

 
 
 
 

Η κατασκευάστρια εταιρία Energy Sistem Soyntec SA με διεύθυνση:  

Ind. Finestrat C / Calpe 1, 03509 Finestrat, Alicante - SPAIN 

Τηλ: 902 388 388 - Fax: 902 119 034 - NIF:A53107488 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν: 

Energy Sistem™ DVD d1 Player που κατασκευάζεται στην Κίνα είναι σε συμφωνία με τις 

ουσιαστικές οδηγίες, νόρμες και πρότυπα της κοινοτικής οδηγίας: 

European Union 2004/108/EC (EMC Directive). 

 

 

 

Το παραπάνω σύμβολο στη συσκευασία ή στις οδηγίες του προϊόντος σημαίνει ότι ο 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα 

κοινά οικιακά σκουπίδια. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στις 

τοπικές αρχές ή στον διανομέα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν. 

 


