
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
(044) 338-0-130 
(050) 332-0-130 
(063) 577-0-130 
(067) 353-0-130 

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 
km-130 



×åéíäæåð äèñêіâ

DHA-S690

RR

Керівницво користувача

Будь ласка, ознайомтеся з даним керівництвом ïåðåä початком
експлуатації àïàðàòу.

ALPINE UKRAINE:
http://www.alpine.ua

FACEBOOK ALPINE UKRAINE: 
http://www.facebook.com/pages/Alpine-Ukraine/

175150055908275
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Äàíиé ñèìâîë попереджає користувача про наявність важливих інструкцій по
експлуатації. Надотримання даних інструкцій може призвести до травми або
смертельного випадку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ ВІДВОЛІКАЙТЕ ВАШУ УВАГУ НА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІД ЧАС РУХУ
Управління деякими функціями даної системи під час руху може відволікти увагу водія
від дороги і стати причиною нещасного випадку. Тому управління апаратом необхідно
здійснювати після повної зупинки автомобіля в безпечному місці.

ВСТАНОВЛЮЙТЕ ТАКИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ, ПРИ ЯКОМУ ВИ МОЖЕТЕ ЧУТИ ЗОВ-
НІШНІ ШУМИ ПІД ЧАС РУХУ
При прослуховуванні музики на високих рівнях гучності ви можете не почути звуки
сирени автівок екстреної допомоги або звукові попереджувальні сигнали при під’їзді
до залізничних або трамвайних шляхів, що може стати причиною нещасного випадку.
КРІМ ТОГО, ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ НА ВИСОКИХ РІВНЯХ ГУЧНОСТІ МОЖЕ
ПОШКОДИТИ ВАШІ ОРГАНИ СЛУХУ.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОЗБИРАТИ АБО МОДИФІКУВАТИ ДАНИЙ АПАРАТ.

Дані дії можуть призвести до нещасного випадку, займання або ураженню
електричним струмом.
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Даний символ попереджує користувача про наявність важливих інструкцій ïî
еêñïëóàòàöії.  Недотримання вимог даних іíñòðóêöіé ìîæå ïðèзâåñòè до травми
або виходу з ладу âàøоãî пристрою.

Увага

У РАЗІ ÍÅÑÏÐÀÂÍÎÑÒІ НЕГАЙНО ÏÐИПИНІТЬ ЕÊÑÏËÓÀÒÀÖІÞ ÀÏÀÐÀÒУ.
Недотримання даних іíñòðóêöіé ìîæå ïðèзâåñòè до íåñ÷àñòíîго випадку або òðàâмі. Поверніть
àïàðàò âàøоìó àâòîðèçîâàíîìó äèëåðó Alpine або у найближчий ñåðâіñíиé öåíòð Alpine.

ÍÅ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ÍÎÂІ ЕËÅÌÅÍÒИ ЖИВЛЕННЯ РАЗОМ ЗІ СТАРИМИ
При встановленні елементів живлення переконайтеся в дотриманні приведеної
схеми полярності (+ і -). Пошкодження або витікання вмісту елементів  живлення ìîæå
ñòàòи ïðè÷èíîю займання або травми.
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ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПРИСТРІЙ ТІЛЬКИ В АВТОМОБІЛЯХ З ЖИВЛЕННЯМ 12 В,
“МІНУС” (-).
(У  разі  сумнівів  проконсультуйтеся  з  дилером). Невиконання  цієї  вимоги  може
стати причиною спалаху та ін.

ЗБЕРІГАЙТЕ НЕВЕЛИКІ ПРЕДМЕТИ, НАПРИКЛАД, БОЛТИ, ПОЗА ЗОНОЮ ДОСЯЖ-
НОСТІ ДІТЕЙ.
В тому випадку, якщо діти проковтнули вказані предмети, негайно зверніться до
лікаря.

ПРИ ЗАМІНІ ЗАПОБІЖНИКІВ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АНАЛОГІЧНІ ЗА НОМІНАЛОМ.
Недотримання вказівок може призвести до пожежі  або електричного ураження.

ПІДКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТРІЙ ТІЛЬКИ ДО ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 12 В
Використання інших джерел живлення може стати причиною  спалаху,
електричного  удару  і  інших пошкоджень.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ПОПАДАННЯ РУК, ПАЛЬЦІВ І СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ В
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ПАЗИ АБО ПРОМІЖКИ.
Подібні дії можуть стати причиною нещасного випадку або виходу із ладу вашого
пристрою.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

×èщення
Необхідно проводити періодичне  чищення àïàðàòу за допомогою м’якої сухої
тканини. Для видалення жирних плям змочіть тканину в чистій воді. Використання
чистячих засобів ìîæå ïðèзâåñòè до стирання фарби або пошкодження платсмасових
деталей корпусу.
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Ñèñòåìà òåïëîâîго çàхисту
Ïåðåä âêëþ÷åíням àïàðàòу, переконайтеся, що òåìïåðàòóðà â ñàëîíі àâòівки
зíàõîäèòьñÿ â межах ìіж +60°Ñ (+140°F) і -10°Ñ (+14°F).

Êîíäåíñàöіÿ âологи
Під час відтворення äèñêу âи ìîæåòå вловити коливання çâóêу, що ви�:ликані конденсацією.
Â даному разі вилучіть äèñê ç àïàðàòу і виждіть приблизно годину до повного випаровування
вологи.

Пошкоджені диски
Не намагайтеся відтворити тріснуті, пошкрябані та деформовані диски. Відтворення
неякісного диску може сильно пошкодити механізм  відтворення. 

Догляд
При виникненні проблем не намагайтеся полагодити апарат власними силами.
Поверніть його дилеру “Alpine” або віднесіть в найближчу Ñåðâіñíó ñëóæáó “Alpine”
для його ремонту.

Íîâі диски
В деяких випадках при завантаженні нових дисків в магазин даного чейнджера
можуть мати місце збої в процесі відтворення. Ïðè÷èíîю даних збоїв може бути
наявніть маленьких нерівностей або завусеньці на внутрішньому або зовнішньму
діаметрі диску.
Щоб усунути завусенці, ïðîâåäіть ïî зовнішньму краю диску і по краю центрального
отвору øàðèêîâîю ðó÷êîю або подібним предметом, потім вставте диск назад в
пристрій.

7

Íîâиé äèñê

Зовнішні завусеньці

Центральний
отвір

Ценральний отвір

Завусеньці

Диски нестандартної конфігурації
Використовуйте лише диски круглої форми.
Ніколи не використовуйте диски іншої конфігурації, òàê як це може призвести до
виходу з ладу механізму вашого апарату.

• В якості міри захисту ìåõàíіçì ïðîгравача автоматично блокує відтворення диску даного
типу. Це не свідчить про вихід системи з ладу.

Місце встановлення
Не встановлюйте DHA-S690 в місцях, що піддаються дії наступних факторів:
• прямого сонячного світла;
• високої вологості і води;
• надмірної запиленості;
• сильної вібрації.

Автотовари «130»

13
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Правильне поводження êîìïàêò-äèñêàìè
При поводженні  з диском, не упускайте його. Тримайте диск таким чином, щоб не
залишити на ньому відбитків пальців. Не наклеюйте плівку, папір чи наклейки на диск. Не
пишіть на диску.

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Чищення диску
Відбитки пальців, пил або бруд на поверхні  диску можуть призвести до
пропусків під час відтворення. Для чищення диску протріть  його поверхню
м’якою чистою тканиною у напрямку від центру до краю. При сильному
забрудненні поверхні диску змочіть тканину в слабкому розчині миючого
засобу. 

Приналежності для диск�C
В продажу маються різноманітне приладдя, що призначене для захисту поверхні диску і
покращення якості звучання. Однак більшість з них впливає на товщину и/або діаметр
диску. Використання подібного приладдя може призвести до невідповідності диска
стандартних технічним характеристикам і створити проблеми при роботі програвача. Ми
не рекомендуємо використання подібного приладдя на дисках, відтворюваних на
чейнджерах дисків «Alpine».

Прозорий папір Ñòàáіëіçàòîð äèñêà



DVD
Video

DVD
Audio

Video CD

Позначення
(ëîãîòèï)

Çàïèñàíиé
ìàòåðіàë

Àóäіî + âіäåî

Àóäіî + âіäåî

Àóäіî + âіäåî

Ðоçìіð
äèñêà

12 ñì*

12 ñì*

12 ñì

Ìóçûêàëü-
íûé ÑD

* Допускається можливість відтворення двослойних DVD

Даний апарат підтримує відтворення дисків, записаних в наступних форматах.

CD-R/ DVD-R/ DVD+R/
CD-RW             DVD-RW DVD+RW

Ôîðìàò CD
Ôîðìàò MP3 («mp3»)
Ôîðìàò WMA («wma»)
Ôîðìàò AAC («aac», «m4a»)
Ôîðìàò WAV («wav»)
Ôîðìàò JPEG («jpg», «jpeg», «jpe»)
Ôîðìàò DVD Video
Ôîðìàò DVD-VR
Ôîðìàò DivX («avi», «divx»)
Ôîðìàò ASF («asf»)
Ôîðìàò Video CD

DivX

Àóäіî 12 ñì

Àóäіî + âіäåî 12 ñì

O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
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Диски, що відтворюються на даному апараті

Диски, що відтворюються

Диски, що перераховані нижче, можна відтворювати на даному апараті.
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• Допускається тільки відтворення фіналізованих дисків
• Управління дисками, що записані в форматах ASF/WAV/JPEG, àíàëîãі÷íî

óïðàâëінню ÌÐ3/WMA/AAC-äèñêàìè.

Video CD
Цей DVD-÷åéíäæåð сумісний з дисками Video-CD, що підтримують функцію 
відтворення (PBC) âåðñії 2.0.
«PBC» – це функція, що дозволяє використовувати записані на диску меню для 
пошуку бажаної сцени і перегляду різноманітної інформації в діалоговому режимі.

Примітки відносно використовуваних дисків (CD/CD-R/CD-RW)
При використанні неспеціалізовних дисків нормальне відтворення не гарантується.
Íà äàíій ñèñòåìі ви можете відтворювати аудіо записи, що виконані в форматах CD-R 
(çàïèñувані CD) / CD-RW (перезаписувані CD). Ви також можете відтворювати 
диски CD-R/CD-RW, що містять аудіо файли формату MP3/WMA/ÀÀÑ/WAV/JPEG/ASF/
DivX .
• Не гарантується відтворення на даній системі наступних ком пакт-дисків: тріснутих 

компакт-дисків, компакт-дисків  з відбитками пальців, компакт-дисків , що були  під-
дані дії високих температур або сонячних променів (наприклад, залишені в автомобілі 
або приймальному пристрої даної системи), компакт-дисків, що записані в нестабіль-
них умовах запису, компакт-дисків, не призначених для відтворення в аудіо системах, 
компакт-дисків з некоректним записом, а також захищених від копіювання компакт-
дисків.

• Використовуйте диски з файлами MP3/WMA/ÀÀÑ/WAV/JPEG/ASF/DivX , що записані 
в форматі, що підтримується даною системою. Çà більш детальною інформацією
звертайтеся до ñòоð. 37-39. (ÌÐ3/WMA/AAC-äèñêè) і ñòоð. 59-60 (DivX /JPEG/WAV/
ASF-äèñêè).

Примітка відносно використання дисків формату CD-R/CD-RW
• У разі неможливості відтворення дисків CD-R/CD-RW переконайтеся в тому, що 

була завершена сесія (фіналізація).
• За необхідності виконайте фіналізацію диску CD-R/CD-RW і спробуйте відтворити 

його ще раз.

Äèñêè, що не підтримуються системою даного апарату
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (çà виключенням MP3/WMA/ÀÀÑ/WAV/JPEG/ASF/DivX -
ôàéëіâ), photo CD і ò.ä.

Подвійні диски
Даний апарат не підтримує відтворення подвійних дисків. (DualDisc). Використання дисків 
даного типу може призвести до пошкодження апарату або самого диска в процесі його 
завантаження / вилучення.

Поради для бажаючих створити власні записи на CD
DHA-S690 призначений для відтворення дисків формату DVD Video, DVD Audio, Video 
CD, DivX  та забезпечений вбудованим ÌÐ3/WMA/AAC-äåêîäåðîì.
Приведена нижче інформація покликана допомогти вам при створенні ваших власних 
музичних CD (як àóäіî CD, òàê і ôàéëіâ ÌÐ3/WMA/AAC, çàïèñàíих íà äèñêè CD-R/
RW).



У чому різниця між Audio і ÌÐ3/WMA/AAC?
Audio CD ïðåäñòàâëÿє ñîáîю òîй æå ôîðìàò, в якому записуються придбані вами вмагазині
комерційні компакт-диски, що забезпечені маркуванням CD-DA. Ôîðìàò ÌÐ3 (MPEG-1
Audio Layer 3) / WMA (Windows Media Audio) / AAC (Advanced Audio Coding) ïðåäñòàâëÿє
ñîáîю інформаційний ôàéë, ïðè створенні якого з’явилася спеціальна схема стиснення
даних для зменшення розміру вихідного музичного файлу*.

Êîìáіновані CD-R/RW äèñêè (Audio + ÌÐ3/WMA/AAC):
DHA-S690 може зчитувати будь-який сектор диску. Ви можете обрати опцію CD-DA äëÿ
відтворення аудіо секції диску або опцію ÌÐ3/WMA/AAC äëÿ відтворення ÌÐ3/WMA/AAC
ñåêції äèñêу.*

Ìóëüòèñåñійні CD-R/RW äèñêè:
Зупинка будь-якого запису на диску означає завершення однієї сесії. У тому разі, якщо
диск не був закритий (фіналізований), на диск можуть бути записані додаткові дані.  DHA-
S690 забезпечує зчитування лише мультисесійних дисків, відформатованих в форматі
DATA (ÌÐ3/WMA/AAC ôàéëи).

Ïðàâèëüíî відформатовані äèñêè ôîðìàòу ÌÐ3/WMA/AAC:
Для забезпечення коректного відтворення використовуйте процедуру форматуванння
дисків згідно зі стандартом ISO 9660. В процесі надання заголовків дискам ви можете
використати стандартний ISO рівень 1 (ñòàíäàðò 8.3 DOS), рівень 2 (32 ñèìâîëà) або
Joliet (довгі найменування файлів під Windows або Macintosh)*.
* Çà додатковою інформацією звертайтеся до керівництва по експлуатації..

Догляд за компакт-дисками (CD / CD-R / CD-RW)
• Не торкайтеся робочої поверхні диска.
• Íå залишайте äèñê íà ñîнці.
• Íå приклеюйте етикетки на диск.
• Ïðîòèðàéòå äèñê від пилу і бруду.
• Перевіряйте диск на наявність завусенців.
• Íå використовуйте додаткове приладдя для дисків.
Не залишайте диски в автомобілі або пристрої на довгий час. Ніколи не
залишайте диски на сонці.
Ці диски чутливі до високої температури і вологості оточуючого середовица, що, в
свою чергу може призвести до збоїв в їх роботі.

Використання дисків DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
• Даний апарат сумісний з дисками, що записані в режимі DVD-Video або DVD-VR 

(DVD-R/DVD-RW).
• Зверніть увагу на той факт, що система даного DVD-програвача не допускає відтво-

рення нефіналізованих дисків (тобто дисків, в процесі запису яких використовується
спеціальний алгоритм обробки даних, що дозволяє здійснити відтворення тільки на)
DVD-ðåêîðäåðàõ).

• В залежності від використовуваної записувальної апаратури і формату диску, 
відтворення окремих дисків може бути недоступне.

• На гарантується відтворення дисків або файлів, що забезпечені системою захисту від
копіювання. Деякі системи запису можуть неправильно від форматувати скопійовані
файли, в результаті чого стає неможливим іх коректне відтворення.
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• В наступних випадках коректне відтворення дисків системою даного апарату не
гарантується
- äèñêіâ, записаних окремим DVD-ðåêîðäåðàìè;
- деяких дисків нестандартної конфігурації;
- тріснутих дисків;
- забруднених äèñêіâ,
а також у разі забруднення лінз оптичного звукознімача або наявності
конденсату всередині апарату.

• Переконайтеся, що виконуються всі застереження по поводженню з вашим DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW-äèñêàìè.

• Не наклюйте на верхню сторону диску стікери або шматочки скотчу.
• В порівнянні зі звичайними дисками, DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW-äèñêè â в

більшій мірі підлягають дії тепла, вологості і прямого сонячного світла.
• Äіàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð ïðè відтворенні äèñêіâ: äëÿ

DVD-R/DVD-RW: -25 ÷ +70°Ñ
äëÿ DVD+R/DVD+RW: +5 ÷ +55°Ñ

Òåðìіíîëîãіÿ

Çàãоловок (Title)
Якщо на DVD запрограмовані заголовки, то вони є найбільшою одиницею ділення
записаної на диску інформації.

Епізод (Chapter)
Кожний заголовок може бути розділений на менші елементи, що називаються епізодами.
Це можуть бути визначені сцени фільму або музичні фрагменти.

• Цей продукт використовує технологію захисту авторських прав згідно з деякими
патентами США та іншими правами на інтелектуальну власність, що належать
Macrovision Corporation та іншим власникам прав. Використання даної технології
повинно бути санкціоноване Macrovision Corporation і націлене тільки на домашнє або
інше обмежене використання, тільки якщо інше його використання не санкціоноване
Macrovision Corporation. Відновлення алгоритму роботи або розбирання заборонені.

• Вироблено по ліцензії Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic» та подвійний
символ «D» є торговими марками Dolby Laboratories.

• «DTS» і «DTS 2.0 + Digital Out» є торговамими  марками Digital Theater
Systems, inc.

• Windows Media і ëîãîòèï “Windows” є торговими марками або зареєстрова-
ними товарними знаками Microsoft Corporation â ÑØÀ і/або інших країнах.

• Apple, ëîãîòèï Apple і iPod є товарними знаками Apple Computer, Inc,
зареєстрованими в ÑØÀ та інших країнах.

• Òåõíîëîãіÿ кодування звукових сигналів “MPEG Layer-3” використовується
по ліцензії, отприманій від Fraunhofer LLS and Thomson”.

• Даний продукт призначений для особистого, некомерційного використання
і не представляє користувачу ніяких прав по його використанню в будь-
яких комерційних цілях, наприклад, при будь-якому способі способі
радіомовлення в реальному часі, передачу даних за допомогою Internet за
будь-яких інших м�5реж , а також за допомогою будь-яких інших електронних
систем, таких як платне аудіо або аудіо на вимогу. Для використання даного
продукту у вищевказаних цілях необхідна наявність спеціального дозволу.
За більш детальною інформацією по даному питанню звертайтеся на сайт
www.mp3licensing.com.



Підготовка до роботи

Ïðîíóìåðîâàí�V�
êíîïêè (1÷÷÷6)
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При використанні пульта ДУ
• Направте пульт ДУ на сенсор ДУ, тримаючи пульт на відстані не більше � 
� � 2 м від апарату.
• Можливі ситуації, коли ви не зможете користуватися пультом ДУ через
� � попадання прямих сонячних променів на сенсор ДУ.
• Пульт ДУ є невеликим, легким і точним пристроєм. Для запобігання
� � пошкодження пульта, скорочення строку служби елементів живлення,
� � появі помилок та нечіткої реакції дотримуйтесь наступних потреб: 
� � - Не трясіть пульт.
� � - Не кладіть в карман брюк.
� � - Не допускайте сусідства пульта з продуктами харчування, вологою і
брудом.
� � - Не піддавайте пульт дії прямих сонячних променів.

Заміна елементів живлення

Тип елемента живлення: CR2025 або аналогічний йому.

1 � � � Відкрийте кришку відсіку живлення
Натисніть на кришку та зсуньте її у напрямку, 
що вкзано стрілкою, після чого зніміть кришку.
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2 Замініть елемент живлення
Встановіть новий елемент,  (+) і (-).

• Неправильне встановлення елементів живлення може викликати збій в робо-
ті системи.

3 Çàêðийте кришку
Натисніть на кришку у напрямку, вказаному
стрілкою. Пролунає клацання.

УВАГА!
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ФУНКЦІЯМИ АПАРАТУ, ЯКІ МОГЛИ Б ВІДВОЛІКТИ ВАШУ УВАГУ
ВІД УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ. 
Будь-які операції, що потребують вашої тривалої участі, повинні проводитися тільки
після повної зупин�:и автівки. Перед виконанням цих дій завжди зупиняйте авто в
безпечному місці. Недотримання цієї вимоги може стати причиною ДТП.

Поводження з магазином

Перед завантаженням і вилученням диску вмикайте живлення системи. 
(Див. ðозділ “Включення і виключення живлення” íà ñòоð. 17).

Завантаження дисків

1 Відтягніть пальцем важіль для вилучення лотка і витягнять лоток для дисків
із магазина. Будьте обережні і не упустіть диск.

Ìàãàçèí Важіль для вилучення лотка.



• Не виймайте лоток для дисків з магазину. При вилученні лотка з магазина не 
прикладайте надмірних зусиль, так як це може стати причиною поломки систе-
ми.

Встановіть диски в лоток етикеткою вгору. В кожен лоток завантажуйте
тільки по одному диску (всього не більше �6 дисків).
Будьте обережні та не упустіть диск.
Після завантаження всіх дисків натисніть на лоток, доки він повністю не
ввійде в магазин і ви не почуєте клацання.

Візьміться за ручку  розсувних дверцят і зсуньте її до кінця вправо, доки
не почуєте клацання і дверцята не будуть зафіксовані.

Розсувні дверцята

Переконайтеся в правильності завантаження магазина (див. мал. нижче), після
чого вставте його до кінця у віконце, доки не почуєте клацання і магазин не
буде зафіксований на місці.

Вставивши магазин, візьміться за виступ на розсувних дверцятах і
зрушуйте його до кінця вліво до клацання.

2

3

4

5

• Після повного завантаження автоматично проводиться перевірка диску,
встановленого в магазин.

15
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Вилучення дисків

1 Візьміться за ручку розсувних дверцят і зруште її до кінця вправо, доки 
не почуєте клацання і дверцята не будуть зафіксовані.

Натисніть кнопку викидання для вилучення магазину, після чого витягніть 
магазин із пристрою.

Розсувні дверцята

2

Êíîïêà викидання

Відтягніть пальцем важіль для вилучення лотка і витягніть лоток для дисків із 
магазину. При вилученні не пошкодьте їх робочу поверхню. (Див. розділ 
«Заходи безпеки» на стор. 7).

3

Ìàãàçèí Важіль для вилучення лотка

• Не виймайте лоток для дисків з магазину
       При вилученні лотка з магазину не застосовуйте надмірних зусиль, так як це 
може стати причиною поломки системи.

Застереження відносно користування магазином.
• Не допускається використання в даному пристрої магазинів або інших 

приналежностей для CD-чейнджерів. 
• Ëîòêè äëÿ äèñêіâ до магазинів CD-÷åéíäæåðіâ  не можуть бути використані в 

магазинах до даного пристрою. Навіть у разі, коли габарити даних лотків 
дозволяють виконати завантаження, іх використання може стати причиною виходу 
з ладу вашої системи.

• Не застосовуйте зусиль при вилученні магазину.



• В кожен слот можна становити тільки один диск. Спроба встановлення двох або 
більше дисків в один слот призведе до виходу із ладу вашої системи.

• Ніколи не виймайте лоток з магазину.
• Якщо ключ запалення знаходиться в положенні OFF, ìàãàçèí ìîæíа вилучити і 

при вимкненому живленні системи.

Включення і виключення живлення

Функція запам’ятовування позиції відтворення
Навіть якщо ви оберете інше відео джерело або під час відтворення відключите
живлення апарату або повернете ключ запалення в положення ОFF, при
наступному включенні живлення відтворення посться з того місця, де воно було
перерване.
Функція  запам’ятовування позиції відтворення відключається при зміні диску.

При  під’єднанні до головного апарату через шину Ai-NET 

Увага
• При під’єднанні до головного апарату Alpine.
Якщо DHA-S690 ïпід’єднаний до сумісного з Ai-NET головного апарату, òî пе-
ред його експлуатацією уважно ознайомтеся зі змістом розділу “Встановлення
системного перемикача” (стор. 78).

• Якщо ваш пристрій підключений до головного апарату, що підтримує Ai-NET,
живлення DHA-S690 з ïóëüòà ÄÓ буде включатися дещо з затримкою. Це обу-
мовлено процесами передачі системної інформації між різними компонентами і
не вказує на несправність.

• Якщо DHA-S690 підключений до головного апарату, що підтримує Ai-NET, його
живлення не можна буде відімкнути за допомогою пульта ДУ. Відключіть живлення
DHA-S690 перемикнувши джерело на головному апараті. За додатковою
інформацією зверніться до розділу “Управління з головного апарату” (стор.53).

1 Оберіть на головному пристрої в якості джерела DVD-÷åéíäæåð або
CD-÷åéíäæåð.
Живлення апарату включається автоматично.

2 Для відключення живлення оберіть інше джерело на головному апараті

При  під’єднанні до головного апарату áåç використання шини Ai-NET

Увага
При під’єднанні до головного апарату, íå îñíàùеному øèíîю Ai-NET.
У тому разі, якщо  DHA-S690 піключений до несумісного з Ai-NET головному
апарату, уважно ознайомтеся зі змістом розділу “Встановлення системно-
го перемикача” (стор. 78) і попередньо зафіксуйте системний перемикач в
положенні “2” (STANDALONE).

1 Ввімкніть живлення системи, натиснувши кнопку PPPWWWRRR   íà
ïóëüòі ÄÓ.

2 Для відключення живлення ще раз натисніть кнопку PPPWWWRRR.
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Âиáіð äèñêу

Натисніть та утримуйте не менше 2х секунд одну з пронумерованих кнопок (1÷÷÷6).
Кожній з даних кнопок відповідає номер диску, завантажденого в магазин
чейнджера.

• Äëÿ зміни  äèñêà використовуйте кнопки DISC / , або натисніть та утримуй-
те не менше 2х секунд кнопку FOLDER DN/UP.

Відображення списку дисків

Інформація про диски, що завантажені в даний апарат, відображається у вигляді
списку. Таким чином, вибір будь-якого диску може здійснюватися напряму.

1 Натисніть і утримуйте не менше 2-õ ñåêóíä êíîïêó LLLIIISSSTTT.
На екрані  відобразиться список дисків.

Приклад відображення списку дисків

111      222         333

111 Відображення номера диск�C.
222 Відображення формату диску

• У òîìу разі, якщо â обраному ëîòêу відсутній диск, íà äèñïëåї відобра-
зиться «NO DISC».

333 Відображення способу запису на диск.
DVD-V : DVD Video
DVD-A : DVD Audio
VCD : Video CD
DVD-VR : DVD-VR
CDDA : CD-DA
COMPRESS : Стиснене àóäіî (MP3/WMA/AAC/ASF/WAV/JPEG/DivX )
    : У разі неможливості зчитування інформації з диску

2 За допомогою кнопок  і  оберіть необхідний диск і натисніть кнопку
EEENNNTTT.
Апарат активізує обраний диск і починає його відтворення.

Ïåðåмикання ìіж ôîðìàòàìè NTSC і PAL

Встановіть конфінурацію вихідного відеосигналу â NTSC або PAL, â залежності від
методу запису на диск.

Натисніть і утримуйте не менше 2-õ ñåêóíä êíîïêó PPPWWWRRR.

• Стандартним встановленням є PAL. Ñèñòåìà встановлюється в формат PAL 
íà еòàïі відправлення з заводу-виробника.

• Для відтворення дисків, записаних в форматі NTSC, змініть налаштування згідно з
вказівками, приведеними в розділі “Встановлення ТВ системи” на стор. 46.



Іíіöіàëèçàöіÿ ñèñòåìи

Обов’язково натисніть кнопку RESET ïðè ïåðшому апарату,  а також після заміни 
автомобільного акумулятора.

1 Виключення живлення апарату.

2 Íàтисніть êíîïêó RRREEESSSEEETTT, використовуючи кулькову ручку або інший заго-
стрений предмет.

DVD/Video CD

Ïðîíóìåðîâàííûå
êíîïêè (0÷÷÷9)

Відтворення DVD/Video CD

В кожному розділі даного керівництва приведені типи дисків, які можна 
використовувати в даних операціях, у вигляді наступних символів:
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Можуть бути використані некомерційні DVD âіäåîäèñêè (що використовуються
для запису фільмів і т.п..) або äèñêè ôîðìàòу DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD
+RW, çàïèñàíі â âіäåîðåæèìі.
(В цей перелік  також включені диски, на яких записана як DVD âіäåî, òàê і DVD
àóäіî іíôîðìàöіÿ. В цьому разі при відтворенні обирається
налаштування“DVD-V” (див. ðоçäіë “Встановлення режиму відтворення
DVDAudio äèñêà” íà ñòоð. 43)).

Можуть використовуватися некомерційні DVD-àóäіî диски.

Можуть використовуватися DVD-R/DVD-RW-äèñêè, çàïèñàíі â ðåæèìі DVD-VR.

Можуть використовуватися VideoCD.

Можуть використовуватися CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
äèñêè, çàïèñàíі â ðåæèìі DivX .

Увага
• Ôóíêöії DVD, �>писані в даному керівництві, підтримуються не усіма дисками. За

інформацією про підтримувані функції звертайтеся до інструкції, що додається
до диску. 

• Відбитки пальців на поверхні диску можуть негативно  позначитися на відтво-
ренні. При виникненні проблем з відтворенням вилучіть диск і перевірте наявність
відбитків на відтворюваній поверхні диску. За необхідності виконайте очищення
диску.

• При використанні пульта ДУ будьте обережні і натискайте кнопки по черзі.
Одночасне натиснення декількох кнопок може викликати некоректну роботу
апарату.

• Навіть якщо ви оберете інше відео-джерело або під час відтворення відключите
живлення апарату або повернете ключ запалення в положення OFF, при наступ-
ному включенні живлення відтворення почнеться з того місця, де воно було пе-
рерване.

• При спробі виконання операції, що не підтримується системою даного програ-
вача (в залежності від типу відтворюваного диску), на екрані монітора буде
відображатися наступний значок:

      (У разі відображення червоного індикатора        блокується управління диском.
      У разі відображення білого індикатора          блокується система відтворення

даного програвача). 

Завантажте диск� стороною з етикеткою догори

Процедура заванта�6ення диску описана в розділі “Поводження з магазином” на стор. 14.

Почнеться відтворення диску. 

• Зміна сторони диску при відтворенні двосторонніх  DVD здійснюється вручну. Для
цього вилучіть диск, переверніть його і знову завантажте в прийомний пристрій.

• З моменту завантаження диску до початку його вілтворення може пройти декілька секунд. 
• Для повернення до попереднього екрану під час його відтворення Video CD на-

тисніть кнопку RETURN. Звертаємо вашу увагу на той факт, що дана функція
підтримується не всіма дисками.

• Якщо в процесі відтворення DivX -äèñêу íà еêðàíі ìîíіòîðà відображаєть-
ся повідомлення «INDEX READ», ôóíêöії пошуку в прямому/зворотному напрямку і
повторного відтворення будуть недоступні.



• В тому випадку якщо при відтворенні Video CD з ôóíêöією óïðàâëіння відтворенням
(ÐÂÑ) íà äèñïëåї відображається еêðàí SELECT, âи ìîæåòå активізувати ïðîöåñ
відтворення шляхом (більше 2-õ ñåêóíä) натиснення êíîïêè 6.

Якщо з’являється  екран меню

Ïðè відтворення DVD і Video CD, підтримуючих функцію управління відтворенням (PBC),
Можуть автоматично з’являтися екранні меню. В цьому разі для початку відтворення
виконайте описані нижче операції. 

• Для багатьох дисків екран меню також викликається натисканням кнопки MENU.

Ìåíþ DVD

Використовуючи êíîïêè , ,  або , оберіть потрібну опцію, а потім натис-
ніть кнопку EEENNNTTT.

• Для деяких дисків вибір необхідних опцій можна здійснити напряму з екранного меню,
використовуючи пронумеровані кнопки («0»-«9») на пульті ДУ, що додається.

• Для відтворення DVD-Audio äèñêу оберіть налаштування «VIDEO ON» (див. ðоçäіë
«Встановлення режиму відтворення DVD-Audio äèñêу» íà ñòоð. 43).

Ìåíþ Video CD

Використовуючи пронумеровані кнопки («0» – «9») на пульті ДУ, що
додається�, оберіть бажаний номер, а потім натисніть кнопку EEENNNTTT.

• В залежності від кількості наявних цифрових входів, відтворення в окремих
випадках може стартувати автоматично, тобто без натискання кнопки ENT.

• Екран меню не відобразиться, якщо відключена функція управління
відтворенням (PBC). В даному разі активізуйте функцію ÐÂÑ, обравши ðåæèì
«VCD PLAY MODE». За більш детальною інформацією звертайтеся до розділу
«Встановлення режиму відтворення» Video CD» íà ñòоð. 48.

Відображення списку програм

1 Íàтисніть êíîïêó TTTOOOPPP   MMMEEENNNUUU â ðåæèìі відтворення DVD-VR-äèñêу.
Íà äèñïëåї відобразиться екран зі списком програм.

2 За допомогою êíîïîê  і  оберіть необхідну програму і натисніть 
кнопку EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраної програми.

• У разі вибору опції «PLAYLIST» íà äèñïëåї відобразиться екран зі списком
плейлістів.

• У тих випадках, коли назва диску або програми повністю не вміщується
в відведеному для нього полі дисплею, останні символи назви будуть
відображатися у вигляді штрихованих значків «~».
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Ïîшук ïëеé-ëіñòà

1 Â ðåæèìі відтворення DVD-VR äèñêà натисніть êíîïêó MMMEEENNNUUU.
Íà äèñïëåї відобразиться еêðàí зі ñïèñêîì ïëеé-ëіñòіâ.

2 За допомогою êíîïîê  і  оберіть ïëеé-ëіñò, який ви хочете
відтворити, і íàтисніть êíîïêó EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраного плей-ліста.

• Дана функція підтримується тільки дисками, що включають в себе плей-лісти..
• У разі вибору опції PROGRAM LIST íà еêðàíі відобразиться список програм
• У тих випадках, коли назва плей-ліста повніслю не вміщується у відведеному для

нього місці, останні символи дубуть відображатися у вигляді штрихованих значків
«~».

Зупинка відтворення (ôóíêöіÿ PRE-STOP)

Натисніть під час відтворення кнопку 7, щоб перервати відтворення. Ïîçèöіÿ, â
якій відбулася зупинка, áóäå збережена в пам’яті.

1 Íàтисніть êíîïêó 777 під час відтворення.
Íà äèñïëåї відобразиться «PRE-SÒOÐ».

2 Íàтисніть êíîïêó 666 â ðåæèìі PRE-STOP.
Відтворення почнеться з позиції, в якій відбулася зупинка.

• Для деяких дисків позиція, â якій відбулася зупинка, ìîæå áути çàïîвíåíà 
íåчітко.

• У разі вибору налаштування «VIDEO OFF» ïðè ðоáîòі ñ DVD Audio-äèñêîì ôóíêöіÿ
PRE-STOP íåäîñòóïíà. (Îçíàйомтеся з розділом «Встановлення режиму 
відтворення DVD Audio-äèñêу» íà ñòоð. 43).

Íàтисніть äâà ðàçи êíîïêó 777 під час відтворення.
Íà äèñïëåї відобразиться «STOP» і відтворення буде зупинене.

• Відтворення зупиняється також у тому разі, якщо натисніти та утриму-
вати не менше 2-õ ñåê. êíîïêó 7 íà ïóëüòі ÄÓ.

• Якщо після зупинки відтворення áóäå натиснена êíîïêà 6, відтворення стартує 
спочатку.

• У разі вибору налаштування «VIDEO OFF» зупиніть відтворення DVD Audio-äèñêу
(ôóíêöіÿ STOP), íàтиснівши îäèí ðàç êíîïêó 777. (Ознайомтеся з розділом
«Встановлення режиму відтворення DVD Audio-äèñêу» íà ñòоð. 43).

Зупинка відтворення

1 Під час відтворення натисніть та утримуйте кнопку  444 (прискорене
відтворення íàçàä) або          (прискорене відтворення âïåðåä).4

Прискорене відтворення âïåðåä/íàçàä

DVD Video / DVD Audio / Video CD / DivX



Якщо натиснути та утримувати не менше 1 сек. одну з кнопок  4  або      , 
швидкість відтворення диску у відповідному напрямку подвоюється. У разі утримання 
даних кнопок не менше 5 секунд швидкість відтворення диску збільшується у 8 разів
відносно до нормальної швидкості, а при утриманні більше 10 сек.  – в 32 рази.

Звільніть кнопку  444  або 444   , щоб повернутися до нормального
відтворення.

4

4

2

• В процесі пришвидшеного відтворення вперед/назад звук не відтворюється.
• Операції по пришвидшеному відтворенню вперед/назад для Video CD, обладнаних

функцією ÐÂÑ (Playback Control), доступні тільки для поточного треку DVD і Video
CD, підтримуючих функцію управління відтвоернням (PBC), â ïðîöåñі прискореного
відтворення вперед/назад можуть з’являтися екранні меню.

1 Â ðåæèìі відтворення натисніть êíîïêó 444 або       .
При кожному натисненні кнопки відбувається перемикання епізоду/треку/файлу
і починається відтворення обраного епізоду/треку.

4: Натисніть цю кнопку, щоб почати відтворення спочатку наступного епізоду,
треку або файлу.

4: Натисніть цю кнопку, щоб почати відтворення спочатку поточного епізоду,
òðåêу або ôàéëу.

4

4

Пошук початку епізодів/треків або файлів

• Деякі DVD íå містять епізодів.
• Äëÿ Video CD, îñíàùених ôóíêöією ÐÂÑ (Playback Control), ïðîöåäóðà  пошуку початку

òðåêу ìîæå áути íåäîñòóïíою. Äëÿ äîñòóïу до даної операції активізуйте режим
«VCD PLAY MODE» і оберіть для функції ÐÂÑ îïöіþ OFF. За більш детальною
інформацією звертайтеся до розділу “Встановлення режиму відтворення”Video
CD» (ñòоð. 48).

• Îïåðàöії з DVD Audio і DivX äèñêàìè можуть виконуватися в режимі паузи.

Додаткові пояснення
«Еïіçîäи» – це окремі частини фільму або музичні підбірки, записані íà DVD.
«Òðåêè» – це розбиття фільму або музичних підбірок íà Video CD, DVD Audio і музич-
них äèñêàõ.
«Ãðóïи» представляють собою набір треків (пісень), записаних на DVD-Audio
äèñêу. Відтворення групи залежить від конкретного диску.
«Ïëеé-ëіñòи» характеризуються набором зображень і порядком їх відтво-
рення.

Вибір програми/плей-ліста

Для вибору попередньої або наступної програми/плей-ліста натисніть в режимі
відтворення або паузи кнопку FFFOOOLLLDDDEEERRR   UUUPPP///DDDNNN.
Кожне натиснення однієї з вищеперерахованих кнопок супроводжується переходом
до відповідної програми/плей -лісту, після чого автоматично починається процес
відтворення.

• Можуть використовуватися лише диски, що включають в себе плей-лісти.
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UP: Натисніть одну з цих кнопок для відтворення спочатку наступної програми
або плей-ліста.

DN: Натисніть одну з цих кнопок для відтворення спочатку попередньої
програми або плей-ліста.

• Вибір і відтворення плей-ліста можливий можливий тільки у разі його наявності
на диску.

Вибір заголовка/групи

Для вибору попереднього або наступного заголовка/групи натисніть в режи-
мі відсторення або паузи кнопку FFFOOOLLLDDDEEERRR   UUUPPP///DDDNNN.
Кожне натискання однієї з вищеперерахованих кнопок, після чого автоматично
починається процес відтворення

UP: Натисніть одну з цих кнопок для відтворення спочатку наступної назви чи 
групи.

DN: Натисніть одну з цих кнопок для відтворення спочатку попередньої назви чи 
групи.

Відображення меню зі списком папок/файлів

Для вибору файлу із меню зі списком папок:

1 Â ðåæèìі відтворення натисніть êíîïêó TTTOOOPPP   MMMEEENNNUUU.
На екрані відобразиться список папок, що включені в даний диск.

2 За допомогою кнопок  і  оберіть необхідну теку і натисніть кнопку EEENNNTTT.
На екрані відобразиться список тек, що включені в даний диск.

3 За допомогою êíîïîê  і  оберіть необхідний файл і натисніть кнопку EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраного файлу.

Для вибору файлу із меню зі списком файлів:

1 В режимі відтворення натисніть кнопку MMMEEENNNUUU.
На екрані відобразиться меню зі списком файлів, записаних на диску.

2 За допомогою êíîïîê  і  оберіть необхідний файл і натисніть кнопку EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраного файлу.

• У тих випадках, коли назва теки або файлу повністю не вміщується у відве-
дему для нього полі дисплею, останні символи назви будуть відображатися у
вигляді штрихованих значків «~».

• Ïðè відтворенні MP3/WMA/AAC-äèñêу також відображається список тек/
файлів.

Вибір тек

Íàтисніть êíîïêó FFFOOOLLLDDDEEERRR   DDDNNN   або   UUUPPP   äëÿ âиáîðу теки.



Відтворення  стоп-кадрів (пауза)

1 Під час відтворення натисніть кнопку 666.

Натисніть кнопку 666 ùå ðàç, щоб відновити відтворення.2
• В режимі стоп-кадру звук не відтворюється
• Якщо відтворення стартує з режиму паузи, то зображення або звук можуть на 

деякий час зупинитися. Такий ефект не є несправністю. 

1 Â ðåæèìі ïàóçи íàтисніть êíîïêó 4 або 4.
Кожне натиснення даної кнопки супроводжується переміщенням на один кадр назад
або вперед.

Для повернення в режим нормального відтворення натисніть кнопку 
6.

4

2

Ïîêàäðîâå відтворення âïåðåä/íàçàä

• В режимі покадрового відтворення звук на виході відсутній.
• Äëÿ DVD-VR äèñêіâ і Video CD режим покадрового відтворення в зворотньому 

напрямку недоступний.

1 Якщо в режимі паузи натиснути і утримувати в цьому положенні кнопку 4 або
4, активізується режим уповільненого відтворення відповідно в
зворотньому або прямому напрямку із швидкістю 1/8 по відношенню до
нормальної.
При більш  тривалому натисканні однієї з цих кнопок (не менше 5 секунд )
швидкість уповільненого відтворення збільшується до ½ по відношенню до
нормальної.

Переключіться в режим паузи, звільнивши кнопку 4 або 4  , а потім може-
те відновити нормальне відтворення натисненням кнопки 6.

2

4

4

Уповільнене відтворення

• Під час уповільненого відтворення звук на виході відсутній.
• При показі слайдів функція уповільненого відтворення недоступна.
• Значення швидкостей уповільненого відтворення (1/2 і 1/8 по відношенню до

нормальної) є приблизними. Реальне значення швидкостей залежить від від-
творюваного диску.

• Äëÿ DVD-VR-äèñêіâ і Video CD ôóíêöіÿ уповільненого відтворення у зворотному 
напрямку недоступна.

Ôóíêöіÿ ïðîïóñêу 30-ñåêóíäíîãî ôðàãìåíòу çàïèñу

Дана функція корисна у тих випадках, коли, наприклад, при прослуховуванні оригінальної
програми, записаної на DVD-VR диску, ви хочете пропустити 30-секундний фрагмент за-
пису і продовжити відтворення.

Дана функція може використовуватися навіть у тому випадку, якщо тека
включає в себе тільки один файл.
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Натиснення êíîïêè 4 або 444 â ðåæèìі відтворення ініціює пропуск 30-секундного
фрагменту запису відповідно в зворотному або прямому напрямку з наступним
продовженням відтворення.

• Äàíà ôóíêöіÿ äîñòóïíà äëÿ äèñêіâ ôîðìàòу ÌÐ3, WMA, AAC, WAV і ASF.

4

Ôóíêöіÿ перелистування сторінок вперед або назад

Під “сторінкою” в даному разі розуміють статичне зображення, що записане на
DVD-Audio äèñêу.

Для відображення наступного або попереднього статичного зображення 
натисніть та утримуйте не менше 2-х секунд в режимі відтворення кнопку 777 або 888
відповідно.
При тривалому (більше 2-х секунд) натисненні кнопки 999 íà екрані відображається
головна сторінка (Home Page).
• При операціях з DVD-Audio дисками, що не мають сторінкової структури, дана
функція може бути недоступна у тому разі, коли зображення записане у вигляді слайд-
шоу.
• Для виконання даної операції оберіть для  DVD-Audio диску налаштування «VIDEO 
ON» (див. розділ «Встановлення режиму відтворення  DVD-Audio диску» на стор. 43)

Пошук за номером програми або плей-ліста

Використовуйте цю функцію для спрощення процедури пошуку фрагментів запису 
на DVD-диску за допомогою номерів програм/плей-лістів.

1   Після зупинки відтворення введіть за допомогою пронумерованих   
   кнопок («0»-«9») на пульті ДУ номер програми або плей-ліста, яку ви 

хочете відтворити.

2 Натисніть кнопку ENT
• В режимі PRE-STOP за допомогою даної функції виконується пошук початку 
    епізоду за його номером.
• Використовуйте кнопку CLR для видалення останньої цифри в номері 
    програми/плей-ліста.
     Для видалення всіх введених цифр утримуйте кнопку CLR в натисненому    
     стані не менше 2 секунд.
• В залежності від кількості введених цифр, відтворення може початися 
    автоматично, навіть якщо не була натиснута кнопка ENT (див. п.2)

Пошук за номером заголовку/групи/теки

Використовуйте цю функцію для швидкого пошуку фрагментів DVD за допомогою номеру 
заголовка/групи/теки DVD-диску.

1     Після зупинки відтворення введіть за допомогою пронумерованих кнопок
(«0»-«9») на пульті ДУ номер заголовка/групи/теки, які в хочете відтворити.
2     Натисніть ENT.
Відтворення почнеться з обраного заголовка/групи/теки.



• Використовуйте êíîïêó CLR для видалення останньої цифри в номері заголовку.
Óтримуйте êíîïêó CLR â íàтисненому ïîëîæåнні íå ìåíшå 2 ñåêóíä, щоб видалити
всі цифри.

• Для відміни режиму пошуку заголовків / ãðóï / тек  і повернення в режим нор-
мального відтворення натисніть кнопку RETURN.

• У випадку заголовків з багаточисельними номерами відтворення може початися 
автоматично, навіть якщо кнопка ENT â øàзі 2 íå áóäå íатиснена.

• Відтворення стàртує спочатку епізоду / òðåêу іç ïîëîæåíнÿ �P�R�E�-�S�T�O�P�.

Використовуйте цю функцію для швидкого переміщення в початок епузодів, треків або
файлів.

1 Â ðåæèìå відтворення, ïàóçи  або â ïîëîæåíні PRE-STOP ââåäіть íîìåð ба-
жаного епізоду, òðåêу або ôàéëу, використовуючи po y epo a і o
(«0»-«9»).

2 Íàтисніть êíîïêó EEENNNTTT.
Відтворення почнеться з обраного епізоду, треку або файлу.

Прямий пошук за номером епузоду / òðåêу / ôàéëу

• Цю функцію не можна використовувати з дисками, на які не записані номери 
епізодів.

• В залежності від кількості цифр, що містяться в заголовку, відтворення може
стартувати автоматично навіть в тому випадку, якщо не буде натиснута кнопка
ENT.

• Використовуйте êíîïêó CLR для видалення останньої цифри в номері епізоду/
треку/файлу. Утримуйте кнопку CLR в натиснутому стані не менше 2 секунд,
щоб видалити всі цифри.

• Äëÿ Video CD ïðîöåäóðà пошуку може бути виконана в режимі зупинки.
• Äëÿ Video CD, що оснащені функцією  ÐÂÑ (Playback Control), ïðîöåäóðà пошуку

початку òðåêу ìîæå áути íåäîñòóïíà. Äëÿ äîñòóïу до даної операції вктивізуйте
режим «VCD PLAY MODE» і оберіть для функції ÐÂÑ îïöіþ OFF. За більш детальн-
ою інформацією звертайтеся до розділу “ Встановлення режиму відтворення Video
CD» (ñòоð. 48).

Вибір номеру заголовку / теки / епізоду і т.п. за допомогою кнопки LIST

1 Â ðåæèìі відтворення натисніть êíîïêó LLLIIISSSTTT.
Активізується режим пошуку з використанням цифрової клавіатури.

2 Введіть номер заголовку / ãðóïи / теки / ðозділу / òðåêу / ôàéëу / ïðîãðàìи
/ ïëеé-ëіñòà, використовуючи кнопки po oї a іa ypи
(«0»÷÷÷«9»).

3 Íàтисніть êíîïêó EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраного заголовку / ãðóïи / теки / ðозділу / òðåêу / ôàéëу /
ïðîãðàìи / ïëеé-ëіñòà.

• В залежності від розрядності введеного параметра, виконання кроку 3 може не 
знадобитися.
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Використовуйте цю функцію повторного відтворення заголовків, епізодів і треків диску.

Під час відтворення натисніть êíîïêó RRREEEPPPEEEAAATTT.
Почергове натискання даної кнопки перемикає режими повторного відтворення у
наступній послідовності:

Повторне відтоворення

DVD Video:

Повторне відтворення епізоду

Повторне відтворення заголовка

DVD Audio:

Повторне відтворення треку

Повторне відтворення групи

Повернення в режим нормального відтворення
(заводське налаштування за замовчуванням)

DVD-VR (ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ïëýé-ëèñòà):

Повторне відтворення епізоду

Повторне відтворення ïëеé-ëіñòà

DVD-VR (ïðè відтворенні групи):

Повторне відтворення епізоду

Повторне відтворення ïðîãðàìи

Повторне відтворення всього диску

Повторне відтворення âñього äèñêу

Повернення в режим нормального відтворення
(заводське налаштування за замовчуванням)

Відміна режиму повторного відтворення
(заводське налаштування за замовчуванням)

Відміна режиму повторного відтворення
(заводське налаштування за замовчуванням)

Повторне відтворення всього диску



VIDEO CD:

Ïîâòîðíå відтворення òðåêу

Ïîâòîðíå відтворення всього диску

Відміна режиму повторного відтворення
(заводське налаштування за замовчуванням)

Ïîâòîðíå відтворення ôàéëу

Ïîâòîðíå відтворення всього диску

Відміна режиму повторного відтворення
(заводське налаштування за замовчуванням)

DivX


:

Ïîâòîðíå відтворення теки

Приклад відображення на дисплеї у разі вибору в розділі “Встановлення дл�O вибору
типу відтворюваних файлів” (стор. 48) опції «ALL».

• Режими повторювання треку/диску не можна використовувати з VideoCD, що
пііідтримує функцію управління відтворенням (PBC). Для доступу до даної опера-
ції активізуйте режим «VCD PLAY MODE» і оберіть для функції  ÐÂÑ îïöіþ OFF. За
більш детальною інформацією звертайтеся до розділу “Встановлення режиму
відтворення”Video CD” íà ñòоð. 48.

• Для деяких DVD-VR-äèñêіâ режим повторного відтворення недоступний.
• При тривалому натисненні  кнопкм REPEAT (більше 2-õ ñåêóíä) àïàðàò

перемикається в режим нормального відтворення.

При наявності дисків, що містять декулька мов звукової доріжки, ви можете під
час відтворення обрати бажану мову.

Під час відтворення натисніть êíîïêó AAAUUUDDDIIIOOO.
При кожному натисканні кнопки буде відбуватися перемикання між різними
звуковими доріжками, що достіпні на диску.

Вибір мови звукової доріжки

• При кожному включенні живлення або зміні диску відбувається вибір мови за замовчуван-
ням.

• При відтворенні деяких дисків або зміні диску відбувається виір мови за замовчу-
ванням. В даному разі оберіть опцію мови за допомогою меню диску.

• Зміна мови звукової доріжки може зайняти деякий час.

DVD-VR

Під час відтворення натисніть і утримуйте не менше 2-х секунд кнопку AAAUUUDDDIIIOOO.
При кожному натисканні на кнопку відбувається перемикання комбінації лівих і
правих каналів.

LR  →  LL  →  RR  →  LR
(ËÏ)  (ËË)    (ÏÏ)    (ËÏ)

DVD-VR/Video CD з ìóëüòèïëåêñíиì çâóêîì
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Video CD

Під час відтворення натисніть кнопку AAAUUUDDDIIIOOO.

LR  →  LL  →  RR  →  LR
(ËÏ)  (ËË)    (ÏÏ)    (ËÏ)

Вибір ракурсу зйомки

У� випадку DVD, на який записані субтитри на декількох мовах, ви зможете під час відтворення
змінювати мову субтитрів. крім того, за необхідності субтитри можна прибрати з екрану.

Переключення субтитрів (мови субтитрів)

При кожному натисканні на кнопку відбувається переключення комбінації лівих і правих
каналів.

У випадку DVD , на яких записано засняте з різних ракурсів зображення, ви зможете
під час відтворення змінювати кут огляду.
Під час відтворення натисніть кнопку ANGLE.
При кожному натисненні на кнопку буде відбуватися переключення �@акурсів зйомки,
записаних на диску.
• Зміна ракурсу зйомки може зайняти деякий час.
В залежності від диску, переключення ракурсу може відбуватися одним з двох
способів:
-   Непомітно: Кут огляду змінюється поступово.
-   Помітно: При зміні кута огляду спочатку відображається нерухомий малюнок,
після чого відбувається зміна ракурсу зйомки.
• При виконанні даної операції для DVD Audio-диску оберіть налаштування «VCAP»
(див. розділ «Встановлення режиму відтворення DVD Audio -диску» на стор. 43).

Під час відтворення натисніть кнопку SUBTITLE.
При кожному натисненні кнопки буде відбуватися переключення мови субтитрів,
записаних на диску, або їх відключення.
При відтворенні DVD-VR дисків ви можете відображати (опція ON) або не відображати
(опція OFF) субтитри на екрані.

• Зміна мови субтитрів може зайняти деякий час.
• Для деяких дисків неможливо виконати переключення субтитрів (мови субтит-
рів) в режимі відтворення. В цьому випадку оберіть необхідну опцію за допомогою
меню диску.
• При кожному включенні живлення або заміні диску відбувається вибір мови за
замовчуванням. Якщо диск не містить цієї мови, відбувається вибір мови за замов-
чуванням диску. 
• Для деяких дисків субтитри будуть відображатися незалежно від цього
налаштування.
• При виконанні даної операції для DVD Audio-диску оберіть налаштування «VIDEO
ON» (див. розділ «Встановлення режиму відтворення DVD Audio-диску» на стор. 43)�.



Порада
Переключення із меню диску
Для деяких дисків ви можете обирати мову звукової доріжки, ракурс зйомки і
субтитри за допомогою меню диску.

DVD Video

1 Íàтисніть êíîïêó MENU, оберіть необхідну опцію і натисніть кнопку ENT.

2 Використовуючи êíîïêè , ,  і , оберіть мову або ракурс зйомки і натис-
ніть кнопку ENT.
(Для деяких дисків ці параметри можна обрати за допомогою пронумерованих кнопок
(«0»−«9»)під час відображення на дисплеї меню мови або ракурсу зйомки).

DVD Audio

1 Натисніть êíîïêó TOP MENU, оберіть необхідну опцію і натисніть кнопку ENT.

2 Використовуючи êíîïêè , ,  і , оберіть мову або ракурс зйомки і натис-
ніть кнопку ENT.
(Для деяких дисків ці параметри можна обрати за допомогою пронумерованих кнопок

(«0»−«9»)під час відображення на дисплеї меню мови або ракурсу зйомки).

• При виконанні даної операції длÿ DVD Audio-äèñêà оберіть налаштування
«VIDEO ON» (див. розділ “Встановлення режиму відтворення DVD Audio-äèñêу»
íà ñòоð. 43).

Відображення інформації про диск

Використовуючи приведену нижче процедуру для відображення на екрані монітора
інформації про відтворюваний DVD-äèñê (íîìåð заголовка, íîìåð епізоду і т.п.).

В режимі відтворення натисніть êíîïêó DDDIIISSSPPPLLLAAAYYY.

На дисплеї будуть відображені параметри відтвоерння поточного диску.

При повторному натисканні кнопки DISPLAY екран стану поточних параметрів буде
закрито.

• У випадку відтворення аудіо файлу, що записаний в режимі перемінного
бітрейту (VBR), íà äèñïëå ї відображається час відтворення (--:--`--``).

Відображення інформації про диск (äëÿ DVD Video)

Диск, що відтворюється ÒÂ ñèñòåìà (NTSC або PAL)

Номер поточного диску
/ çàголовка / епізоду

Поточна мова звукової
доріжки / порядковий но-
мер 

Параметри вхідного
аудіосигналу

Потосна мова субтитрів/
ïîðÿäêîâиé íîìåð

Номер
поточного

ракурсу зйомки

Встановлення режиму
повторного відтворення

Ñòàòóñ відтворення

Час відтворення,
що минув
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 (äëÿ DVD Audio)
Диск, що відтворюється ÒÂ ñèñòåìà (NTSC або PAL)

Номер поточного диску
/ ãðóïи / òðåêу

Поточна мова звукової
доріжки/порядковий íîìåð
Параметри вихідного
аудіочигналу.

Поточна мова субтитрів/ ïîðÿäêîâиé íîìåðНомер поточного ракурсу зйомки

Встановлення режиму
повторного відтворення

Статус відтворення

Час відтворення,
що минув

(äëÿ DVD-VR)

Номер поточного диску/ програми
або плей-ліста/еïèçîäу

Встановлення режиму
повторного відтворення

Параметрі вихідного
аудіосигналуÍîìåð/ñòàòóñ поточного аудіоджерела

Статус відтворення

Час відтворення,
що минув

Відображення текстової
інформації, що записана на
диску

 (äëÿ Video CD)

Статус відтворення

Час відтворення,
що минув

ÒÂ ñèñòåìà (NTSC èëè PAL)

Відображення інформації про диск

Відображення інформації про диск

Відображення інформації про диск

Відображення інформації про диск для DivX

Диск, що відтворюється

Диск, що відтворюється

Номер поточного диску/
звукової доріжки

ÒÂ ñèñòåìà (NTSC або PAL)

Встановлення режиму по-
вторного відтворення

Функція управління відтворенням (PBC)

Параметри вихідного 
аудіосигналу

Диск, що відтворюється

* Тегова інформація 

Час відтворення, що 
минув

Статус відтворення

Параметри вихідного 
аудіосигналу

Номер поточного диску/папки/
файлу

Встановлення режиму по-
вторного відтворення

Поточне налаштування режиму відображення 
субтитрів

* В тому разі, якщо DivX-файл включає в себе тегову інформацію, на дисплеї 
відображається назва альбому/файлу та ім’я виконавця. 



CD/MP3/WMA/AAC

Пронумеровані
êíîïêè (0÷÷÷9)

Відтворення

DHA-S690 підтримує відтворення файлів формату ÌÐ3/WMA/AAC, записаних íà äèñêàõ 
CD-ROM, CD-R і CD-RW. Формат, що використовується повинен бути сумісним з ISO 
9660 рівень 1 або 2.
За більш детальною інформацією про відтворення та запис ÌÐ3/WMA/AAC-ôàéëіâ
звертайтеся до стор. 37-39 äàíîãî керівництва.

Оберіть на головному пристрої необхідне джерело - DVD-÷åéíäæåð або CD-
÷åéíäæåð.
Почнеться відтворення диску.

Використовуючи êíîïêó              або   4 , оберіть потрібну звукову доріжку
(ôàéë).

Для повернення до початку поточної звукової доріжки:
Натисніть êíîïêó 4.

Для переходу до початку наступної звукової доріжки:
Íàтисніть êíîïêó  4.

Òільки äëÿ CD:
Для швидкого переходу вперед/íàçàä:
При натисканні та утриманні êíîïêè 4  чи        відтворення диску у відпо-
відному напрямку здійснюється з 21-êðàòíîю швидкістю.

Для тимчасового призупинення відтворення компакт-диску (паузи).
Ще раз натисніть êíîïêó 6 під час відтворення.

2

1

4

4

4

• Під час відтворення на моніторі відображається інформація про параметри від-
творення ÌÐ3/WMA/AAC-äèñêу (номер теки, номер файлу, дані про мітки і т.п.).

• Ïðè ðоботі з ÌÐ3-äèñêàìè можлива деяка затримка перед початком 
відтворення.
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• В залежності від використовуваного при запису обладнання або алгоритму пере-
творення МРЗ-файлів, відтворення окремих дисків не гарантується. У цьому
випадку спробуйте інше програмне забезпечення.

• Даний апарат не підтримує відтворення WMA-ôàéëіâ, що обладнані системою за-
хисту авторських прав DRM (Digital Rights Management), à також файлів формату
ÀÀÑ, що були придбані у мережі музичних магазинів «iTunes», і файлів, що захищені
від копіювання.

• Програвач дисків підтримує відтворення дисків, що включають в себе 
аудіо ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ-ôàéëи.

Âиáіð теки (äëÿ ÌÐ3/WMA/AAC-äèñêіâ)

FFFOOOLLLDDDEEERRR   DDDNNN і FFFOOOLLLDDDEEERRR   UUUPPP.

M.I.X. 

CD

MP3/WMA/AAC/DivX


Ïîâòîðíе� відтворення

• У випадку відтворення файлів, що записані в умовах перемінного бітрейту (VBR),   
час відтворення може відображатися некоректно.

• Процедура управління відтворенням файлів формату ASF/WAV/JPEG аналогічна
процедура управління MP3/WMA/AAC-файлами.

Для вибору потрібної теки використовуйте кнопки

(Відтворення у випадковому порядку)

Натисніть кнопку M.I.X. в режимі відтворення або паузи

Кожне натискання даної кнопки супроводжується переключенням режимів M.I.X. в
наступному порядку.

Відбувається відтворення у випадковому порядку всіх треків,
що записані на диску, після чого чейнджер переходить до
відтворення наступного диску.

Режим нормального відтворення 
(Заводське налаштування за замовчуванням)

Відбувається відтворення у випадковій послідовності тільки
файлів даної теки.

Відбувається відтворення у випадковому порядку всіх
файлів, що записані на диску, після чого чейнджер
переходить до відтворення наступного диску.

Режим нормального відтворення
(Заводське налаштування за замовчуванням)

Для відміни режиму відтворення у випадковому порядку ще раз натисніть кнопку M.I.X.
і оберіть опцію OFF.

В режимі відтворення натисніть кнопку REPEAT.

Кожне натискання даної кнопки супроводжується переключенням режимів повторного
відтворення в наступному порядку.



CD

MP3/WMA/AAC

Ðåæèì ïîâòîðíîãî відтворення обраної звукової доріжки

Ðåæèì ïîâòîðíîãî відтворення всього диску

Відміна режиму повторного відтворення

Ðåæèì ïîâòîðíîãî відтворення обраного файлу.

Ðåæèì ïîâòîðíîãî відтворення тільки файлів обраної
теки

Ðåæèì ïîâòîðíîãî відтворення всього диску

Відміна режиму повторного відтворення 
(Çàâîäñêе налаштування за замовчуванням).

 (äëÿ ÌÐ3/WMA/AÀC-äèñêіâ)

Для відміни режиму повторного відтворення ще раз натисніть кнопку REPEAT 
і оберіть опцію OFF.
• Тривале (більше 2 секунд) натиснення кнопки REPEAT під час відтворен-
ня відміняє режим повторного відтворення (REPEAT OFF).

Прямий пошук за номером файлу 

Використовуючи дану функцію для спрощення процедури пошуку необхідного 
файлу на диску.

1   За допомогою цифрової клавіатури («0»-«9») введіть номер файлу, 
який ви хочете відтворити (в режимі зупинки дана функція недоступна).

2  Натисніть кнопку ENT.
Почнеться відтворення обраного файлу.
• У випадку заголовків з двозначними номерами відтворення стартує 
автоматично, навіть якщо кнопка ENT в кроці 2 не буде натиснена.
• Використовуйте кнопку СLR для видалення останньої цифри в номері 
файлу.

Вибір необхідного треку/теки/файлу за номером

1   В режимі відтворення натисніть кнопку LIST.
Активізується режим пошуку з використанням цифрової клавіатури.

2   Введіть номер необхідного треку/теки/файлу, використовуючи 
кнопки цифрової клавіатури («0»-«9») .

3   Натисніть клавішу ENT.
Почнеться відтворення обраного треку / теки / файлу / програми / плей-ліста.



• В залежності від розрядності введеного параметру, виконання кроку 3 може не 
бути потрібним.

• Для відміни даного режиму натисніть в режимі пошуку кнопку LIST.

Відображення на дисплеї списку тек/ôàéëіâ (äëÿ ÌÐ3/WMA/AAC-äèñêіâ)

У випадку вибору файлу із спискутек:

1 Â ðåæèìі відтворення натисніть êíîïêó TTTOOOPPP   MMMEEENNNUUU.
На екрані відобразиться список тек, що включені в даний диск.

2 За допомогою êíîïîê  і  оберіть необхідну теку і натисніть êíîïêó EEENNNTTT.
На екрані відобразиться список файлів, що включений в обрану теку.

3 За допомогою êíîïîê  і  оберіть необхідний ôàéë і натисніть êíîïêó EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраного файлу.

У випадку вибору файлу із списку файлів:

1 Â ðåæèìі відтворення натисніть êíîïêó MMMEEENNNUUU.
На екрані відобразиться список файлів, що записані на диску.

2 За допомогою êíîïîê  і  оберіть необхідний файл і натисніть кнопку EEENNNTTT.
Почнеться відтворення обраного файлу.

• У тих випадках, коли назва теки і фа�9лу повністю не вміщується у відведеному
для нього полі дисплею, останні символи назви будуть відображатися у вигляді
штрихованих значків «~».

• При відтворенні DivX-äèñêу також відобразиться список тек/ôàéëіâ.

Відображення інформації на диску

Використовуйте  приведену нижче процедуру для відображення на екрані монітору
інформації про відтворюваний DVD-äèñê (íîìåð çàãоловк�C, íîìåð еïèçîäу і ò.ï.).

Â ðåæèìі відтворення натисніть êíîïêó DDDIIISSSPPPLLLAAAYYY.
На дисплеї будуть відображені параметри відтворення поточного диску DISPLAY екран
стану поточних параметрів буде закрито.

• У випадку відтворення аудіофайлу,що записаний в режимі перемінного бітрейту
(VBR), íà äèñïëåї  відобразиться час відтворення (--:--`--``).

Відображення інформації про диск (äëÿ ÌÐ3-äèñêіâ)
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Номер поточного диску / теки /
ôàéëу

Ñòàòóñ відтворення

Час відтворення,
що минув

Диск, що відтворюється

* Òегова інформація

Поточне значення частоти дискретизації/бітрейту

Встановлення режиму
повторного відтворення
(Заводське налаштування за за-
мовчуванням) - REPEAT OFF)

* В тому випадку, якщо ÌÐ3-ôàéë âêëþ÷àє â ñåáе òеãîâó іíôîðìàöіþ, íà äèñïëåї
відображається íàçâà к�>мпозиції / íàçâà àëüáîìу / ім’я виконавця..



Інформація відносно формату ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перезапис аудіо інформації (включаючи файли формату ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ), à також
її розповсюдження, передача або копфювання в комерційних цілях без дозволу
володаря авторського права заборонені нормами авторського права і міжнарод-
ними договорами.

Що таке ÌÐ3?
ÌÐ3 (скорочена назва “MPEG-1 Audio Layer 3”) представляє собою стандарт
стиснення даних, що признаний ISO (Міжнародною організацією по стандартизації) і
MPEG, що є структурним підрозділом IEC (Ì іжнародної Електротехнічної
комісії).
Ôàéëи ÌÐ3 містять стиснуту аудіо інформацію. Ìåòîä êîäування файлів ÌÐ3 за-
безпечуєстиснення аудіо даних з дуже високим коефіцієнтом компресії, забезпечує
стискання аудіо даних з дуже високим коефіцієнтом компресії, ущільнюючи музичні
файли до  1/10 їх первинного об’єму без значних втрат в якості звучання. Механізм
ущільнення аудіо даних з настільки високим коефіцієнтом компресії реалізується
завдяки усуненню звуків, які або не сприймаються людським вухом, або перекри-
ваються іншими звуками.

Що таке ÀÀÑ?
Ôîðìàò ÀÀÑ, що представляє собою абревіатуру “Advanced Audio Coding”, є ос-
новним форматом стиснення аудіоданих, що використовується в стандартах MPEG2
і MPEG4.

Що таке WMA?
WMA, або “Windows MediaTM Audio”, представляє собою формат стиснення аудіоданих.
Òåõíîëîãіÿ стиснення звуку WMA àíàëîãічна ÌÐ3 і також  забезпечує високу
якість записаного звуку, що співвідноситься з якістю запису на CD.

Àëãîðèòì створення файлів формату ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ
При стисненні аудіо даних використовується розроблене і специфіційоване для
форматів  ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ ïðîãðàìне забезпечення. За більш детальною
інформацією по створенню файлів формату ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ звертайтеся до
інструкцій по експлуатації даного програмного забезпечення.
Дана система забезпечує відтворення файлів ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ з наступним
розширенням:
ÌÐ3: “mp3”
WMA: “wma” (підтримка версій 7.1, 8 è 9)
AÀC: “m4a”
Існує численність різноманітних версій формату ÀÀÑ. Переконайтеся в тому, що
використовуване вами програмне забезпечення підтримує перелічені вище формати.
В деяких випадках відтворення ряду форматів не підтримується ÀÀÑ-ôàéëіâ, �

ÌÐ3
×àñòîòи äèñêðåòèçàöії� : 44.1 êÃö, 32 êÃö

Áіòðåéò: 32 – 320 êáіò/ñåê.
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що закодовані в 7-ій або більш ранній версії стандарту ITunes.
Частоти дискретизації, що підтримуються і швидкість передачі даних (бітрейт) при 
відтворенні.
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WMA
×àñòîòи äèñêðåòèçàöії: 48 êÃö, 44.1 êÃö, 32 êÃö
Áіòðåéò: 48 – 192 êáіò/ñåê.
ÀÀÑ
×àñòîòи äèñêðåòèçàöії: 48 êÃö, 44.1 êÃö, 32 êÃö, 24 êÃö, 22.05 êÃö, 16 êÃö, 12 êÃö,

11.025 êÃö, 8 êÃö
Áіòðåéò: 8 – 320 êáіò/ñåê.
В залежності від значення частоти дискретизації, звук може відтворюватися
некоректно.

ID3/WMA - òеãè
Даний пристрій підтримує систему ID3-òеãіâ, âåðñії 1 і 2, è WMA-òеãіâ. Якщо
ôàéë ôîðìàòу ÌÐ3/WMA/AÀC містить супроводжувальні теги, даний пристій
може відобразити на дисплеї заголовок (заголовок звукової доріжки), ім’я
виконавця і назву альбому.
Даний пристій забезпечує відображення тільки однобітових буквенно-цифрових
символів (äî 30 äëÿ ID3 і äî 15 äëÿ WMA) та підкреслювань. Якщо відсутня
підтримка будь-яких символів, на дисплеї відображаються пропуски. В залежності
від змісту записаного матеріалу, інформація на дисплеї може відображатися
некоректно.

Запис на диску файлів формату ÌÐ3/WMA/AÀC
Після підготовки файлів формату ÌÐ3/WMA/AÀC вони записуються на диски CD-R 
або CD-RW з використанням відповідного записувального програмного забезпечення.
4096 ôàéëіâ / 256 тек (включаючи кореневі каталоги файлової системи). У разі
перевищення цієї межі нормальне відтворення не гарантується.

Підтримувані носії

Носії, які можна відтворити на даному носії: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R і DVD-
RW.

Відповідні файлові системи

Даний пристрій підтримує диски, що форматовані в стандарті ISO 9660, рівень 1 
або 2.

Â ðàìêàõ ñòàíäàðòу ISO 9660 існують деякі обмеження. Максимальна глибина
вкладеної теки дорівнює 8 (âêëþ÷àючи кореневу директорію). Довжина назви
файлу / теки обмежена.
Назви тек / ôàéëіâ ìîжкь включати в себе букви A-Z (ïðîïèñні), öèôðи 0-9 і
ñèìâîëи підкреслювання (′_′).

Даний пристрій також підтримує відтворення дисків, записаних в форматі “Joliet”, 
“Romeo” та інших стандартах, що сумісні з ISO9660. Але при цьому допускається
некоректне відтворення назв файлів, тек і т.д.

Формати, що підтримуються

Даний пристрій підтримує формати CD-ROM XA (з розширеною архітектурою), CD 
зі зміщеним режимом, удосконалені CD (CD-Extra) і мультисесійні CD (Multi-
Session). Можливе некоректне відтворення дисків, що записані методом Track-At-
Once (çàïèñ однієї доріжки за один прийом) або пакетного запису.

Ïîðÿäîê слідування файлів

Апарат відтворює файли в тому порядку, в якому вони були записані з використанням 
відповідного програмного забезпечення. Таким чином, порядок відтворення звукових 
доріжок може не співпадати з почерговістю введення, що задана користувачем. 
Відтворення тек і файлів відбувається згідно з їх порядковими номерами, що ві-
дображаються на дисплеї.



Êîðíåâîé
êàòàëîã

Тека ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ/DivX /JPEG/ASF/WAV ôàéë

* У тих випадках, коли тека не містить файлів, номер/назва теки на дисплеї
відображатися не буде.

Òåðìèíîëîãіÿ

Áіòðåéò (Bit rate)
Представляє собою швидкість передачі даних при кодуванні. Чим вищий бітрейт,
тим вище якість звуку, але разом з тим збільшується об’єм файлів.

×àñòîòà äèñêðåòèçàöії (Sampling rate)
Дана величина показує, яку кількість разів в секунду потік даних семпліюється
(записується). Наприклад, музичні CD використовують частоту дискретизації 44,1
кГц, тому рівень звуку семпліюється (записується) 44,100 раз в секунду. Чим
вище частота дискретизації, тим вище якість звуку, але разом з тим збільшу-
ється об’єм даних.

Êîäування

Представляє собою конвертацію музичних CD, ôàéëіâ ôîðìàòу WAVE (AIFF) і
інших звукових файлів

Òеã (Tag)
Інформація про музичну композицію, наприклад, про назву звукової доріжки, імені
виконавця, назві альбому і т.п., записана у виглаяді файлів формату ÌÐ3/WMA/
ÀÀÑ.

Êîðеневий êàòàëîã
Кореневий каталог (або коренева директорія), що розміщені у верхній частині
ієрархічної файлової структури, включає в себе всі теки і файли, записані на диску.
Структура кореневого каталогу в процесі запису диску створюється автоматич-
но.
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Налаштування системи

Пронумеровані
кнопки (0÷÷÷9)

Ви можете легко налаштувати даний апарат із урахуванням усіх ваших особистих
побажань і специфіки його використання. Оберіть меню налаштування для встановлення
системних, звукових та ін. параметрів за вашим вибором.

Кроки, описані нижче в пунктах 1-4, є загальними процедурами для налаштування
кожного із встановлених параметрів DVD-програвача. За більш детальною
інформацією по кожному налаштуванню звертайтеся до відповідного розділу
даного керівництва.

Îïåðàöії з налаштування системи

Ви можете виконати операції налаштування в режимі зупинки диску (SSSTTTOOOPPP) або у
разі відсутності диску в магазині, попередньо зупинивши автомобіль у безпечному
місці.

1 Натиснтіь та утримуйте не менше 2-õ ñåêóíä êíîïêó   SSSEEETTTUUUPPP.
На екрані монітора відобразиться меню налаштування (SETUP).

2 За допомогою êíîïîê  і  оберіть параметр для налаштування, після
чого натисніть кнопку EEENNNTTT.

Параметри налаштування:
SYSTEM SETUP / DVD CONTENTS SETUP / CD CONTENTS SETUP / AUDIO SETUP

3 Для зміни налаштувань використовуйте êíîïêè , ,  або , після
÷оãî íàтисніть êíîïêó EEENNNTTT.



4 По завершенню налаштування натисніть та утримуйте не менше 2-õ ñåêóíä 
êíîïêó SSSEEETTTUUUPPP.
Система перемикається в режим нормальної експуалації.

Íàлаштування DVD-äèñêу (DVD CONTENTS SETUP)

• При зміні налаштувань старі значення втрачаються. Перед виконанням змін за-
пишіть поточні налаштування. При відключенні віто мобільного акумулятора всі
виконані налаштування будуть збережені в пам’яті системи. 

Зміна налаштувань мови

Мова звукової доріжки, субтитрів і меню можна обрати згідно з вашими побажаннями.

Після налаштування дана мова стає встановленням за замовчуванням. Дана функція
зручна у тому разі, якщо в якості постійної мови в якості прослуховування буде
обрано англійську. (В даний час не на всіх дисках допускається внесення змін в
налаштування мови за замовчуванням. У зворотному випадку, встановлення мови за
замовчуванням вводиться на заводі-виробнику).

Параметр налаштування: LANGUAGES →→→ AUDIO / SUBTITLE / MENU

AUDIO:
Встановлює мову звукової доріжки
SUBTITLE:
Встановлення мови субтитрів, що відображуються на екрані MENU:
Встановлює мову, що використовується в меню (меню заголовків і т.д.)

Îïöії:
AUTO*1 (Çàâîäñêе налаштування за замовчуванням) / OFF*2 (тільки для
субтитрів)  / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH / FRENCH / ITALIAN /
PORTUGUESE / RUSSIAN / CHINESE / OTHERS* 3

Параметри налаштування

SYSTEM SETUP:
BACK PICTURE / TV SCREEN(ASPECT / TV SYSTEM) / AUTO DISC CHANGE / VIDEO
DELAY / MODEL SETUP / SETUP INITIALIZE

DVD CONTENTS SETUP:
LANGUAGES(AUDIO / SUBTITLE / MENU) / PARENTAL (PASSWORD → COUNTRY
CODE / PARENTAL LEVEL / CHANGE PASSWORD) / DVD-A PLAY MODE / DVD-VR
PLAY MODE / BONUS CODE / MAIN STORY / AUTO DVD MENU

CD CONTENTS SETUP:
CD PLAY MODE / VCD PLAY MODE / COMPRESS PLAY MODE(PRIORITY MODE/
COMBINATION MODE / JPEG STILL MODE) / AUTO DISPLAY / REGISTRATION CODE

AUDIO SETUP:
DIGITAL OUT(DOLBY D/DTS) / DOWNMIX MODE

*1 AUTO:
Звукова доріжка диску і субтитри відтворюються на мові, що встановлена в
якості пріорітетного для даного диску.

*2 OFF:
Субтитри не відображаються (тільки для встановлення SUBTITLE).

*3 OTHERS:
Встановлення, призначене для відтворенняя диску на мові, що відрізняється від
ENT., а потім за допомогою пронумерованих кнопок «0»÷«9» ââåäіть 4-çíà÷íиé êîä
обраної мови. Після цього ще раз натисніть кнопку ENT. Коди мов представлені в
таблиці на стор.  62.
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• У разі, якщо в процесі зміни налаштувань мови в приймальному пристрої буде 
знаходитися диск,виконайте одну з наступних операції:
- вилучення магазину (диску);
- виключення живлення основного модуля;
- оберіть інше джерело на головному апараті.

• Для тимчасової зміни мови поточного диску використовуйте або модуль DVD-
äèñêу, або зверніться до розділу «Вибір мови звукової доріжки» (див. стор. 29).

• У випадку, якщо мова на диску відсутня, за замовчуванням обирається основна 
мова диску.

• Заводські налаштування мови за замовчуванням:
    -Мова звукової доріжки: AUTO.

- Мова субтитрів: AUTO.
-Мова меню: AUTO.

• Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку RETURN.

Зміна налаштування коду країни

Оберіть код країни і встановіть рівень рейтингу (захист від несанкціонованого доступу).

Розділи: PARENTAL →→→ PASSWORD →→→ COUNTRY CODE
Îïöії: AUTO / OTHERS

AUTO:
Відтворюється основний код країни із списку записаних кодів

OTHERS: У разі введення необхідного коду країни обирається опція  «OTHERS».

Для зміни налаштування коду країни:
Ñ ïîìîùüþ ïðîíóìåðîâàííûõ êëàâèø «0»÷÷÷«9» ââåäèòå 4-çíà÷íûé ïàðîëü è
íàæìèòå êíîïêó ENT.
Приклад: ââîäèòьñÿ êîä Німеччини «6869».

COUNTRY CODE  6 8 6 9

• У разі введення помилкового коду на дисплею протягом 3-х секунд відображається 
повідомлення “CODE ERROR” і апарат повертається до відображення меню 
налаштування..

• За переліком кодів звертайтеся до стор. 63-64.
• Ви можете почергово видалити цифри паролю, один раз натиснувши кнопку CLR.

Для повного видалення паролю натисніть і утримуйте не менше  2-õ ñåêóíä êíîïêó
CLR.

• Для повернення до попереднього екрану натисніть кнопку RETURN.

Встановлення рівня рейтингу (захист від несанкціонованого доступу)

Використовуйте цю функцію для попередження перегляду фільмів дітьми, що не
досягли певного віку.

Ðозділи: PARENTAL →→→ PASSWORD →→→ PARENTAL LEVEL Îïöії: OFF 
(Заводське налаштування за замовчуванням) / 8~1

1 За допомогою ïðîíóìåðîâàíиõ кнопок «0»÷÷÷«9» введіть 4-çíà÷íиé ïàðîëü і
íàтисніть êíîïêó ENT.
Ввведені цифри відображаються у вигляді зірочок («*»). Заводське
налаштування паролю за замовчуванням: 1111.
На екрані відобразиться дисплей введення рівня доступу (PARENTAL 
LEVEL).

• Ви можете почергово видалити цифри паролю, один раз натиснувши кнопку CLR. Для 
повного видалення паролю натисніть і утримуйте не менше 2-х секунд кнопку CLR.



• Äëÿ повернення до ïопереднього еêðàíó íàтисніть êíîïêó RETURN.
• У випадку ââеäення помилкового êîäу àïàðàò повертається до

відоáðàæåíня íàñòðîювального ìåíþ.

2 Використовуючи êíîïêó 2, 3 è ENT, оáåðіòь íåîáõіäниé ðіâåíü äîñòóïу (8÷1) і
íàтèсніòь êíîïêó ENT.
Äëÿ відміни ðåæèìу çàхèсòу від íåñàíêöіîíîâàíîãî äîñòóïу або ïðè відñóòñності
íåîáõіäності у вñòàíîâленні ðіâíÿ ðåéòèíãу оáåðіòь îïöіþ OFF. ×иì íèæчå
ïîðÿäêîâиé íîìåð, òиì âищå ðіâåíü ðåéòèíãу.

• Äëÿ повернення до ïопереднього еêðàíó íàòисніть êíîïêó RETURN.

Зìіíа ïàðîëÿ

Якщо Ви õîчетå çìіíèòи ïàðîëü, оáåðіòь ïóíêò «CHANGE PASSWORD» і ââåäіòь
íîâиé ïàðîëü (4 öèôðи).

Ðоçäіëи: PARENTAL →→→ PASSWORD →→→ CHANGE PASSWORD
Îïöії: PASSWORD Input

За доïîìîгоþ öèôðîâîї êëàâіàòóðи (“0”÷“9”) ââåäіòь íîâиé 4-çíà÷íиé êîä і
íàтèсніòь êíîïêó ENT.

• Çàïèøіòь ïàðîëü íà аркуші паперу і зберігайте íà випадок, якщо Ви йоãî çàáóäåòå.
• Якщо DVD íå містить øêàëи ðåéòèíãу, òî îбмежень íà йоãî âідтворення íå

áóäå навіть ïðè оáðàíîìу Вàìè ðіâíі ðåéòèíãу.
• Ïіñëя âиáîðу çíà÷åíня ðåéòèíãу зберігається у ïàì’ÿòі àïàðàòу äî наступної

çìіíи. Äëÿ âідтворення äèñêіâ з великим ðåéòèíãîì або äëÿ відміни çàхèсòу це
íàлаштування íåîáõіäнî çìіíèòи.

• Íå âñі DVD надають ôóíêöіþ çахèсòу від íåñàíêöіîíîâàíîãî äîñòóïу. Якщо Ви íå
âпåвнåíі у äèñêу, ïерегляньте йоãî ñпочатку ñàìі. Íå залишайте DVD-äèñêè у çîíі
äîñÿжності äіòåé, якщо вважаєте, що ці äèñêè íå ïðизíà÷åíі äëÿ äіòåé.

Поради
• Тимчасова çìіíа ðіâíÿ ðåéòèíãу

У дåяêиõ äèñêàõ ïередбачена ìîæливість çìіíи налаштування ðіâíÿ
ðåéòèíãу за заìîв÷уваíням під час âідтворення. У цьому випадку íà еêðàíі
ìîíіòîðу з’ÿâëÿєòьñÿ повідомлення “PARENTAL LEVEL CHANGE OK? (Âи
бажаєте çìіíèòи ðіâåíü ðåéòèíãу?).

• Äëÿ çìіííè ðіâíÿ äîñòóïу і відтворення íàтèсніòь êíîïêó ENT.
• Äëÿ відтворення áåç âíåñåíнÿ çìіí у ðіâåíü äîñòóïу íàтисніть

êíîïêó 7.
(Якщо íàтиснена êíîïêà 7, âідтворення áóäå здійснюватись íà ðіâíі
äîñòóïу, вñòàíîâëåíîãî у ðоçäіëі “Налаштування ðіâíÿ ðåéòèíãу (çàхèсò
від íåñàíêöіîíîâàíîãî äîñòóïу)” .

Встановлення ðåæèìу âідтворення DVD Audio äèñêу

Ïðè âідтворенні DVD Audio äèñêіâ Ви ìîæåòå оáðàòи îäíе ç 3-õ значень. У òîìу випадку,
якщо äèñê містить як âіäåî, òàê і àóäіî іíôîðìàöіþ, ïðè âідтворенні DVD Audio äèñêу
оáèðàéòå значення “VIDEO ON” або “VIDEO OFF”.

Пàðàìåòð налаштування: DVD-A PLAY MODE
Îïöії: DVD-V / DVD-A*

* DVD-A →→→ VIDEO ON (Çàâîäñьêе íàлаштування за заìîвчуванням) /
VIDEO OFF
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DVD-V: У òиõ випадкаõ, êîли íà äèñêу çàïèñàíі й DVD-Video, й DVD-Audio
ôàéëи, ïðіîðèòåò ìаþòь DVD-Video ôàéëи.

VIDEO ON: Íà âиõіä ïîäàþòьñÿ ñèãíàëи çâóêу і çîáðàæåíнÿ.
VIDEO OFF: Íà âиõіä ïîäàєòьñÿ òіëüêи çâóêîâà іíôîðìàöіÿ.

Налаштування ðåæèìу âідтворення DVD-VR äèñêу

Âи ìаєте змогу оáðàòи îäèí ç ñïîñîáіâ âідтворення äèñêу: âідтворення îðèãіíàëüíîї
ïðîãðàìи DVD-VR äèñêу або âідтворення ïëеé-ëіñòу, відðåäàêòîâàíîãî з вèкористанням
іншого DVD-ðåêîðäåðà.

Пàðàìåòð налаштування: DVD-VR PLAY MODE
Налаштування: ORG PGC PLAY (Çàâîäñьêе íàлаштування за

заìîв÷уванням) / PLAYLIST PLAY
ORG PGC PLAY: Відтворюється òіëüêи îðиãіíàëüíà ïðîãðàìà.
PLAYLIST PLAY: Відтворюється òіëüêи ïëеé-ëіñò.

Âідтворення áîíóñíîї ãðóïи
Деякі DVD-Audio äèñêè âêëþ÷àþòь у ñåáе áîíóñíó ãðóïó. Äëÿ äîñòóïу до áîíóñíîї
ãðóïи ìîæå використовуватись 4-çíà÷íиé êîä.

Пàðàìåòð налаштування: BONUS CODE
Îïöії: ââеäення êîäу áîíóñíîї ãðóïи (Çàâîäñьêе налаштування за

заìîв÷уванням “0000”)

1 За доïîìîгоþ êíîïîê  та  оáåðіòь “BONUS CODE” і íàтиèсніòь êíîïêó ENT.
2 Використовуючи ïðîíóìåðîâàíі êëàâіøè «0»÷÷÷«9», ââåäіòь 4-çíà÷íиé

ïàðîëü è íàтèсніòь êíîïêó ENT.
• Êожне íàòèснення êíîïêè CLR ïî÷åðгîво ñòèðàє çíàêè ââåäåíîãî ïàðîëÿ.

Äëÿ îäíîчасíîãî ñòèðàíнÿ âñіõ çíàêіâ íàтисніть і óтримуйте äàíó êíîïêó íå
ìåíшå 2-õ ñåêóíä.

3 Ïî çàâåðøåíню äàíîго íàлаштування íàòисніть і óтримуйте íå ìåíшå 2-õ
ñåêóíä êíîïêó SETUP.
Пристрій ïåðåмикається у ðåæèì íîðìàëüíîї еêñïëóàòàöії.

• У òîìу випадку, якщо ïàðîëü áîíóñíîї ãðóïи íå ñïівпаде з ââåäåíиìè у äàíîìу ðоçäіëі
çíà÷åнням, íà äèñïëåї àâòîìàòè÷но відîáðàæàєòьñÿ еêðàí ââеäення ïàðàìåòðіâ.

Ïðÿìå âідтворення îñíîâíîãî змісту çàïèñу íà äèñêу

За доïîìîгоþ äàíîї ôóíêöії заáåñïå÷уєтьñÿ ìîæливіñòü ïðîïóñêу застережень, що çàïèñàíі
íà äèñêу, тобто âідтворення по÷èíàєòьñÿ безïîñåреäíьî зі змістовної ÷àñòèни äèñêу.

Пàðàìåòð налаштування: MAIN STORY
Налаштування: OFF (Çàâîäñьêе íàлаштування за заìîв÷уванням)/ON

У òîìу випадку, якщо Ви õîчåте íàïðÿìó ïåðåéòè до îñíîâíîго змісту äèñêу,
оáåðіòь налаштування ON.

• Äàíà ôóíêöіÿ ìîæå íå ïідтримуватись îкремими äèñêàìè.



Ðåæèì àâòîìàòè÷ного âиáîðу êíîïêè íà ýêðàíі зображень
Âи ìîæåòå àâòîìàòè÷но оáðàòи êíîïêè, що відображуються у ìåíþ çàãоловків / еêðàíі
ìåíþ çîáðàæåíь шляхом ââеäення налаштування часу (у ñåêóíäах). Це дозволить
уникнути âиконання ïîäібного налаштування у ðó÷íîìу ðåæèìі.

Пàðàìåòð налаштування: AUTO DVD MENU
Налаштування: OFF (Çàâîäñьке налаштуання за замовчуванням) / SET TIME  

SET TIME: За допомогою öèôðîâîї êëàâіàòóðи ââåäіòь íåîáõіäниé ïðîìіæîê часу (від
1 äî 15 ñåêóíä). Ïî çàâåðøåíню ïðîöåäóðи ââеäення âиáіð êíîïîê áóäå
здійснюватись àâòîìàòè÷но. (Íàïðèклад, у випадку âиáîðу налаштування
«8 ñåêóíä» íàтисніть êíîïêó «8», à потім - êíîïêó ENT).

Ñèñòåìíі íàлаштування (SYSTEM SETUP)
• Ïðè çìіні налаштувань ñòàðі çíà÷åíнÿ загублюються. Ïåðåä âиконанням çìіí çàïèøіòь

поточні íàлаштування. Ïðè відключенні àâòîìîáіëüíîãî àêóìóëÿòîðà усі âиконані
íàлаштування áóäóòь збережені у ïàì’ÿòі ñèñòåìи.

Âиáіð кольору ïідсвічування äèñïëåю

Âи ìîæåòå çміниòи колір ïідсвічування äèñïëåю, обравши îäиí ç 2-õ ïеðåäвстановлень
або 4-õ äîдаткових кольорів.

Пàðàìåòð налаштування: BACK PICTURE
Îïöії: TYPE-1 (Çàâîäñьке налаштуання за замовчуванням)/ TYPE 2/COLOR*

* Îïöіÿ COLOR âêëþ÷àє у ñåáе 4 ðіøåíнÿ кольору: BLACK (×оðíиé) /
GRAY (Ñіðиé) / BLUE (Синій) / GREEN (Çåëåíиé)

Зміна налаштувань òåëåâіçійíîãî еêðàíу
Використовуйте ïðèâåäåíó íèæчå ïðîöåäóðó äëÿ âиáîðу ôîðìàòу çîáðàæåíнÿ у
відповідності з òèïîì òåëåâіçійíîãî ìîíèòîðу, що використовується.

Пàðàìåòð налаштування: TV SCREEN →→→ ASPECT
Îïöії: 16:9 (WIDE)/ 4:3 (LETTER BOX) / 4:3 (PAN SCAN)

• Äëÿ деяких äèñêіâ налаштування ôîðìàòу зображення ìîæå íå відповідати
оáðàíîìó ðоçìіðó еêðàíу. (Більш детальну іíôîðìàöію див. у áóêëåòі äèñêà).

• Äëÿ повернення до ïопереднього еêðàíó íàтисніть êíîïêó RETURN.

16:9 WIDE
Оáåріть цей ôîðìàò ïðè використанні øèðîêîôîðìàòíîãî
òåëåâізійного ìîíіòîðу. Це çàâîäñьêе íàлаштування
ôîðìàòу çîáðàæåíнÿ.

4:3 LB (LETTERBOX)
Оáåðіòь цей ôîðìàò ïðè використанні звичайного ìîíітîðу з
еêðàíîì 4:3 (звичайний òåëåâіçійíиé ôîðìàò). У âåðõíіé і
íèæíіé ÷àñòинах çîáðàæåíнÿ ïðè âідтворенні ôіëüìу
ôîðìàòу 16:9 ìîжóòь з’ÿâèòиñÿ ÷оðíі ñмуги. Øèðèíà цèõ
ñмуг çàлежиòь від îðèãіíàëüíîãî ôîðìàòу çîáðàæåíнÿ, в
якому áув çàïèñàíий ôіëüì.
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(1÷÷÷15 ñåê).



4:3 PS (PAN- SCAN)
Обåðіòь цей ôîðìàò ïðè використанні звичайного ìîíіòîðу
з еêðàíîì 4:3. Зîáðàæåíня çàéìå âåñü еêðàí, проте через
íåвідповідність ôîðìàòіâ çîáðàæåíнÿ ëіâиé і ïðàâиé êðàї
зображення ïðè âідтворенні ôіëüìу ôîðìàòу 16:9
áóäóòь îáðіçàíі.

Налаштування ÒÂ ñèñòåìи

Âи ìîæåòå оáðàòи ñïîñіá âідтворення âиõіäíîãî âіäåîñèãíàëу, що записаний íà
äèñêу (NTS або PAL).

Пàðàìåòðи налаштування: TV SCREEN →→→ TV SYSTEM
Налаштування: MANUAL / AUTO CHANGE (Çàâîäñьêе íàлаштування за
замовчуванням) / AUTO SELECT

У випадку, якщо ñèãíàë äèñêу, що відтворюється, íå ñпівпадає з
ñèñòåìîю колірного ñèãíàëу ïід’єднаного ìîíіòîðу, íà äèñïëåї
відображається повідомлення «VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT
CORRECT».

AUTO CHANGE: Âиõ іäíиé ñèãíàë іíôîðìàöії, що записана на диску,
êîíâåðòуєòьñÿ у ñèãíàëüíó ñèñòåìó ìîíіòîðà.

AUTO SELECT:    Зображення íà еêðàí âиâîäèòьñÿ у відповідності з òèïîì ñèãíàëу
âідтворюваного äèñêу (òіëüêи у випадку використання
ìóëüòèñèñòåìíîãî (NTSÑ/PAL) ìîíіòîðà).

* Ïіñëя òîãî, яê áóäå âикоíаíî ïåðåêëþ÷åíня налаштування з «AUTO CHANGE» íà
«MANUAL» або «AUTO SELECT», або з «MANUAL» íà «AUTO SELECT» або «AUTO
CHANGE», íåîáõіäнî âимкнути живлення DHA-S690. У цьому випадку ïðè наступному
âêëþ÷åíні живленнÿ ñèñòåìи ââåäåííÿ налаштування âиконується àâòîìàòè÷но.
Ïіñëя âиêëþ÷åíнÿ й наступного âêëþ÷åíнÿ живлення DHA-S690 виконуйте ïðèâåäåíі
íèæчå îïåðàöії.

• Ïðè ïідключенні за ñõåìою, що відрізняється від Ai-NET: âимкніть, à потіì
зíîâу âвімкніть живлення пристрою за допомогою ïóëüòу ÄÓ.

• Ïðè ïідключенні за ñõåìою Ai-NET: âимкніть, à потіì зíîâу âвімкніть живлення
головного пристрою, аáî оáåðіòь інше джерело.

•  У випадку âиáîðу налаштування «AUTO CHANGE» якість çîáðàæåíнÿ ìîæå
погіршуватися. У цьому випадку оáåðіòь äëÿ ñèãíàëу налаштування «NTSC» або
«PAL», íàтиснувши і óтримуючи íå ìåíшå 2-õ ñåêóíä êíîïêó PWR.

Налаштування зміни äèñêу
У випадку âиáîðу äàíîго налаштування ïî çàâåðøåíню âідтвореннÿ змісту äèñêа
відбувається àâòîìàòè÷нèé ïåðåõіä до âідтворення наступного äèñêа.

Пàðàìåòð налаштування: AUTO DISC CHANGE

Налаштування: OFF/ON (Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням).

• Äàíà ôóíêöіÿ ìîæå íå ïідтримуватися îкремими äèñêàìè.
• Оáåðіòь äëÿ DVD Video îïöіþ ON. у цьому випадку ïðè  àêòèâіçàöії у ðоçäіëі «Ïðÿìе

âідтворення îñíîâíîãî змісту çàïèñу íà äèñêу» (ñòð. 44) налаштування ON
зміна äèñêіâ áóäå здійснюватися â àâòîìàòè÷нîìу ðåæèìі.

• У випадку âідтворення Video CD (з àêòèâíим налаштуванням PBC ON) або
DVD Audio (з àêòèâíим налаштуванням VIDEO ON) äàíà ôóíêöіÿ íåäîñòóïíà.
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Налаштування часових затримок âиõіäíîãî âіäåîñèãíàëà
Використовóéòå äàíó ôóíêöіþ у випадку ïідключення зовнішнього çâóêîâîãî ïðîöåñîðу.
У çàлежності від òèïу ïід’єднаного çâóêîâîãî ïðîöåñîðу, ñèãíàëи çâóêу і зображення
поточного джерела ìîжóòь âідтворюватись àñèíõðîííî. У цьому випадку Ви ìîæåòå
ââåñòè налаштування çàтримêè äëÿ âіäåîñèãíàëà (0,1 ñåê.), оáðàâши îïöіþ ON.

MANUAL:



Пàðàìåòð налаштування: VIDEO DELAY
Налаштування: OFF (Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням)/ON

ON:   Çàтримка âиõіäíîãî âіäåîñèãíàëу íà 0,1 ñåê.

• У випадку âідтвореннÿ äèñêу з âиñîêèì êîеôіöієíòîì ñтиснення можливі
спотворення âіäåî й àóäіî ñèãíàëіâ.

Налаштування ïід’єднаного ãîëîâíîãî пристрою
Äàíе налаштування використовується äëÿ âиâîäу çâóêîâîãî ñèãíàëу з ïід’єднаíîãî
Ai-NET - ñумісного ãîëîâíîãî пристрою.
Пàðàìåòð налаштування: MODEL SETUP
Налаштування: DVD CHG (Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням)/CD
CHG

DVD CHG: Оберіть äàíе налаштування у випадку ï іä’єднання ãîëîâíîãî
пристрою, ïðèдбаного ïіñëя січня 2008 р.

* Навіть у òîìу випадку, якщо Ваø ãîëîâíий пристрій áув ïðèдбаний ïіñëя січня 2008
р., ââеäення налаштування «CD CHG», òиì íå ìåíш, ìîæå áуòи âиконано. У цèõ
випадкаõ з питань, що пов’язані з ââеäенням налаштування «CD CHG» аáî «DVD
CHG», звертайтесь до керівництва з еêñïëóàòàöії ïід’єднаíîãî ãîëîâíîãî пристрою.
CD CHG: Оберіть äàíе налаштування у випадку ï ід’єднання ãîëîâíîãî

пристрою, який було придбано äî грудня 2007 р.
Ïісля çàâåðøåíня ââедення оáðàíîго налаштування âимкніть, à потім зíîâу
âвімкніть çàпалення àâòîìîáèëÿ.
• У випадку зміни äàíîго налаштування Вàì íåîáõіäно іíіöіàëіçуâàòи Вàø

àïàðàò. Зверніться до ðоçäіëó «Іíіöіàëіçàöіÿ ñèñòåìи» íà ñòð. 19.
• Äëÿ âиáîðу зображення íà IVA-D105R та ін. íàтисніть êíîïêó VISUAL íà IVA-

D105R.
• У çàлежнîñòі від òèïу ïід’єднаного Ai-NET - ñуміснîãî ãîëîâíîãî пристрою навіть у

випадку âиáîðу îïöії «CD CHG» äîñòóïíі ôóíêöії й еêðàííі відображеннÿ ìîжóòь
відрізнятиñÿ.

• У çàлежності від òèïу ïід’єднаного ãîëîâíîãî пристрою, у деяких випадках äèñêè
ôîðìàòу DVD Video, DVD Audio, DVD-VR, DivX або ÀÀÑ ìîжóòь ðозпізнюватись
ïðè відтворенні як ÌÐ3-íîñії.

Налаштування ðåæèìу âідтворення MP3/WMA/AAC/DivX

Пàðàìåòð налаштування: CD PLAY MODE
Налаштування: CD-DA / COMPRESS (Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням)

CD-DA: Ïðè âиáîðі цієї îïöії âідтворюються òіëüêи CD-äàíі. Це
íàлаштування є çàâîäñьêим.

COMPRESS: Ïðè âиáîðі цієї îïöії âідтворюються òіëüêи ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ/DivX -äàíі.

Повернення у ðåæèì çàâîäñьêèõ íàлаштувань (іíіöіàëіçàöіÿ)
Âи ìîæåòå відмінити усі ðàíішå âиконані íàлаштування і поâåðíóòиñÿ у ðåæèì
íàлаштувань, встановлениõ íà çàâîäі-виробнику.
Пàðàìåòð налаштування: SETUP INITIALIZE
Налаштування: YES/NO

YES: Повернення у ðåæèì çàâîäñьêèõ íàлаштувань.
NO: Âиáіð ðåæèìу поточних íàлаштувань.

Íалаштування CD (CD CONTENTS SETUP)
• Ïðè çìіíі íàлаштувань ñòàðі çíà÷åíнÿ загублюються. Ïåðåä âиконанням çìіí

çàïèøіòь поточні íàлаштування. Ïðè відключенні àâòîìîáіëüíîãî àêóìóëÿòîðà âñі
âиконані íàлаштування áóäóòь збережені у ïàì’ÿòі ñèñòåìи.
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Налаштування ðåæèìу âідтворення Video CD

Ïðè âідтворенні Video CD, що підтримуються ôóíêöіþ óïðàâëіння âідтворенняì (ÐÂÑ), Ви
ìîæåòå àêòèâізувати (îïöіÿ ÐÂÑ ON) або відмінити (îïöіÿ ÐÂÑ OFF) äàíó ôóíêöіþ.
Пàðàìåòð налаштування: VCD PLAY MODE
Налаштування: ÐÂÑ ON (Çàâîäñьке íàлаштування за замовчуванням) / ÐÂÑ
OFF

ÐÂÑ ON: Íà еêðàíі відображується ìåíþ ÐÂÑ. ÐÂÑ OFF:
Ìåíþ ÐÂÑ íà еêðàíі íå відображується.

Налаштування äëÿ âûáîðу òèïу âідтворюваних ôàéëіâ
У тому випадку, якщо íà äèñêу çàïèñàíі ñтиснені âіäåî й àóäіî ôàéëи, Ви ìîæåòå оáðàòи
îïöіþ âідтворення òіëüêи âіäåî або òілüêи àóäіî ìàòåðіàëу.
Пàðàìåòðи налаштування:  COMPRESS PLAY MODE →→→ PRIORITY MODE
Налаштування: ALL (Çàâîäñьке íàлаштування за замовчуванням)/AUDIO
ONLY/VIDEO ONLY

Çàïèñàíі àóäіî і âіäåî ôàéëи âідтворюються по черзі.
AUDIO ONLY: Ідентифікуються і âідтворюються òіëüêи ÌÐ3/WMA/ACC-ôàéëи.
VIDEO ONLY: Ідентифікуються і âідтворюються òіëüêи DivX /JPEG/ASF-ôàéëи.

За допомогою äàíîї ôóíêöії Ви ìîæåòå îäíîчасно âідтворювати íåрухомі JPEG-
зображення і àóäіîôàéëи.

Пàðàìåòðи налаштування: COMPRESS PLAY MODE →→→ COMBINATION MODE
Налаштування: OFF (Çàâîäñьке íàлаштування за замовчуванням)/AUDIO
WITH JPEG*

OFF: Відміна äàíîї ôóíêöії.
AUDIO WITH JPEG: Ïðè ðоботі з àóäіî-äèñêàìè (ÌÐ3/WMA/AAC/WAV) äîñòóïíà

ôóíêöіÿ âиáîðу íîìåðà ïàïêè або ôàéëу. У цьому випадку JPEG-
ôàéëи виклю÷àþòьñÿ çі ñïèñêу ïàïîê або ôàéëіâ, òîбто іãíîðóþòьñÿ
зчитувальною ñèñòåìîю àïàðàòу.
JPEG-ôàéëи, çàïèñàíі íà äàíîìу äèñêу, âідтворюютьñÿ
îäíîчасно з àóäіî-ôàéëàìè.
Ï ісля çàâåðøåíня â ідтвореннÿ àóä іî ìàòåð іàëà
здійснюється ïåðåõіä до наступного ôàéëó.

Налаштування: * AUDIO WITH JPEG →→→  NORMAL / RANDOM

NORMAL: Відтворення òðåêіâ здійснюєтьяся у ïîðÿäêу їõ послідовності íà äèñêу.
RANDOM: Òðåêè на äèñêу âідтворюються у довільній послідовності.

• У випадку âûáîðу äàíîго налаштування ôóíêöіÿ âідтвореннÿ у довільній
ïîслідовності (Ì.I.X.) íåäîñòóïíà.

Налаштування часу відтворення ñòàòè÷íîãî çîáðàæåíнÿ
Ó Вàñ є можливість налаштування часу âідтворення ñòàòè÷íиõ çîáðàæåíь (JPEG-ôàéëіâ).
У цьому випадку âідтворення цèõ çîáðàæåíь áóäå здійснюватись у безперервному ðåæèìі
(«ñëàéä-øîó»).

Пàðàìåòðи налаштування: COMPRESS PLAY MODE →→→ JPEG STILL MODE
Налаштування: MANUAL / SET TIME (1-120 sec) (Çàâîäñьке íàлаштування за
замовчуванням - 5 ñåê.)

ALL:

Налаштування ðåæèìу îäíîчасного âідтвореннÿ



Íàлаштування çâóêу (AUDIO SETUP)
• Ïðè зміні íàлаштувань ñòàðі çíà÷åíнÿ загублюються. Ïåðåä âиконанням çìіí çàïèøіòь
поточні íàлаштування. Ïðè відключенні àâòîìîáіëüíîãî àêóìóëÿòîðà усі âиконані
íàлаштування áóäóòь збережені у ïàì’ÿòі ñèñòåìи.

MANUAL: Âідтворення ñòàòè÷íиõ çîáðàæåíь здійснюється у ðó÷íîìу ðåæèìі.
Використовуючи êíîïêè 4    4, Ви ìîæåòå ïåðåéòè до наступного
JPEG-ôàéëó або поâåðíóòиñÿ до ïопереднього JPEG-ôàéëó відповідíî.

SET TIME: Використовуючи öèôðîâó êëàâіàòóðó, встановіть час âідтворенíÿ у
äіàïàçîíі від 1 äî 120 ñåê. (âідтворення у ðåæèìі ñëàéä-øîó).

Налаштування ðåæèìу відображення íà äèñïëåї
Âи ìîæåòå відоáðàçèòи поточні ïàðàìåòðи äèñêу, îïèñàíі у ðоçäіëі «Відîáðàæåíня іíôîðìàöії
про äèñêи» (ñòð. 31 è 36) íà ôîíîâіé çàñòàâці або у âåðõíіé ÷àñòèні çîáðàæåíнÿ під час
âідтвореннÿ. (Äàíà ôóíêöіÿ íå ïіäтримується äèñêàìè ôîðìàòу DVD Video, DVD Audio,
DVD-VR і Video CD).

Пàðàìåòð налаштування: AUÒO DISPLAY
Налаштування: OFF/ON (Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням)

OFF: Поточні ïàðàìåòðи äèñêу íå відображаþòьñÿ.
ON: Ïðè âідтворенні äèñêу йоãî поточні ïàðàìåòðи відображаþòьñÿ íà ôîíîâіé

çàñòàâці або у âåðõíіé ÷àñòèні çîáðàæåíнÿ. (Ïðè відтворенні DivX , JPEG
або ASF-äèñêіâ поточні ïàðàìåòðи äèñêу відображаються протягом 3-õ ñåê.).

Âи ìîæåòå відоáðàçèòи íà еêðàíі ðåãіñòðàöійíиé êîä і поточну âåðñіþ DivX-äèñêу.
Пàðàìåòð налаштування: REGISTRATION CODE
• Äëÿ повернення до ïопереднього еêðàíó оáåðіòь налаштування «RETURN» íà

еêðàíі відображення ðåãіñòðàöійíîãî êîäу.

4

Зміна налаштувань öèôðîâîãî âиõîäу
Використовóéòå ïðèâåäåíó íèæчå ïðîöåäóðó äëÿ встановлення öèôðîâîãî àóäіîâиõîäу
íà DHA-S690.
Пàðàìåòð налаштування: DIGITAL OUT
Налаштування: DOLBY D / DTS
DOLBY D: Налаштування âиõіäíîãî ñèãíàëу ôîðìàòу Dolby Digital.

Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням - BITSTREAM.
DTS: Налаштування âиõіäíîãî ñèãíàëу ôîðìàòу DTS.

Зàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням - BITSTREAM.

Налаштування: BITSTREAM / LPCM
BITSTREAM:Öèôðîâиé âиõіä ïåðåмикається àâòîìàòè÷но у çàлежнîñòі від òèïу

âідтворюваних àóäіîñèãíàëіâ.
Îáов’язково оáåðіòь çíà÷åíня BITSTREAM, якщо необхідно ïіäêëþ÷èòи
до ïðîãðаâàча àóäіî ïðîöåñîð та âідтворювати àóäіî ñèãíàëи Dolby Digital.
BITSTREAM є çàâîäñьêим íàлаштуванням за замовчуванням.

LPCM: Çàïèñàíі íà äèñê öèôðîâі ñèãíàëі ïеретворюються у öèôðîâі ëіíіéíі PCM-
ñèãíàëи 48 êÃö/16 áіò (äëÿ DVD) або 44.1 êÃö (äëÿ Video CD è CD).

• Äëÿ повернення до ïопереднього еêðàíó íàтисніть êíîïêó RETURN.
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Відображення ðåãіñòðàöійíîãî êîäу DivX -äèñêу (DivX)
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* За виключенням DVD-Audio äèñêіâ.

• Налаштування BITSTREAM íå ïідтримується ôîðìàòîì çâóêîâîãî ñèãíàëу
MPEG Audio.

Налаштування ðåæèìу даних ñèãíàëіâ
Äàíà ôóíêöіÿ використовуєтьсÿ ïðè ðоáîòі з ñèãíàëàìè ôîðìàòу Dolby Digital і DTS.

Пàðàìåòð налаштування: DOWNMIX MODE
Налаштування: STEREO / SURROUND ENCODED (Çàâîäñьêе íàлаштування

за замовчуванням: SURROUND ENCODED)
STEREO :                                   Ðåæèì даних ñòåðåî ñèãíàëіâ.
SURROUND ENCODED: Ðåæèì даних ñèãíàëіâ îäíîãî ç ðåæèìіâ îá’єìíîãî

çâóêу.

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

DTS (-EX)
(CD-DA,
DVD-V,
DVD-A)

MPEG1Layer
II

(VCD,
DVD-V,
DVD-A,

DVD-VR)

MPEG2Layer
II

(DVD-V,
DVD-A,

DVD-VR)

44.1 êÃö 16/20/24 áіò

48/96 êÃö 16/20/24 áіò

44.1 êÃö 16 áіò

48 êÃö 16 áіò

44.1 êÃö 16 áіò

48 êÃö 16 áіò

BITSTREAM

LPCM

BITSTREAM

LPCM

BITSTREAM

LPCM

BITSTREAM

LPCM

BITSTREAM

LPCM

BITSTREAM

LPCM

44.1 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування (2-êàí. 

дані)*
Bit stream (Max 6.1-êàí.)*

48 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування (2-êàí. 

дані)*
Bit stream (Max 6.1-êàí.)*

44.1 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування  *

Bit stream*
48 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування (2-êàí. 

дані)*
Bit stream (Max 5.1-êàí.)*

44.1 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування*

Bit stream*
48 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування (2-êàí. 

дані)*
Bit stream (Max 5.1-êàí.)*

Так

Так

Так

Так

Так

32 êÃö 16 áіò

48 êÃö 16 áіò

44.1 êÃö 16 áіò

MPEG1/2
Layer II

(ÌÐ3/WMA)

BITSTREAM або
LPCM

BITSTREAM або
LPCM

BITSTREAM або
LPCM

32 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування

44.1 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування

48 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування

  

Àóäіоâиõіä / îïòè÷нèé öèôðîâиé àóäіîâиõіä

Äèñê

Ôîðìàò
Ôîðìàò  àóäіîçàïèñу

Fs                              Q

Налаштування
öèôðîâîãî âиõîäу

(DVD SETUP)

Àíàëîãîâиé
àóäіîâиõіä (Ai-NET,

âиõіä  RCA)

Îïòè÷ний
öèôðîâиé

àóäіî âиõіä

LPCM
(CD-DA,
DVD-V,
DVD-A,

DVD-VR)

44.1 êÃö, 16 áіò,LPCM
2-ch (2-êàíàë. дані)* Так

Так

44.1/176.4 êÃö BITSTREAM або
LPCM

PPCM
(DVD-A)

Dolby Digital
(-EX) (DVD-
V, DVD-A,
DVD-VR)

16/20/24 áіò

48/96/192 êÃö 16/20/24 áіò

44.1/88.2/
176.4 êÃö

16/20/24 áіò

48/96/192 êÃö 16/20/24 áіò

48 êÃö 16/18/24 áіò

BITSTREAM або
LPCM

BITSTREAM або
LPCM

BITSTREAM

LPCM

48 êÃö, 16 áіò,LPCM
2-ch (2-êàíàë. дані)*

Íå використовується

48 êÃö, 16 áіò, 2-êàí.
äåêîäування (2-êàí. 

дані)*
Bit stream (Max 7.1-êàí.)* Так

Так

Так



Інші корисні ôóíêöії

Ïідключення DVD âіäåîâиõîäу ïðè ïðîñëóховуванні іншого джерелà (CD/
ðàäіî òа ін.) (òіëüêи ïðè використанні øèíи Ai-NET)

Якщо DHA-S690 ïід’єднаний до ñумісного з Ai-NET ãîëîâíого àïàðàòó, òî DVD-Video
äèñê ìîæливо ïереглядати íåçàлежно від òîãî, що відображається íà ìîíіòîðі. Ïðè
ïіäêëþ÷åíні çàäíьоãî ìîíіòîðу íà íьоìу ìîæливо âідтворювати íåçàлежно один від
одного âіäåî зîáðàæåíня DVD і çâóê іншого àóäіî джерела.
Íàïðèклад, DVD âіäåî çîáðаження ìîæливо âідтворити íà ìîíіòîðі, îäíîчасно
ïðîñëóховуючи çâóê CD/ðàäіî від ãîëîâíîãî àïàðàòу.

Ïåðåêëþ÷іòь джерело íà ãîëîâíîìу AV àïàðàòі íà CD, ðàäіî та ін.

Використовóéòå ôóíêöіþ “Îäíîчасне âідтворення 2-õ джерел” íà ãîëîâíîìу
AV àïàðàòі або ïåðåäíьому ìîíіòîðі äëÿ âиáîðу DVD-çîáðàæåíнÿ за допомогою
êíîïêè VVV...SSSEEELLL.

Íàтисніть êíîïêó VVV...OOOUUUTTT íà ïóëüòі ÄÓ до DHA-S690.
Òåïåð Ви зìîæåòå ïереглядати DVD/Video CD.

Ïісля çàâåðøåíня äàíîї ôóíêöії íàтисніть êíîïêó VVV...OOOUUUTTT äëÿ
відключення ðåæèìу âіäåî âиõîäу.

1

Äëÿ ïерегляду DVD-äèñêу íà çàäíьоìу ìîíіòîðі

5 Äëÿ òîãî, щоб ïðèñòóïèòи до ïерегляду DVD-äèñêу íà äàíîìу пристрої, ïопередньо
îçíàйомтесь з ðоçäіëîì «Ôóíêöіÿ âиáîру çàäíьоãî ìîíіòîðу (AUX OUT)» у керівництві
з еêñïëóàòàöії ãîëîâíîãî AV пристрою або ïåðåäíьоãî ìîíіòîðу.
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Увага
Якщо ðåæèì âіäåî âиõîäу íå áóäå відêëþ÷åíий äî âимкнення живленнÿ або
ïîâîðîòу êëþ÷à çàпалення у ïîëîæåíня OFF, òî ïðè черговому âвімкненні
живлення ñèñòåìи äàíе налаштування знову áóäå àêòèâоâàíо. У цьому випадку
DHA-S690 залишиться âвімкненим навіть ïðè ïåðåêëþ÷åнні джерела з ãîëîâíîãî
àïàðàòу / ãîëîâíîãî AV àïàðàòу або ïðè спробі йоãî відêëþ÷åíнÿ за доïîìîгоþ
ïóëüòу ÄÓ, що додається.
У цьому випадку äëÿ відêëþ÷åíнÿ ðåæèìу âіäåî âиõîäу íàтисніть й óтримуéòå
íå ìåíшå 2-õ ñåêóíä êíîïêó V.OUT.

• Òàê яê згадані вище îïåðàöії ìîжóòь áуòи âиконані за доïîìîгоþ ðізноманітних
êíîïîê у çàлежності від òèïу пристрою, îçíàйомтесь òàêоæ з керівництвом з
еêñïëóàòàöії ïід’єднаного êîìïîíåíòу.

• У òîìу випадку, якщо ìîíіòîð íå наділений ôóíêöією âиáîðу çàäíьоãî
ìîíіòîðу, îïöіÿ âиáîðу çàäíьоãî ìîíіòîðу íåäîñòóïíà.

Налаштування ôîíîâîї çàñòàâêè äèñïëåÿ

Запишіть íà CD-R/CD-RW-äèñê ôàéë з âåá-ñàéòу ALPINE, çàвантажте äèñê â DHA-S690
і збережіть äàíó іíôîðìàöіþ яê «AREA 1» або «AREA 2».
Ôàéë з ôîíîâîю çàñòàâêîю äèñïëåÿ зберігається у ïàì’яòі та відоáðàæàєòьñÿ äî òиõ
ïіð, ïîêи äèñê íå áóäå вилучено çі слоту або íå áóäå зупинено відтворення CD/ MP3/
WMA/AAC àóäіîôàéëу або DVD-äèñêà.

• У òîìу випадку, якщо íà äèñêу áуëî çàïèñàíî декілька ôàéëіâ, у ïàì’ÿòі ñèñòåìи
áóäå збережений òіëüêи ïåðший ôàéë.

1 Çàвантажуйте у слот CD-R/CD-RW-äèñê із завантаженою з âåá-ñàéòу
ALPINE іíôîðìàöією.
Íà äèñïëеї відоáðàçèòьñÿ еêðàí UPDATE.

2 За доïîìîгоþ êíîïîê  й  оáåðіòь область ïàì’ÿòі (AREA 1 або AREA 2) 
і íàтисніть êíîïêó EEENNNTTT.
Ôîíîâà çàñòàâêà áóäå збережåíà в оáðàíіé комірці ïàì’ÿòі.

3 Якщо Ви бажаєте çìіíèòи ôîíîâó çàñòàâêó äèñïëåÿ, íàтисніть й óтримуéòå íå
ìåíшå 2-õ ñåêóíä êíîïêó EEENNNTTT    у ðåæèìі зупинки àïàðàòу.

• Âи ìîæåòå зберегти у äàíіé ñèñòåìі íå áіëьшå 2-õ ôàéëіâ. Ïðè çàвантаженні 3-
ãî ôàéëу віí áóäå ïåðåçàïèñàíий замість 1-ãî ôàéëу і збережений у ïàì’ÿòі
ñèñòåìи.

• Äëÿ çàìіíи ôîíîâîї çàñòàâêè äèñïëåÿ íàтисніть і óтримуéòå íå ìåíшå 2-õ ñåêóíä
êíîïêó ENT (ïðè цьому íåîáõіäнî ïопередньо вилучити äèñê зі слоту або ïåðåâåñòè
ñèñòåìó у ðåæèì зупинки (STOP)).

• Збережені у ïàì’ÿòі äàíі íå áóäóòь загублені навіть у випадку від’єднання
êàáåëÿ живлення від àêóìóëÿòîðíîї áàòàðåї.



Ïðîíóìåðîâàíі
êíîïêè (1÷÷÷6)

Ðó÷êà
óïðàâëіíнÿ

Óïðàâëіíня з ãîëîâíîãî àïàðàòу

CDA-9885R (Ãîëîâíиé àïàðàò)

Âи òàêоæ ìîæåòå óïðàâëÿòи ðоáîòîю DHA-S690 з передньої ïàíåëі Ai-NET ñумісного
ãîëîâíîãî àïàðàòу ALPINE.
Çà áіëьш детальною іíôîðìàöією з äàíîго питання звертайòåñü до керівництва з
еêñïëóàòàöії ãîëîâíîãî àïàðàòу.
Зверніть увагу íà òîй ôàêò, що óïðàâëіíня îкремими ôóíêöіÿìè з ïàíåëі íåäîñòóïíî.

Ôóíêöії, óïðàâëіíня якими ìîæливо здійснювати з ãîëîâíîãî àïàðàòу

Êíîïêà Îïåðàöіÿ
SOURCE Âиáіð àóäіî джерела.

Âêëþ÷åíня живленнÿ DVD-ïðîãðаâàча у ðåæèìі DVD або CD. Âимкнення
живлення у ðåæèìі, що відрізняється від îñíîâíîãî DVD або CD.

TITLE Âиáіð ãðàôі÷нîãî øàáëîíу äèñïëåÿ íà ãîëîâíîìу àïàðàòі.

Âиáіð ðåæèìу ïîâòîðíîãî âідтвореннÿ.
CD/MP3/WMA/AAC: Âиáіð ðåæèìу âідтворення у випадковій
ïîñëіäîâíîñòі.
Ïåðåõіä на початок наступного еïіçîäу / òðåêу.
Ïðè тривалому íàтисненні здійснюється швидкиé ïåðåõіä до êîíöя
äèñêу.

4 Ïåðåõіä на початок поточноãî еïіçîäу / òðåêу.
Ïðè тривалому íàтисненні здійснюється швидкиé ïåðåõіä на початок
äèñêу.

6 Ïåðåêëþ÷åíня ìіæ ðåæèìàìè âідтворення та ïàóçи.
2 MP3/WMA/AAC: Повернення до ïопередньої ïàïêи.

3 MP3/WMA/AAC: Ïåðåõіä до наступної ïàïêи.
1~6 Çàìіíà äèñêу.
Ðó÷êà
óïðàâëіíнÿ Ðåãóëювання ðіâíÿ ãучності.
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Âідтворення DVD-, Video CD-, CD- та  MP3/WMA/AAC-äèñêіâ

1 Використовуючи êíîïêó SSSOOOUUURRRCCCEEE, оáåðіòь ðåæèì DVD- або CD-÷åéíäæåðу.

Ðåæèì DVD- або CD-÷åéíäæåðà:
Âêëþ÷àється живлення DHA-S690 та àâòîìàòè÷но починається âідтворення.

Інші ðåæèìи:
Àâòîìàòè÷но âимикається живлення DHA-S690.

2 Äëÿ ïåðåêëþ÷åíнÿ у ðåæèì ïàóçи íàтисніть êíîïêó 6.
Ïîâòîðíå íàтиснення äàíîї êíîïêè поновлює ïðîöåäóðó âідтвореннÿ.

• Äëÿ Video CD з ôóíêöією óïðàâëіíнÿ âідтворенням (ÐÂÑ) íåîáõіäнî
відêëþ÷èòи äàíó ôóíêöіþ.

• Ïðè âідтворенні ìóçичниõ CD, що підтримують CD-òåêñò, íà äèñïëåї
ãîëîâíîãî пристрою ìîæливо відоáðàçèòи íàçâу äèñêу, íàçâу òðåêу та іншу
іíôîðìàöіþ. Ця ôóíêöіÿ ìîæå áуòи використàíà òіëüêи ïðè відоáðàæåíні
літеро-öèôðîâиõ òåêñòіâ.
Çà áіëьш детальною іíôîðìàöією звертайтесь до керівництва з еêñïëóàòàöії
ãîëîâíîãî àïàðàòу.

• Ïðè âідтворенні MP3/WMA/ÀÀÑ-äèñêіâ íà äèñïëåї ìîæливо відîáðàçèòи іíôîðìàöіþ,що
міститься у òеãîâиõ позначêàõ (íàçâà äèñêу, іì’ÿ виконавця та ін.). Çà áіëьш детальної
іíôîðìàöією звертайòåñü до керівництва з еêñïëóàòàöії ãîëîâíîãî пристрою. Äëÿ
деякиõ ãîëîâíиõ àïàðàòіâ з÷èòуâàíня іíôîðìàöії ÌÐ3/WMA-позначок íåäîñòóïíе.

Ïóëüò ÄÓ

Êíîïêè óïðàâëіíнÿ ïóëüòà ÄÓ



1 Êíîïêà PWR
Натисніть äëÿ âêëþ÷åíнÿ / âимкнеíнÿ живленнÿ. (У випадку ïіä’єднання,
яке íå ïіäтримує Ai-NET ãîëîâíîãî àïàðàòу).
Äëÿ ïåðåêëþ÷åíнÿ ìіæ ñèñòåìàìè NTSC та PAL íàтисніть і óтримуéòå äàíó êíîïêó
íå ìåíшå 2-õ ñåêóíä.

2 Êíîïêà SETUP
Ïðè тривалому (більше 2-õ ñåêóíä) íàтисненні відображує íà äèñïëåї еêðàíі
íàñòðîювальниõ ïàðàìåòðіâ (SETUP).

3 Êíîïêà LIST
Íàтиснення äàíîї êíîïêè ïåðåмикає у ðåæèì ïошуку за допомогою öèôðîâîї
êëàâіаòóðи.
Äëÿ відоáðàæåíнÿ ñïèñку äèñêіâ íàтèсніòь і утримуйте äàíó êíîïêó íå ìåíшå 2-õ
ñåêóíä.

4 Êíîïêà RETURN
Використовується äëÿ повернення до ïопереднього еêðàíó ìåíþ.

5 Êíîïêà 666
Наòисніть äëÿ ïåðåêëþ÷åíнÿ ìіæ ðåæèìàìè âідтвореннÿ і ïàóçи.

6 Êíîïêà 4
У ðåæèìі CD:

Íàтисніть цю êíîïêó äëÿ ïåðåõîäу на початок поточної çâóêîâîї äîðіæêè. Íàтисніть
і óтримуéòå äàíó êíîïêó äëÿ швидкîãî ïåðåõîäу íàçàä до потрібного ôðàãìåíòó
çàïèñу.

У ðåæèìі ÌÐ3/WMA/ÀÀÑ:
Íàтисніть цю êíîïêó äëÿ повернення на початок поточного ôàéëу.

У ðåæèìі DVD/Video CD:
• Використовується äëÿ ïåðåõîäу до âиáðàíîго ìісця íà äèñêу.
• Íàòèснення й óтримання äàíîї êíîïêè у ðåæèìі âідтвореннÿ íå ìåíшå 1 ñåêóíäи

àêòèâізує ðåæèì приñêîðåíîãî âідтвореннÿ у зворотньому íàïðямі з подвоєною
швидкістþ. Óтримання äàíîї êíîïêè íå ìåíшå 5 або 10 ñåêóíä ïåðåêëþчає у
ðåæèì приñêîðåíîãî âідтворенíÿ у зворотньому íàïðямі з 8-êðàòíîю або 32-
êðàòíою швидкістþ відповідно.

• Ïðè тривалому íàтисненні äàíîї êíîïêè у ðåæèìі ïàóçи зворотнє
âідтворення äèñêу áóäå здійснюватиñÿ â уповільненому ðåæèìі зі
швидкістþ 1/8 ïî відноøåíнþ до íîðìàëüíîї.
Ïðè áільш тривалому (більøå 5 ñåêóíä) íàтисненні äàíîї êíîïêè швидкість
зворотнього відтворення ñкладає 1/2 ïî відíîøåíнþ до íîðìàëüíîї (òіëüêи
äëÿ DVD Video-äèñêіâ).

• Ïîêàäðîâå âідтворення у зворотньому íàïðямі здійснюється шляхом îäíîêðàòíîãî
íàтиснення äàíîї êíîïêè íåîáõідну êількість ðàçів (òіëüêи äëÿ DVD Video-äèñêіâ).

7 Êíîïêà 777
Натисніть äëÿ зупинки відтворення äèñêà.
Â ðåæèìі DVD / Video CD:
Використовується äëÿ зупинêè âідтвореннÿ зі збереженням у ïàì’ÿòі ìіñця
зупинки (ôóíêöіÿ PRE STOP). Ïîâòîðíе íàòèснення цієї êíîïêè відміняє ôóíêöіþ
PRE STOP і зупиняє âідтвореннÿ.

8 Êíîïêà DISC /
Натисніть äëÿ âиáîðу äèñêà.

55



56

9 Êíîïêà CLR (ALL CLR)
Використовується äëÿ ïîчергового видалення ââåäåíиõ öèôð.
Äëÿ видалення âñьоãî öèôðîâîãî íàáîðу íàтèсніть й óтримуéòå цю êíîïêó íå ìåíшå
2-õ ñåêóíä.

0 Êíîïêà REPEAT
Використовується äëÿ àêòèâèçàöії ðåæèìу ïîâòîðíîãî âідтворенíÿ. Тривале (більше
2-õ ñåêóíä) íàтиснення äàíîї êíîïêè відміняє ðåæèì ïîâòîðíîãî âідтворенíÿ
(REPEAT).

Êíîïêà M.I.X.
Ïðè відтворенні CD та MP3/WMA/ÀÀÑ/DivX -äèñêіâ використовується äëÿ
àêòèâіçàöії ðåæèìу âідтворенíÿ у довільному порядку.

= Êíîïêà AUDIO
Video CD: Використовується äëÿ âиáîðу àóäіî âиõîäу.
DVD: Використовується äëÿ âиáîðу мови çâóêîâîї äîðіæêè.

~ Êíîïêà DISPLAY
Використовується äëÿ відображення íà еêðàíі ïàðàìåòðіâ âідтвореíнÿ.

! Êíîïêà MENU
MP3/WMA/AAC/DivX : Використовується äëÿ відображення ìåíþ зі ñïèñêîì ôàéëіâ.
DVD:

• Використовується äëÿ відображення еêðàíу ìåíþ (òіëüêи äëÿ DVD Video-
äèñêів).

• Використовується äëÿ відображення еêðàíу зі ñïèñêîì ïëеé-ëèñòіâ (òіëüêи äëÿ
DVD-VR-äèñêіâ).

@ Êíîïêà TOP MENU
MP3/WMA/AAC/DivX : Використовується äëÿ відображення ìåíþ зі ñïèñêîì ïàïîê.
DVD:

• Використовується äëÿ відображення еêðàíу ìåíþ (òіëüêи äëÿ DVD Video /
DVD Audio-äèñêіâ).

• Використовується äëÿ відображення еêðàíу зі ñïèñêîì ïðîãðàì (òіëüêи äëÿ
DVD-VR-äèñêіâ).

# Êíîïêà FOLDER UP/DN
MP3/WMA/AAC: Використовується äëÿ âиáîðу ïàïîê у ïîðÿäêу збільшення

або зменшення їõ ïîðÿäêîâиõ íîìåðіâ.

DVD:
Використовується äëÿ âиáîðу ãðóï / çàãоловків / ïëеé-ëèñòіâ / ïðîãðàì
у ïîðÿäêу збільшення або зменшення їõ ïîðÿäêîâиõ íîìåðіâ.

Тривалим íàтисненням (більøå 2-õ ñåêóíä) оáåðіòь äèñê.

$ Êíîïêè , , , 
Використовується äëÿ âиáîðу відображених íà еêðàíі ïàðàìåòðіâ.

% Êíîïêà ENT.
Використовується äëÿ збереження оáðàíîãî ïàðàìåòðà.

Êíîïêà 4
У ðåæèìі CD:

Íàтисніть цю êíîïêó äëÿ ïåðåõîäу на початок наступної çâóêîâîї äîðіæêè.
Íàтисніть й óтримуéòå äàíó êíîïêó äëÿ швидкîãî ïåðåõîäу âïåðåä до потрібного
ôðàãìåíòó çàïèñу.

У ðåæèìі ÌÐ3/WMA/AAC:
Íàтисніть цю êíîïêó äëÿ ïåðåõîäу на початок наступного ôàéëу.
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У ðåæèìі DVD/Video CD:
• Використовується äëÿ ïåðåõîäу до âиáðàíîго ìісця íà äèñêу.
• Ïðè íàтисненні й óтриманні äàíîї êíîïêè у ðåæèìі âідтворенíÿ íå ìåíшå 1

ñåê. àêòèâізуєтьñÿ ôóíêöіÿ приñêîðåíîго âідтвореíнÿ вперед з подвійною
швидкістю. Óтримання äàíîї êíîïêè íå ìåíшå 5 або 10 ñåê. ïåðåêëþ÷àє у
ðåæèì приñêîðåíîãî âідтворенíÿ вперед з 8-êðàòíîю або 32-êðàòíîю
швидкісòþ відповідíî.

• Ïðè íàтисненні й óтриманні äàíîї êíîïêè у ðåæèìі ïàóçи âідтворення äèñêу
здійснюється з уповільненою швидкіñòþ (1/8 ïî відношенню до
íîðìàëüíîї).
Ïðè áільш тривалому (більше 5 ñåêóíä) íàтисненні äàíîї êíîïêè
швидкість уповільнеíîãî âідтворенíÿ ñкладе 1/2 ïî відношенню до
íîðìàëüíîї (òіëüêи äëÿ DVD Video / DVD-VR / Video CD).

• Ïîêàäðîâå âідтворення äèñêу у ðåæèìі ïàóçи здійснюється шляхом
îäíîêðàòíîãî íàтиснення äàíîї êíîïêè íåîáõіäну êількість ðàçів (òіëüêи äëÿ
DVD Video / DVD-VR / Video CD).

& Öèôðîâà êëàâіàòóðà
Використовується äëÿ ââеäення öèôðîâиõ çíà÷åíь.
Äëÿ ïðÿìîãî äîñòóïу до äèñêó з ïîðÿäêîâиì íîìåðîì від 1 äî 6 íàтисніть й óтримуéòå
íå ìåíшå 2-õ ñåêóíä êíîïêó з відповідниì íîìåðîì (від «1» äî «6»).
DVD Audio (ðåæèì VIDEO ON):

• Äëÿ ïåðåõîäу до наступної ñторінки íàтисніть й óтримуéòå íå ìåíшå 2-õ
ñåêóíä êíîïêó «7».

• Äëÿ ïåðåõîäу до ïопередньої ñòорінки íàтисніть й óтримуéòå íå ìåíшå 2-õ
ñåêóíä êíîïêó «8».

• Äëÿ відображення ãоëоâíîї ñòоðінки íàтисніть й óтримуéòå íå ìåíшå 2-õ
ñåêóíä êíîïêó «9».

* Êíîïêà V.OUT
Використовується äëÿ âиâеäення íà ìîíіòîð зображення DVD Video у ðåæèìі
ðоáîòи з іншим джерелом (òіëüêи ïðè ðоáîòі за ñõåìою Ai-NET).
Äëÿ ïðèмусової відміни ôóíêöії “Simultaneous” íàтисніть й óтримуéòå äàíó êíîïêó íå
ìåíшå 2-õ ñåêóíä.

( Êíîïêà ANGLE
Використовується äëÿ зìіíи ðàêóðñу зйомки.

) Êíîïêà SUBTITLE
Äëÿ DVD-äèñêіâ: Використовується äëÿ ïåðåêëþ÷åíнÿ ñóáòèòðіâ.

• У çàлежності від äèñêу й ðåæèìу âідтворення деякі îïåðàöії ìîжóòь áуòи
íåäîñòóïíі. У цьому випадку íà еêðàíі ìîíіòîðу відоáðàçèòьñÿ позначка .
Çàãîðяння червоíîãî іíäèêàòîðà  ñâідчить про áëîêуâàíня îïåðàöіé з äèñêîì.
Çàãîðяння áіëîãî іíäèêàòîðà  вêàçує íà áëîêуâàíня ðåæèìу âідтворення
äàíîãî àïàðàòу.
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Довідкова іíôîðìàöіÿ

Іíôîðìàöіÿ прî DVD-äèñêи

Ìóçичні êîìïàêò-äèñêè й DVD мають áîðîçенки (òðåêè), íà яêі çàïèñàíі öèôðîâі äàíі. Äàíі
ïðåäñòàâëÿþòьñÿ у âèгляді ìіêðîñêîïі÷нèõ âïàäèí (ïиòіâ), íàíåñåíиõ íà òðåê і зчитуваниõ
ïðè âідтворенні ëàçåðíиì променеì. Íà DVD ïëîòíіñòü òðåкіâ і ïèòіâ у äâà ðàçи áіëüøа,
ніж íà CD, òîìó DVD ìîæå містити áіëüøå äàíиõ ïðè ìåíüøèõ ðоçìіðàõ íîñіÿ.

CD

Ìіíіìàëüíà äовжина
áіòà – 0.9 ìêì

1.2 ìì

Крок òðåêіâ
1.6 ìêì

12-ñì äèñê ìîæå ìіñòèòи îäèí ôіëüì або ÷оòиðи години ìóçиêè.
Крім òîãî, завдяки ãîðèçîíòàëüíîìó ðозділенню áіëьше 500 рядків (äëÿ порівняння – стрічка
VHS ìає ðозділення ìåíшå 300 рядêів), DVD забезпечують ÷іòêå çîáðàæåíня з ÿскравими
æèâиìи кольорами. Використовуючи ïðèдбаний äîдатково öèôðîâиé àóäіî ïðîöåñîð
(PXA-H701 і т.п.), Âи ìîæåòå âідтворити íàïіð й еôåêò ïðèñóòності, властиві 5.1-
êàíàëüíîìó òåàòðó з ñèñòåìîю Dolby Digital.

Áільш òîãî, DVD ïðопонують безліч ôóíêöіé:
• Декілька мîâ* (ñòð. 29)

Ôіëüìи ìîжóòь áути çàïèñàíі íà âîñüìè мовàõ. Âи ìîæåòå оáðàòи потрібну
мову, використовуючи ïóëüò ÄÓ.

• Ñóáòèòðи* (ñòð. 30)
Ôіëüìи ìîжóòь мати ñóáòèòðи íà 32 мовах. Âи ìîæåòå оáðàòи потрібну мову
ñóáòèòðіâ, використовуючи ïóëüò ÄÓ.

• Декілька ðàêóðñіâ* (ñòð. 30)
Якщо DVD має декілька ðàêóðñіâ визначеного êàäðу, Âи ìîæåòå оáðàòи бажаний
ðàêóðñ, використовуючи ïóëüò ÄÓ.

• Декілька ñþæåòíиõ ëіíіé*
Îäèí ôіëüì ìîæå мати декілька ñþæåòíиõ ëіíіé. Âи ìîæåòå оáðàòи будь-яку ç
íèõ, щоб ïеðеглянути ðізноманітні âåðñії îäíîãî й òîãî æ ôèëüìу. Äîñòóïíіñòü цèõ
ôóíêöіé çàлежить від оáðàíîãî äèñêу. Еêðàíи äëÿ âûáîру ñþæåòíîї ëіíії
з’являються протягом ôіëüìу разом з відповіднèìè іíñòðóêöіÿìè. Ïðîñòî
дотримуйтесь ïðèâåäåíих іíñòðóêöій.

* Íàявність ôóíêöіé âиáîðу мови çâóêîâîї äîðіæêè, мови ñóáòèòðіâ, ðàêóðñу та ін.
çàлежить від оáðàíîãî äèñêу. Çà äîдатковою іíôîðìàöією звертайòåñü до іíñòðóêöій,
що додаються до äèñêó.

Іíôîðìàöіÿ прî ôîðìàò DivX 


DVD

Ìіíіìàëüíà äовжина
áіòà – 0.9 ìêì

0.6 ìì
0.6 ìì

Крок òðåêіâ
0.74 ìêì

DivX  ïðåäñòàâляє ñîáîю ñïåöіàëüíå ïðîãðàìíå заáåзïå÷åíня (êîäåê) äëÿ ñтиснення рухомих
çîáðàæåíь зі збереженням âиñîêîї якості êàðòèíêè, що використовує âиñîêий êîеôіöèєíò
êîìïðåñії та îïåðàöійíó швидкіñòü.
• Îôіöіàëüíиé ïðîäóêò DivX  Certified.
• Ïідтримує âідтворення усіõ âåðñій DivX  âіäåîïðîãðàì (у ò.÷. DivX 5) зі ñòàíäàðòíиì

âідтворенням DivX ôàéëіâ.



Äàíий пристірй ïіäòримує âідтворення äèñêіâ ôîðìàòу CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW /
DVD+R / DVD+RW, çàïèñàíиõ у ðåæèìі DivX  з ðозøèðåíняì “avi” або «divx».

Îïòèìàëüíå âідтворення DivX -äèñêіâ забезпечується ïðè дотриманні
наступнèõ ïàðàìåòðіâ:

Ðоçìіð еêðàíу: 32÷720 ïіêñ. (ïî ãîðèçîíò.) õ 32÷576 ïіêñ. (ïî âåðòèê.) (NTSC)
720 ïіêñ. (ïî ãîðèçîíòàëі) õ 576 ïіêñ. (ïî âåðòèêàëі) (PAL)

Áіòðåéò çîáðàæåíнÿ: «ñеðåäíє 4 Ìáіò/ñåê., ïіêîâå 8 Ìáіò/ñåê.»
Ïідтримує ïðîôіëü ñèñòåì äîìàøíьоãî êіíîòåàòðу.

Ôîðìàò DivX  ïіäòримує наступні ñèñòåìи çâóêîçàïèñу:
MPEG1 Layer II: 64-384 êáіò/ñåê.
MPEG1 Layer III: 32-320 êáіò/ñåê.
MPEG2 Layer III: 8-160 êáіò/ñåê.
Dolby Digital: 64-448 êáіò/ñåê. (ìàêñ. 5.1-êàí.)

У ïðîöåñі з÷èòуâàíнÿ іíäåêñіâ íà äèñïëåї відоáðàæàєòьñÿ çîáðàæåíня ïопереднього ôàéëу.
Що ïðåäñòàâëÿє ñîáîю ïðîöåñ з÷èòуâàíнÿ іíäåêñіâ?
Ïåðåä по÷àткîì âідтворення зчитуєòьñÿ іíäåêñíа іíôîðìàöіÿ, çàïèñàíà íà DivX-äèñêу
(òàáëèöя мапи ðозподіленнÿ часу: хвилини та ñåêóíäи âідтворюваних çîáðàæåíь
відображаються у òàáëèöі, у яêіé çàïèñàíий äàíиé ôàéë). Це íåîáõіäнî у òиõ випадкаõ,
êîли оáèðàєòьñÿ ðåæèì ñïåöіàëüíîãî âідтворенíÿ. Час, íåîáõіäний äëÿ з÷èòуâàíнÿ
іíäåêñíîї іíôîðìàöії, çàлежить від ðоçìіðу ôàéëу. Ïðè збільшенні ðоçìіðу ôàéëу час (у
ñåê.), витрачений íà з÷èòуâàння, òàêоæ збільшується.

Іíôîðìàöіÿ прî ôîðìàò JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) ïðåäñòàâëÿє ñîáîю ñòàíäàðò ñтиснення ñòàòè÷íиõ
кольорових çîáðàæåíь.

• Ìåòîä: Baseline
• Ðозширення: «.jpg», «.jpeg», «.jpe»
• Ðоçìіð еêðàíу: ïî ãîðèçîí. 32 - 8192 ïіêñåëåé Õ ïî âåðòèê. 32 - 7680 ïіêñåëåé.
• Ôîðìàò: Ïіäтримка ôîðìàòіâ JFIF, EXIF (ôîðìàò TIFF íå ïідтримуєòьñÿ)
• Ñèñòåìà колірності: YCbCr, ñèãíàë RGB (24 áèò) (ñèñòåìà CMYK íå ïідтримуєòьñÿ)
У ðåæèìі JPEG (ïåðåä âідтворенням JPEG ôàéëу) íà äèñïëåї відображається повідомлення
«DRAWING». У çàлежності від ðоçìіðу JPEG ôàéëу, час, íåîáõіäний äëÿ ïіäãîòîâêè йоãî
âідтвореíнÿ, ìîæå коливатися від декількоõ ñåêóíä äî декількох хвилин.

Іíôîðìàöіÿ прî ôîðìàò WAV

WAV (îôіöійíа íàçâà - ôîðìàò «WAVE») ïðåäñòàâëÿє ñîáîю ñòàíäàðòíûé ôîðìàò
àóäіî ôàéëу ñèñòåìи Windows .

• Ðозширення: «.wav»
• ×àñòîòà äèñêðåòèçàöії: 44,1 êÃö
• Кількість áіòіâ êâàíòîâàíнÿ: 16
• Êількість êàíàëіâ: íå áіëьше äâоõ
• Ôîðìàò: òіëüêи ÐÑÌ
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• DivX, DivX Certified і пов’язані з íèìè ëîãîòèïи є òîâàðíиìè çíàêàìè DivX, Inc.,
використання яких здійснюється íà ëèöåíçіéній îñíîâі.
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• Ðозширення: «.asf»
• Ðоçìіð еêðàíу: ïî ãîðèçîíòàëі 32 - 720 ïіêñåëів õ

ïî âåðòèêàëі 32 - 480 ïіêñåëів (NTSC)
* Ôîðìàò çîáðàæåíнÿ CIF у даний час íå ïідтримується ïî

ãîðèçîíòàëі 720 ïіêñåëів õ
ïî âåðòèêàëі 576 ïèêñåëів (PAL)

• Áіòðåéò çîáðàæåíнÿ (ìàêñèìàëüíиé):
384 êáіò/ñåê (ñòàíäàðò SPL3) (ìіíіìàëüíå çíà÷åíня íå наâåäåíî)

• Здійснюється ïідтримка наступнèõ ôàéëіâ çîáðàæåíнÿ: ISOM-
PEG 4 (MP4S/M4S2)

• Здійснюється ïідтримка наступнèõ çâóêîâиõ ôàéëіâ:
G.726 (Fs: 8 êÃö, áèòðåéò: 16.24, 32.40)

• ASP: у даний час íåäîñòóïíий (GMC íå ïідтримується, QuarterPixel підтримується)
• SP: підтримується

 Dolby Digital
Dolby Digital ïðåäñòàвляє ñîáîю öèôðîâó òåõíîëîãіþ àóäіîñтиснення, ðозроблену Dolby
Laboratories. Воíà дозволяє здійснити ефективний çàïèñ íà äèñêè великих îá’єìіâ àóäіî
äàíиõ. Цей ôîðìàò сумістен з àóäіî ñèãíàëàìè, починаючи з ìîíî (1 êàíàë) і äî 5.1-
êàíàëüíîãî îá’єìíîãî çâóку. Ñèãíàëи ðізноманітних êàíàëіâ ïîвністю íåçалежні, òîìó íà
äèñêè ìîæливо еôåêòèâíî çàïèñàòи великі îá’єìи іíôîðìàöії, à îñêіëüêи çâóê
ïðåäñòàâëåíий у öèôðîâіé ôîðìі, якість çâó÷àíнÿ не дуже погіршується.
* Äëÿ ïðîñëóховування 5.1-êàíàëüíîãî îá’єìíîãî çâóêу потрібен îкремий

öèôðîâиé àóäіî ïðîöåñîð (ÐÕÀ-Í701 і ò.ï.).

DHA-S690 заáåзïå÷ує äåêîäуваíня ôîðìàòу Dolby Digital. Якщо íà âиõіä ïîäàþòьñÿ
àíàëîãîâі àóäіî ñèãíàëи, Ви ïðîслуховуєте íå 5.1-êàíàëüíå, à 2-êàíàëüíå àóäіî.

Òåðìіíîëîãіÿ

Öåíòðàëüíà àêóñòè÷на
ñèñòåìà

Ôðîíòàëüíі àêóñòè÷ні
ñèñòåìи

Òиëîâі àêóñòè÷ні
ñèñòåìи

Ñàáâóôåð

Ðозташування àêóñòè÷нèõ ñèñòåì äëÿ ïðîñëóховування çâóêà Dolby Digital / DTS

Іíôîðìàöіÿ прî ôîðìàò ASF

ASF (Advanced Streaming Format) ïðåäñòàвляє ñîáîю ôàéëîâиé ôîðìàò, ðозроблеíиé
êîðïîðàöією Microsoft äëÿ ïåðåäà÷і ïîòîêу ñèíõðîíіçîâàíиõ äàíиõ ðізноманітного приçíà÷åíнÿ
(àíіìàöійні çîáðàæåíнÿ, çâóêîâà або òåêñòîâà іíôîðìàöіÿ і ò.ï.) ïî іíôîðìàöійíиì
мережам.



 DTS
Ïðåäñòàâëяє ñîáîю öèôðîâиé ôîðìàò çâóêîâîї ñèñòåìи DTS, ïðиçíà÷åíиé äëÿ äîìàøíьоãî
використання. Ця âиñîêîякісна çâóêîâà ñèñòåìà áуëà ðоçðоáлеíà Digital Theater Systems
Corp äëÿ використання у êіíîòåàòðàõ.
DTS має øіñòü íåçàлежних çâóêîâиõ êàíàëіâ. Òåàòðàëüíа вистава ïîвністþ ðåàëіçóєòñÿ у
äîìàøíіõ та інших óмоваõ. DTS ðозøèôðîâуєòьñÿ яê Digital Theater System.
∗ Äëÿ ïðîñëóховування çâóêà DTS потрібен îкремиé öèôðîâиé àóäіî ïðîöåñîð DTS (ÐÕÀ-

Í701 è ò.ï.) (купується äîдатковî). Âіäåîíîсій DVD òàêоæ повинен містити çâóêîâó
äîðіæêó DTS.

DHA-S690 îáладнаний âбудованим 2-êàíàëüíиì äåêîäåðîì çâóêà DTS. У íàявності
є àíàëîãîâі àóäіî âиõîäи.
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Ріâíі ðåéòèíãу (çàхист від íåñàíêöіîíîâàíîãî äîñòóïу)

Ця ôóíêöіÿ DVD, яêà дозволяє запобігти ïерегляд äèñêіâ äіòüìè, які íå äîñягли певного
âіку (визначається çàêîíîäàвсòâîì країни). Шляхи îбмеження ïерегляду відрізняються
у залежності від диску. Іíîäі DVD íåможливо âідтворити зîâñіì, іноді îкремі ñöåíи
ïðîïóñêàþòьñÿ або çàìіíюþòьñÿ іншими ñöåíàìè.

Ëініéíе PCM-àóäіî (LPCM)

LPCM – це ôîðìàò çàïèñу ñèãíàëу, що використовується у ìóçичних êîìïàêò-äèñêàõ.
Òоді яê ìóçичні CD çàïèñàíі у 44.1 êÃö/16 áіò, DVD çàïèñуþòь з õàðàêòåðèñòèêàìè від 48
êÃö/16 áіò äî 96 êÃö/24 áіòà, що дозволяє отримати кращу, ніж ó ìóçичних CD, якість
çâó÷àíнÿ.

 Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II призначена äëÿ âідтворення 2-êàíàëüíиõ джерел çâóêà у 5-
êàíàëüíîìу ôîðìàòі з використанням ïîвíîãî ÷àñòîòíîãî äіàïàçîíу.
Це äîñягаєòьñÿ шляхоì використання покращеного ìàòðè÷íîãî äåêîäåðу
îá’єìíîãî çâóêà з âиñîêîякісним çâó÷àíняì, що забезпечує ïðîñòорове
âідтворення îðèãіíàëüíîго çàïèñу áåç äодавання стороннього çâóêà та çìіíи çâóêà
джерела.
∗ Äëÿ òîãî, щоб у ïîвній ìіðі íàñолодитися îá’ємним çâóêîì Dolby Pro Logic II,
потрібен öèôðîâиé ïðîöåñîð çâóêà (PXA-H701 è ò.ï.) (купується äîдатковî).

 Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic ïðåäñòàâëÿє ñîáîю òåõíîëîãіþ, що використовується äëÿ äåêîäування
ïðîãðàì, çàïèñàíиõ у Dolby Surround. Ïіñëя íåîáõіäнîãî äåêîäуâàíнÿ 2-êàíàëüíîãî
(ñòåðåî) джерела утворюються ÷оòиðи êàíàëи (ôðîíòàëüíі ëіâий/ïðàâий, öåíòðàëüíиé і
òиëîâиé ïðîñòоровий (ìîíî)).
∗ Äëÿ ïðîñëóховування çâóêà Dolby Pro Logic потрібен îкремиé öèôðîâиé àóäіî 

ïðîöåñîð (ÐÕÀ-Í701 і ò.ï.) (купується äîдатковî).
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Òàáëèöя êîäіâ мов та їõ ðозøèôðîâêà

(çà áільш детальною іíôîðìàöією звертайтесь до ñòð. 41)

Мова

Êіðóíäіéñьêа

Ðîìàíñьêа

Ðосійська

Êіðóíäіéñьêа

Ñàíñêðіò
Ñèíäі

Ñàíãî Ñåðáî-
Õîðâàòñьêа

Ñіíãàëåçñьêа

Ñëîâàöьêа

Ñëîâåíñьêа

Ïîëèíåçіéñьêа

Øîíіéñьêа

Ñîìàëіéñьêа

Àëáàíñьêа

Ñåðáñьêа
Ñèñâàòèéñьêа

Ñåñîòî
Ñóíäàíèçіéñьêа

Øâåäñьêа

Ñóàõèëі

Òàìèëüñьêа

Òåëóãó
Òàäæèêñьêа

Òàëàéñьêа

Тигрійська

Òóðêìåíñьêа

Òàãàëüñьêа

Ñåòñâàíñьêа

Моап î-âà Òîíãà
Òóðåöьêа
Öîíãàéñьêа

Òàòàðñьêа

Òóі

Óêðàїíñьêа

Óðäó
Óçáåêñьêа

Âüєòíàìñьêа

Âîëÿïþê
Âîëîôñьêа

Êñõîçà
Йîðóáà
Êèòàéñьêа
Çóëóñьêа

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

Мова
Àôàðñьêа

Àáõàçñьêа

Àôðèêààíñ
Àìåõàðіéñьêа

Àðàáñьêа

Àññàìñьêа

Àçåðáàéäæàíñьêа

Áàøêèðñьêа
Áіëîðóñьêа

Áîëãàðñьêа

Áèõàðñьêа

Áіñëàìñьêа

Òіáеòñьêа
Áðåòîíñьêа
Êàòàëîíñьêа

Êîðñèêàíñьêа

×åøñьêа
Óеëüñьêа
Äàòñьêа

Íіìåöьêа

Áóòàíñьêа

Ãðåцька

Àíãëіéñьêа

Еñïåðàíòî
Іñïàíñьêа

Еñòîíñьêа
Áàñêñьêа
Ïåðñèäñьêа

Ôіíñьêа

Ôàðîñьêа

Ôðàíöóçñьêа
Ôðèçèéñьêа

Іðëàíäñьêа

Øîòëàíäñьêа

Ãàëèñèéñьêа
Ïàðàãâàéñьêа

Ãóÿðàòі

Õàóñà
Õіíäі

Õîðâàòñьêа

Угорська

Àðìÿíñьêа

Êîä
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

IE
IK
IN
IS
IT
IW
JA
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

Êîä
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

Мова
Мова-ïîñеðåäíèê
Іíóïÿê
Іíäîíåçіéñьêа

Іñëàíäñьêа
Іòàëійñьêа

Іâðèò
ßïîíñьêа

Іäèø
ßâàíñьêа

Ãðóçèíñьêа

Êàçàõñьêа

Ãðåíëàíäñьêа
Êàìáîäæèéñьêа

Êàíàäà
Êîðåéñêа
Êàøìіðі

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

Êîä
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

Абревіатура Абревіатура Абревіатура

Мова племені яймаря

Бангладеш

Фіджи

Êóðäñьêа

Êèðãèçьñьêа

Ëàòèíñьêа

Ëèíãàëüñьêа
Ëàîñька

Ëèòîâñьêа

Ëàòâіéñьêа

Ìàëàãàñіéñьêа

Мова ìàîðі

Ìàêåäîíñька

Ìàëàéÿëàì
Ìîíãîëüñьêа

Ìîëäàâñьêа

Ìàðàòõі

Ìàëàéñьêа

Ìàëüòіéñьêа

Áèðìàíñьêа
Íàóðіéñьêа

Íåïàëüñьêа

Ãîëàíäñьêа

Íîðâåæñьêа

Îñèòàíñьêа
Àñðàí (Îðîìî)
Îðіÿ
Ïåíäæàáі

Ïîëüñьêа

Мова î-ва Ïàñõè
Ïîðòóãàëüñьêа

Êå÷óà
ÐåòîðîìàíñьêаМова-ïîñеðåäíèê
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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

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

Країна
Àíäîðà

Àôãàíіñòàí
Àíòèãóà і Áàðáóäà
Àíãіëüÿ
Àëáàíіÿ    

Àðìåíіÿ

Àíãîëà
Àíòàðêòèêà
Àðãåíòèíà  

Східне Ñàìîà
Àâñòðіÿ
Àâñòðàëіÿ    

Àðóáà
Àçåðáàéäæàí

Áàðáàäîñ
Áàíãëàäåø
Áåëüãіÿ
Áóðêèíà-Ôàñî

Áàõðåéí
Áóðóíäі

Áåíіí

Áðóíåé
Áîëіâіÿ      

Áðàçèëіÿ  

Áàãàìñьêі Îñòðîâи

Áóòàí
Îñòðîâ Áóâå
Áîòñâàíà   

Áіëîðóñь

Áåëіç
Êàíàäà      

Êîêîñîâі Îñòðîâи

Êîíãî, Äåìîêðàòè÷.
ðåñïóáëіêà

Êîíãî    

Øâåéöàðіÿ     

Êîò-ä`Èâóàð
Îñòðîâи Êóêà
×èëі

Êàìåðóí
Êèòàé
Êîëóìáіÿ     

Êîñòà-Ðіêà
Êóáà                

Êàáî-Âåðäå
Îñòðîâ Ðіздâà
Êіïð
×åõіÿ
Ãåðìàíіÿ  

Äæèáóòè
Äàíіÿ

Êîä
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

Äîìіíіêà

Àëæèð
Ýêâàäîð
Ýñòîíіÿ
Єãèïåò
Çàхідна Ñàõàðà
Еðèòðåÿ
Іñïàíіÿ
Еôèîïіÿ   

Ôіíëÿíäіÿ
Ôіäæі    

Ôîëêëåíäñêі Î-âà
Ìіêðîíåçіÿ  

Ôàðåðñêі Îñòðîâи

Ôðàíöіÿ
Ãàáîí
Âåëèêîáðèòàíіÿ
Ãðåíàäà
Ãðóçіÿ    

Ôðàíöóçьêà Ãâèíåÿ
Ãàíà
Ãіáðàëòàð
Ãðåíëàíäіÿ    

Ãàìáіÿ
Ãâèíåÿ
Ãâàäåëóïà

Ãðåöіÿ
Південні Ãåîðãіÿ і
Ñàíäâі÷åâи î-âи

Ãâàòåìàëà    

Ãóàì          

Ãâèíåÿ-       
Áèñàó Ãâèàíà
Ãîíêîíã
Îñòðîâи Õåðäà і
Ìàêäîíàëüäà
Ãîíäóðàñ
Õîðâàòіÿ
Ãàїòі

Іíäîíåçіÿ
Іðëàíäіÿ
Іçðàїëü
Іíäіÿ

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

Êèðèáàòè
Êîìîðñьêі Îñòðîâи

Ñåíò-Êіòñ і Íåâіñ

Êóâåéò

Êàçàõñòàí
Ëàîñ, Äåìîêðàòè-
÷нà ðåñïóáëіêà

Ëіâàí
Ñåíò-Ëþñіÿ
Ëіõòåíøòåéí
Øðі-Ëàíêà

Ëåñîòî
Ëèòâà  

Ëþêñåíáóðã
Ëàòâіÿ
Ëіâіÿ
Ìàðîêî
Ìîíàêî   

Ìîëäàâіÿ
Ìàäàãàñêàð
Ìàðøàëîâи Î-âи

Ìàêåäîíіÿ

Ìàëі

Áіðìà  

Ìîíãîëіÿ
Àîìиíü (Ìàêàî)

Ìàðòèíіêà
Ìàâðèòàíіÿ
Ìîíñåðàò
Ìàëüòà  

Ìàâðèêіé
Ìàëüäіâи

Ìàëàâі   

Ìåêñèêà
Ìàëàéçіÿ
Ìîçàìáіê  

Íàìіáіÿ
Íîâà Êàëåäîíіÿ
Íіãåð
Îñòðîâ Íîðôîëê

Íіêàðàãóà
Íіäåðëàíäи

Íîðâåãіÿ 

Íåïàë
Íàóðó
Íіóє (Ñàâèäæ)
Íîâà Çåëàíäіÿ
Îìàí
Ïàíàìà

Країна КраїнаÊîä Êîä

(Біëьш детальну іíôîðìàöію див. на ñòð. 42)
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Абревіатура Абревіатура Абревіатура

Боснія і Герцеговіна

Болгарія

Бермудські о-ви

Центроафриканська

Домініканська рес-ка

Екваторіальна Гвінея

Угорщина

Брит.тер.Інд.океану

Іðàê
Іðàí
Іñëàíäіÿ
Іòàëіÿ
ßìàéêà
Èîðäàíія

ßïîíіÿ
Êåíіÿ
Êèðãèçіÿ
Êàìïó÷іÿ

Корейська  
демократична рес.

Корейська рес-ка

Кайманові острови

Ліберія

Пн.Мавриканські о.

Нігерія

ОАЕ
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Ïåðór
Ïîëіíåçіÿ

Ôіëіïіíи

Ïàêіñòàí
Ïîëüøà

Îñòðîâ Ïіòêеðí
Ïóеðòî-Ðіêî
Ïîðòóãàëіÿ
Ïàëàó
Ïàðàãâàé
Êàòàð  

Ðåþíüîí
Ðóìуíіÿ     

Ðîñіÿ
Ïàëàó
             

Ñîëîìîíîâі Î-âи

Ñåéøåëüñьêі Î-âи

Ñóäàí
Øâåöіÿ  

Ñèíãàïóð
Îñòðîâ Ñâ. Оëåíи

Î-âà Øïіöáåðãåí
Ñëîâàêіÿ   

Ñüєðà-Ëєîíå
Ñàí-Ìàðіíî
Ñåíåãàë     

Ñîìàëі     

Ñóðіíàì                       

Ñàëüâàäîð     

Ñèðіÿ
Ñâàçèëåíä           

Î-âи Òèðêñ і Êàéêîñ
×àä

Òîãî
Òàéëàíä
Òàäæèêіñòàí
Òîêåëàó
Òóðêìåíіñòàí  

Òóíіñ
Òîíãà
Східний Òèìîð
Òóðöіÿ
Òðèíіäàä і Òîáàãî
Òóâàëó

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

Òàéâàíü
Òàíçàíіÿ
Óêðàїíà  

Óãàíäà
Äàëüíі ìàëі
îñòðîâи ÑØÀ

Óðóãâàé
Óçáåêіñòàí
Âàòèêàí
Ñåíò-Âіíñåíò і
Ãðåíàäіíи
Âåíåñóеëà

Країна КраїнаÊîä Êîä КраїнаÊîä

Òàáëèöя êîäіâ кðàїí та їõ ðозшифрування

Можливі несправності і шляхи їх усунення

Якщо ó Вàñ âиíèêëà ïðîáëåìà, будь ласка, îçíàйîìòåñü з ðоçäіëàìè наâåäåíîãî
íèæчå ñïèñêу. Ці іíñòðóêöії допоìîжóòь Вàì вирішити ïðîáëåìу, що виникла, у випадку
íåêîðåêòíîї ðоáîòи àïàðàòà. У іншому випадку, ïеðеâіðòå ïðàâèëüíіñòü ïіä’єднання
іншèõ вóçëіâ ñèñòåìи або ïðîêîíñóëüòóéòåñü ó àâòîðèçèðîâàíîãî äèëåðà Alpine.

Àïàðàò íå ôóíêöіîíує або відсутня іíäèêàöіÿ íà äèñïëåї
• Вимкнено çàпалення àâòîìîáіëÿ.
− Якщо àïàðàò ïіäêëþ÷åíий у відповідності з іíñòðóêöіÿìè, òî віí íå áóäå

працювати ïðè вимкненому çàпаленні àâòîìîáèëÿ.
• Íåïðàâèëüíе ïідключення дротів еëåêòðîживленнÿ.
− Ïеðеâіðòå ïідключення дротів еëåêòðîживленнÿ.
• Ïåðåãîðів запобіжник.
− Ïеðеâіðòå запобіжник у ì іñці ï ідключення до àïàðàòó дротів 

еëåêòðîжèвленнÿ; ïðè íåîáõіäнîñòі çàìіíіòь íà ñïðàâíиé.
Íå працює ôóíêöіÿ швидкого ïåðåõîäу у ïðÿìîìу або зворотньому íàïðямі
• Äèñê ïîшкоджений.
− Вилучте äèñê і âикиньте йоãî; використання íåñïðàâíîãî äèñêу у Вàøоìу 

àïàðàòі ìîæå ïîшкодити йоãî ìåõàíіçì.
Ïåðåðиâи у çâó÷àíні âнаслідок âіáðàöії
• Íåïðàâèëüíе встановлення àïàðàòà.
− Àêóðàòíî встановіть àïàðàò çàíîâî.
• Äèñê дуже çàбруднений.
− Î÷èñòіòь äèñê.
• Íà äèñêу є подряïèíи.
− Çàìіíіòь äèñê.
• Çàбруднені ëіíçи îïòè÷нîãî çâóêîзнімача.
− Íå використовуйте äèñêè, що продаються, äëÿ î÷èщення ëіíç. Ïðîêîíñóëüòóéòåñü з 

цього питання з найближчим äèëåðîì Alpine.

Словенія

Саудівська Аравія

Сен Пьєр і Мікелон

Папуа-Нова Гвинея

Сполучені Штати

Виргинські О-ви (Брит.)

Виргинські О-ви (США)

О-ви Уоліс і Фотуна

Абревіатура Абревіатура Абревіатура

Âüєòíàì
Âàíóàòó

Ñàìîà
Йåìåí
Ìàéîò
Юãîñëàâіÿ
Південна Àôðіêà
Çàìáіÿ
Çіìáàáâå

Сан Томе і Пріносілі

Франц. Півд. тер-рії



Ïåðåðâи у çâó÷àíні ïðè відсутності âіáðàöії
• Çàбруднений або ïîдряпаний äèñê.
− Î÷èñòіть äèñê; ïîшкоджений äèñê íåîáõіäнî çàìіíèòи.
Íå âідтворюється äèñê ôîðìàòу CD-R/CD-RW
• Íå áуëà âикîнана ïðîöåäóðà çàвершення ñåñії (ôіíàëіçàöії).
− Âиконайте ïðîöåäóðó ôіíàëèçàöії äèñêу і сïðîáóéòå âідтворити його ùå ðàç.
Помилка ïðè âиâеденні íà äèñïëåé повідомлень
• Ìåõàíічна помилка.
− Натисніть êíîïêó 0. Ïіñëя òîãî, яê повідомлення про помилку зникне, çàвантажте

слот ùå ðàç. Якщо ці äії íå ïðèзâåäóòь до ðіøåíня ïðîáëåìи, зверніться çà
допомогою до найближчого äèëåðа Alpine.

Ôàéë ôîðìàòу ÌÐ3/WMA/AAC íå âідтворюється.
• Помилка ïід час çàïèñу. Був використаний íåíàлежний ôîðìàò çàïèñу.
− Переконайòåñü, що çàïèñ íà äèñê здійснювався у ñумісному з äàíиì ïðîãðаâàчåì

ôîðìàòі. Зверніться до ðоçäіëó «Іíôîðìàöіÿ прî ôîðìàòи ÌÐ3/ WMA/AAC» íà ñòð.
37-39, à потіì виконайте çàïèñ у ôîðìàòі, що підтримується äàíиì пристроєм.

Àïàðàò íå пðàцює
• Íå âвімкнено живлення ìîíіòîðу.
− Âвімкніть живлення ìîíіòîðу.
• Êîíäåíñàöіÿ âоëоãè.
− Зачекайте деякий час (приблизно годину), доки êîíäåíñàò íå âиñîõíå.
Зîáðàæåíнÿ відсутнє
• Ðåæèì ìîíітîðà íå ïåðåêëþ÷åíо у âиáðàíиé Вàìè ðåæèì.
− Ïåðåêëþ÷іòьñя у поòðіáниé ðåæèì.
• До ìîíіòîðó íå ïідключений äріт від ñòîÿíкового гальма.
− Під’єднайте äріт від ñòîÿíкового гальма та скористайтесь гальмом. (Çà 

äîдатковою іíôîðìàöією зверніться до керівництва ìîíіòîðу.)
• Ñтоянкове гальмо íå àêòèâовано.
− Ïід’єднайте ïðîâіä від ñòîÿíкового гальма і ñкîристайтеся гальмоì. (Çà 

äîдатковою іíôîðìàöією зверніться до керівництва ìîíіòîðу.)
Відтворення íå по÷èíàєòьñÿ
• Äèñê вставлено не тією стороною.
− Ïереâіðòå äèñê і вñòàíîâіòь йоãî ìàðêованим боком догори.
• Äèñê çàбруднений.
− Î÷èñòіть äèñê.
• Вставлений äèñê, якиé íеможливо âідтворити íà цьому àïàðàòі.
− Ïеðеâіðòå, чи можливе âідтворення òàêîãî äèñêà.
• Вñòàíîвлений çàхèсò від íåñàíêöіîíоваíîãî äîñòóïу.
− Відімкніть çàхèсò або çìіíіòь ðіâåíü ðåéòèíãу.
• Íà еêðàíі відîáðàæується íàстроювальне ìåíþ (SETUP).
− Відімкніть íàстроювальне ìåíþ, натиснувши êíîïêó SETUP протягом 2-õ ñåêóíä.
Íå÷іòêå або гучне çîáðàæåíня
• Здійснюється приñêîðåíå âідтворення äèñêу.
− Зîáðàæåíня ìîæå áуòи трохи спотворено, проте це íîðìàëüíî.
• Ðозрядився àâòîìîáіëüíиé àêóìóëÿòîð.
− Ïеðеâіðòå àêуìóëÿòîð і ïðîâîäêó. (Àïàðàò ìîæå íå працювати, якщо íàïðуæåíня

íà àêóìóëÿòîðі ïіä íàвантаженням ïàäàє íèæчå 11 Â).
• Зіпсувалась ôëóîðåñöåíòíà ëàìïà ìîíіòîðу.
− Çàìіíіòь ôëóîðåñöåíòíó ëàìïó ìîíіòîðу.
Íåìîæливî âимкнути живлення шляхом âиáîðу іншого джерела íà ãîëîâíîìу
àïàðàòі. (Òіëüêи ïðè ïід’єднанні Ai-NET-сумісного (AV) ãîëîâíîãî àïàðàòу).
• До äàíîго àïàðàòó ïід’єднаний äріт ïереривача живлення (çàпаленнÿ).
− Ïðè ïід’єднані Ai-NET-сумісного (AV) ãîëîâíîãî àïàðàòу íå ïіä’єднуйте

äàíиé äріт до Вàøого àïàðàòó.
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Відтворення DivX-ôàéëу з ñèñòåìîю çàхèсòу DRM

Окремі îïåðàöії, що супроводжуються ïðèâåäåíиìè íèæчå ïопереджувальними
повідомленнями, ìîжóòь áуòи íåäîñòóïíі.

«Authorization Error».
• Äàíå повідомлення вêàçує íà òе, щî âідтворюється íå ïîäриманий ñèñòåìîю çàхисту DRM

DivX  - ôàéë, що íå відповідає ðåєстраційному êîäó äàíîãî àïàðàòу. Äàíå повідомленя
відîáðàæàєòьñÿ íà äèñïëåї протягом 2-õ ñåêóíä, вказуючи íà íåìîæливіñòü âідтворення
äàíîãî ôàéëу. Ïî çàâåðøåнню відîáðàæåíнÿ ïопереджувального повідомленнÿ
âідтворення àâòîìàòè÷но ïåðåõîäèòь на початок наступногî ôàéëу.

«Rental Expired»
• У äàíîìу випадку мова йде про âçÿòий íàïðîêàò íа визначений час DivX -ôàéë. Якщо

термін ïðîêàòу àóäіî/âіäåî ìàòåðіàëу вичерпаний та пîçíà÷åíий як «0», íà äèñïëåї 
протягом 2-õ ñåêóíä відображається повідомлення «Rental Expired», вêàçуючи íà
íåможливість йоãî поäàëüøоãî âідтворення. Ïісля çàâåðøåíня відоáðàæåíнÿ
ïîпереджувального повідомленнÿ âідтворення àâòîìàòè÷но ïåðåõîäèòь на по÷àток
наступногî ôàéëу.

«Rental countdown OK?»
• У випадку, якщо у ïðîöåñі âідтворення âçÿòîãî íàïðîêàò ôàéëу у ìåíþ âиáîðу ôàéëіâ

áóäå оáðàíо значення Â.SKIP або ENTER, íà äèñïëåї відоáðàçèòьñÿ повідомлення
«Rental Countdown OK?» і âідтворення äàíîãî ôàéëà áóäå ïðèзупинено (лічильник
àóäіî/âіäåî ìàòåðіàëу âиконає зворотній відлік íà 1). Âідтворення ôàéлу áóäå зупинено
у çàäàíий час. Äëÿ ïðåðиâàíнÿ ïðîöåñу âідтворення íàòисніть [YES], äëÿ ïðîäовæåíнÿ
âідтворення - [NO].

“This rental has (remaining times) views left.
View DivX® VOD Rental?”
• Якщо у Вàøоìу ðозïîðÿдæåíні ùå залишилась ìîæливіñòü äëÿ ïерегляду âçÿòîãî

íàïðîêàò àóäіî/âіäåî ìàòåðіàëу, íà äèñïëåї відîáðàçèòьñÿ êількість ñåàíñіâ âідтворенÿ,
що залишилась. Äëÿ початку âідтворенÿ íàтисніть [YES]. Äëÿ âідтворенÿ наступного
ôàéëу íàòисніть [NO].

• Íåñïðàâíіñòü у ìåõàíіçìі ïðîãðаâàча êîìïàêò-äèñêіâ.
1) Íàтисніть êíîïêó 0 та витягніть äèñê. Якщо Ви не можете витягнути

äèñê, зв’яжіться з äèëåðîì Alpine.
2) Якщо ïіñëя витягання äèñêу повідомлення прî зáій íå зникло з äèñïëåÿ,

íàтèсніть êíîïêó 0 ùå ðàç.
Якщо повідомлення íå ãàñíå навіть ï іñëя декількох íàтиснень êíîïêè
0 , ïðîêîíñóëüòуйтесь з цього питання з äèëåðîì Alpine.

DISC ERROR

• Занадто íèçьêà òåìïåðàòóðà у ñàëîíі àâòîìîáèëÿ.
− Âêëþ÷іòь ñèñòåìó ïіäîãðіâу ñàëîíу та вñòàíîâіòь у íьоìу íîðìàëüíó òåìïåðàòóðó.

Повідомлення про збій у роботі



• Íå çàвантажений äèñê.
− Завантажте äèñê.

NO  DISC

• Äèñòàíöійне óïðàâëіíня íåìîæливî.
− Äëÿ деякиõ äèñêіâ або ðåæèìіâ âідтворення ðÿä îïåðàöіé íåäîñòóïíий. Це íå є

íåñïðàâíіñòþ.
(Çàãîðяíня червоногî іíäèêàòîðà  ñâідчить прî áëîêування îïåðàöіé з äèñêîì.
Çàãîðяíня á іëîãî іíäèêàòîðà  вêàçує íà áëîêування ðåæèìу
âідтворення äàíîãî àïàðàòу.)

  REGIONAL CODE
                      VIOLATION

• Äèñê íå відповідає ðåãіîíàëüíîìó êîäó.
− Вñòàíîâіòь äèñê, якиé відповідає ðåãіîíàëüíîìó êîäó.

• Âнаслідок âиñîêîї òåìïåðàòóðи àêòèâован çàхèсòíиé êîíòóð.
− Іíäèêàòîð зникає, êîли òåìïåðàòóðà встановиться у межах ðåêîìåíäîâàíîãî

äіàïàçîíу.
− Відêëþ÷іòь живлення ñèñòåìи äî íîðìàëіçàöії òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìу, à поòіì

зíîâу âвімкніть живлення.

HI-TEMP

LOADING ERROR

• Íåñïðàâíіñòü у ìåõàíіçìі ïðîгравача êîìïàêò-äèñêіâ.
1) Íàтисніть êíîïêó 0 та витягніть äèñê. Якщо Ви íå ìîæåòå витягнути äèñê, 

зв’яжіться з äèëåðîì Alpine.
2) Якщо ïіñëя вилучення äèñêу повідомлення прî збій íå çникло з äèñïëåÿ,

íàтисніть êíîïêó 0 ùå ðàç.
Якщо повідомлення íå ãàñíå навіть ï іñëя декількох íàòèснень êíîïêè
0 , ïðîêîíñóëüòóéòåñü з цього питання з äèëåðîì Alpine.

EJECT ERROR
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• Çàвантажений äèñê, який був çàïèñàíиé у ñèñòåìі, що íå відповідає оáðàíіé у
ìåíþ «Встановлення ÒÂ ñèñòåìи» (ñì. ñòð. 46).

− Оáåðіòь ïðàâèëüíе встановлення ÒÂ ñèñòåìи.

VIDEO SIGNAL SYSTEM IS
NOT CORRECT

×àñòîòíà õàðàêòåðèñòèêà DVD: 5–20000 Ãö (±1 äÁ)
(÷àñòîòà äèñêðåòèçàöії 48 êÃö)
CD: 5–20000 Ãö (±1 äÁ)

Íåðіâíîìіðíіñòü (% WRMS) Íèæчå вимірювальної межі
Загальні ãàðìîíійні спотворення 0.015% (íà 1 êÃö)
Äèíàìі÷нèé äіàïàçîí 90 äÁ (íà 1 êÃö)
Ðозділення ñòåðåî êàíàëіâ 85 äÁ (íà 1 êÃö)
Ñèñòåìи ñèãíàëу NTSC/PAL
Ãîðèçîíòàëüíå ðозділення 500 рядків або вище
Ріâåíü âиõіäíîãî âіäåîñèãíàëу 1 Vp-p (75 Îì)
Відношення ñèãíàë/øóì (âіäåî) DVD: 60 äÁ
Відношення ñèãíàë/øóì (àóäіî) 90 äÁ

ÎÏÒÈ×НÈÉ ÇÂÓÊÎЗНІМАЧ
Äовжина хвилі DVD:  665 íì

CD:    785 íì
Потужність ëàçåðу êëàñ II

ÏÓËÜÒ ÄÓ
Òèï еëåìåíòіâ живлення CR 2025
Ðозміри (Ø õ Â õ Ã) 51 ìì õ 119 ìì õ 13 ìì
Âага 40 ã (áåç еëåìåíòу живлення)

ЗАГАЛЬНІ
Вимоги до джерела живленнÿ 14.4 Â ïîñòійного струсу (äîïóñòèìî 11 – 16 Â)
Ðоáî÷èé äіàïàçîí òåìïåðàòóð -10°Ñ - +60°Ñ
Ріâåíü âихіäíîãî àóäіî ñèãíàëу

Âиõіä AUX: 1.2 Â / 10 êÎì
Ai-NET: 850 ìÂ

ÐОЗМІРИ ÊÎÐÏÓÑУ
Øèðèíà 255 ìì
Âиñîòà 63 ìì
Ãëиáèíà 188,3 ìì
Âага 2,0 êã

Ñðîê ñëóæáи äàíîãî виробу - ï’ÿòü років.

• Ïî ïðè÷èíі ïîñòійíîãî вдосконалення òåõíі÷ні õàðàêòåðèñòèêè і äèçàéí
ìîжóòь çìіíюваòись áåç ïопереднього повідомленнÿ.

Òåõíі÷ні õàðàêòåðèñòèêè



УВАГА

УВАГА - Ëàçåðíå випромінювання ïðè розкритті. ÍÅ ДИВІТЬСЯ ÍÀ ПРОМІНЬ.

 (Тилова сторона ñèñòåìи)

(Тилова сторона ñèñòåìи)

Встановлення та підключення
Ïåðåä òåì, êàê âû áóäåòå встановлювати та ïідключати äàíиé àïàðàò, будь ласка,
уважно îçíàйîìòåñü зі змістом ñòорінок 6-8 äàíîãî керівницòâà.

Увага

ÂИКОНУЙТЕ ÂÑІ ÏІÄКЛЮЧЕННЯ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ.
Íåïðàâèëüíі ïідключення ìîжóòь стати ïðè÷èíîю спалаху або âиõîäу ñèñòåìи ç ладу.

ВÑÒÀÍОÂËЮÉÒÅ ÑÈÑÒÅÌÓ ÒІËÜÊИ Â ÀÂÒÎÌÎÁІËßÕ З 12 Â ÇÀÇÅÌËÅÍНЯÌ ÍÀ
ÌІÍÓÑ (-).
(У випадку ñуìíівів ïðîêîíñóëüтóéòåñü у Вàøоãî äèëåðà).
Íåâиконання цієї вимоги ìîæå ñòàòи ïðè÷èíою спалаху і ò.ï.

ÏÅÐÅÄ ÏІÄÊËÞ×ÅÍНЯÌ ВІД’ЄДНАЙТЕ ÊÀÁÅËÜ ВІД ÌІÍÓÑÎÂÎЇ (-) ÊËÅÌИ
ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎЇ ÁÀÒÀÐÅЇ.
Íåâиконання цієї вимоги ìîæå ñòàòи ïðè÷èíîю вðàæåíнÿ еëåêòðè÷нèì сòрумîì або
òðàâìи, отриманої âнаслідок êîðîòêîãî çàìиêàíнÿ.

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ З’ЄДНАНЬ ÂÍÀПУСК ЕЛЕКТРИЧНИХ ÊÀÁÅËІВ.
Íіêîли íå îãîëÿéòå іçîëÿöійíе îбплетення еëåêòðè÷нèõ êàáåëів äëÿ ïîäà÷і живлення íà інші
пристрої. У цьому випадку ìîæå áуòи ïеðåâищåíе гранично äîïóñòèìе íàвантаження за
струмом, у ðåçóëüòàòі ÷оãî ìîæливий спалах або вðàæåíня еëåêòðè÷нèì струмîì.

ÏÐÈ РОЗСВЕРЛЮВАННІ ÎÒÂОРІВ ÍÅ ÏÎШКОДЬТЕ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄИ ÈËÈ ÏÐÎÂÎÄÊÓ.
Ïðè ðозсверлюванні отворів у øàñі àâòîìîáіëÿ äëÿ встановлення ñèñòåìи, ïðèйìіòь
íåîáõіäні заходи безпеки, щоб íå ïîшкодити òðóáîïðîâîäи, ñèñòåìó ïîäàчі палива, áàêè
або еëåêòðè÷нó ïðîâîäêó. Íåâиконання цієї вимоги ìîæå ïðèзâåñòè до спалаху.

ÍÅ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ÁÎËÒИ АБО ÃÀÉÊÈ ГАЛЬМІВНОЇ АБО ÐÓËЬОÂÎЇ ÑÈÑÒÅÌ
ÄËß ÂИКОНАННЯ ÇÀÇÅÌËÅÍЬ.
ÍІКОЛИ íå використовóéòå áîëòи èëè ãàéêè, вñòàíîâëåíі у гальмівній або ðóëьоâіé
ñèñòåìàõ, à òàêоæ áàêàõ àâòîìîáіëÿ, äëÿ âиконання ìîíòàæíиõ îïåðàöіé і
çàçåìëåíня. У іншому випадку ìîæå âиéòè ç ладу ñèñòåìà óïðàâë іíнÿ
àâòîìîáіëåì або статися спалах.
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ЗБЕРІГАЙТЕ НЕВЕЛИКІ ÏÐÅÄÌÅÒИ, ÍÀÏÐÈКЛАД, ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ПОЗА ÄÎÑßЖНІСТЮ
ÄІÒÅÉ.
Ñëіäкуйòå çà òиì, щоб вîíè випадково íå áуëè ïðîковтані äіòüìè. У іншому випадку
íåгайно зверніться до лікаря.

ÍÅ ВÑÒÀÍОÂЛЮВАÉÒÅ ÑÈÑÒÅÌÓ У ÌІÑЦЯÕ, ÄÅ ВÎÍÀ ÌÎÆÅ ЗАВАЖАТИ
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÌÓ ÓÏÐÀÂËІННЮ ÀÂÒÎÌÎÁІËÅÌ, ÍÀÏÐÈКЛАД, У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ
ÁËÈÇЬКÎÑÒІ ВІД ÐÓËЬОÂÎÃÎ ÊÎËÅÑÀ І ВАЖІЛЯ ÏÅÐÅМИКАННß ÏÅÐÅÄÀ×.
Це ìîæå ïðèзâåñòè до погіршення îгляду і завадам у керуванні àâòîìîáіëåì, що
ìîæå ñòàòи ïðè÷èíîю àâàðіéíîї ñèòóàöії íà äîðîãàõ.

Ïопередження

ÏÐÎÖÅÄÓÐИ ÏІÄКЛЮЧЕННЯ І ВÑÒÀÍÎÂЛЕННЯ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓЄÒЬÑß ÂИКОНУВАТИ
ÑÈËÀÌÈ ФАХІВЦІВ.
Âиконання ïідключень і встановлення äàíîї ñèñòåìи поòðåáóє íàявності ñïåöіàëüíиõ
íàâичок та досвіду. Тîìó з метоþ заáåзïå÷åíнÿ áåçïеки ïðîêîíñóëüòóéòåñü з Вàøèì
äèëåðîì з äàíîго питання.

ВИКОРИСТОВÓÉÒÅ ÒІËÜÊИ ÑÏÅÖІÀËÜÍЕ ÏÐÈЛАДДЯ Й ВСТАНОВЛЮÂÀÉÒÅ ЙОГО
ДУЖЕ РЕТÅËÜÍÎ.
Використовуйте òіëüêи ñïåöіàëüíе ïðèладдя. Використання íå ïðиçíà÷åíого äëÿ цих
öіëåé ïðèладдя ìîæå ïðèзâåñòè до âиõîäó ñèñòåìи ç ладу або íåíàäійíîìó
ìîíòàæó ñèñòåìи.

ÏÐÎÊËÀÄÀÉÒÅ ÊÀÁÅËІ ÒÀÊÈÌ ЧИНÎÌ, ЩОБ ВÎÍÈ ÍÅ ЗÃÈНÀËÈÑÜ І ÍÅ
ÇÀТИСКАËÈÑÜ ГÎÑÒÐИÌÈ ÌÅÒÀËÅВÈÌÈ ÊÐÎÌÊÀÌÈ.
Ïðîêëàäàéòå êàáåëі і ïðîâîäêó яêнайäàëі від рухомих ìåòàëåвèõ äåòàëåé
(íàïðèклад, íàïðямних äëÿ âисунення ñèäіíь) або гîñòðиõ чи çàгоñòðåíиõ
êðîìîê. Це доïîìîæå запобігти вигинам й ïîшкодженню ïðîâîäêè. Якщо êàáåëі
ïðîкладені ÷åðåç îòâір у ìåòàëі, використовóéòå гумові ïðîêëàäêè äëÿ збереження
öіëіñíîñòі іçîëÿöійíого îбïëåòення êàáåëÿ ïðè йоãî òерті î гîñòðó êðîìêó îòâору.

ÍÅ ВСТАНОВЛЮÉÒÅ ÑÈÑÒÅÌÓ Â ÌІСЦЯÕ З ÂИÑÎÊÎЮ ÂОЛОГІСТÞ АБО
ÇÀÏИËÅÍІÑÒÞ.
Íå вñòàíàâëюâàéòå ñèñòåìó у ìіñцяõ з âиñîêèì ðіâíåì âологості або çàïиëåíîñòі.
Âоëоãà або ïиë ìîжóòь ñòàòь ïðè÷èíîю âиõîäу ñèñòåìи ç ладу.

Заходи безпеки
• З метою уникнення êîðîòêîãî çàìиканнÿ, óпевніться, що ïåðåä ïідключенням Вàøоãî

DHA-S690 êàáåëü від’єднан від ìіíóñîâîãî (-) ïîëþñу àêóìóëÿòîðíîї áàòàðåї.
• Ïеревірте ïðàâèëüíіñòü ïідключення äрîтіâ з кольоровим ìàðêуâанням у відповідності з

äіàãðàìîю. Íåâиконання цієї вимоги ìîæå ïðèзâåñòè до збоїв у ðоáîòі пристрою або до
âиõîäó ç ладу еëåêòðîñèñòåìи Вàøоãî àâòîìîáіëÿ.

• Áóäüòå îñîáливо обережні під час ïіäключення äрîтіâ до еëåêòðè÷нîї ñèñòåìи Вàøоãî
àâòîìîáіëÿ. З метою уникнення помилки ïеðеâіðòå, що Ви íå використовуєте ïðîâîäêó
êîìïîíåíòіâ, вñòàíîâëåíиõ íà çàâîäі-виробнику (íàïðèклад, áîðòîâîãî êîìï’þòåðà).
Ïðè ïідключення DHA-S690 до áëîêó ïëàâêèõ запобіжників переконайтåñü у òîму, щî
запобіжники çàхèсòíîãî êîíòóðу DHA-S690 ìаþòь àíàëîãі÷íиé íîìіíàë.



Невиконання цієї вимоги ìîæå ïðèзâåñòè до âиõîäó ç ладу Вàøоãî àïàðàòà і/або
àâòîìîáіëÿ. У випадку ñуìíівів ïðîêîíñóëüтóéòåñü ó Вàøоãî äèëåðà Alpine.

• Äëÿ ïідключення до інших пристроїв (íàïðèклад, підсилювачу пîтужності) ÷åðåç RCA-
ðàç’єìи, DHA-S690 обладнана ãíіçäàìè òèïу RCA. Äëÿ ïідключення до інших пристроїв
Вàì ìîæå знадобитися àäàïòåð. У цьому випадку зверніться çà доïîìîгоþ до
àâòîðèçîâàíîго äèëåðа ALPINE.

ÂÀÆЛИВО
Будь ласка, âïèøіòь ñåðіéíиé íîìåð Вàøоãî àïàðàòу у äàíó òàáëèöю і збережіть її äëÿ
наступного використання. Òàáëè÷êà з ñåðіéíиì íîìåðîì ðозташована íà íèæíіé
ïàíåëі àïàðàòу.

ÑÅÐІÉÍÛÉ ÍÎÌÅÐ: ________________________________________________________
ÄÀÒÀ ВСТАНОВЛЕННЯ: ____________________________________________________
ФАХІВЕЦЬ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ: ______________________________________________
ÌІСЦЕ ÏÎÊÓÏÊÈ: __________________________________________________________

Ïðèïàðêóéòå àâòîìîáіëü у áåçïечному ìіñці íà ðіâíіé ïëîùині.
Çàôіêñóéòå ðó÷íе гальмо і âиíüòå êëþ÷ çàпалення ç çàìêу.

Ïеðеâіðòå ïðàâèëüíіñòü êîìïëåêòàöії ïðèладдя, що додається, і ïіäãîòуйòå
íåîáõіäні іíñòðóìåíòи й іíñòðóêöії зі встановлення.

1

2

Ïіäãîòîâêà

Ai-NET
êàáåëü
(5,5 ì)

RCA êàáåëü-
подовжувач

(âіäåîñèãíàë) (5 ì)

Кàáåëü
мережі
(5 ì)

Øåñòèãðàíниé
áîëò-саморіз

з øàéáîю   
(Ì5 õ 15)

L-îáðàçíà
ñêîáà

Ïëàñòèíà
äëÿ

êðіïëåíнÿ
до ïîëó

Øåñòèãðàííі
ãàéêè

ñ áóðòèêîì
(Ì6)

Øåñòèãðàííий
áîëò

(Ì6 õ 25)

Áîëò з
поäâійíîю
øàéáîю  
(Ì4 õ 8)

Øåñòèãðàííі
áîëòи з

áóðòèêîì
(Ì6 õ 50)

Ìîíòàæíà
стрічка

Ïилозахисні
óïëîòíÿþчі
ïðîêëàäêè

Çàхистний
ïëàñòèêîâиé

ïàêåò äëÿ
òðàíñïîðтувальних

øïëèíòіâ

Слот äëÿ
äèñêіâ

õ 1

õ 4 õ 2

õ 2 õ 8 õ 4 õ 4 õ 4

ІÊ ïóëüò ÄÓ
(5,5 ì)

(2-ñòîðîííÿ
êëåéêà стрічка)

Ïóëüò ÄÓ Еëåìåíò
живлення

(CR 2025)

Іçîëююча
стрічка з
іíäåêñàìè

Від’єднайте êàáåëü від ìіíóñîâîї (-) êëåìи àêóìóëÿòîðà.3
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Ïіäêëþ÷åíня

Âиконайте ïіäключення у відповідності з áàçîâîю діàãðàìîю
ïідключення íà ñòð 78.

• У äàíîìу керівництві òàêоæ наâåäåíі ïðèклади ïідключень до інших
ïðîäóêòів Alpine (ñì. ñòð. 80-83).

• З’ясуйте, яêу ç êîíôіãóðàöіé Ви збираєтесь використати, і розпочніть
ïðîöåäóðу ïіäêëþ÷åíнÿ.

Переконайтесь у ïðàâèëüíîñòі âиконаних ïіäключень.

Ïідключіть êàáåëü до ìіíóñîâîї (-) êëåìи àêóìóëÿòîðíîї áàòàðåї.

Âêëþ÷іòь çàпалення àâòîìîáіëÿ і жèвлення ãîëîâíîãî пристрою, оáåðіть у яêоñòі
джерела DVD-÷åéíäæåð або CD-÷åéíäæåð й переконайòåñü, що çâóê íà âиõîäі
âідтворюється íîðìàëüíî.

Âимкніть живлення DHA-S690.

Âитягніть êëþ÷ çàпаленнÿ ç çàìêу й відключіть êàáåëü від ìіíóñîâîї (-) êëåìи
àêóìóëÿòîðíîї áàòàðåї.

1

2
3
4

5
6

• Ïåðåä òиì, яê ïðèñòóïèòи до ìîíòàæó ñèñòåìи, ïереâіðòå ðоáîòó âсіõ ôóíêöіé. У
випадку, якщо ìає ìіñце íåàäåêâàòíå âиконання ôóíêціîíàëüíиõ êîìàíä, ùå ðàç
ïеревірте уñþ ñèñòåìó ïідключень.

• Ïðè ïåðшому ïіäêëþ÷åíні àïàðàòу або çàìіíі àêóìóëÿòîðíîї áàòàðåї íàòисніть
êíîïêó “Reset”.

• Çà áіëьш детальною іíôîðìàöією з äàíîго питання звертайтесь до ðоçäіëó
“Іíіöіàëіçàöіÿ ñèñòåìи” íà ñòð. 19.

Ìîíòàæ ñåíñîðíîãî áëîêу ïóëüòу ÄÓ

• Ïðè використанні ìîíіòîðу зі âбудованим ñåíñîðîì ÄÓ, íàïðèклад, IVA-D105R,
зовнішній ñåíñîð íå потрібен.

• Ïðè ìîíòàæі ñèñòåìи за доïîìîгоþ äâобічної êëåéêîї стрічки переконайтесь у
òîìу, що ïîâåðõíя äëÿ ìîíòàæу ñóõà і ÷èñòà.

Ïðèкладіть äâобічну êëåéêó стрічку до зворотнього боку ñåíñîðíîãî
áëîêу ÄÓ.

1



Ïåðåä òиì, яê çàâåðøèòи ìîíòàæ ñåíñîðíîãî áëîêу ÄÓ, переконайòåñü, щî ìіñце
йоãî встановлення зíàõîäèòьñÿ у çîíі äії ïóëüòу ÄÓ. Зíіìіòь запобіжний шар з
зворотньої ñòîðîíи стрічки і çàêðіïіòь ñåíñîðíиé áëîê íà оáðàíîìу ìіñці або у
тримачі ïóëüòу ÄÓ.

2

Ñåíñîðíиé áëîê ÄÓ

Встановлення

Увага
Íå äîïóñêàéòå êîíòàêòу ïðîâîäêè àâòîìîáіëÿ з DHA-S690.
У іншому випадку ìîæливе ïîшкодження іçîëÿöійíого îбïëåòення з’єднувальних
êàáåëів âнаслідок âіáðàöії, що викликана ðоáîòîю àâòîìîáіëÿ, що ìîæå ñòàòи
ïðè÷èíîю êîðîòêîãî çàìиêàíèÿ. Залиште äîñòàòньо ìіñця ïðè ïðîкладенні
êàáåëів, щоá ïопередити êîíòàêò ìіæ ïðîâîäêîю àâòîìîáіëÿ і DHA-S690.

Заходи, íåîáõіäні äëÿ запобігання зоâíіøíіõ øóìіâ ïðè встановленні àóäіî ñèñòåìи.
• Ðоçìіñòіòь àïàðàò і ïðîкладіть дроти íå áëèæчå, ніж у 10 ñì від ìîíòàæíîãî

дæãóòà àâòîìîáіëÿ.
• Ïðîкладіть êàáåëі жèвлення яê найäàëі від решти ïðîâîäêè.
• Ретельно ïідключіть çàçåìëÿþчèé äріт до çà÷èùåíîї ìåòàëевої ïîâåðõíі øàñі

àâòîìîáіëÿ, ïопередньо виäàëèâши з íåї фарбó, бруд і змащення.
• Якщо Ви збèðàєòåñü використати ïðèдáаíиé äîдатковî ïриглушувач øóìіâ,

ïідключіть йогî яê найäàлі від äàíîãî àïàðàòу. За біëьш детальною іíôîðìàöією
прî íàявніть і встановлення ïриглушувачів øóìіâ звертайтесь до Вàøого äèëåðа
Alpine.

• Детальну êîíñóëüòàöіþ відносíî можливих заходів з запобігання øóìіâ Ви
ìîæåòå отримати ó Вàøоãî äèëåðà Alpine.

Âитягніть òðàíñïîðòувальні øïëіíòи.
До основи DHA-S690 ïðèêðіïëåíі 3 øïëіíòà з метоþ çàхисту ñèñòåìи від ìîæливих
ïîшкоджень ïðè òðàíñïîðòуванні. Зíіìіòь ці øïëіíòи ïåðåä ìîíòàæеì DHA-S690. Äëÿ
їõ цілісності ïîìіñòіòь їõ у ñïåöіàëüíиé ïëàñòèêîâиé ïàêåò, що âõîäить до êîìïëåêòу
ïîñòàâêè DHA-S690, à відповідні îòâори çàêðиéòå ïиëоçахисними óщільновальнимè
ïðîêëàäêàìè, що додаються.

1
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Ìîíòàæíà стрічка

Çàхисний ïëàñòèêîâиé ïàêåò
äëÿ òðàíñïîðòувальних
øïëіíòіâ

Òðàíñïîðòувальні
øïëіíòи

Вñòàíîâіòь L-îáðàçíó ñêîáó.

1. Визначіть ïîëîæåíня і кут вñòàíîâлення.
2. Îçíàйоìèâøèñü з вêàçівкаìè, наâåäåíиìè у ïóíêòі 3 (див. íèæчå), çìіíіòь

ïîëîæåíня àíòèâіáðàöійниõ ïðóæèí у çàлежноñòі від куту вñòàíîâлення.
3. Вñòàíîâіòь L-îáðàçíó ñêîáó 2 у çàлежності від кóта вñòàíîâлення. Çàêðіïіòь

її за доïîìîгоþ áîëòіâ з поäâіéíîю øàéáîю (Ì4 õ 8) 6.

• Ïðîöåäóðà влучення íå ìîæå áуòи âиконаíà, якщо øïëіíòи вñòàíоâëюþòñÿ ïðè
âêëþ÷åíîìу жèвленні. Тому відімкніть живлення ñèñòåìи і âиíüòå øïëіíòи.

2

6

5

3
4

2

1

6

5

3
4

2

1

Îòâори äëÿ ìîíòàæу L-îáðàçíîї
ñêîáи

Ïðèклад встановлення з вèкористанням L-îáðàçíîї ñêîáи

Âåðòèêàëüíе Ãîðèçîíòàëüíе

Використовуючи
îäиí ç îòâоðів 5
або 6, çàêðіïіòь за
доïîìîгоþ 2-õ
áîëòіâ ïî äіàãîíàëі.

Використовуючи
îäиí ç îòâоðі 1, 5
або 6, çàêðіïіòь за
доïîìîгоþ 2-õ
áîëòіâ ïî äіàãîíàëі.

Зìіíіòь ïîëîæåíня ïðóæèí.
Ïðè встановленні äàíîї ñèñòåìи ïîëîæåíня âбудованих àíòèâіáðàöійниõ ïðóæèí
íåîáõіäнî çì іíèòи у відповідності з кóтом вñòàíîâлення. У випадку,
якщо àíòèâіáðàöійні ïðóæèíи вñòàíîâëåíі у íåïðàâèëüíîìу ïîëîæåíні або ëіâà і
ïðàâà ïðóæèíи зíàõîäÿòьñÿ у ðіçíиõ ïîëîæåíнÿõ, íå ãàðàíòóєòьñÿ íåîáõіäний
çàхист ñèñòåìи від âіáðàöії.
Àíòèâèáðàöійíі ïðóæèíи ìîжóòь áуòи вñòàíîâëåíі ïіä îäíèì ç 5 кóтів, проте DHA-
S690 íåîáõіäнî ðозташувати аáî ïіä ãîðèçîíòàëüíиì (“H”), аáî ïіä âåðòèêàëüíиì
(“V”) кóтîì.

3



Ïðè ïîñòàчанні з çàâîäу ïðóæèíи вñòàíîâëåíі ïіä ãîðèçîíòàëüíиì (“H”) кóтîì. Äëÿ
òîãî, щîá çìіíèòи ïåðшîчергово вñòàíîâëåíиé кóт, äотимуйтесь наâåäåíих íèæчå
іíñòðóêöій.
1. Зíіìіòь çàхисні ÿðëи÷êè, ðозташовані у ëіâіé і ïðàâіé ÷àñòинах àïàðàòу,

íàтиснувши íà відповідні âиñòóïи у íàïðяму ñòріëêè.

2. За доïîìîгоþ ïàëüöіâ зìіíіòь ïîëîæåíня ïðóæèíи.

3. Ïðèêðиïіòь до ëіâîго і ïðàâîго боків çàхèсні ÿðëи÷êè òàê,
яê вîíè були ðозташовані спочатку.

• Встановлення DHA-S690 íåîáõіäнî âикîíаòи òіëüêи ïіä ãîðèçîíòàëüíиì або
âåðòèêàëüíиì кóтîì. Встановлення ñèñòåìи ïіä íàхилîì ìîæå ïðèзâåñòè до її
ïîëîìêи.

• Ìîíòàæ íà ïîëó

1 Визначте ïîëîæåíня ïіä êилимêîì, äå áóäå вñòàíîâëåíà Вàøà
ñèñòåìà.

3 Зробіть Õ-îáðàçíі íàäðіçи íà килимці.

2 Âñòàâòå øåñòèãðàííі áîëòи (Ì6 õ 25) 555 у ïëàñòèíó 333, à потіì çàêðіïіòь
безпосередньо íà ïîëó, використовуючи øåñòèãðàííі гвинти-ñàìîðізи
з øàéáîю (Ì5 õ 15) 111.

Çахисний ÿðëи÷îê
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4 Вñòàíîâіòь ñèñòåìó íà êилимок, використовуючи øåñòèãðàííі ãàéêè з
áóðòèêîì
(Ì6) 444.

Ãîðèçîíòàëüíе
встановлення

• Ïðè ãîðèçîíòàëüíîìу ñïîñîáі встановлення переконайòåñü, що ñëîò
програвача DVD-äèñêіâ ðозташований зëіâà.

Âåðòèêàëüíе
встановлення

• Ïðè âåðòèêàëüíîìу ñïîñîáі встановлення переконайòåñü, ÷òî ñëîò програвача
DVD-äèñêіâ ðозташован зâåðõó.

• Безпосереднє встановлення íà ïîëó

Äëÿ встановлення у ãîðèçîíòàëüíîìу ïîëîæåíні çàêðіïіòь ñèñòåìó до
ïîëó за доïîìîгоþ øåñòèãðàííиõ гâèíòіâ-саморізів з øàéáîю (Ì5 õ 15) 111.

1

Äëÿ встановлення у âåðòèêàëüíîìу ïîëîæåíні çàôіêñóéòå ñèñòåìó íà ïîëó
за доïîìîгоþ øåñòèãðàííиõ гâèíòіâ-саморізів з øàéáîю  (Ì5 õ 15) 111.

2

         ÏОПЕРЕДЖЕННЯ
Ïðè розсверлюванні îòâоðів íå зашкодьте òðóáîïðîâîäи або ïðîâîäêó.



• Ïіäâіñêà до çàäíьої ïàíåëі

         ÏОПЕРЕДЖЕННЯ
Ïðè розсверлюванні îòâоðів íå зашкодьте òðóáîïðîâîäи або ïðîâîäêó.

Çàêðіïіòь L-îáðàçíі ñêîáи 222 до îáох боків ñèñòåìи.1

Ðозñâåðëіòь îòâоðи äіàìåòðîì ïðèáë. 6 ìì і реòåëüíî çàêðіïіòь ñèñòåìó за
допомогою øåñòèãðàííиõ áîëòіâ з áóðòèêîì (Ì6 õ 50) 777 і øåñòèãðàííиõ ãàєê з
áóðòèêîì (Ì6) 444.

2

Ïеðеâіðêà ãîòîâíîñòі ñèñòåìи до еêñïëóàòàöії

1 Âêëþ÷іть çàпалення àâòîìîáіëÿ і переконайòåñü, щî ñèñòåìà ôóíêöіîíóє
íîðìàëüíî, звернуâøèñü до êерівництва з еêñïëóàòàöії.

Переконайòåñü у íîðìàëüíіé ðàáîòі решти àâòîìîáіëüíîãî
îáладнаíнÿ (çâóêîâîãî ñèãíàëу, ñòîï-ñèãíàëіâ і ò.ï.).

2
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Ïідключення

Запобіжник

(5À)
Æовтий

Червоний

Áіëиé/
Êîðè÷íåâиé

×оðíиé

Æовтиé

Червоний

Áіëиé/
Êîðè÷-
íåâиé

×оðíиé

• Дріт живлення
Ïідключіть цей äріт до ïëþñîâîї (+) êëåìи
àêóìóëÿòîðíîї áàòàðåї.

• Дріт переривача живлення (Çàпалення)
Ï ідключіть цей äріт до відкритого çàтискача
áëîêу ïëàâêèõ запобіжників або до будь-якого
іншого íåвикористаного джерела жèвлення (+)
12Â òіëüêи ïðè âêë. çàпаленні або ïîëîæåíні
àóäіî äîñòóïу. Ïðè ïіäêëþ÷åíні до ñуìіñнîго з
Ai-NET ãîëîâíîго AV àïàðàòó або ãîëîâíîго
àïàðàòó íå ï ідключайте äріт çàпалення.

Êëþ÷ çàпаленнÿ

• Âõіäíиé äріт ñèñòåìи ÄÓ
Äàíиé äріт використовується у êîìáіíàöії
з ñумісним з Ai-NET ãîëîâíиì AV àïàðàòîì
або ìîíіòîðîì Alpine з âиâеäенням ñèñòåìи ÄÓ.

До âиâîäó ñèñòåìи ÄÓ

• Çàçåìëÿþчèé äріт
Ïідключіть цей äріт до якісного
çàçåìëþвача íà øàñі àâòîìîáіëÿ. Переконайòåñü,
що ïідключення âиконано до çà÷èùåíîї ìåòëåвîї
ïîâåðõíі і реòåëüíî çàêðіïëåíî з викоританням
ìåòàëåвîãî гâèíòà, що додається.

Ïідключіть до ìåòàëевої ÷àñòèни
øàñі àâòîìîáіëÿ з використанням
гâèíòà.

• Ãíіçäî вічка ñèñòåìи ÄÓ
Ïідключіть це ãíіçäî до ñåíñîðíîго áëîêó ÄÓ,
нå çàä іяного ïðè використанні ìîíіòîðу з
âбудованим ñåíñîðíиì áëîêîì ÄÓ. Ñåíñîðíиé
áëîê ÄÓ потрібен у òиõ випадкаõ, êîли
ï ідключений ìîíіòîð або íàâіãàöійíа ñèñòåìà
вироблена іншою êîìïàíією.

Вічко ñèñòåìи ÄÓ

• Ai-NET- роз’єм
Ïідключіть йоãî до âиõіäíîго або âõіäíîго
ðоç ’єìó другого êîìïîíåíòу, оснащеного
øèíîю Ai-NET.

• Òåðìіíàë öèôðîâîãî âиõîäу (îïòè÷нèé) Äàíиé
òåðìіíàë використовується äëÿ ïідключеннÿ DHA-
S690 до öèôðîâîго àóäіî ïðîöåñîðó Alpine (PXA-
H700 і ò.ï.). До цèх ñèñòåì додається
îïòîâîëîêîííиé êàáåëü, якиé ïіäêëþ÷àєòьñÿ
безпосередньо до òåðìіíàëó öèôðîâîãî âиõîäу
DHA-S690.

Æовтий

Áілиé (Ë)

Червоний (Ï)

• Àóäіîâиõіä
Äàíиé âиõіä ìîæíа ïіäключити до çàäíього
ìîíіòîðó з ôóíêöією óïðàâëіння ãучністþ або
äîдатковим àóäіî ïередпідсилювачем. З йоãî
допомогою здійснюється êîíòðîëü àóäіî ñèãíàëу
DVD-äèñêу під час âідтворення îñíîâíîю àóäіî
ñèñòåìîю äðóãîãî джерела (ðàäіî або CD).

• Òåðìіíàë «S-Video Output»
Використовується äëÿ ïîäà÷і íà âиõіä ñèãíàëу S-
Video. Ïідключіть до òåðìіíàëó S-Video âõîäу
ïіäêëþ÷åíиõ пристроїâ.

• Âикîнуéòå уñі ïіäключення ïðàâèëüíî.
Íіêîли íå âиконуйте підключення відмінні від ïåðåлічених âищå.

• Звертàéòåñü òàêоæ до іíñòðóêöій з еêñïëóàòàöії решти êîìïîíåíòіâ
ñèñòåìи.

• Âіäåî âиõіä
Äàíиé ðоç’єì використовóєòьñÿ у êîìáіíàöії з âіäåî
âõîäàìè äðóãîãî âіäåî пристрою (ãîëîâíиé AV -
àïàðàò або òåëåìîíіòîð).



Встановіть ñèñòåìíиé ïåðåмикач у ïîëîæåíня, що відповідає ðàáîòі з Ai-NET-
ñумісним ãîëîâíиì àïàðàòîì або Ai-NET-ñумісним AV ãîëîâíиì àïàðàòîì.
Встановлення ñèñòåìíîãî ïåðåмикача íåîáõідно âикîнати äî ìîíòàæу DHA-S690 у
визначеному ìіñці.

1 Від’єднайте êàáåëü живлення.

2 Використовуючи будь-який çàгîñòðåíиé ïðåäìåò, оáåðіòь äëÿ ðозташованого
біля îñíîâної частини àïàðàòу ñèñòåìíîãî ïåðåмикача íеобхідне значення.
(мал. 1).

                               Мал. 1

1:
Ïðè підключенні до Ai-NET ñумісного (AV) ãîëîâíîго àïàðàòó.
Якщо ïðè ïідключенні до Ai-NET ñумісного (AV) ãîëîâíîго àïàðàòó áóäå оáðàíе
значення «2», Ви íå зìîæåòå óïðàâëÿòи ðоáîòîю Вàøоãî àïàðàòу з передньої
ïàíåëі ãîëîâíîãî пристрою або ïðîñëóховувати çâóêîâó іíôîðìàöіþ, що
ïåðåäàється деякими зовнішніми пристрояìè.
Çàâîäñьêе íàлаштування за замовчуванням: «1».

2:
Ïðè підключенні до íåñумісного з Ai-NET ãîëîâíîго àïàðàòó або ãîëîâíîго àïàðàòó 
іншого виробника.

3 Ïідключіть êàáåëü живленнÿ.

Встановлення ñèñòåìíîãî ïåðåмикача

Íå підтримується
Ai-NET ñèñòåìà

111 Ai-NET
сумісна
ñèñòåìà
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Ïðèклади ñèñòåìíиõ ïідключень

••• Підключення ìîíіòîðу

Ìîíіòîð
(купується
äîдатковî)

A/V іíòåðôåéñíиé
áëîê ìîíіòîðу
(купуєтьсяäîдатковî.)

Òåðìіíàë
âіäåîâõîäу

Òåðìіíàë
àóäіîâõîäу

RCA êàáåëü-подовжувач
(додається)

RCA êàáåëü-
подовжувач

Âіäåîâиõіä

Àóäіîâиõіä

Ðоз’єì äëÿ
ïіäêëþ÷åíнÿ
вічка ÄÓ

Вічко ÄÓ

• Ïеревірте ïідключення äроту переривача живлення
(çàпалення).

• Ïðè íåîáõ іäнîñòі звертàéòåñü до керівництв з
еêñïëóàòàöії решти êîìïîíåíòіâ Вàøої ñèñòåìи.

Встановлення DHA-S690
Ñèñòåìíі налаштування DHA-S690
повинні âиконуватись òіëüêи ïî
çàâåðøåíню âñіõ ïідключень.
Ïåðåä ôіêñàöією àïàðàòу у ìіñці
встановлення îçíàйîìòåñü з
вказівками íà ñòð. 79 äëÿ çìіíè
ñèñòåìíîго налаштування.

      Ñèñòåìíиé ïåðемикач

Вñòàíîâіòь у ïîëîæåíня “2”



••• Ïідключення ïåðåäíьоãî/çàäíьоãî ìîíіòîðу інших виробників/ êîìóòàöійíîãî
ìîäóëÿ (VPA-B222R)

Ìîíіòîð
ALPINE

(купується
додатково)

Ìîíіòîðи іншèõ
виробників

(купуються
äîдатково.)

AV-іíòåðôåéñíиé
áëîê

ìîíіòîðу іншèõ
виробників

(купується 
додатково)

AV-іíòåðôåéñíиé áëîê
ìîíіòîðу ALPINE(купується

äîдатково)

Òåðìіíàë
RGB âõîäу

Òåðìіíàë
âиõîäу

DISPLAY

Êîìóòàöійíиé
ìîäóëü (VPA-

B222R)
(купується
äîдатково.)

Òåðìіíàë
âіäåîâиõîäу

Òåðìіíàë
âіäåî
âõîäу

Òåðìіíàë
àóäіîâõîäу

RGB êàáåëü (âõîäить до
êîìïëåêòу ïîñòàâêè VPA-B222R)

RCA êàáåь-
подовжувач

Òåðìіíàë
âіäåî-
âиõîäу

RCA
êàáåëü-

подовжувач
(додається)

Âиõіäíиé äріт ÄÓ
(áіëиé/êîðè÷íåâиé)

RCA êàáåëü-
подовжувач

Âõіäíиéäріт
ÄÓ (áіëиé/
êîðè÷íåâиé)

Ai-NET êàáåëü (додається)
Ai-NET ðоç’єì

Àóäèîâиõіä

Âіäåîâиõіä

Встановлення DHA-S690
Ñèñòåìíі налаштування DHA-S690 повинні
виконуватись òіëüêи ïî çàâåðøåíню уñіõ
ïідключень. Ïåðåä ôіêñàöією àïàðàòу у ìіñці
встановлення îçíàйîìòåñü з вêàçівками íà ñòð.
79 äëÿ çìіíè ñèñòåìíîго налаштування.

                Ñèñòåìíиé ïåðåмикач

Вñòàíîâіòь у ïîëîæåíня “1”

∗ Ïðè ïіäêëþ÷åíні ìîíіòîðу, îбладненого S-òåðìіíàëîì, ïідключіть S-Video  òåðìіíàë за
доïîìîгоþ ïðèдáаíîãî äîдатково S-êàáåëÿ до âиõіäíîго âіäåîðоç’єìó, îäíîчасíî від’єднавши
RCA Video-ðоç’єì.

• Зверніться òàêоæ до керівництв з еêñïëóàòàöії решти êîìïîíåíòіâ Вàøої ñèñòåìи.
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••• Ïідключення ïåðåäíьоãî/çàäíьоãî ìîíіòîðу інших виробників/ êîìóòàöійíîãî
ìîäóëÿ (VPA-B222R)

Ìîíіòîð  ALPINE
(купується
додатково)

Ìîíіòîðи іншèõ
виробників

(купуються
додатково)

AV- іíò åðôåéñíиé
áëîê ìîíèòîðа іншèõ

виробників
(купується 
додатково.)

AV-іíòåðôåéñíиé áëîê
ìîíіòîðу ALPINE

(купується додатково)

Òåðìіíàë
RGB âõîäу

Òåðìіíàë
âиõîäу

DISPLAY
Êîìóòàöійíиé ìîäóëü

(VPA-B222R)
(купується
додатково)

Òåðìіíàë âіäåîâиõîäу

Òåðìіíàë
âіäåîâõîäу

RGB êàáåëü (âõîäиòь до
êîìïëåêòу ïîñòàâêè VPA-B222R)

RCA êàáåëü-подовжувач

Âиõіäíиé äріт ÄÓ
(áіëиé/êîðè÷íåâиé)

Âõіäíиéäріт
ÄÓ (áіëиé/
êîðè÷íåâиé) Ai-NET êàáåëü (додається)

Ai-NET ðоç’єì

Òåðìінàë àóäіîâõîäу

RCA êàáåëü-
подовжувач

Òåðìіíàë
âиõîäу

çàäíьоãî
ìîíіòîðу

Òåðìіíàë
àóäіîâõîäу

RCA êàáåëü-
подовжувач

RCA êàáåëü-подовжувач
(додається)Роç’єì

âіäåîâиõîäу

Роç’єì
àóäіîâиõîäу

Ai-NET
ðоç’єì

∗ Ïðè ïіäêëþ÷åíні ìîíіòîðу, îбладненого S-òåðìіíàëîì, ïід’єднайте S-Video  òåðìіíàë за доïîìîгоþ
ïðèдбаного äîдатково S-êàáåëÿ до âиõідíîго âіäåîðоз’єму.

• Зверніться òàêоæ до керівництв з еêñïëóàòàöії решти êîìïîíåíòіâ Вàøої ñèñòåìи.

DHA-S690

Òåðìіíàë
âіäåîâõîäу



••• Ïідключення Ai-NET ñумісного ãîëîâíîãî пристрою/ìîíіòîðу ALPINE

Встановлення DHA-S690
Ñèñòåìíі налаштування DHA-
S690 повинні âиконуватись
òіëüêи ïî çàâåðøåíню вñіõ
ïідключень. Ïåðåä ôіêñàöією
àïàðàòà у ìіñці встановлення
îçíàйîìòåñü зі вêàçівками íà
ñòð. 79 äëÿ çìіни ñèñòåìíîго
налаштування.

Ñèñòåìíиé ïåðåмикач

Встановіть у ïîëîæåíня “1”

Ìîíіòîð
ALPINE

(купується 
додатково)

AV-іíòåðôåéñíиé áëîê
ìîíіòîðà

ALPINE(купується
додатково)

Òåðìіíàë
âіäеîâиõîäу

RCA êàáåëü-

подовжувач
(додається)

Âиõіäíиé äріт ÄÓ
(áіëиé/êîðè÷íåâиé)

Âõіäíиé äріт ÄÓ
(áіëиé/êîðè÷íåâиé)

Ai-NET
ðоç’єм

Ai-NET сумісний
ãîëîâíий пристрій

(купується
додатково)

Ïåðåâåäіòь ñèñòåìíиé
ïåðåмикач íà

ãîëîâíîìу пристрої у
ïîëîæåíня «NORM»

••• Ïåðåä âêëþ÷åíняì жèвлення ïåðåêëþ÷іòь ñèñòåìíиé ïåðåмикач ãîëîâíîãî ïðистрою.
••• Ïеðеâіðòå, щоб áуëà âикîíàне встановлення (DVD CHG або CD CHG) у ðоçäіëі «Встановлення

підключеного ãîëîâíîãî пристрою» (ñòð. 47), виходячи ç òèïу ïідключеного Ai-NET
ñуміснîãî ãîëîâíîãî пристрою.

• Ïðè íåîáõіäності зверніться до керівництв з еêñïëóàòàöії решти
êîìïîíåíòіâ Вàøої ñèñòåìи.

• У випадку ïіäêëþ÷åíнÿ ÒÂ ìîíіòîðу äðóãîãî виробника зникає íåîáõіäніñòü у ïіäключенні
âõіäíîãî êàáåëÿ ÄÓ (áіëиé/êîðè÷íåâиé). У цьому випадку вèкористовóéòå âõіäнèé до êîìïëåêòу
ïîñòàâêè DHA-S690 äàò÷èê ÄÓ.

Âõіä  Ai-NET

Òåðìіíàë
âіäåîâõîäу
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••• Ïідключення ñумісного Ai-NET ãîëîâíîãî AV аïàðàòу/öèôðîâîãî àóäіî
ïðîöåñîðу

  

Вñòàíîâіть ñèñòåìíиé
ïåðåмикач íà ãîëîâíîìу

пристрої у ïîëîæåíня EQ/DV

Ãîëîâíиé AV àïàðàò IVA-
D105R (купується

äîдатковî)
Ai-NET ðоз’єì

Òåðìіíàë
âіäåî âõîäу

(AUX)

Âиõіäíиé äріт
ñèñòåìи ÄÓ
(AUX1) (áіëиé/
êîðè÷íåâиé)

Ai-NET êàáåëü

Âõіäíиé Ai-NET
ðоз’єì

Öèôðîâиé àóäіî
ïðîöåñîð PXA-Í701

(Купується
äîдатково)

Òåðìіíàë öèôðîâîãî
âõîäу (Îïòè÷нèé)
(×åéíäæåð)

Îïòîâîëîêîíниé
êàáåëü

RCA
êàáåëü-

подовжувач
(додається)

Âõіäíиé äріт
ñèñòåìи ÄÓ

(áіëиé/
êîðè÷íåâиé)

Òåðìіíàë
öèôðîâîãî
âіäåîâиõîäу
(Îïòè÷нèé)

Ai-NET ðоз’єì

Ai-NET êàáåëü (додається)

Âіäåîâиõіä

Âõіäíиé Ai-NET
ðоз’єì
(CHANGER IN)

Встановлення DHA-S690
Системні налаштування DHA-S690 повинні
виконуватись òіëüêи ïî çàâåðøåíню âñіõ
ïідключень. Ïåðåä ôіêñàöією àïàðàòà у ìіñці
встановлення îçíàйîìòåñü з вказівками íà
ñòð. 79 äëÿ зміни ñèñòåìíîго налаштування.

             Ñèñòåìíиé ïåðåмикач

Встановіть у ïîëîæåíня “1”

••• Ïåðåä âêëþ÷åíняì живлення ïåðåêëþ÷іòь ñèñòåìíиé ïåðåмикач ãîëîâíîãî пристрою.
••• Ïеðеâіðòå, щîá áуëо âикîíàне налаштування (DVD CHG або CD CHG) у ðоçäіëі

«Встановлення ïідключенням ãîëîâíîãî пристрою» (ñòð. 47), виходячи ç òèïу
ïідключеного Ai-NET ñумісного ãîëîâíîãî пристрою.

••• Якщо у ðоçäіëі «Встановлення ïідключеного ãîëîâíîãî пристрою» (ñòð. 47) áуëà
оáðàíà îïöіÿ CD CHG:
Äëÿ âідтворення DVD Audio äèñêу оáåðіòь значення «Analog», îïèñàíó у ðоçäіëі«Âиáіð
âõîäу (äëÿ íå-Ai-NET ïідключень)» äëÿ ïідключеного çâóêîâîãî ïðîöåñîðуALPINE (PXA-
H700, PXA-H701).
Çà áіëьш детальною іíôîðìàöією звертайòåñü до керівництва з еêñïëóàòàöії Вàøоãî
çâóêîâîãî ïðîöåñîðу.

••• Ïідключення äроту ïереривача живлення (çàпалення) íå поòðіáне.
• Ïðè íåîáõіäнîñòі зверніться до керівництв з еêñïëóàòàöії решти êîìïîíåíòіâ Вàøоїñèñòåìи.
• Ïðè ïіäêëþ÷åíні îïòè÷нîãî öèôðîâîãî âиõîäу до öèôðîâîго ïðîöåñîðó переконайòåñü у

âиконанні ïідключень до ðоç’єìів CHANGER îïòè÷нèõ öèôðîâиõ âõîäіâ öèôðîâîãî àóäіî
ïðîöåñîðу. Ці ïідключення дîçâîëÿòь Вàì íàñолодитися 5.1-êàíàëüíиì îá’ємним çâóêîì Dolby
Digital та іншими еôåêòàìè навіть у випадку ïіäêëþ÷åíнÿ до ðоç’ємів CHANGER.

Ïðè використанні îïòîâîëîêîííîãî êàáåëÿ дотримуйтесь ïðèâåäåíих íèæчå вêàçівок:
• Íå ñêðó÷уâàéòå îïòîâîëîêîííиé êàáåëü ðàäіóñîì ìåíшå 30 ìì.
• Íå вñòàíоâëюâàéòå íі÷оãî ïîâåðõ îïòîâîëîêîííîãî êàáåëÿ.
• Íå зãèнàéòå îïòîâîëîêîííиé êàáåëü ïіä гîñòðиì кóтîì.
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