
  ВЪВЕДЕНИЕ  
Благодарим, че закупихте този продукт на SHARP. Внимателно 
прочетете ръководството. То ще Ви запознае с експлоатацията на 
продукта, за да постигнете оптимални резултати.  
Настоящото ръководство включва две различни системи за домашно 
кино и по всяка вероятност не се предлага във всички страни. 

• HT-DV40H DVD-кино, което включва HT-DV40H (главно 
устройство), СР-DV40H (високоговорител) и СР-SW40H 
(система тонколони Subwoofer) 

• HT-DV50H DVD-кино, което включва HT-DV50H (главно 
устройство), СР-DV50H (високоговорител) и СР-SW40H 
(система тонколони Subwoofer) 

 
HDMI-кабел � 1 

 
Кърпа за почистване � 1  

Кабел Subwoofer �  1 

СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
Доставката на този продукт не предоставя нито директен лиценз, нито 
дава имплицитно право за разпространение на изготвената с продукта 
информация в търговската радио система (наземна, сателитна, 
кабелна и/или по други канали за разпространение), в комерсиални 
„streaming” приложения (по Интранет и/или други мрежи), в 
разпространяващите друга търговска информация системи (Pay-Audio 
или Audio-On-Demand и др. подобни) или чрез търговски физически 
средства (компакт диск, DVD, полупроводникови модули, харддискове, 
карта с памет и др. да разпространяват). Подобно ползване изисква 
самостоятелен лиценз. За повече информация посетете адрес: 
http://mp3licensing.com 
MPEG Layer 3 e формат за компресиране на аудио данни, лицензиран 
от Fraunhofer IIS и Thomson.  

 
CP-DV40H 

АКСЕСОАРИ  
Проверете наличността на следните аксесоари  

 
Дистанционно управление � 1  

„АА”-батерия (UM/SUM-3, R6, HP-7 
или подобни) � 2 

 
Болтове � 4 

 
Болтове с резба � 6 

 
UKW-антена � 1 

 
USB-кабел �1 

СР-DV50U 

   
   

 



 

СЪДЪРЖАНИЕ Стр.  Стр. 
� Обща информация  Възпроизвеждане в посочена последователност 

(програмирано възпроизвеждане) 
41 

На какво да обърнете внимание 3 Повтаряне (повторение) 42 
Елементи за управление и индикатори 4-8 Промяна на визуалната индикация върху 

телевизионния екран 
42 

Описание на дисковете 9-10 Промяна на визуалната индикация върху главното 
устройство 

42-43 

� Подготовка за работа  Промяна на езика за субтитрите 43 
Инсталиране на системата 11 Промяна на Audio-език (Audio-букса) 43 
Свързване на системата 12-17 � Работа с CD, CD-R и CD-RW  
Връзка към стандартен телевизионен монитор 18 Слушане на CD или MP3/WMA-диск 44 
Аудио връзка към други устройства 19 Разширено възпроизвеждане от CD- или 

MP3/WMA-диск  
45 

Дистанционно управление 20   
Промяна на конфигурационно меню 21-27 Възпроизвеждане от дискове DivX или JPEG  
� Основни опции 28 Върху екранното меню се появява съобщение DivX 

и JPEG 
46 

Общи настройки 28 Функция Zoom 47 
Настройване на часовника (само през дистанционното 
управление)  

29 Завъртане на картина  

Наслаждавайте се на Surround-Sounds (обемен звук) 30-33   
� Работа с DVD   � Възпроизвеждане на USB-памет  
Възпроизвеждане на DVD  Възпроизвеждане от USB-памет 48 
Възпроизвеждане 34-35 Отстраняване на USB-памет 48-49 
Различни функции 35-36 Усъвършенствано USB-възпроизвеждане 49-50 
Продължаване на възпроизвеждането след спиране  36   
Функции в DVD-режим 36 � Работа с радиото  
Основни опции  Приемане на радио сигнал 50-51 
Търсене началото на заглавие track (прескачане) 37   
Бързо търсене напред/назад 37 � Усъвършенствани функции  
Стартиране на възпроизвеждането от определено място 
(директно възпроизвеждане) 

38 Работа с RDS-(система за радиопренос на данни) 52-56 

Полезни съвети относно управлението  Функции Timer и Sleep (само през дистанционното 
управление) 

57-60 

Спиране на картина/ход на картината напред 39 Свързване на слушалки 61 
Възпроизвеждане със забавено движение 39   
Промяна на ъгъла 40 � Референции  
Промяна на мащаба на кадри (Zoom) 40 Таблица за търсене на повреди 61-64 
Повтаряне на съдържанието между две посочени точки 
(възпроизвеждане А-В) 

40 Поддръжка 64 

Избор на език на субтитрите или за Audio от меню Диск 40 Технически данни 65-66 
 

НА КАКВО ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ • Не поставяйте върху уреда открити източници на 
пламък, като например запалени свещи; 



� Обща информация • Батериите се изхвърлят при спазване на екологичните 
аспекти; 

• Уверете се че уредът е поставен в помещение с добро 
проветряване и че между него и стените, както и отгоре 
има минимум 10 см. разстояние. 

• Този уред може да се ползва при температурен 
диапазон 5 0 С – 35 0 С; 

• Уредът е конструиран за ползване при умерен климат 

 

Внимание: 
Да се използва само напрежението, посочено за този уред. 
Експлоатацията на продукта при напрежение, по-високо от 
посоченото, е опасна и може да причини пожар или други 
инциденти, придружени с травми. SHARP не може да бъде 
привлечена под отговорност за щети, които са резултат от 
експлоатация с напрежение, несъответстващо на 
предписаното. 

• За да се избегнат смущения в звука по време на 
възпроизвеждане, не поставяйте Subwoofer на една 
равнина с главното устройство.  

 
 
���� Охлаждащ вентилатор 

• Поставете уреда върху здрава, равна и невибрираща основа За да се гарантира по-добро охлаждане, този уред е снабден с 
вентилатор за охлаждане, монтиран от задната страна. Никога 
не закривайте този отвор с какъвто и да е предмет. 

• Дръжте уреда далеч от пряка слънчева светлина, силни 
магнитни полета, много запрашени места, влага и електронни/ 
електрически уреди (персонален компютър, факс апарат и др.), 
които генерират електрически шум. 

Охлаждащ вентилатор  

• Не поставяйте нищо върху уреда Внимание: 
• Не излагайте уреда на влага, температури над 60 0 С или 

изключително ниски температури; 
Докато работи, уредът се нагрява. С цел избягване на травми 
не пипайте за по-дълго време нагретите зони.  

• Ако системата не работи правилно, издърпайте мрежовия кабел 
от контакта. След това отново го поставете и включете 
системата; 

 

• При буря е най-добре да извадите кабела от контакта; ���� Регулиране силата на звука 
• Винаги издърпвайте мрежовия кабел от щепсела, а не като 

дърпате кабела, тъй като може да го повредите;  
При зададена сила на звука нивото на шум зависи от 
ефективността и от разположението на тонколоните, както и  

• Щепселът се използва за отделяне на уреда от мрежата, 
поради което трябва да е достъпен във всеки един момент; 

от други фактори. Препоръчваме да не се излагате на големи 
нива на шум. Никога не включвайте уреда при пълна сила на 
звука. Слушайте музика с по-малка сила на звука. 

• Не отстранявайте капака, тъй като има опасност от токов 
удар. Техническата поддръжка да се извършва от сервиз на 
SHARP. 

Твърде голямото звуково налягане от слушалките може да 
доведе до загуба на слуха. 

• Закриването на вентилационните отвори с предмети от рода на 
вестници, покривки, завеси и др. блокира вентилацията, поради 
което следва да се избягва. 

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАТОРИ  
 ���� Преден панел Реф. стр. 

1. Гнездо за CD 34 

2. Бутон On/Stand-by 28, 34, 41, 50, 60, 63 

3. Индикатор за таймер 58 



4. Възпроизвеждане DVD/CD/USB/бутони 
пауза 

35, 39, 44, 48 

5. Бутон за стоп на диск или USB 35, 48 

6. Бутон за функции 28 

7. Сензор за дистанционно управление 20 

8. Букса за слушалки 61 

9. Бутон за отваряне и затваряне гнездото 
на диска 

35 

10. Бутон за силата на звука 28 

11 USB-порт 48 

 
  

 

���� Заден панел Реф. Стр. 

1. HDMI-букса 18 

2. Антенна букса FM 75 ома 17 

3. Входове за Subwoofer 12, 13, 17 

4. Букси Auxiliary Input 19 

5. Клеми за свързване на предната 
тонколона 

12, 13 

6. Вентилатор за охлаждане 3 

7. Букса Optical Digital Input 1 19 

8. Букса Optical Digital Input 2 19 

9. Букса за видео 18 

10. Букса S-Video 18 

11. Букси Component Video Out 18 

12. Букса SCART (Audio + Video) 18 

13. AC-мрежов кабел 17 

  
 



 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАТОРИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 
 

 

���� Визуална индикация Реф. стр. 
1. Индикатор за глава 42 
2. Индикатор за заглавие 42 
3. Индикатор за папка  46 
4. Индикатор MP3 43 
5. Индикатор WMA 44 
6. Индикатор RDS 52 
7. Индикатор за съобщения за пътната 
обстановка 

52 

8. Динамичен PTY- индикатор 52 
9. Индикатор за пътна програма 52 
10. Общ индикатор 36 
11.  Индикатор Sleep 60 
12. Индикатор за възпроизвеждане с таймер 58 
13. Ежедневен индикатор таймер 58 
14. Индикатор за режими UKW - Стерео 51 
15. Индикатор за UKW-сигнал 51 
16. Индикатор за сигнал Dolby Digital 43 
17. Индикатор DTS 23 
18. Индикатор за тонколони Dolby Virtual 32 
19. Индикатор Dolby Pro Logic II 32 
20. Индикатор моно към стерео 33 
21. Индикатор Intelligent Volume 33 
22. Индикатор за естествени баси  33 
23. Индикатор за обемен звук 33 
24. Индикатор за памет 41 

 25. Индикатор за пауза на диск или USB 35 
 26. Индикатор за възпроизвеждане на диск 

или USB 
34 

 27. Индикатор за възпроизвеждане на диск 
или USB 

42, 49  

   

 



 
СР-DV40H ���� Система високоговорители (СР-DV40H) 

 

1. Тонколона за звук с висока честота 
2. Woofer 
3. Отвор бас рефлекс 
4. Букси за тонколони 
Решетките на тонколоните могат да се 
изваждат: 
Проверете нищо да не влиза в контакт с 
мембраната на тонколоните, в случай че 
махнете решетките.  

 

   
   
   
СР-DV40H ���� Система високоговорители (СР-DV50H) 

 

1. Тонколона за звук с висока честота 
2. Woofer 
3. Отвор бас рефлекс 
4. Букси за тонколони 
Решетките на тонколоните не могат да се изваждат. 
 
���� Subwoofer (SP-SW40H) 
1. Woofer 
2. Отвор бас рефлекс 
3. Букси за тонколони 
Решетките на тонколоните не могат да се изваждат. 

 

  
 



 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАТОРИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 ���� Дистанционно управление Реф. стр. 

 

1. Сензор на дистанционното управление 20 
2. Директен бутон за DVD 38 
3. Бутон DVD On Screen 42 
4. Бутон за директно търсене 27, 38, 41, 45, 46 
5. Бутон за памет или Dimmer 28, 29, 41, 51, 53, 57, 60 
6. Бутон за повторение VDV/CD/MP3/WMA 42, 49 
7. Бутон меню 40 
8. Бутон за потвърждение 21, 27, 34, 38, 40, 41, 46, 

48 
9. Бутон за курсор наляво 21, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 

48 
10. Бутон за прескачане между главите от VDV/ бързо 
връщане DVD/MP3/WMA/Track назад CD/MP3/WMA, 
предварителна настройка на тунера назад и настройка на 
време назад 

29, 35, 37, 51, 53, 54, 57, 
60 

11. Бутон за преминаване надолу или за придвижване на 
курсора надолу 

21, 34, 40, 41, 47, 50 

12. Бутон за възпроизвеждане или пауза USB 48 
13. Бутон за видео режим 22 
14. Стоп бутон DVD/CD/MP3/WMA 35, 45 
15. Бутон DVD/CD/MP3/WMA 34 
16. Бутон USB 48, 58 
17. Бутон Auxiliary 19 
18. Бутон за тунер 50, 53, 54 
19. Бутон аудио 10, 43 
20. Бутон за тонколона Dolby Virtual 31 
21. Бутон Shift 17, 21, 28, 31, 32, 40, 45, 

49, 53, 54 
22. Бутон за увеличаване или намаляване на силата на звука 28 
23. Бутон за изтриване или възпроизвеждане 42, 51, 53 

 
24. Бутон On/Stand By 20, 21, 28, 29, 34, 50, 51, 

53, 57, 63 
25. Бутон за настройване на часовника или точно време 29, 57, 60 
30. Бутон за ъгъл DVD  10, 40 
31. Бутон за субтитри на DVD 10, 43 
32. Бутон DVD Zoom 40, 47 

 33. Бутон Return 34 
 34. Бутон за превключване нагоре или за придвижване на 

курсора нагоре 
21, 34, 40, 41, 47, 50 

 
35. Бутон за курсор надясно 21, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 

48 
ТV бутони (само за SHARP TV): 



36. Прескачане на DVD 
глава/DVD/MP3/WMA/ бързо преминаване 
напред/CD/MP3/WMA следващ запис/тунер-
настройки напред и време напред 

29, 35, 37, 51, 53, 54, 60 Бутон 
On/Stand-
by 
 
 

 

Настройте 
телевизора 
на ON или 
на Stand-by 

Бутон за 
избор на 
въвеждане 
(ТV) 
 

 

Натиснете 
бутона и 
изберете 
източник на 
въвеждане 37. Бутон за възпроизвеждане със забавено 

движение DVD 
39 

38. Бутони възпроизвеждане/пауза за 
DVD/CD/MP3/WMA 

35, 39 

39. Бутон стоп DVD/CD/MP3/WMA 39 
40. Бутон ТV 8 
   
���� Дистанционно управление с бутон Shift Реф. Стр. Бутони за 

намаляване и 
увеличаване 
силата на 
звука 

 

Бутони за 
увеличаване 
и намаляване 
силата на 
звука на 
телевизора 

Бутони за 
канал 
напред или 
назад 

 

Телевизионен 
канал с по-
голям или по-
малък номер 

2. Бутон RDS ASPM 53 
3. Бутон RSD-PTY 54 
5. Бутон Set-up  21 
6. Бутон АВ повторение 40 
7. Бутон меню нагоре 40 
20. Бутон Demo 17 

22. Бутон Subwoofer – или +  28  
26. Бутон за обемен звук 31, 32, 33  
27. Бутон за естествен бас 31, 32, 33 Съвет:  

Някои SHARP TV не са пригодени за функциониране. 
28. Бутон Intelligent-Volume 31,032, 33  
29. Бутон за режим на звука 31  
30. Бутон от моно към стерео 31, 32, 33  
32. Бутон за произволно възпроизвеждане 45, 49  

 



ОПИСАНИЕ НА ДИСКОВЕТЕ 
���� Възпроизводими дискове 
DVD-ресиверът може да възпроизвежда дискове със следното обозначение: 
 

Вид на диска Съдържание  
  (*1): Възможността за възпроизвеждане зависи от състоянието 

на записващото устройство (специални дискове, надрасквания, 
замърсявания или замърсяване на възпроизвеждащото 
устройство). 

DVD-Video-Disk 

 

Аудио и видео  
(филми) 

(*2): В зависимост от рекордера или диска DVD-R/DVD-RW/CD-
R/CD-RW не може да се прочете правилно. 

  (*3): това устройство може да чете и дисковете с изображения 
във формат JPEG или JPG. Все пак е възможно изображенията 
да са неясни (резолюция и режим на записване). 

DVD-R 

 
Диск със запис, форматиран в режим 
видео 
(*1) (*2) 

Аудио и видео  
(филми) 

(*4): Ако файлът е над 10 Mb, представянето й на екран може 
да отнеме малко време 
� За невъзпроизводими дискове виж стр. 10.  
Видовете възпроизводими дискове зависят от района. Това 
устройство може да чете само DVD, чийто регионален код е 
идентичен с посочения на гърба на устройството.   

DVD-RW 

 
Диск със запис, форматиран в режим 
видео (*2) 
 

Аудио и видео  
(филми) 

 

Audio CD 

 

Аудио Икони, ползвани в тази инструкция за експлоатация 
В зависимост от диска някои функции може и да не се 
активират. Показаните по-долу икони сочат дисковете, които 
може да се използват  

CD-R/CD-RW (*1) (*2) 

 
Или CD-R/CD-RW записани в JPEG 
формат (*3) (*4) 

Аудио и изображения 

 
 

 

За DVD 
За аудио дискове 
За CD-R/RW със запис MP3 
За CD-R/RW със запис WMA 
За CD-R/RW със запис JPEG 

   За CD-R/RW със запис DivX®  
Video Disc DivX® (V.6 и предходни 
версии) 

 

Аудио и видео  
(филми) 

• Някои не може да се използват за дискове, дори и ако са 
описани в настоящото ръководство. 

• По време на експлоатация е възможно на екрана да се 
появи съобщението „INVALID KEY”. Това означава, че 
описаните тук функции не са валидни за този диск. 

���� Невъзпроизводими дискове ���� Икони, ползвани върху DVD 
� DVD, чийто регионален код не е 
посочен на гърба на устройството 

�CDG 
� CDV 

� DVD+R 
� DVD+RW 

Преди възпроизвеждане на DVD проверете иконите върху 
касетата.  



� CD Photo 
� DVD със система SECAM � CD-ROM  Индикация Описание 
� DVD-ROM � SACD  Регионален номер (четим 

регионален номер) 
DVD дисковете са програмирани с регионални 
номера, в които е посочена държавата, където 
възпроизвеждането им е възможно.  � DVD-RAM � Дискове, записани в специален 

формат  
� посочените по-горе дискове или въобще не се възпроизвеждат, или не се 
възпроизвежда само звук дори и в случаите, когато изображенията се появяват 
на екран или обратно. 
� неправилното функциониране може да повреди високоговорителите или да 
окаже неблагоприятен ефект върху качеството на звука, ако силата му е 
голяма.  

Формат, запаметен 
върху DVD 

С тази система е възможно възпроизвеждане на 
дискове, чийто регионален номер е посочен на 
гърба на устройството. 
За настройка на видео формат върху 
свързани телевизионни апарати (телевизор с 
голям екран или формат 4:3) 

� дисковете с нелегални записи не могат да възпроизвеждат. 
 

Запаметен във формат 4:3 

Съвети  
Може да се наслаждавате на големи изображения върху 
голям екран и на изображения с размер Letter Box върху 
екран с размер 4:3.  

� надраскан диск или диск с отпечатъци от пръсти може да не 
възпроизвежда нормално. Прочетете точка „Поддръжка на компакт 
дискове” (стр. 64) и почистете диска.  

 
Може да се наслаждавате на големи изображения върху 
голям екран и на изображения с размер 4:3 с отрязани 
краища върху екран с размер 4:3.  

� Не възпроизвеждайте дискове със специфични форми (сърце или 
осмоъгълни дискове). Те може да бъдат изхвърлени от устройството 
по време на възпроизвеждане и да причинят травми.  

Вид на запаметените субтитри 
Пример 

1. английски 
          2. френски 

Езици на запаметените субтитри 

���� Заглавие (Titel) , глава (Kapitel) и писта (Track) Езикът може да се избере с бутон 
SUBTITLE 

DVD дисковете са разделени на заглавия и глави. Ако един диск 
съдържа няколко филма, всеки от тях получава свое заглавие. Главата 
е разделена на заглавия. 

 
Стойност за ъгъл на камерата 
 

 
Стойност за запаметените върху 
DVD ъгли. 

 

 
Ъглите се избират с бутон 
ANGLE. 

Аудио дисковете имат писти.  
С писта (Track) се обозначава всеки музикален откъс. 

Брой аудио писти и аудио система 
за запаметяване 

Броят аудио писти и аудио системата 
за запаметяване са посочени. 
� Броят на аудио върху DVD може да 
се промени от бутон AUDIO 
� Броят на аудио пистите и на аудио 
системата за запаметяване зависи от 
DVD. Прочетете ръководството за 
DVD  

 

Пример 

 1: оригинален 
<английски> (Dolby Digital 2 
Surround) 

Съвет: Възможно е номерата на заглавията, главите и пистите да не 
се запаметяват върху някои дискове.  

���� DivX®  2: английски (Dolby Digital 5.1  
� продукт, сертифициран по Official DivXTM  

 

Surround) 
� възпроизвежда всички версии на DivX® видео 
(включително и DivX® 6) със стандартно 
възпроизвеждане на файлове DivX® Media 

 

(това устройство не позволява актуализация на версия на DivX)  
 

Инсталиране на системата   
 ���� Магнитно защитени тонколони 
Инсталация на картина Тонколоните може да се поставят до или в близост до 

телевизионния апарат. Те имат магнитна защита. В зависимост 
 от вида на телевизионния апарат цветовете може да се  



НТ-DV40H появяват неравномерно на екрана. 

 

 
Ако цветът се променя: 
Изключете телевизора (от бутон Power) и го включете след 15-
30 минути. 
 
Ако цветът продължава да е променен: 
Поставете тонколоната по-далеч от телевизора. За повече 
подробности прочетете ръководството за работа с телевизора. 

 Съвет:  
НТ-DV50H Тонколоните и Subwoofer имат магнитна защита. 

 

 

  
 

СР-DV40H 

Тонколона 

(вляво и вдясно) 

 

устройство 

 

СР-DV50H 

Тонколона 

(вляво и вдясно) 

 

устройство 

 



СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
 
Преди да започнете свързването проверете, дали сте издърпали АС-кабела. 
 
НТ-DV40H  

  

Лява тонколона 

червен 

лилав 
червен 



СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
 
 
НТ-DV50H  
 

 

 

Лява тонколона 

червен 

лилав 
червен 



Преди да свържете тонколоните проверете, дали сте издърпали АС-кабела. 
За да избегнете къси съединения между + и – клеми, свържете кабела първо към тонколоната, а след това към 
устройството. 
 

���� СР-DV40H Монтаж на тонколоната към стената 
Монтаж на стойката на тонколоната  
1. Свържете отвора върху стойката на тонколоната с този върху 
самата тонколона. 

Внимание: 

тонколона 
Специален болт 

� Бъдете внимателни и не изпускайте тонколоната (2,1 кг.), 
когато я монтиране на стената. 
� Преди монтаж проверете дебелината на стената. (не 
монтирайте върху фурнир или върху стена с мазилка, тъй като 
е възможно тонколоните да паднат) Ако не сте сигурни, 
попитайте квалифициран сервизен техник.  

2. Издърпайте кабела на тонколоната през отвора на стойката. 
Свържете кабела без изолация към полюс (-), а този с изолация -  
към полюс (+).  

� Болтовете не са включени в доставката. Използвайте 
подходящи за целта. 
� Проверете колко са стегнати болтовете и дали са затегнати в 
самите тонколони. 

 

� Монтирайте тонколоните с два болта към стената, един за 
хоризонталната и един за вертикалната позиция. 
� Изберете подходящо място. В противен случай е възможно 
да повредите тонколоната. 

3. Другият край свържете към главното устройство. � Избягвайте легла, канапета, водосъдържатели, мивки и 
4. Закрепете капака на стойката коридори. 

 
                                        Специален болт 

� За да се избегнат инциденти, закрепете кабелите към 
стената. Иначе е възможно да паднат. 
�  SHARP не носи отговорност за инциденти, които се дължат 
на неправилен монтаж.   

 ���� Болтове 
 SHARP е конструирал тонколоните така, че да не се налага да 
ги окачвате на стената. Използвайте подходящи болтове (не са 
включени в доставката). Големината и видът са показани по-
долу. 

 

 

Капак на стойката 
 



 

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) ���� Монтаж на тонколоните 
1. Хоризонтална позиция Закрепете декоративната хартия и 

два болта на разстояние 160 мм 
към стената. 

1. Свържете декоративния капак с отвора на тонколоната. 
Закрепете го надеждно с болт. 

Вертикална позиция Закрепете декоративната хартия и 
болтовете към стената. 

 
 
Капак на тонколона 
Декоративен капак 
Болт 

 
(хоризонтална позиция) (вертикална позиция)  

 

2. Закрепете болтовете и отстранете хартията. Окачете 
тонколоните в главите на болтовете. Проверете, дали 
окачването е сигурно.  
 
 
(хоризонтална позиция)              (вертикална позиция) 

 

 

2. Пробийте дупка в стената. 

 
3. С чук закрепете стенен контакт, докато застане на едно ниво 
със стената. 

 
4. Закрепете болтовете за тонколоната в стената, така както е 
показано на фигурата. 
� проверете, дали болтът и стената могат да носят тежест от 20 
кг.; 
Закрепете болтовете така, че главата да е на около 5,5 мм извън 
стената. 

Стена                                      Стена 

 

 

Стена       стенен монтаж                 стена  
 

Декоративна хартия 
за тонколони 



 
���� СР-DV40H  
1. Издърпайте кабела на тонколоната през долната част на корпуса и 
през стойката. Поставете частта от корпуса върху стойката. 

4. Свържете кабела без изолация към полюс (-), а този с 
изолация -  към полюс (+). 

2. Затегнете с трите включени в обхвата на доставката уплътнителни 
болтове. 

 

 

 
3. Закрепете горната част на корпуса върху долната и фиксирайте 
здраво с двата включени към доставката болта. 

5. Другият край на кабела на тонколоната свържете към 
буксите за тонколони при главното устройство. 

 

 
Предупреждение: 
� монтирайте тонколоните според дадените тук указания. 
Неправилното закрепване може да доведе до тяхното 
падане и до травми или счупвания. 
� Относно подходящия начин на закрепване попитайте 
търговския представител или монтьора. 
� Бъдете внимателни, за да не притиснете пръстите си. 
� Не променяйте стойката, за да не падне тонколоната и 
да причини травми или счупвания.  

 

Горна част на 
корпуса 

Долна част на 
корпуса 
 
 
 
Кабел на 
тонколона 
 
Стойка  



СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
���� Subwoofer ���� UKW-антена 
1. Свържете кабела без изолация към полюс (-) на Subwoofer, а 
лилавия кабел -  към полюс (+) на Subwoofer.  

За получаване на по-добър сигнал използвайте външна 
UKW-антена. 

 
 

Внимание: 
� Никога не разменяйте клемите за свързване на FRONT SPEAKERS с 
тези на SUBWOOFER. Уредът и високоговорителят може да се 
повредят. 
� Ако импедансът на високоговорителя е по-нисък от посочения, 
устройството може да се повреди. Преден високоговорител: 4 ома, 
Subwoofer: 12 ома. 

Съвет: 
Ползвайте външна UKW-антена, изтеглете включената в 
доставката UKW-антена. 

� Никога не разменяйте десния и 
левия кабел. Дясната тонколона е 
онази, която е разположена от 
дясната страна, когато застанете 
пред уреда.  

���� Свързване на кабела 
След като проверите всички връзки, поставете щепсела 
на този уред в контакта. Ако свързвате уреда за първи 
път, той ще премине в режим Stand-by. 

� Не допускайте кабелите на 
високоговорителите да имат 
контакт един с друг, без да са 
изолирани  

 
� Никакви предмети не трябва да падат в отворите на Bass Reflex, не 
поставяйте в тях никакви предмети. 
� не сядайте върху Subwoofer/високоговорителя, тъй като е възможно 
да ги повредите 

Съвет: Ако уредът няма да се ползва дълго време, 
издърпайте щепсела от контакта.  

���� Свързване на антената ���� Режим Demo 
Включена в доставката UKW-антена: 
Свържете UKW-антената към букса FM 75 ома и 
я поставете в посоката, откъдето се приема най-
силният сигнал.  

 

Ако за първи път 
включвате уреда, той ще 
бъде в режим Stand-by. На 
екрана ще видите да 
преминава текст.  
Излизане от режим Demo: 

Ако уредът се намира в 
режим Demo Stand-by), от 
дистанционното 
управление натиснете 
SHIFT  и DEMO бутони. 
Уредът ще премине в 
режим на изразходване на 
ток. 

Съвет: Връщане в Demo режим: 
Ако антената е върху уреда или в близост до АС кабел, е възможно да се 
появят смущения.  
За по-качествено приемане на сигнала поставете антената далеч от уреда. 

Ако уредът е в режим Stand-by, от дистанционното 
управление натиснете бутони SHIFT  и DEMO. 

 

лилав 



СВЪРЗВАНЕ КЪМ СТАНДАРТЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР 
Внимание:  
Преди да направите връзката, изключете всички останали устройства. 

���� Ако телевизионният монитор има видео букса, свържете я към 
букса VIDEO OUT от задната страна на уреда. 

Съвети: 
 

 

� Променете TV-Input съобразно свързания контакт. 
� Не включвайте друг уред между телевизора и този 
уред. Ако те са свързани през VCR е възможно 
изображенията да се унищожат.  
� Ако  Вашият телевизор се различава от данните към 
компонент видео въвеждане (Y, CB и CR или B-Y и P-Y), 
свържете контактите в зависимост от цвета; 

 � свържете уреда към компонента контакт Video-Input за 
система High-Version, която няма съвместимост за DVD. 
(Изображенията може да се унищожат или да не са 
видими) 

���� Ако телевизионният монитор има букса S-Video, свържете я към 
букса S-VIDEO OUT от задната страна на уреда. 

���� Ако телевизионният екран има SCART-букса, 
свържете я към букса SCART OUT от задната страна 
на уреда. (Свържете уреда със SCART-кабел само 
към телевизор/екран). 

 

Избиране на SCART-функция: 
� от главното устройство: натиснете няколко пъти бутон 
FUNCTION, докато се появи SСRAT. 
�  от дистанционното управление: натиснете няколко 
пъти бутон AUX, докато се появи SCART  

 

 

���� Ако телевизионният монитор/екранът имат видео вход, 
свържете го към букса COMPONENT VIDEO OUT от задната страна 
на уреда. 

 
                         (не е включен в доставката)        входна букса 

���� Ако телевизионният екран има HDMI-букса, 
свържете я към букса HDMI буксата от задната страна 
на уреда.  

 
  

АУДИО ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ УСТРОЙСТВА 
С този уред имате възможност да слушате саунда през друго ���� Връзка за дигитален тунер (или друго оптично-



устройство. Свържете DVD-плейър, VCR или дигитален тунер директно 
към телевизора, за да разгледате изображенията (направете справка в 
ръководството на съответното устройство).  

цифрово оборудване, като например MD плейър) 

Внимание: Ако дигиталното устройство има контакт за оптично 
извеждане, може да се насладите на по-добър звук, като 
го свържете към контакта за оптично-цифрово 
извеждане. За целта използвайте оптичния цифров 
кабел. 
Избиране на функциите OPTICAL 1 или OPTICAL 2: 
� от главното устройство: натиснете няколко пъти бутон 
FUNCTION, докато се появи OPTICAL 1 или OPTICAL 2. 
�  от дистанционното управление: натиснете няколко 
пъти бутон AUX, докато се появи OPTICAL 1 или 
OPTICAL 2 

Преди да направите тази връзка, изключете всички останали 
устройства. 
���� Връзка за аналогов саунд (VCR и др.) 
Избиране на функция AUX: 
� от главното устройство: натиснете няколко пъти бутон FUNCTION, 
докато се появи AUX. 
�  от дистанционното управление: натиснете няколко пъти бутон AUX, 
докато се появи AUX 

 
VCR, VDV-рекордер и др. 

 
 Дигитален тунер и др.    дигитално оборудване, като            

                                         например DM-плейър 
  

 



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
���� Поставяне на батериите Съвети относно употребата: 
1. Отворете капака на гнездото за батерии. � батериите се сменят, когато дистанционното 

управление вече не работи достатъчно добре или се 
ограничи периметърът му на действие. 

2. Поставете доставените заедно с уреда батерии, като обърнете 
внимание на полярността, отбелязана върху гнездото.  

Купете 2 „АА” батерии (UM/SUM-3, R6, HP-7 или подобни) 
� С мека кърпа редовно почиствайте сензора на  

Когато поставяте или изваждате батериите, винаги притискайте 
клемите. 

дистанционното управление и чувствителния елемент на 
устройството.  

3. Затворете капака � Ако чувствителният елемент на устройството е изложен 
 на силна светлина е възможно тя да попречи на работата  

 

му. Ако подобен проблем се появи, променете 
осветлението или преместете уреда. 
� Пазете дистанционното управление от влага, високи 
температури, удари и вибрации. 

Обърнете внимание на следното:  
� всички стари батерии едновременно се сменят с нови; 
� не използвайте едновременно стари и нови батерии; 
� ако дълго време няма да ползвате уреда, извадете батериите. По 
този начин ще предотвратите евентуални щети, причинени от изтичане 
на електролита.  

���� Тест на дистанционното управление 
След инсталиране на уреда (виж стр. 11 до 19) 
проверете, дали дистанционното управление работи.  
Насочете го директно към чувствителния елемент на 
апарата.  

Внимание: Дистанционното управление може да се използва в 
посочения по-долу диапазон: 

� Не ползвайте многократни батерии (никелово-кадмиеви батерии и 
др.); 
� неправилно поставените батерии може да повредят уреда; 
� батериите (опакована или вече поставена батерия) да не се излагат 
да слънчеви лъчи, огън и др. 
 

Натиснете ON/STAND-BY. Системата включва ли се? 
Сега може да ползвате уреда. 

 

Изваждане на батериите 
Отворете капака на гнездото за батерии и ги натиснете нагоре, за да ги 
извадите. 

 



ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИОННОТО МЕНЮ 
 1. Включете телевизора. 

 

2. Настройте телевизора на правилното въвеждане, 
напр. „АV1”, „VIDEO’ и др. 
3. Включете уреда, като натиснете ON/STAND-BY.  
� появява се стартов екран на SHARP 
Съвет:  
Стартовият екран се появява, ако 
и S-Video-кабелът и SCART-
кабелът са свързани към 
телевизора. Ако е свързан само 
кабел S-Video, екранът ще остане 
черен. За стартиране на режим S-
Video използвайте кабел Video-Out 
или Scart.  

 

4. Натиснете бутони SHIFT и SET 
UP. 

 
5. За да изберете меню, натиснете бутон ���� или ���� 
� относно меню Set-up виж стр. 22-27 
6. натиснете бутони  или , за да промените 
настройката, а след това натиснете ENTER. 
7. След завършване на 
настройката изберете EXIT SET 
UP, след това натиснете бутон 
ENTER, за да се върнете към 
главната страница. 

 

 Съвети: 
� настройките се запаметяват, дори и ако уредът е в 
режим Stand-By. 
� чрез функцията за запаметяване съхранените 
настройки остават за няколко часа дори и при спиране на 
тока или ако извадите щепсела от контакта. 
� конфигурацията на системата може да се направи в 
режим на възпроизвеждане. 

 



 
Меню Setup Избираеми параметри (* показва липсваща настройка) Описание 
Системни настройки 

 

TV-SYSTEM NTSC 
PAL* 
AUTO 

Изберете правилната цветна система 
(телевизионен стандарт) 
(за повече подробности виж стр. 26) 

VIDEO S-VIDEO 
SCART* 
CMP.P-SCAN ON 
COMP.P-SCAN OFF 

Изберете режим “S-VIDEO или SCART 
или COMP.P-SCAN PN или COMP.P-
SCAN OFF, когато свързвате 
устройството към телевизора (за повече 
подробности виж стр. 18) 
Може да изберете и чрез 
дистанционното управление, бутон 
VIDEO MODUS.  

TV-FORMAT 4:3 PS* 
4:3 LB 
16:9 

Режимът за екрана се задава в 
зависимост от вида на свързания 
телевизор (за повече подробности виж 
стр. 26). 

PIN-NR ----- Промяна на парола (за повече 
подробности виж стр. 27) 

SCHUTZSTUFE 
(защитно ниво) 

1. KINDERSICHER 
2. G 
3. PG 
4. PG13 
5. PG-R 
6. R 
7. NC-17 
8. ERWACHS.* 

Определяне на защита за деца за DVD 
(за повече подробности виж стр. 27). 
Определяне на парола от четири знака. 
Фабричната настройка е 0000. 

WERKSEINST. 
(фабрични 
настройки) 

WIEDERHERST 
(възстановяване) 

По този начин всички настройки 
възстановяват параметрите си, 
зададени от производителя, изключение 
прави само PARENTAL. 

Езикови настройки 

 

OSD-SPRACHE ENGLISCH* 
FRANZÖSISCH 
SPANISCH 
CHINESISCH 
DEUTSCH 
ITALIENISCH 
PORTUGIESISCH 
HOLLÄNDISCH 

За конфигурационното меню или за 
контролния екран за възпроизвеждане 
изберете език за дисплея (OSD). 
Пример: за да изберете немски език, от 
менюто натиснете върху  „DEUTSCH”. 
След това натиснете ENTER и екранът 
ще се появи на немски език. 

 
 

 
 
Меню Setup Избираеми параметри (* показва липсваща настройка) Описание 



Езикови настройки 

 

AUDIO ENGLISCH* 
FRANZÖSISCH 
SPANISCH 
CHINESISCH 
DEUTSCH 
ITALIENISCH 

Изберете език, който да се 
възпроизвежда от тонколоните.  

UNTERTITEL 
субтитри 

ENGLISCH* 
FRANZÖSISCH 
SPANISCH 
CHINESISCH 
DEUTSCH 
ITALIENISCH 
AUS 

Изберете субтитрите, които да се 
появяват на телевизионния екран. 
 

MENÜ ENGLISCH* 
FRANZÖSISCH 
SPANISCH 
CHINESISCH 
DEUTSCH 
ITALIENISCH 

Изберете език от меню Disk. 

DivX [R] 
VOD 

REGISTRATION 
CODE 

SHARP предлага DivX регистрационен 
код, който дава възможност за вземане 
на видеозаписи под наем или за 
закупуване през DivX Service. Повече 
информация ще намерите на адрес: 
www.divx.com/vod  

Аудио настройки 

 

Audioausgang 
Аудио изход 

SP DIF/AUS 
SP DIF/RAW 
SP DIF/PCM* 

Полезен е, ако се ползва HDMI кабел. 
При възпроизвеждане на записан с 
Dolby Digital  или DTS диск съответните 
дигитални сигнали се извежда през 
HDMI-контакт за извеждане. 
� РСМ: За да се избегнат шумовете или 
изключване на звука, изберете тази 
настройка, ако оборудваният с 
технологията HDMI телевизор не 
поддържа Dolby Digital или DTS. 
� RWA: Изберете тази настройка, ако 
оборудваният с технологията HDMI 
телевизор поддържа Dolby Digital или 
DTS.   

 



 
Меню Setup Избираеми параметри (* показва липсваща настройка) Описание 
Настройки на 
картината 

 

ЯРКОСТ 

 

За настройване на яркостта на 
телевизионния екран. 

КОНТРАСТ  

 

За настройване на контраста на 
телевизионния екран. 

 НЮАНС  

 

За настройване на цвета на 
телевизионния екран. 

 



 
Меню Setup Избираеми параметри (* показва липсваща настройка) Описание 
  ЦВЯТ 

 

За настройка на наситеността на цвета 
върху телевизионния екран 

  HDMI-
извеждане 

480Р/576Р 
720Р* 
1080 І 

HDMI-резолюция 

Дигитални настройки 

 

DYNAMIK 

 

Dynamic Range Control може да се 
превключва от OFF на FULL. 
FULL: Dynamic Range Control е настроен 
на максимум. 
OFF: Dynamic Range Control е изключен 

МЕНЮ КРАЮ 

 

  Тази настройка е допълнение. 

 



 
���� Настройване на формат на представяне  Вижте стр. 21-25 „Промяна на конфигурационното меню” 

и следвайте стъпките, посочени за изпълнение на 
промяната. 

4:3PS При формат на изображението (16:9) 
лявото и дясното поле са отрязани (pan 
scan), за да покажат изображение с 
действителни размери 4:3.  
Картина без pan scan се чете във формат 
4:3 letter box. 
Диск 4:3 се чете като 4:3 

 

Вид на DVD диска Настройка на устройството 
NTSC NTSC 
PAL PAL 

 

4:3LB При формат на изображението (16:9) горе 
и се появяват черни ленти и Вие имате 
възможност да се насладите на картини в 
пълен размер (16:9) върху телевизор с 
формат 4:3.  
Диск 4:3 се чете като 4:3 

 

���� Настройка на езици 

Индикация Настройка 
OSD-език Има възможност за избиране на език 

на представяне на 
конфигурационните менюта, 
съобщенията и др. 

 
AUDIO Може да определите език за Audio. 

Едновременно с това може да се 
определи език за диалога и 
повествованието. 

 
UNTERTITEL 
субтитри 

Възможност за избор на език на 
субтитри. Субтитрите се появяват в 
избрания език. 

 
MENÜ Избор на език за менютата на диска. 

Те се появяват в избрания език. 

 
 

16:9 При диск с формат на картината (16:9) се 
появява изображение (16:9).  

 
 � При изображения 4:3 форматът зависи от настройката на 

свързания телевизор 
� При възпроизвеждане на картина във формат (16:9) върху 
телевизор 4:3 се появява сплесната вертикално картина 

Съвет: 
При четене на диск във формат Video fix екранът не се променя дори и в 
случаите, когато се променя форматът на картината. 
 

���� Настройване на телевизионна система 

Индикация Настройка 
NTSC Изберете този режим за телевизор с NTSC 
PAL Изберете този режим за телевизор с PAL 
AUTO Изберете този режим за мулти телевизионна система 
Съвет: 
За да получите оптимална настройка на картината при 
възпроизвеждане от DVD, проверете, дали настройката на телевизора 
е същата като на системата Disc-Video. 

  
 



ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИОННОТО МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

���� Настройване на нивото на достъп ���� Определяне на парола 
1. Изберете SYSTEM-EINST (системни настройки) виж стъпки от 1 
до 6 на стр. 21. 

В конфигурационно меню „SYST-EINST” изберете „PIN-
NR и  

2. Преди опция „Schutzstufe” (ниво на защита) проверете, дали 
паролата е одобрена . Степента на „Ниво на защита” не може да 
се определи, ако паролата е блокирана .   
3. След „Schutzstufe” и стъпки от 1 до 6 от стр. 21 изберете нивото 
и потвърдете с ENTER. 
4. След въвеждане на Rating-Level  въведете PIN-NR., за да 
блокирате бутона за паролата. 
5. Въведете парола от 4 знака и за целта ползвайте бутони Direct-
Search, а след това натиснете ENTER. 

 
 
1. Ако за първи път определяте парола, въведете 
паролата от заводската настройка „0000”.  ще се 
отключи.  
2. Въведете Вашата нова парола (максимум 4 позиции),  

* Първоначално въведете „0000”. Това е паролата от заводската 
настройка 

като за целта ползвате бутоните Direct Search, след това 
натиснете ENTER, за да се върнете назад.  се 
освобождава. 

Индикация Настройка  3. Отново въведете новата парола и натиснете ENTER, 
за да се върнете назад.  се освобождава. 

1KINDERSICHER Тук може да се възпроизвежда само DVD-
софтуер, определен за деца.  

4. За задаване на нова парола повторете стъпки 2-3 

2G до 7 NC-17 Тук може да се възпроизвежда само DVD-
софтуер, определен за деца и за общо ползване. 

5. Завършете конфигурацията. 

8 ERWACHS. Може да се възпроизвеждат DVD за всяка възраст 
(възрастни/общо/деца). 

 

* Ниво 8: степента на адекватност е най-ограничена. Степен 1: 
подходящ за всички. 

Съвет: 

Колкото по-малко е числото на степента, толкова по-голяма е степента 
на ограниченост. 

Ако сте забравили паролата, изтрийте актуалната 
парола, като въведете „0000”, и ползвайте бутони 
DIRECТ SEARCH 

Съвет: 
При възпроизвеждане от диск, защитен за деца, може да се получи 
така, че върху екрана да се появи съобщение за въвеждане на парола, 
което навежда по-ясно на мисълта, че определени сцени ще бъдат 
ограничени. В този случай въведете паролата, за да направите 
временна промяна в степента на защита за деца.  

 

 



ОСНОВНИ ОПЦИИ 

 

���� Автоматично намаляване на силата на звука 
� Ако силата на звука е настроена на степен 34 или повече и 
изключите и отново включите устройството, силата на 
стартовия звук ще е на 20 и ще се намали под първоначално 
настроената степен; 
� Ако изключите устройството при сила на звука под 34 и после 
отново го включите, тя ще остане непроменена. 
 
 ���� Регулиране силата на звука 
Управление от основното устройство: 
Ако завъртите бутон VOLUME по посока на часовниковата 
стрелка, ще увеличите силата на звука. Завъртане в посока, 
обратна на часовниковата стрелка намалява силата на звука.   

 Управление от дистанционното управление: 
���� Включване на устройството С помощта на бутон VOLUME (+ или -) силата на звука се 

увеличава или намалява.  
За да включите устройството, натиснете ON/STAND-BY. 

 
След употреба: 
Натиснете бутон ON/STAND-BY, за да преминете в режим Stand-by. 

 
���� Настройване на Subwoofer 

���� Осветяване на светлинната индикация Subwoofer Level може да се синхронизира. 
Натиснете MEMORY/DIMMER за повече от две секунди, за да 
регулирате яркостта на екрана, както и степента на сила на звука.   

За увеличаване на нивото натиснете и 
задръжте бутон SHIFT и натиснете 
бутон SUBWOOFER LEVEL +  

 

За намаляване на нивото натиснете и 
задръжте бутон SHIFT и натиснете 
бутон SUBWOOFER LEVEL -. 

 Съвети: 
 

���� Функция за автоматично превключване на Stand-by � Ако звукът на Subwoofer е изкривен, намалете 
Subwoofer Level 

Ако в продължение на 15 минути няма активност в режим Stopp на 
Disc/USB, устройството преминава в режим Standby. 

� Ако се промени Subwoofer level, това води до промяна и 
на Output Lеvel на SUBWOOFER PRE OUT. 

  ���� Действие 
 При основното устройство натиснете бутон FUNCTION, така 

актуалната функция ще се промени в друг режим. Натиснете 
няколко пъти бутон FUNCTION, за да изберете функция. 

 

 
 Съвет: Чрез функцията за защита на паметта запаметената 

функция се запазва няколко часа, дори и ако електричеството 
спре или изтеглите AC мрежов кабел.  

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА (само през дистанционното управление) 

Изключва се и дисплея става по-светъл 

 

Изключва се и дисплеят потъмнява 



 

5. Натиснете бутон  или , за да настроите часа. 
След това натиснете MEMORY/DIMMER. 

 
Натиснете веднъж бутон  или  , за да настроите 
часовника с един час напред. Задръжте бутона натиснат, 
за да увеличите часовете. 
6. Натиснете бутон  или , за да настроите 
минутите. След това натиснете MEMORY/DIMMER. 

В този пример часовникът се настройва при дисплей 24 часа (0:00). 
 

1. Натиснете ON/STAND-BY, за са включите устройството. Натиснете веднъж бутон  или , за да увеличите часа 
с 1 час напред. За да промените времето с интервали от 
5 минути, задръжте бутона натиснат. 

2. Натиснете бутон CLOCK/TIMER.  
За да потвърдите точно време: 
[ако устройството е в режим Stand-by] 
Натиснете бутон CLOCK/TIMER. 
Точното време се появява за около 10 секунди. 
[ако устройството е изключено] 
Натиснете бутон CLOCK/TIMER. В рамките на 10 секунди 
натиснете бутон  или , за да се появи времето. 
Точното време се появява за около 10 секунди. 
Съвет: появява се “CLOCK” или светва точният час, за да се 
види времето. Това става дори и след спиране на тока или 
изваждане на кабела и последващо захранване с АС-
електричество. Ако настройката е неправилна, направете 
следното:  
Сверяване на часовника: 
От точка „Настройване на часовника” започнете със стъпка 1. 
Ако в стъпка 3 не се появи 4CLOCK”, то стъпка 4 (настройване 
на 12 или 24 часов формат на представяне) ще бъде 
прескочена. 
 
Смяна на формата на представяне от 24 на 12-часов и 
обратно: 

1. Изтрийте цялото програмирано съдържание. [повече 
информация виж в точка „Фабрични настройки”, 
„Изтриване на паметта”, стр. 63]. 

2. Изпълнете стъпките от точка „Настройване на 
часовника” 

 

3. В рамките на 10 секунди натиснете  или , за да изберете 
“CLOCK”, и натиснете бутон MEMORY/DIMMER.   

 
4. Натиснете  или , а после изберете формат 24 или 12 часа. 
Накрая натиснете бутон MEMORY/DIMMER. 

 

Появява се формат на представяне 24 часа 
(0:00 – 23:59) 
Появява се формат на представяне 12 часа 
(АМ 12:00 – РМ 11:59) 
Появява се формат на представяне 12 часа 
(АМ 0:00 – РМ 11:59) 

 



НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА SURROUND-SOUNDS (ОБЕМЕН ЗВУК) 
���� Предварително настроен режим Surround с изображение на 
звука 

 

 

 

 
Езикът на повествованието идва 
от централната тонколона; 
можете да чуете виковете на 
възклицание и да усетите 
настроението в театъра при 
саунд 5.1ch. 
За спортни събития, като напр. 
баскетбол или футбол 

 
 

 

Наслаждавате се на нормален стерео звук 

 
 

 

 
 
Думите се чуват лесно и силният 
шум се контролира; дори и при 
малка сила на звука може да се 
насладите на широк саунд от 5.1 
ch. 
Подходящ за филмова музика 
при малка сила на звука.  

 
 

 

Наслаждавате се на широк саунд от 5.1 ch, 
както и от усъвършенстван бас саунд. 
Подходящ за филми и др. 

 
Благодарение на добре настроения бас 
саунд можете да чуете басите, например 
при повествование (също и при намалена 
сила на звука). 
За новини и др. 

 

 

 

 
Бас честотите се подчертават. 
Може да избирате степен на 
басите. 

 
Подчертават се Treble честотите. 
Може да избирате степен на 
Treble. 

 

 

 
 
Усъвършенстваният бас саунд при 2.1ch 
дава ясен и широк саунд. 
За музика и др. 

 

 

Съвети: 
� нивата на саунд при Subwoofer за предварително 
настроени саунд режими са настроени на 
препоръчителното ниво; 
� имате възможност да нагодите ниво на саунд за 
Subwoofer за всеки предварително зададен режим на 
саунда (виж ср. 28). Връщането към настройките от 
първоначалното състояние става чрез нулиране (виж стр. 
63). 
 

���� Предварително настроен режим саунд ���� Режим Dolby Virtual Speaker (DVS) Sound 
Изберете един от предварително зададените 8 режима, настроени за Dolby Virtual Speaker (DVS) генерира виртуален сараунд, 



гарантиране на оптимално ниво на качество на саунда. 
Изберете саунд режим, като натиснете бутон SHIFT и SOUND 
MODE. 

 

съвместим с 5.1ch саунд, който се получава от 2.1ch 
тонколона.  
Ако DVS е настроен за 2-канални стерео сигнали на „ON”, 
Dolby Pro Logic  (виж стр. 32) генерира виртуални саунд 
ефекти чрез сигнали, конвертирани в 5.1ch. 
Натиснете DVS. 
Индикацията за тонколона Dolby Virtual светва и 
преминава в режим DVS WIDE. Отново натиснете бутон 
DVS и преминете в режим DVS REFERENCE. 
Отново натиснете бутон DVS, за да отидете в “DVS OFF” 

 
���� Настройка на басите Указания: 
1. Едновременно натиснете бутони SHIFT и SOUND MODE и изберете 
“BASS”. 
2. В рамките на 10 секунди натиснете VOLUME (+ или -) и настройте 
басите. 

� Стандартната настройка за DVS е “WIDE”; 
� ако режим DVS е настроен на “WIDE” или 
“REFERENCE”, предварително настроеният режим саунд 
и Audsitry (SOUND SPACE, MONO TO STEREO) ще бъде 
завършен. (Режими NATURAL BASS и INTELLIGENT 
VOLUME обаче не).  
� Моно сигналите не правят сараунд ефекти; 
� Ако сигналът на въвеждане Dual Mono и DVS е 
настроен на ‘WIDE” или “REFERENСE”, саундът няма да 
бъде въведен правилно; 
� Ако устройството се включва за първи път, в режим 
BASS с натискане на бутон SOUND MODE за DVS  
автоматично ще се включи OFF. След това, ако се 
избере отново режим BASS, DVS-настройката ще се 
адаптира към настройката на актуалния потребител. 
� ако се свържат слушалки, ще се изтрие направената 
преди това от потребителя настройка DVS или 
BASS/TREBLE. DVS-настройката няма да се възстанови 
след изключване на слушалките.  

 
 
���� Настройка Treble 
1. Едновременно натиснете бутони SHIFT и SOUND MODE и изберете 
“TREBLE”. 
2. В рамките на 10 секунди натиснете VOLUME (+ или -) и настройте 
Treble. 

 

 



 
ON Тонколоната Dolby Virtual генерира подобни на няколко канала 

сануд ефекти. 
В сравнение с режим кино нивото на басите е леко редуцирано. 
Индикацията Dolby Pro Logic  светва и в случаите, когато се 
регистрират 2ch сигнали. 
 

 

���� Режим Audistry Sound 
 
Насладете се на многообразие от саунд при всяка 
определена комбинация от 4 режима. 
Натиснете едновременно бутон SHIFT и желания режим. 
Натиснете още веднъж, за да завършите 
 

 
OFF Тонколоната Dolby Virtual е деактивирана.  
 

 

 

 



 
SOUND SPACE 

(разширяване на звука) 
 
Четирите тонколони 
генерират обемен стерео 
звук. 

 
 
(Индикатор SOUND SPACE светва) 

Съвети: 
� ако всеки режим Audistry се премества на „ON”, 
настройката на предварително зададения саунд режим 
ще приключи; 
� Ако режим SOUND SPACE MONO или TO SETEREO се 
премести на “ON”, DVS-настройката също ще бъде 
приключена (това няма да стане обаче, ако режим 
NATURAL BASS ИЛИ INTELLIGENТ VOLUME се постави 
на „ON”. 

  
NATURAL BASS 

(разширяване на баси) 
 
Ниската честота на 
системата разпознава 
оптималния бас саунд 

 
 
(Индикатор NATURAL BASS светва) 

   
INTELLIGENT VOLUME 

(ограничител на 
максимални стойности) 

 
Разпознава се подходящата 
сила на звука, която не 
уврежда слуха; силата на 
звука намалява при по-
силните тонове и се 
увеличава при по-тихите. 

 
 
(Индикатор INTELLIGENT VOLUME 
светва) 

 

   
MONO TO STEREO 

(Mono  Stereo конверсия) 
 

Насладете се на източници 
на моно саунд със стерео 
ефект. 

 
 
(Индикатор IMONO TO STEREO светва) 

 

 



Възпроизвеждане на DVD 
Включете телевизора и го настройте на ‘VIDEO 1”, “VIEDO 2”. 
 

 

���� Възпроизвеждане  
 
1. За да включите устройството, натиснете ON/STAND-
BY. 
2. Върху телевизионния екран се появява SHARP. 
3. Натиснете бутон DVD/CD от дистанционното 
управление. 
4. Поставете диск с етикета нагоре 
� Преди възпроизвеждане дискът трябва да е изцяло 
поставен в гнездото. Ако се появи надпис „NO DISC”, тъй 
като дискът не е бил поставен правилно, изключете 
захранването и после пак го включете. 

 
� 8 см. дискове може да се четат без адаптер; 
� заради структурата на информацията в диска четенето 
на MP3/WMA диск може да продължи по-дълго от 
нормален диск (обикновено между 20 и 90 секунди). 
5. При някои дискове възпроизвеждането започва 
автоматично. Ако това не стане, натиснете бутон  
(DVD/CD ). 

 
Ако върху телевизионния екран се появи меню: 
От DVD: 
� с курсора (  или ) направете избор и натиснете 
ENTER 
 за да се върнете към предишния дисплей, натиснете 
бутон RETURN .  

 



Възпроизвеждане на DVD (продължение) 
� възпроизвеждането започва от писта 1.  
� след възпроизвеждане на последната писта уредът автоматично 
спира 

���� Различни функции 

Изваждане на диска: 

 

Функция Главно 
устройство 

Дистанционно 
управление 

Функция 

Възпроизвеж
дане 

 

 
 

Натиснете в режим 
Stopp 

Stopp 

 

 
Натиснете в режим 
на възпроизвеж-
дане 

Pause 

 
 

 
Натиснете в режим 
на 
възпроизвеждане. 
Натиснете бутон 

, за да 
продължите от 
мястото, където 
сте спрели. 

Писта 
напред/ 
писта назад 

 

 

Натиснете в режим 
на 
възпроизвеждане 
или в режим Stopp: 
Ако натиснете 
бутона в режим 
Stopp, то 
натиснете бутон 

, за да 
започнете от 
желаната писта. 

Бързо 
превъртане 
напред/назад 

 

 

Натиснете в режим 
на 
възпроизвеждане и 
задръжте. При 
пускане започва 
нормално 
възпроизвеждане. 

 

В режим Stopp натиснете бутон . 

Внимание: 
� Не възпроизвеждайте дискове със специфични форми (сърце или 
осмоъгълни дискове). Те може да причинят повреди. 
� не натискайте диска, докато се движи. 
� ако по време на възпроизвеждане токът спре, изчакайте 
възстановяване на захранването. 
� ако по време на възпроизвеждане на диск се получат интерференции 
с телевизор или радио, отстранете уреда от източника на 
интерференции. 
 
���� Автоматично включване на мрежата 
Ако в режим на готовност натиснете един от тези бутони, устройството 
се включва. 
� Бутон FUNKTION (от главното устройство): устройството се включва 
и се активира последно избраната функция. 
(DVD/CD/USB/TUNER/OPTICAL 1/OPTICAL2/AUX IN/ SCART). 
� Бутон (от главното устройство): устройството се включва и 
стартира възпроизвеждането от последната избрана функция DVD/CD 
или USB. 
� Бутон DVD/CD (от дистанционното управление): Устройството се 
включва и активира функция VDV/CD. 
� Бутон USB (от дистанционното управление): устройството се включва 
и активира функция USB 
� Бутон AUX (от дистанционното управление): устройството се включва 
и активира последната избрана функция (OPTICAL1 /OPTICAL 2/AUX 
IN/SCART) 

� Бутон TUNER (от дистанционното управление): устройството се 
включва и активира функция TUNER 
� Бутон USB  (от дистанционното управление): устройството се 
включва и активира възпроизвеждане с функция USB 
� Бутон  (от дистанционното управление): устройството се включва 
и активира възпроизвеждане с функция DVD/CD 

Съвети относно CD или МР3/WMA диск: 
� ако по време на бързо превъртане напред е 
възпроизведена последната писта, възпроизвеждането 
спира. Ако по време на бързо превъртане назад стигнете 
до първата писта, устройството превключва отново в 
режим на възпроизвеждане. 
� записваеми дискове, дискове Multi-Sessons с 
неприключено записване не може да се възпроизвеждат. 
 



 

Спиране на възпроизвеждането 
Натиснете бутон  (DVD/CD ). 
За да продължите възпроизвеждането от същото място, натиснете 
бутон  (DVD/CD ). 
Спиране на възпроизвеждането 
DVD: 
Натиснете два пъти бутон .  
Audio CD/MP3/WMA/JPEG/DivX: 
Натиснете бутон . 
CD:                       обща индикация 

 
 
 
Внимание: 
� ако работи дълго време, устройството загрява. Това не означава, че 
е повредено; 
� при възпроизвеждане на надраскан диск, на друг регионален номер, 
или ако дискът не е четим или е ограничен по някакъв начин (*1), върху 
екрана се появява съобщение за грешка и възпроизвеждане няма; 
 
(*1) някои DVD са забранени за определени възрастови групи. 
 
Съвети: 
� върху някои дискове може да се запаметят стоп-места. При този вид 
дискове възпроизвеждането спира на това място.  
� по време на определена функция може да се появи “INVALID KEY”, 
което означава, че дискът не може да изпълни зададената функция.  

���� Продължаване на възпроизвеждането след 
спиране  
Възпроизвеждането може да продължи от мястото, на 
което е било спряно. 
1. По време на възпроизвеждане натиснете бутон .  
Системата запаметява мястото на спиране. 

 
2. За да продължите възпроизвеждането, натиснете 
бутон  (DVD/CD ). 
 
Изтриване продължаването на възпроизвеждането: 
Натиснете два пъти бутон . 
 
Съвети: 
� някои дискове не разполагат с функция за 
продължаване на възпроизвеждането от мястото на 
спиране. 
� възпроизвеждането на диска може да продължи малко 
преди точката на спиране. 
 
���� Функции в режим DVD 
Долните примери показват функции по време на 
възпроизвеждане на DVD. 
Функция Телевизионен 

екран 
Индикация 
върху уреда 

Устройството е 
включено без диск  

 

Информацията от 
диска се 
възпроизвежда 

  

Спиране за първи 
път   

Спиране за втори 
път 

  

Възпроизвеждане 
 

 

Пауза 
  

 

 



 
ОСНОВНИ ОПЦИИ ���� Бързо търсене напред/назад 

 

 

Можете да намерите определено място по време на 
възпроизвеждане. 
1. По време на възпроизвеждане на диск натиснете и 
задръжте бутон  или .  

 
 
За диск натиснете бутон , ако искате да преминете 
напред, респ. бутон  за връщане назад. 
 
2. Натиснете бутон , за да се върнете към 
нормално възпроизвеждане. 

 Съвети: 
���� Търсене началото на глава или писта (прескачане) 

 
� за някои дискове функцията търсене не се предлага; 
� при някои DVD функцията търсене не работи между 
заглавията; 
� върху аудио CD функцията търсене не може да се 
използва между пистите; 
� по време на търсене от DVD звукът се изключва и 
субтитрите се появяват при търсене със скорост х 2; 
� при търсене по време на възпроизвеждане на DVD е 
възможно картини или сцени от диска да не може да 
бъдат търсени с функцията бързо търсене напред/назад.  
� търсенето не може да се ползва за JPEG формат; 
� по време на търсене от Audio CD, MP3, WMA диск 
звукът се чува само при скорост х 2 

С няколко лесни стъпки можете да преминете от една писта към друга. 
По време на възпроизвеждане от диск натиснете бутон  или . 
� натиснете бутон , за да отидете към следващата глава (писта). 
� натиснете бутон , за да се върнете към предната глава (писта). 
Съвети: 
� някои дискове не показват главата (пистата) на дисплея и функцията 
прескачане не се предлага; 
� при DVD функцията прескачане не работи между отделните заглавия. 

 



 
���� Стартиране на възпроизвеждането от определено място 
(директно възпроизвеждане)  

Възпроизвеждане чрез задаване на времето за 
възпроизвеждане (търсене по време) 

Избор и възпроизвеждане на определена глава: Посочвайки времето за възпроизвеждане Вие може да 
стартирате възпроизвеждане от определено място 

1. Ако дискът е спрян или възпроизвежда, натиснете бутон DIRECT.  
Телевизионен екран 

 

1. Натиснете бутон DIRECT 
Стартиране           въведете търсената продължителност 

 
 

2. Изберете заглавието или главата, като натиснете бутон  или , и 
въведете номера на заглавието или пистата, като натиснете бутон 
Direct Search. 

2. Натиснете бутон , за да влезете в колоната за 
въвеждане на време. 
То е нулирано до стойност „00:00:00”. 

Пример: 
За да изберете глава 1: натиснете „1”. 
За да изберете глава 12: натиснете „1” и „2”. 
За да изберете глава 2: натиснете „2 и „2”. 

3. С бутон Direct Search въведете време за 
възпроизвеждане и натиснете ENTER. 

 
3. Потвърдете с ENTER. 
 � за въвеждане на 1 час и 23 минути и 40 секунди 

въведете „01:23:49”. 
� ако сте въвели неправилна стойност, натиснете бутон  
или , за да зададете правилното време  

Съвети: 
� за някои дискове функцията директно възпроизвеждане е 
невъзможна; 
� възможно е някои DVD дискове да не показват номера на главата. 
При DVD дисковете с търсено място се оперира само в рамките на 
текущото заглавие, но не и на друго.  

Съвети: 
� някои дискове не са в състояние да възпроизвеждат от 
зададено място; 
� някои дискове не могат да изпълняват функцията 
търсене; 

 



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО 
  

 

���� Възпроизвеждане със забавено движение  
При възпроизвеждане имате възможност на 
намалите скоростта. 
 
1. По време на възпроизвеждане натиснете няколко 
пъти бутон SLOW , за да изберете скорост. 
Скоростта се променя по следния начин: 
 

 
 
2. Натиснете бутон , за да се върнете към 
стандартното възпроизвеждане. 

 Съвети: 
���� Спиране на картина/търсене на картина напред  � при някои дискове с филми тази функция е 

деактивирана; 
Имате възможност да спрете картината по време на възпроизвеждане. � по време на тази функция звукът е заглушен; 
1. По време на възпроизвеждане натиснете 
бутон STILL   

Телевизионен екран 

 

 

2. С всяко натискане на бутон STILL  в режим Stopр преминавате 
към следващото изображение. 

 

3. Натиснете бутон , за да се върнете към 
стандартното възпроизвеждане. 

 

  
Съвет:  
Докато картината е спряна, звукът също се заглушава.  

 



 
���� Промяна на ъгъла  ���� Повтаряне на съдържанието между две посочени 

точки (повторение А-В)  
Имате възможност да променяте ъгъла на възпроизвеждане от DVD за 
сцена, запаметена под няколко ъгъла. 

 Възможно е повторение на определено място чрез 
фиксирането му по време на възпроизвеждане.  

  
Ако в горния ляв ъгъл на телевизионния екран се появи , 
натиснете няколко пъти бутон ANGLE, за да изберете номера на 
търсения ъгъл.  

1. По време на възпроизвеждане от диска 
едновременно натиснете SHIFT и бутон  

Съвети: Телевизионен екран    индикатор върху устройството 

 
Тук се запаметява изходна точка (А) 

� номерът на ъгъла няма да се покаже, ако не е запаметен върху 
диска; 
� виж ръководството на диска, тъй като функциите може да варират в 
зависимост от него; 

2. Отново едновременно натиснете SHIFT и бутон 
, за да стигнете до точка (В) 

 
Телевизионен екран    индикатор върху устройството 

 
Тук започва възпроизвеждане А-В от изходна точка (А) 
до крайна точка (В). 

  
���� Промяна на мащаба на кадри (Zoom)  3. Натиснете едновременно SHIFT и бутон , за да 

се върнете към нормално възпроизвеждане. 
По време на възпроизвеждане имате възможност да намалявате или 
увеличавате мащаба на кадрите. 

Съвети:  
� някои дискове не предлагат функцията повторение А-В 
� при DVD повторение А-В е възможно само в рамките на 
една глава; 
� някои сцени от DVD не разрешават повторение А-В;  
���� Избор на език за субтитри или Audio от меню Disk 

 

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутон ZOOM 
С всяко натискане на бутон ZOOM този процес протича по следния 
начин: 

 
2. За да промените вида и да видите 
определена част от изображението, 
натиснете няколко пъти бутон  или 

.  
 

Възможно е от DVD да изберете език на субтитрите или 
Audio, както и [Dolby Digital (5.1ch) или Dolby Digital (2ch)], 
ако този има меню диск.  
1. В режим Stopp или възпроизвеждане натиснете 
бутон TOP MENU/MENU, за да видите меню диск. 

Връщане към нормален изглед: 
� ако кадрите са увеличени, е възможно да бъдат представени с малки 
деформации; 
� субтитрите не може да се увеличават 
� повече подробности относно функцията JPEG ZOOM  ще намерите 
на стр. 47 
 

2. Натиснете бутон  или , за да промените 
настройката, след което натиснете ENTER. 
Съвет: 
Тук посоченият начин на процедиране е стандартен. 
Действителният начин за ползване на меню диск зависи 
от самия диск. За повече подробности виж касетата на 
диска.   

���� Възпроизвеждане в посочена последователност (програмирано 
възпроизвеждане) 

3. В меню PROGRAM изберете “PLAY”, като натиснете 
или бутон  и от дистанционното управление 

натиснете бутон ENTER, за да започнете 



възпроизвеждането.  

 Промяна на програмата: 
Възможно е възпроизвеждане на пистите в специфична 
последователност. Програмират се до 16 записа. 

Повторете описаната по-долу процедура от стъпка 1 
нататък. 

1. В режим Stopp натиснете MEMORY/DIMMER. 
Върху CD и USB се появява екран PROGRAM както следва: 

 

За да изтриете програмиран режим на 
възпроизвеждане: 
В меню PROGRAM изберете “CLEAR”, като натиснете 

или бутон  и от дистанционното управление 
натиснете бутон ENTER, за да изтриете програмата за 
възпроизвеждане. 

2. С бутони DIRECT SEARCH въведете писта и номер на глава. 
Върху DVD се появява екран PROGRAM както следва: 

 

Съвети: 
� ако дискът е изхвърлен от устройството, 
програмираната последователност се изтрива; 
� ако натиснете ON/STAND-BY, за да влезете в режим на 
готовност или ако превключите от функция DVD/CD на 
друга функция, програмата автоматично ще се изтрие; 
� Ако по време на възпроизвеждане на програма 
натиснете бутон RANDOM, програмата автоматично се 
изтрива; 
� Чрез отстраняване на USB-паметта програмата 
автоматично се изтрива; 
� В меню „PROGRAM” изберете „CLEAR” и натиснете 
ENTER. Програмираната последователност се изтрива.  

Върху CD и USB се появява екран PROGRAM както следва: 

 

� За въвеждане на други номера на писти повторете описаните по-горе 
стъпки, като натиснете бутон DIRECT-SEARCH. След това натиснете 
ENTER. 
� Ако сте въвели неправилен номер, с повторно натискане на бутон 
DIRECT SEARCH може да въведете номер на заглавие/писта, преди да 
сте натиснали бутон ENTER; 
� Ако номерът на пистата е от 2 или повече цифри, напр. 12, натиснете 
само „1” и "2” с бутони DIRECT SEARCH. 
� Програмиране на папката не е възможно. 

 
 



 
���� Повтаряне (повторение) ���� Промяна на визуалната индикация върху 

телевизионния екран 
  

Възможно е да повторите глава (писта) или заглавие, които да 
определите по време на възпроизвеждане.  

Възможно е функциите да се покажат на телевизионния 
екран или да се скрият. По време на възпроизвеждане 
натиснете бутон ON SCREEN. (с всяко натискане тази 
визуална индикация се променя). 

1. За да повторите, по време на възпроизвеждане на диск натиснете 
бутон . 

 
 
 
 
 
Цялата глава 
 
 
 
Актуалната глава 
 
Актуалното заглавие 
 
Актуалното заглавие  

Телевизионен екран                     индикация върху устройството 

 
С всяко натискане на този бутон режимът за повтаряна се променя в 
следната последователност:  
Върху DVD режимът на повтаряне се променя както следва: 

 
Върху CD режимът на повтаряне се променя по следния начин: 

 
Върху MP3/WMA режимът на повтаряне се променя по следния начин: 

 

Повтори актуална писта 
Повтори актуален списък 
Повтори актуален диск 
Нормално възпроизвеждане 

���� Промяна на визуалната индикация на екрана на 
главното устройство  
По време на възпроизвеждане на диск натиснете 
бутон CLEAR/DISPLAY (С всяко натискане визуалната 
индикация се променя). 

2. За да се върнете към стандартно възпроизвеждане, натиснете 
няколко пъти бутон , за да изберете „NORMAL”.  

DVD  
Индикация CHAPTER             индикация TITLE 

 
Актуален номер на глава   актуален номер на заглавие 

Съвети:  
� След повторение натиснете бутон  В противен случай дискът ще се 
повтаря непрекъснато. 
� Определени дискове не предлагат тази функция. 

 



 
MP3/WMA: 
� Името на заглавието, артиста и албума не се появяват, ако не са 
записани на диска. 
� Индикацията за съдържанието може да се промени с натискане на 
бутон CLEAR/DISPLAY от дистанционното управление  

���� Промяна на езика на субтитрите  
Възможно е езикът на субтитрите да бъде променен или 
да се скрие по време на възпроизвеждане. 

Индикация за функция     индикация за заглавие 

 

По време на 
възпроизвеждане 
натиснете няколко пъти 
върху SUBTITLE, за да 
изберете език. 

 
 
 

 

Съвет: 

Ако на дисплея се появи надпис „UNKNOWN”, заглавието, артистът или 
албумът няма да се запишат.  

Съвети: 
� върху някои дискове езикът на субтитрите не може да 
се променя. 
� ако няма запаметени субтитри, се появява е „OFF”  

 

� промяната на езика на субтитрите в  желания от вас 
език изисква време; 
� някои DVD не могат да скриват субтитрите; 
 
���� Промяна на Audio-език (Audio-букса) 

 
По време на възпроизвеждане е възможна промяна в 
аудио-езика (Audio-букса). 

 
Езикът на субтитрите, избран за това възпроизвеждане, аудио и видът на 
телевизора се нулират всеки път, щом устройството превключи в режим 
Stand-by или ако се направи въвеждане. За да запазите Вашите индивидуални 
настройки, трябва да ги зададете в конфигурационното меню (стр. 21). 

По време на 
възпроизвеждане натиснете 
няколко пъти върху AUDIO, 
за да изберете аудио номер. 

 
 
 

 

 Възможно е да се избере език. 

 
 Съвети: 

� някои дискове не позволяват промяна на аудио езика 
� за аудио език и аудио система – виж ръководството на 
диска 

 



 
СЛУШАНЕ НА CD ИЛИ НА MP3/WMA-ДИСК  
Тази система може да възпроизвежда от стандартен CD, от CD-R/RW в 
CD-формат и от CD-R/RW с MP3 или WMA-файлове, но не може да 
прави записи върху тях. Възможно е някои Audio-CD-Rs/CD-RW да не 
са възпроизводими, в зависимост от състоянието на ползвания за диск 
или устройство. 

Представените по-долу функции за възпроизвеждане са 
същите, както функциите за възпроизвеждане от DVD. 

  
Възпроизвеждане от диск 
Търсене началото на глава писта (прескачане) 
Бързо търсене напред/назад 
Стартиране възпроизвеждането от избрано 
място (директно възпроизвеждане) 
Повтаряне съдържанието между две точки 
(повтаряне А-В) 
Програмирано възпроизвеждане 
Повтаряне (повторение) 
Промяна на визуалната индикация върху 
телевизионния екран 
Промяна на визуалната индикация на екрана 
върху главното устройство 

Стр. 
34-36 
37 
37 
 
38 
 
40 
41 
42 
 
42 
 
42-43 

МР3: 
МР3 представлява формат за компресиране. Това е съкращение за 
MPEG Audio Layer 3. 
MP3 представлява вид видеокод, който балгодарение на голямото 
намаляване големината на файла от първоначалния източник на 
звук извършва преработката с минимално влошаване качеството 
на звука. 
� Тази система поддържа MPEG 1 layer 3 и VBR-файлове. 
� по време на възпроизвеждане на VBR-файл броячът за време на 
дисплея може да се отличава от действителното време на 
възпроизвеждане; 
� поддържаните битове за МР3 файлове са 32 и 320 kpbs. 

WMA: 
WMA-файловете представляват аудио файлове Advances Systems 
Format, компресирани с Windows Media-Audio Codec. WMA е 
продукт, разработен от Microsoft като файл за аудио формат за 
Windows Media Player.  
� Индикация МР3 и WMA светва, ако в момента се чете МР3 или WMA. 
� Поддържаните битове за WMA файлове са 64 и 160 kpbs. 

 
 



 
РАЗШИРЕНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ CD ИЛИ МР3/WMA-ДИСК  
���� Случайно възпроизвеждане  

 
В режим Stopp ползвайте директно търсене от 
дистанционното управление, за да изберете писта 
 

 
Въведете номер на писта 

 

Пистите на дисковете може да се възпроизвеждат автоматично в 
произволна последователност.  
В режим на възпроизвеждане натиснете бутон SHIFT, а след това 
RANDOM.  
Всички писти ще се възпроизвеждат в произволна последователност  
Телевизионен екран 

 

Индикация върху устройството 

 

Изтриване на случайното възпроизвеждане:  
За да изтриете случайно възпроизвеждане, натиснете бутон SHIFT  и 
RANDOM, така че индикацията за случайно възпроизвеждане “R**” да 
изчезне. 

Съвети: 
� не е възможно да изберете по-голям номер на писта от този, 
който отговаря на общия брой писти върху диска; 
� по време на случайното възпроизвеждане не е възможно 
директно търсене; 
� за CD-R/RR, записани във формат МР3 и WMA, е възможно 
избиране на номер на писта, но не и на папка, ако се натисне 
върху директно търсене 
Съвети: 
� това устройство поддържа само MPEG-1 Audio Layer-3 и 
MPEG-2 Audio Layer-3 (честотата на четене е 32, 44.8, 48 kHz) 
� MPEG-2,5 Audio Layer-3 и МР1, МР2 не се поддържат; 
� понякога заради ползвания за изтеглянето им софтуер 
последователността на възпроизвеждане на МР3-файлове 
може да се промени 
� битовете за МР3 са 32 и 320 kbps и между 64 и 160 за WMA; 
� за МР3/WMA файлове моля ползвайте МР3 и WMA 
разширение. Файловете задължително трябва да имат такова 
разширение; 
� списъците за възпроизвеждане не се поддържат от това 
устройство; 
� това устройство поддържа само МР3 ID3-Tag version 1x; 
� времето за възпроизвеждане не може да се покаже съвсем 
точно, ако един от файловете има вариращи битове 
� защитените с авторски права EMS-файлове не може да се 
възпроизвеждат  

Съвети 
� някои дискове не предлагат тази функция; 
� по време на програмирано възпроизвеждане натиснете бутон 
RANDOM, така възпроизвеждането ще се превключи в режим на 
случайно възпроизвеждане и програмата ще се изтрие; 
� при случайното възпроизвеждане устройството избира и пуска 
пистите автоматично. (вие не можете да избирате последователността) 
� ако по време на случайно възпроизвеждане натиснете бутон  
или , можете да преминете към следващата писта, избрана на 
случаен принцип; 
� възпроизвеждането на случаен принцип продължава, докато 
натиснете бутон . 
���� Стартиране на възпроизвеждането от определено място 
(директно възпроизвеждане) 
С помощта на функцията директно търсене може да пуснете 
съответното заглавие.  

 



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ ДИСКОВЕ DIVX И JPEG 
 Стр.   
Възпроизвеждане от диск 34-36 ���� Върху екрана на менюто се появява съобщение 

DivX и JPEG  
Търсене началото на глава писта (прескачане) 37  
Бързо търсене напред/назад (търсене) 37 Можете да възпроизведете CD-R/RW със записи във 

формати DivX  и JPEG. 
Стартиране на възпроизвеждането от определено 
място (директно възпроизвеждане) 

38 1.  Поставете диск с файлове DivX и JPEG. Появява 
се екранно меню. 

Спиране на картина/превъртане на картина 39 

 

… показва папката 

 

Възпроизвеждане със забавено движение (само за 
DivX) 

39 .. показва JPEG файлове 

Промяна на ъгъла  40 … показва MP3/WMA-файлове 
Промяна на мащаба на кадри (Zoom) 40 … показва DivX или MPEG-файлове 
Повтаряне на съдържанието между две 
определени точки (повтаряне А-В) 

40 2. Натиснете бутон  или , за да изберете  или 
, след което натиснете ENTER. 

Избиране на език за субтитри или на Audio от меню 
диск 

40 3.  С помощта на бутони  или  изберете папка 
или писта. 
 

Възпроизвеждане в определена последователност 
(програмирана последователност) 

41 � възпроизвеждането започва, когато натиснете бутон 
 или ENTER. 

� малко след това може да се покаже следващия файл с 
изображение в JPEG формат, ако за стартиране на 
възпроизвеждането натиснете бутон . 

Повтаряне (повторение) 42 
Промяна на визуалната индикация върху 
телевизионния екран 

42 

Промяна на визуалната индикация на екрана върху 
главното устройство 

42-43 � с помощта на директното търсене може директно да 
отворите някой файл; 

Промяна на аудио-език 42  

 

  

 



 
���� Функция Zoom  ���� Завъртане на картина  
1. По време на възпроизвеждане дръжте бутон ZOOM натиснат. 
2. С всяко натискане на бутон ZOOM цикълът протича по следния 
начин: 

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутон 
 или . 

 

Изображението се завърта по следния начин: 
���� Бутон: Завъртане на 90 0 по посока на часовниковата 
стрелка  

3. За да промените вида и да видите на екрана определена част от 
картината, натиснете няколко пъти  или бутон . 

 

 

 

 

���� Бутон: Завъртане на 90 0 по посока, противоположна  
на часовниковата стрелка 

 
Натиснете върху ∧∧∧∧  Натиснете върху > ���� Бутон: Хоризонтално отражение 
 
 
 
 
Натиснете върху <  

 
 
 
 

Натиснете върху ∨∨∨∨ 

 

 

 

 

���� Бутон: Вертикално отражение 

 

Връщане към стандартен вид: 
За да изберете „ZOOM:OFF”, натиснете няколко пъти бутон ZOOM 

 

 



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ USB ПАМЕТ 

���� Възпроизвеждане от USB памет  ���� Отстраняване на USB-памет 
Възможно е възпроизвеждане от USB, записана във формат JPEG, 
MP3, WMA 

1. Натиснете бутон . 

 

2. Отстранете USB-паметта от буксата. 
 

 

Съвет: 
Този продукт не е съвместим с файлови системи МТР и ААС. 

Следните функции са еднакви с тези на DVD или CD  

1. Отворете капачето. Поставете USB-устройството. Натиснете 
бутон . 

 Стр. 

� за да активирате USB-функцията, натиснете бутон  Търсене началото на глава писта (прескачане) 37 

 

Бързо търсене напред/назад  
Стартиране възпроизвеждането от определено 
място (директно възпроизвеждане) 
Възпроизвеждане със забавено движение 
Промяна на мащаба на кадри (Zoom) 

37 
 
38 
39 
40 

2. За да изберете формати на файлове, записани в USB-
устройството, натиснете  или бутон . 

Повтаряне на съдържанието между две 
определени точки (повторение А-В) 

 
40 

3. За да изберете формат на файла, натиснете ENTER. Възпроизвеждане в желаната последователност 
(програмирано възпроизвеждане) 
Случайно възпроизвеждане 

 
41 
45 

4. За възпроизвеждане на писта натиснете  или . 
Натиснете ENTER или  . Тази функция е видима само 
при свързан телевизор. 

Съвет: 
Ако няма свързана USB памет, на дисплея се появява 
„NO MEDIA”. 

 



 
Съвети: 
� SHARP не носи отговорност за изгубени данни, ако USB паметта е 
била свързана към аудио система. 
� ако файлове във формат МР3 и/или WMA са свързани към USB 
букса, те може да бъдат прочетени; 
� този формат на USB паметта поддържа FAT 16  или  FAT 32; 
� SHARP не гарантира, че всички USB памети ще функционират с тази 
аудио система; 
� това USB устройство не може да функционира през USB възел; 
� ако се появи „UNSUPPORT WMA’, това означава, че е избран 
„защитен с авторски права WMA-файл”; 
�  USB буксата на това устройство не е предвидена за свързване към 
компютър, но може да се използва за възпроизвеждане на музика от 
USB памет; 
�  колкото повече капацитет притежава USB паметта, толкова повече 
време ще е нужно за прочитането й; 
�  Възможно е определени USB памети за мулти възпроизвеждане да 
не функционират правилно с USB буксата на устройството; 
�  външната памет може да бъде прочетена с USB буксата на това 
устройство; 
� Това устройство поддържа формат „MPEG-1 Audio Layer 3” и “MPEG-
2 Audio layer-3” (примерна честота 32, 44,1, 48 kHz) 
� „MPEG-2.5 Audio Layer-3” и МР1, МР 2 не се поддържат; 
�  списъците за възпроизвеждане не се поддържат от това устройство; 
� времето за възпроизвеждане може да не се покаже съвсем точно, ако 
даден файл има вариращи битове; 
� ползвайте само включения в доставката USB-кабел 

Усъвършенствано USB възпроизвеждане 
 
���� Повторно възпроизвеждане (само през 
дистанционното управление) 
С повторение може да се възпроизвежда само една 
единствена писта. В противен случай всички писти ще се 
възпроизведат последователно. 
 

 
 
При възпроизвеждане от диск всеки път натискайте 
бутона. Режимът на повтаряне се променя по следния 
начин: 
 

 
 

 ���� Случайно възпроизвеждане (само през 
дистанционното управление) 

 Възможно е пистите автоматично да се възпроизвеждат 
в произволна последователност. 

 Възпроизвеждане на писта в произволна 
последователност  

 Натиснете по-продължително бутон SHIFT  и RANDOM от 
дистанционното управление, така че да светне екрана за 
случайно възпроизвеждане. 

 
 



 
За да изтриете случайното възпроизвеждане, отново натиснете бутон 
SHIFT  и RANDOM, така че екранът за случайно възпроизвеждане да 
изчезне. 

ПРИЕМАНЕ НА РАДИО СИГНАЛ 

Съвети: 

 

� Ако по време на случайно възпроизвеждане натиснете бутони  
или , ще можете да отидете към следващата писта, избрана на 
случаен принцип.  
� При случайно възпроизвеждане устройството избира и пуска пистите 
автоматично (не е възможно избиране на пистите) 
� по време на случайно възпроизвеждане натиснете REPEAT, така 
възпроизвеждането ще премине в режим повторение и случайното 
възпроизвеждане ще се изтрие.  
� Възпроизвеждането в режим на случайно възпроизвеждане 
продължава, докато натиснете бутон . 
Внимание: 
След повторение натиснете бутон . 
В противен случай дискът ще се възпроизведе последователно. 
Съвети:  
� Това устройство поддържа само формат „MPEG-1 Audio Layer 3” и 
“MPEG-2 Audio layer-3” (примерна честота 32, 44,1, 48 kHz) 
� „MPEG-2.5 Audio Layer-3” и МР1, МР 2 не се поддържат; 
� понякога заради ползвания за изтеглянето софтуер 
последователността на възпроизвеждане на МР3 файловете може да 
се промени; 
� поддържаните битове за МР3 са 32 и 320 kpbs, и между 64 – 160 за 
WMA; 
� за МР63/WMA файловете поставяйте разширение МР3, съответно 
WMA. Без това разширение файловете не могат да функционират; 
� списъците за възпроизвеждане не се поддържат от това устройство; 
� това устройство поддържа само МР3 ID3-Tag Version 1x 
� времето за възпроизвеждане може да не се покаже съвсем точно, ако 
даден файл има вариращи битове 
� WMA-файловете със защитени авторски права не може да се 
възпроизведат; 

���� Настройване 
1. За да включите уреда, натиснетеON/STAND-BY. 
2. Натиснете бутон TUNER от дистанционното 
управление. 
3. Натиснете бутон TUNNING (бутон  или ), за да 
настроите станция. 
 
Ръчна настройка 
Натиснете TUNNING (бутон  или ), докато се появи 
търсената радиостанция. 
Автоматична настройка: 
Ако натиснете бутон TUNNING (бутон  или ) за повече 
от 0,5 секунди стартира автоматично търсене на 
радиостанция, като тунерът спира на първата годна за 
приемане станция. 

 



 
Съвети: 
� Ако се появи радиосмущение, търсенето на радиостанция може 
автоматично да спре в този момент.  
� Функцията за търсене на радиостанция прескача станции със слаб 
сигнал; 
� за да спрете автоматичната настройка, натиснете още веднъж 
TUNNING (  или ).  
�  ако има настроена RDS станция (система за радиопренос на данни), 
първо се показва честотата, а след това светва индикатор RDS. Чак 
след това се появява името на радиостанцията; 
� За запаметените с “ASPM” RDS-станции може да се направи напълно 
автоматична настройка (виж стр. 53)  

4. В рамките на следващите 30 секунди натиснете 
бутон MEMORY/DIMMER, за да запаметите станцията. 

  
Ако преди запаметяване на радиостанцията угаснат 
„MEMORY” и индикаторите за номер на постоянна 
станция, повторете стъпка 2. 
5. Повторете стъпки 1-4, за да запаметите и 
останалите радиостанции или да промените вече 
запаметена постоянна станция. 
Ако се запаметява нова станция, се изтрива онази, която 
е била запаметена под този канал. 

Приемане на UKW стерео предаване Съвети: 
Натиснете бутона за тунера и изберете Stereo. На дисплея ще се появи 
знак „ST”. 

Защитната функция за запаметяване запазва за няколко 
часа запаметените станции, дори и ако настъпи спиране 
на тока или ако изтеглите кабела от контакта. 

�  се появява, ако дадено UKW- предаване е стерео; 
� ако UKW приемането е слабо, натиснете бутона TUNER, така че 
знакът „ST” да угасне. Приемането превключва на Моно, като звукът 
става по-ясен. 

 
���� Извикване на запаметена радиостанция 
Натиснете бутон PRESET (  или ) за по-малко от 0,5 
секунди, за да изберете радиостанция.  

Дисплей за UKW-стерео  

 
Дисплей за видове режими на UKW стерео 

���� Търсене на предварително настроени 
радиостанции 
Запаметената станция се търси автоматично (търсене на 
радиостанция). 

 1. Натиснете бутон PRESET (  или ) за по-малко от 0,5 
секунди. Предварително зададеният номер светва и 
програмираните станции се търсят последователно в 
продължение на 5 секунди.  

���� Запаметяване на станция 
Има възможност за запаметяване на до 30 UKW станции и за 
извикването им с натискане на бутона (PRESET (  или ) 
1. Изпълнете стъпки 1-3 от точка „Настройка” на ср. 50.  
2. Натиснете бутон MEMORY/DIMMER, за да преминете в режим на 
запаметяване на постоянни радиостанции. 

2. Отново натиснете бутон PRESET (  или ), след като 
сте намерили търсената радиостанция. 

 

 
���� Изтриване на предварително настроената памет 

3. В рамките на 30 секунди натиснете бутон (PRESET (  или ), за 
да изберете номер на канал за предварително избиране. 

1. Натиснете бутон ON/STAND-BY, за да влезете в този 
режим. 

Запаметете станциите, като започнете последователно от номер 1. 2. Натиснете и задръжте бутон CLEAR/DISPLAY, докато 
“TUNER CLEAR” изчезне.  

  
 



РАБОТА С RDS-(СИСТЕМА ЗА РАДИОПРЕНОС НА ДАННИ) 
RDS е радио система, която се предлага от все повече UKW 
станции. Освен стандартните си програмни сигнали тези UKW 
станции излъчват и допълнителни сигнали и могат да изпращат 
информация за вида програма, като например спорт, музика и др.  

���� Информация от RDS 
Всеки път, когато натиснете бутон RDS DISP, на 
дисплея ще се появи следното 

Ако е настроена RDS-станция, на дисплея се появява името на 
станцията и „RDS”. 
„ТР” (трафик програмите) се появява, когато настроената радиостанция 
излъчва информация за пътната обстановка, а „ТА” (Traffic 
Announcement) се появява за пътни съобщения. 
„PTYI” (динамичен PTY дисплей) се появява за радиостанции Dynamic 
PTY.  

 
Име на станция (PS)          вид програма (PTY) 

 
 
RDS може да се управлява само от бутоните на дистанционното 
управление.  

Честота                                 радиотекст (RT) 
  
 При настройване на радиостанция, която не е RDS, или 

на RDS-станция, която излъчва слаби сигнали, дисплеят 
се сменя в следната последователност:  

 

 
 



 
���� Ползване на автоматична памет за радиостанции (ASPM) 
В режим ASPM тунерът автоматично търси нови RDS-радиостанции. 
Възможно е запаметяване на максимум 30 радиостанции. 
Ако някои радиостанции са вече запаметени, броят на годните за 
съхраняване станции се променя по съответния начин. 

Прекъсване на ASPM режим, преди да е приключил: 
По време на търсенето на радиостанции натиснете 
SHIFT и RDS ASPM бутон.  
Вече запаметените радиостанции остават в паметта. 

 Съвети: 
1. Натиснете TUNER, за да изберете UKW-диапазон на честотите. � Ако една и съща радиостанция се излъчва на различни 

честоти, ще се запамети тази с най-силния сигнал; 
� Всяка радиостанция, която има същата честота като 
вече запаметена радиостанция, няма да се запамети 
още веднъж; 
� ако вече са запаметени 30 радиостанции, търсенето се 
прекратява. Ако ASPM бъде изпълнен още веднъж, 
трябва да изтриете паметта с постоянните радиостанции; 
� ако в паметта няма радиостанции, за около 4 секунди 
се появява „END” 
� при много слабите RDS-сигнали не е възможно 
запаметяване на имена на радиостанции 
 
Изтриване на съдържанието на паметта 
1. Натиснете ON/STAND-BY, за да влезете в режима. 
2. Натиснете бутон CLEAR/DISPLAY за повече от 2 
секунди, докато се появи „TUNER CLEAR” 
� след тази операция актуалната памет ще бъде изтрита. 

2. От дистанционното управление натиснете и задръжте за 
минимум 3 секунди SHIFT и RDS ASPM.  
1. Ако „ASPM” светне за около 4 секунди, започва търсене (87,50 – 
108,00 MHz). 

 
2. В случай, че бъде намерена RDS-радиостанция, за малко се появява 
„RDS”. Станцията се запаметява.   

 
3. След приключване на търсенето броят на запаметените 
радиостанции се появява за около 4 секунди, след това за още 4 
секунди се появява надпис " END”. 
 

 

 За да запаметите отново радиостанцията, ако е 
запаметена под фалшиво име: 

 Не е възможно запаметяване на ASPM функция при 
наличие на шум или ако сигналът е твърде слаб. В този 
случай направете следното: 

 1. Натиснете бутон PRESET (  или ) и проверете, дали 
имената са правилни. 
2. Намерете радиостанцията с неправилното име, 
изчакайте, докато се покаже правилното име, след това 
натиснете бутон MEMORY/DIMMER. 
3. В рамките на 30 секунди натиснете бутон 
MEMORY/DIMMER, докато предварително настроената 
радиостанция светне. 
� новото име на радиостанцията вече е запаметено 
правилно.  

 



 
Съвети: ���� Извикване на запаметена радиостанция 
� едно и също име на радиостанция може да се запамети на различни 
канали; 
� в определена област или в определени периоди е възможно имената 
на радиостанциите да са различни. 

Определяне на видове програми и избиране на 
радиостанции (PTY-търсене): 
От запаметените радиостанции може да изберете 
станция, като определите вида програма (новини, спорт, 
транспорт и др., виж стр. 55-56).  

  
���� Пояснения относно режима RDS 1. Натиснете TUNER, за да изберете UKW. 
Ако веднъж настъпи едно от изброените по-долу събития, това не 
означава, че устройството е дефектно: 
� „PS”, “NO PS” и името на радиостанцията се появяват с редуване, а 
устройството не работи правилно; 
� ако специфична радиостанция не се излъчва правилно или ако 
определена станция прави тестове, RDS-приемът може и да не 
функционира правилно; 
� ако се приема RDS-радиостанция със слаб сигнал е възможно 
определена информация, като например името на станцията, да не се 
появи на дисплея; 
� Тогава “NO PS”, “NO PTY”, “NO RT” мигат в продължение на 5 
секунди; 

2. От дистанционното управление натиснете бутон 
SHIFT  и RDS PTY. 
 

 
 
“SELECT”  и „PTY TI” мигат за около 6 секунди на 
дисплея. 
 
3. В рамките на 6 секунди натиснете бутон PRESET (  
или ) и изберете програма. 
 

 

 
Съвет относно информационния дисплей С всяко натискане на бутона се появява програма. Ако 

натиснете бутона за повече от 0,5 секунди, програмата 
се появява непрекъснато. 

� първите 10 букви от информационния текст се появяват за около 4 
секунди и след това се придвижват по екрана. 
� ако RDS-станцията не излъчва информация; се появява „NO RT’, ако 
превключите на тази функция; 
� При получаване на информация или ако съдържанието на текста се 
промени, на дисплея се появява „RT”.  

4. Докато на дисплея се появява избраната програма (за 
около 6 секунди), отново натиснете SHIFT и RDS PTY. 

 
След като програмата е светнала за около 2 секунди, се 
появява „SERACH" и процесът стартира отново.  

 



 
Съвети 
� Ако дисплеят е спрял да мига, повторете процедурата, започвайки от 
стъпка 2. След като намерите търсената програма, съответният номер 
на канала мига в продължение на 4 секунди, а после се показва за 7 
секунди. 
� Ако искате да чуете същия вид програма, но от друга радиостанция, 
натиснете бутон SHIFT и RDS PTY, докато номерът на канала и на 
станцията светят. Устройството търси следващата радиостанция. 
�  ако не бъде намерена радиостанция, в продължение на 4 секунди 
светва „NOT FOUND”.   

Описание на PTY (програма) кодове, ТР (пътни 
програми) и ТА (пътни съобщения) 
Има възможност за търсене и приемане на следните 
PTY, TP и ТА сигнали. 
 

NEWS Кратки обобщения на факти, събития и 
обществено мнение, репортажи и 
обстоятелства 

AFFAIRS Новини с допълнения или пояснения към 
информацията, в различен стил на 
представяне или концепции, включително 
дебати и анализи 

INFO Програми с най-различни консултации 
SPORT Спортна програма 
EDUCATE Програма за обучение (основно) 
DRAMA Всички серии и радиопиеси 
CULTURE Национални или регионални културни 

програми, включително езикови, театрални 
и др. 

SCIENCE Програми за естествени науки и 
технологии. 

VARIED Развлекателни програми, които не се 
покриват от останалите категории. 
Примери: викторини, загадки, интервюта с 
известни личности. 

POP M Актуална поп музика, която по принцип е 
най-новата или е класирана в актуални хит 
паради. 

ROCK M Модерна съвременна музика, по принцип 
писана от млади композитори и 
представяна от млади изпълнители. 

EASY M Актуална развлекателна музика, различна 
от поп, рок или класика, както и 
специфични музикални направления като 
джаз или кънтри. Музиката от тази 
категория често, но не винаги е вокална и 
кат цяло кратка. 

 

Ако сте избрали радиостанция с пътна информация: 
Ако в стъпка 3 сте избрали радиостанция с пътна информация (ТР), на 
дисплея ще се появи „ТР”. (това не означава, че през цялото време 
можете да слушате пътна информация). 
Ако се излъчва информация за пътната обстановка, се появява "ТА" 

 



 
LIGHT M По-скоро обща класическа музика, не толкова за 

любители на класиката. Популярна класическа музика, 
например инструментална музика, вокални или хорови 
творби. 

CLASSICS Представления на най-известните оркестри, симфонии, 
камерна музика и др., включително и големи оперни 
спектакли. 

OTHER M Музикални стилове, които не може да се причислят към 
останалите категории. Много специфични музикални 
направления, като например Rhythm & Blues или реге. 

WEATHER Прогнози и информация за времето. 
FINANCE Информация за фондовия пазар, търговията, борсата. 
CHILDREN Програми, насочени към младата публика, преди всичко в 

областта на свободното време и интересите, а не толкова 
с образователна насоченост. 

SOCIAL Програми за личности и теми, които засягат отделния 
човек или общността: например социология, история, 
география, психология и общество. 

RELIGION Всички аспекти на вярата и бога или боговете, природата 
на съществуването или етиката.  

PHONE IN Покана към слушателите да изразят мнението си по 
телефона или чрез обществен форум. 

TRAVEL Програми и предавания за пътувания до близки и далечни 
дестинации, организирани пътувания, идеи или 
възможности за екскурзии. Целта е не да се разискват 
проблеми, закъснения или пътно-строителни работи, 
които директно влияят на пътуванията и биха могли да 
бъдат ползвани за ТР/ТА. 

LEISURE Програми за различни видове хоби, които биха могли да 
заинтересуват слушателя. Например: градинарство, 
риболов, събиране на антикварни вещи, готварство, 
винарство и гастрономия и др. 

JAZZ Полифония, синкопирана музика, която се характеризира 
с импровизации. 

 

COUNTRY Песни с произход от южните щати на САЩ, 
които продължават тази традиция и се 
характеризират с праволинейна мелодия и 
повествование. 

NATION M Актуална поп музика от страната или 
региона, за разлика от международния 
„Поп”, който се вдъхновява най-вече от 
Америка и Великобритания.  

OLDIES Музика от т.нар. „златна епоха” на поп-
музиката. 

FOLK M Музика, чиито корени са в музикалната 
култура на съответната страна, 
изпълнявана най-често с акустични 
инструменти. Повествованието или 
историята може да се базират на 
исторически събития или личности. 

DOKUMENT Програма за актуални теми, представени 
във вид на разследване.  

TEST Станция за тестване на материалите или 
на аварийните уреди. 

ALARM! Аварийна програма, излъчвана само при 
извънредни условия, за да предупреди за 
събития, които представляват опасност 
или може да имат общ характер. 

NONE Без вид програма (стандартно приемане) 
TP Станция с транспортни съобщения 
TA Излъчва се транспортна информация. 

 

 



ФУНКЦИИ TIMER И SLEEP (САМО ПРЕЗ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ) 
Възпроизвеждане с таймер: 

 

В предварително определеното време устройството се включва и 
възпроизвежда от избрания източник (DVD/CD, USB, TUNER, OPTICAL 
1, OPTICAL 2, AUX IN, SCART). 
 
Устройството има 2 вида таймер: ONCE TIMER и DAILY TIMER 
Once timer: Once Timer се активира веднъж в предварително 
определеното време 
Daily Timer: Dily timer се активира по едно и също време всеки ден. 
Може да нагласите таймера за събуждане всяка сутрин. 
  
Едновременно ползване на Once и Daily Timer: ���� Възпроизвеждане с таймер 
Използвайте например Once-Timer за слушане на радио, а Daily-Timer 
за събуждане.  

Преди да настроите таймера 

1. Настройване на Daily-Timer (стр. 57-59) 1. Проверете, дали часовникът е настроен правилно (стр. 
29). Ако това не е така, няма да можете да ползвате 
функцията възпроизвеждане с таймер. 

2. Настройване на Once-Timer (стр. 57-59) 2. Възпроизвеждане с таймер: поставете диск, който 
може да възпроизвежда. 

 

 

Съвет: 1. За да включите устройството, натиснете 
ON/STAND-BY 

Ако има застъпване на времената за Once  и Daily-Timer, Once Timer 
има приоритет. Между двете действия оставете интервал от поне 1 
минута. 

2. Натиснете бутон CLOCK/TIMER. 
3. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или 

, за да изберете „ONCE” или “DAILY”, и натиснете 
бутон MEMORY/DIMMER 

 
 

 Ако „ONCE” или “DAILY” не се появи, настройте 
часовника на правилното точно време. 

 



 
4. В рамките на 10 секунди натиснете бутон или , за да 
изберете „ONCE SET” или “DAILY SET”, и натиснете бутон 
MEMORY/DIMMER. 

8. С бутон  или  преминавате на въвеждане. 
После натиснете бутон MEMORY/DIMMER 

 

Избор на източник за възпроизвеждане: (DVD/CD, USB, 
OPTICAL 1, OPTICAL 2, AUX IN, TUNER, SCART). 
 

5. Натиснете бутон  или , за да настроите часа, както и бутон 
MEMORY/DIMMER. 

� ако сте настроили уреда на тунер, изберете 
радиостанция, като натиснете бутон  или , след което 
натиснете бутон MEMORY/DIMMER; 

 
� ако не е програмирана радиостанция, се появява „NO 
PRESET” и настройката с таймер се изтрива. 

На фигурите е представена настройка за възпроизвеждане с таймер в 
режим Daily Timer. 

9. Регулирайте силата на звука с бутон VOLUME. 
Натиснете след това MEMORY/DIMMER. 
Не настройвайте твърде голяма сила на звука 

6. Натиснете бутон  или , за да настроите минутите, а после 
натиснете MEMORY/DIMMER. 

10. Натиснете бутон ON/STAND-BY, за да влезете в 
този режим. 

 
Индикаторът TIMER светва и устройството е готово за 
възпроизвеждане с настройка за време.  

7. Настройте времето така, както е описано в стъпки 5 и 6. 

 
 



 
11. Ако предварително зададеното време вече е настъпило, 
възпроизвеждането започва. 

Проверка на настройката на таймера в режим Timer 
Stand-by: 

Силата на звука се постепенно се увеличава, докато достигне 
предварително зададената си стойност. 

1. Натиснете бутон CLOCK/TIMER. 
2. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете “ONCE” или “DAILY’, и натиснете бутон 
MEMORY/DIMMER. 
3. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете ‘ONCE CALL” или “DAILY CALL”, а след това 
натиснете бутон MEMORY/DIMMER. 
Ако представената настройка е в ред, устройството 
преминава в режим Stand-by. 
 
Изтриване на настройката на таймера в режим Timer 
Stand-by: 
1. Натиснете бутон CLOCK/TIMER. 
2. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете “ONCE” или “DAILY’, и натиснете бутон 
MEMORY/DIMMER. 
3. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете ‘ONCE OFF” или “DAILY OFF”, а след това 
натиснете бутон MEMORY/DIMMER. 
Таймерът се изтрива (настройката се изтрива). 
 
Повторно използване на запаметена настройка на 
таймера 
Ако таймерът е настроен, тази настройка се запаметява. 
За да използвате отново, направете следното: 
1. Включете устройството и натиснете бутон 
CLOCK/TIMER. 
2. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете “ONCE” или “DAILY’, и натиснете бутон 
MEMORY/DIMMER. 
3. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете “ONCE ON” или “DAILY ON’, и натиснете 
бутон MEMORY/DIMMER. 
4. Натиснете бутон ON/STAND-BY, за да преминете в 
този режим. 
 
   

12. След приключване на възпроизвеждането системата 
автоматично преминава в режим на готовност. 
Once Timer: 
Таймерът се изтрива. 

По време на възпроизвеждането с таймер индикатор  примигва. 
Daily Timer: 
Daily Timer се активира всеки ден в едно и също време. Той 
продължава да работи, докато настройката на Daily-Timer се изтрие. 
Изтрийте Daily Timer, ако няма да го ползвате. По време на 
възпроизвеждането с таймер мига индикатор . 
 
Съвет: 
При възпроизвеждане с таймер върху друг свързан към USB-
извод/OPTICAL 1/OPTICAL 2/AUX IN/ SCART уред изберете USB  или 
OPTICAL 1 или OPTICAL 2, или AUX, или SCART в стъпка 8. 
Това устройство преминава автоматично в режим STAND-BY. Уредът, 
свързан към USB/OPTICAL 1/OPTICAL 2/AUX IN/SCART, не се включва 
или изключва 

 



 
���� Функция Sleep Прекъсване на функцията Sleep 
Радиото, дисковете и USB може да се изключват автоматично. Натиснете бутон ON/STAND-BY, докато на дисплея е 

“SLEEP”. 
 За да прекъснете функцията Sleep, без системата да 

премине в режим готовност, направете следното: 1. Пуснете избран звукоизточник.  
2. Натиснете бутон CLOCK/TIMER. 
3. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  
или , за да изберете SLEEP, а после 
натиснете бутон MEMORY/DIMMER. 

 
 

1. Когато настройвате таймер SLEEP, натиснете бутон 
CLOCK/TIMER. 

4. Натиснете бутон  или  и задайте времето. 
(максимум: 3 часа – минимум 1 минута) 

2. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или , за 
да изберете „SLEE ON”, и после натиснете бутон 
MEMORY/DIMMER. 

� 3 часа – 5 минути : 5 минутни интервали 
� 5 минути – 1 минута  минутни интервали 

 

5. Натиснете бутон MEMORY/DIMMER. 
Появява се SLEEP 

 

���� Едновременно ползване на функцията таймер и 
Sleep 

6. След изтичане на предварително зададеното време 
устройството автоматично преминава в режим на готовност. 
1 минута преди да изтече режим Sleep силата на звука намалява.  

Звукоизточник на функцията Sleep-Timer: 
Пример: включване през радиопредавател и събуждане 
на следващата сутрин през CD. 

 1. Настройте време за включване (виж вляво, стъпка 1-5) 
Проверка на оставащото до края време: 2. Ако Sleep таймерът е настроен, задайте време за 

възпроизвеждане (стъпки 2-10, стр. 57-58) 
1. Когато настройвате таймер Sleep, натиснете бутон CLOCK/TIMER.  
2. В рамките на 10 секунди натиснете бутон  или  и изберете 
„SLEEP X:XX”. 

 

„X:XX” е оставащото време 
� оставащото време се показва на дисплея около 10 секунди; 

� оставащото време може да се промени по време на функцията 
SLEEP чрез натискане на бутон MEMORY/DIMMER (стъпки 4-5). 

 

 



 
СВЪРЗВАНЕ НА СЛУШАЛКИ ТАБЛИЦА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПОВРЕДИ 
 Различни проблеми потребителят може да разреши 

сами, без да ползва услугите на сервизен техник. 
Ако има проблеми с този продукт, първо проверете 
посочените по-долу точки, а след това се свържете с 
техник или сервизен център на SHARP.  

 
 ���� Общи повреди 
� преди свързване или отделяне на слушалките намалете силата на 
звука 

 
Симптом Възможна причина 

� Устройството не е включено � Щепселът изтеглен ли е? 
� Няма звук � Нивото на звука на 0 ли е? 

� има ли свързани слушалки? 
� кабелите на тонколоните 
извадени ли са?  

� Звукът от тонколоните не е 
балансиран 

� Тонколоните свързани ли са 
към правилните букси? 

� по време на възпроизвеждане 
се чува шум 

� отдалечете устройството от 
компютри и мобилни телефони. 

� устройството не реагира на 
натиснати бутони 

� преминете в режим на 
готовност; 
� ако уредът все още не работи, 
изключете за 30 секунди от 
мрежата и после отново го 
свържете; 

� по картината има 
интерференция и шум 

� антената на уреда в близост 
до телевизор ли е?  

� черен екран � устройството в режим Dimmer 
ли е? 

� не се появяват изображения � телевизорът включен ли е? 
� активиран ли е TV-Input? 

 

� използвайте слушалки с 3,5 mm щекер и 16 импеданс между 16 и 50 
ома. Препоръчителният импеданс е 32 ома. 
� когато свързвате слушалки, тонколоните автоматично се изключват. 
Регулирайте силата на звука от бутон VOLUME. 

 



 
� DVD плейър  
Симптом Възможна причина  Симптом Възможна причина 
� “No Disc”  се появява на 
дисплея, дори и ако има 
поставен диск. 

� дискът правилно ли е 
поставен? 
� дискът много ли е 
замърсен? 
� дискът отговаря ли на 
стандартите? 
� устройството изложено ли е 
на прекалено големи 
вибрации? 

 � не се показват 
изображения. (не се чува 
звук) 

� видео и аудио кабелите 
правилно ли са свързани? 
� поставено ли е DVD 
(регионален номер2 или ALL), 
Audio CD, CD-R или CD-RW? 
� дискът много ли е замърсен? 
� дискът поставен ли е 
правилно? 
� оптичната четяща глава 
замърсена ли е? 
� ТV въвеждането при 
поставено ли е на Video 
(VIDEO 1, VIDEO 2 и др.)? 
� устройството включено ли е? 

� Възпроизвежда се с 
прескачане. 

� в уреда има ли образуван 
конденз? 

   

� контролните бутони не 
функционират 
Възпроизвеждането на музика 
или видео се прекъсва. 

� дискът много ли е 
замърсен? 
� дискът отговаря ли на 
стандартите? 
� устройството изложено ли е 
на прекалено големи 
вибрации? 
� в уреда има ли образуван 
конденз? 

   

� изображенията и музиката се 
възпроизвеждат с прескачане 

� дискът много ли е 
замърсен? 
� устройството изложено ли е 
на прекалено големи 
вибрации? 
� в уреда има ли образуван 
конденз? 

   

� дори и ако устройството е 
включено, то не работи 

� има ли поставено DVD 
(регионалният номер трябва 
да е идентичен с този от 
гърба на устройството) Audio 
CD, CD-R или CD-RW? 

   

     
   
 



� USB 
Симптом Възможна причина 
� Устройството не може да бъде намерено � всички МР3/WMA файлове ли са налични? 

� устройството правилно ли е включено? 
� това МТР устройство ли е? 
� само ААС файлове ли има в устройството? 

� не започва възпроизвеждане � WMA файлът защитен ли е с авторски права? 
� това фалшив МР3 файл ли е? 

� неправилно показване на времето 
� неправилно име на файла 

� възпроизвежда ли ес файл Variable Bitrate? 
� името на файла съдържа ли японски или китайски знаци 

 

Симптом Възможна причина 
� дистанционното управление не работи � мрежовият кабел на уреда свързан ли е? 

� полярността на батерията правилна ли е? 
� батериите изтощени ли са? 
� разстоянието или ъгълът правилни ли са? 
� сензорът на дистанционното управление свети ли 
достатъчно силно? 

� Тунер  
Симптом Възможна причина 
� UKW генерира необичаен постоянен шум � устройството в близост до телевизор или компютър ли е? 

� UKW антената правилно ли е поставена? Отдалечете 
антената от мрежовия кабел. 

 



 

� Конденз 
Резките температурни колебания и съхраняването или експлоатацията 
в много влажна среда може да причинят образуване на конденз в 
корпуса (CD-четяща глава и др.) или по предавателя на 
дистанционното управление. 
Кондензатът може да причини функционални смущения в 
устройството. Ако такъв случай настъпи, оставете устройството 
включено, без да поставяте диск, докато се възстанови нормалното 
възпроизвеждане (около 1 час). Преди да започнете работа с 
дистанционното управление избършете напълно конденза от 
предавателя, като ползвате мека кърпа. 
 
� Ако се появи повреда 
Ако силна външна интерференция (механичен удар, прекомерно 
голямо статично електричество, нестандартно електрозахранване 
заради светкавица и др.) влияят отрицателно на работата на този 
продукт или ако уредът се обслужа неправилно, е възможно той да не 
функционира добре. 
 
Ако се появят подобни смущения, направете следното: 
1. Превключете уреда на режим готовност. 
2. Ако и след тази операция уредът не работи, издърпайте щепсела, 

включете го отново и пуснете пак устройството. 
 

Съвет: 
Ако описаните стъпки не доведат до желания резултат, 
изтрийте цялата памет и върнете уреда до заводските му 
настройки. 
 
� Транспортиране на уреда 
Извадете CD от устройството. Внимавайте в гнездото за 
компактдискове да не остане компактдиск. След това 
превключете уреда в режим на готовност. Пренасянето 
на уреда с компактдиск може да го повреди.  
 
� Заводски настройки, изтриване на паметта 
1. Натиснете бутон ON/STAND-BY, за да преминете в 

режим на готовност. 
2. Ако натискате бутон , натиснете ON/STAND-BY, 

докато се появи CLEAR ALL 
 

 
Внимание: 
С тази операция всички запаметени данни, 
включително и точно време, настройка на времето, 
настроена радиостанция и CD програма се изтриват. 
 



 

� Съобщения за повреди и предупредителни указания 
Ако сте поставили диск, който не може да се възпроизвежда, или при 
невъзможност за правилно изпълнение на функциите, върху дисплея 
се появяват следните съобщения: 
 
Индикация Значение 
E7 � повреди в звука 

� отдалечете уреда от звукоизточника и 
поставете АС кабела в контакта (*).  

ERROR � устройството разпознава DVD-механизма 
като дефектен (*). 

FAN LOCK � охлаждащият вентилатор от задната страна 
на устройството не работи. Издърпайте АС 
щепсела и проверете, дали чуждо тяло не се е 
попаднало в охлаждащия вентилатор. 

NO DISC � няма поставен диск. 
NO SIGNAL � дигиталният щепсел за аудио извеждане не е 

свързан правилно 
� получен е неидентифициран сигнал и не е 
разпознат. 

NO SUPPORT � ако се възпроизведе защитен с авторски 
права WMA файл. 

  
(*) превключете основното устройство в режим Stand-by и включете 
уреда или изтеглете щепсела, след което пак о включете. Ако се появи 
същото съобщение, обадете се на сервизен техник на SHARP. 
 

���� Грижи за компакт диска 
Компакт дисковете са доста устойчиви на повреди, но ако 
по тях се събере прах, това може да доведе до 
неправилно разчитане на информацията. За оптимално 
възпроизвеждане от компакт диск моля обърнете 
внимание на следното: 
� не пишете нищо върху диска, особено върху страната 
без етикет, върху нея е записана информацията. Не 
надписвайте тази повърхност. 
� не излагайте диска на пряка слънчева светлина, високи 
температури или влага; 
� винаги хващайте диска за краищата му. Пръстовите 
отпечатъци, замърсяванията и водните пръски върху 
диска може да причинят повреди или да доведат до 
неправилно разчитане на записаната информация. Ако 
дискът е замърсен или не се възпроизвежда 
безпроблемно, почистете го с мека суха кърпа в посока 
от центъра към краищата. 

 
 
ПОДДРЪЖКА 
� Почистване на корпуса 
Редовно почиствайте корпуса с мека кърпа и разреден 
разтвор на вода със сапун, след което забърсвайте със 
суха кърпа. 
Внимание: 
� не използвайте химикали (бензин, разредители за бои); 
те може да повредят корпуса на уреда; 
� никога не намазвайте с масла вътрешните части на 
уреда. Може да го повредите 
 

  



 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Водени от стремежа на непрекъснато техническо усъвършенстване ние си 
запазваме правото да променяме дизайна и спецификацията на уреда без 
предварително уведомление. Посочените спецификации са номинални 
стойности на серийно произведен уред. Някои отделни устройства може да 
отчетат незначителни отклонения. 
 
�  Главно устройство 
Напрежение АС 220 – 240 V ~ 50 Hz 
Консумация  Включен: 82W 

Консумация в режим Stand-by/ 0,6 W (*) 
Изходна мощност РМРО: 500 W 

Предна тонколона:  
MPO: 150 W (75 W + 75 W) (DIN 45324)  
RMS: 150 W (75 W + 75 W) (DIN 45324) 
RMS: 90 W (45 W + 45 W) (DIN 45500) 
Subwoofer: 
MPO: 100 W (DIN 45324) 
RMS: 100 W (DIN 45324) 
RMS: 55 W (DIN 45500) 

Видео изходи SCART-изход: SCART букса х 1 
Видео изход: RCA тип х 1 
S-Video изход: S-букса х 1 
Componente видео изход: (Y/PB/PR) x 1 
HDMI изход: HDMI x 1 
Поддържа формати на извеждане 
480p/570p/1080i 

Audio Input Pole Оптичен дигитален вход (DIGITAL 1): 
Квадратен х 1 
Оптичен дигитален вход (DIGITAL 2): 
Квадратен х 1 
Аналогов вход: 500 mV/47k Ohm 

Audio output Pole Тонколона: 4 ома 
Subwoofer: 12 ома 
Слушалки: 16-50 ома 
(препоръчително 32 ома) 

Размери:  Ширина 300 мм 
Височина: 106 мм 
Дълбочина: 300 мм  

Тегло 3,8 кг. 
 
(*) Тази стойност се запазва, когато демонстрационният режим премине в 
режим на готовност. Виж стр. 17 относно прекъсване на демонстрационния 
режим. 
 

� USB 
 
USB host интерфейс � съвместим с USB 1.1/2.0 (пълна 

скорост) клас на паметта 
� поддържа само Bulk  и CBI Protocol 

Поддържани файлове � MPEG 1 Layer 3 
� MPEG 2 Layer 3 
� WMA (без DRM) 

Поддържани битове � MP3 (32 ~ 320 kbps) 
� WMA (64 ~ 160 kbps) 

Други � Максималният общ брой МР3/WMA 
възлиза е 65 535. 
� Максималният общ брой на папките 
е 512 плюс списък Root (папка, която 
съдържа невъзпроизводими 
файлове, които обаче са включени в 
общия брой) 
� Поддържаната с ID3TAG 
информация е само TITEL, 
KÜNSTLER и ALBUM 
� поддържа ID3TAG версия 1 и 2. 

Поддържана файлова 
система 

� поддържа USB-устройства с 
Microsoft Windows/DOS/FAT 12/FAT 
16/FAT 32 
� 2 kbyte блок дължина за сектор 

 
� Тунер 
 
Честотен обхват UKW: 87,5 – 108 MHz 
Други Максималният брой запаметени 

радиостанции е 30. 
 



� DVD плейър 
 
Сигнална система Цвят PALNTSC 
Поддържани карти DVD (регионален номер идентичен с 

посочения на гърба на уреда), Audio 
CD, CD-R, CD-RW, JEPG, DivX 
(версия 3 ~ 6) 

Видео сигнал Хоризонтална резолюция: 500 реда 
Отношение сигнал/звук: 70 dB 

Аудио сигнал Честота Линейна PCM DVD 
 Характеристики 20 Hz t/m 20 kHz 

(скорост на четене: 
48 kHz) 
20 Hz t/m 20 kHz 
(скорост на четене: 
96 kHz) 
CD: 20 Hz t/m 20 
kHz 

 Отношение 
сигнал/звук 

CD: 94 dB (1 kHz) 

 Динамичен 
вълнов обхват 

DVD PCM линеен 
95 dB 
CD: 94 dB 

 Отношение на 
общото 
хармонично 
изкривяване  

0,01% максимум 

 
 
� CP-VD40H-тонколона 
 
Тип 2-пистова система тонколони 

2,5 см. високи честоти 
8 см ниски честоти (х2) 

Максимално натоварване 150 W 
Номинално натоварване 75 W 
Импеданс 4 ома 
Размери: Ширина: 300 мм 

Височина: 129 мм 
Дълбочина: 160 мм 

Тегло:  Всяко 2,1 кг. 
 

 

� CP-VD50H-тонколона 
 
Тип 2-пистова система тонколони 

2,5 см. високи честоти 
6,5 см ниски честоти (х2) 

Максимално 
натоварване 

150 W 

Номинално 
натоварване 

75 W 

Импеданс 4 ома 
Размери: Ширина: 1000 мм 

Височина: 1243 мм 
Дълбочина: 114 мм 

Тегло:  Всяка 7,1 кг. 

 
� Subwoofer 
 
Тип Subwoofer система 

20 см Subwoofer 
Максимално 
натоварване 

200 W 

Номинално 
натоварване 

100 W 

Импеданс 12 ома 
Размери: Ширина: 220 мм 

Височина: 354 мм 
Дълбочина: 438 мм 

Тегло:  7,6 кг. 
 

 


