Beo4
Λεξιλόγιο πρόσθετων πλήκτρων



ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα “πλήκτρα” που φέρουν αστερίσκο (*)
ισχύουν μόνο σε παλαιότερες εκδόσεις του
τηλεχειριστηρίου Beo4.
A
A.AUX (βοηθητική πηγή ήχου) Για την ενεργοποίηση
οποιασδήποτε πρόσθετης συσκευής έχει συνδεθεί
στο σύστημα ήχου της Bang & Olufsen.
ADD? Εμφανίζεται ως επιλογή στη λειτουργία
ρύθμισης του Beo4. Σας παρέχει τη δυνατότητα να
προσθέτετε πρόσθετα “πλήκτρα” στην οθόνη του
Beo4. Μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4
και ανακαλέστε το ADD?, πιέστε GO και αρχίστε να
εμφανίζετε τα “πλήκτρα” που μπορείτε να
προσθέσετε – πιέστε GO για να προσθέσετε το
“πλήκτρο” που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή
στην οθόνη ενδείξεων ως το πρώτο πρόσθετο
“πλήκτρο” όταν πιέζετε LIST – ή πιέστε π.χ. 3 για να
το τοποθετήσετε ως υπ’ αριθμόν 3 στον κατάλογο
όλων των πρόσθετων “πλήκτρων”.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (βίντεο AV 2) Για την επιλογή AV και
μετά DVD2 (V.TAPE2*).
A.MEM (A.TAPE*) (συσκευή εγγραφής ήχου)
Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέζετε το πλήκτρο
A MEM (A TAPE*) του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός
εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στη συσκευή
εγγραφής ήχου της Bang & Olufsen.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (συσκευή εγγραφής ήχου 2)
Για την ενεργοποίηση μίας δεύτερης συσκευής
εγγραφής ήχου που έχει συνδεθεί στο ηχοσύστημα
Bang & Olufsen.
A-N.MUS (μουσική μέσω Internet AV) Για την επιλογή
AV και μετά N.MUSIC.
A.OPT (επιλογή ήχου) Για τον προγραμματισμό μίας
ρύθμισης συστήματος για συστήματα ήχου.
Aνατρέξτε στο OPTION? για περαιτέρω διευκρινίσεις.
A.SETUP (ρύθμιση ήχου) Παρέχει πρόσβαση σε έναν
κατάλογο πρόσθετων “πλήκτρων” που απαιτούνται
για τη ρύθμιση του ήχου ορισμένων συστημάτων
ήχου της Bang & Olufsen. Tο A.SETUP πρέπει να
προστεθεί προκειμένου να μπορέσει να εμφανίσει
τα ακόλουθα “πλήκτρα” για ρύθμιση ήχου:
BASS – παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση της
στάθμης των μπάσων για ένα σύστημα ήχου.
TREBLE – παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση της
στάθμης των πρίμων για ένα σύστημα ήχου.
LOUDNSS (ένταση ήχου) – παρέχει πρόσβαση στην
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαμόρφωσης
της έντασης του ήχου. Aνατρέξτε στο LOUDNSS για
περαιτέρω πληροφορίες.
S.STORE (Αποθήκευση Ήχου) – παρέχει πρόσβαση
στις ρυθμίσεις αποθήκευσης ήχου. Aνατρέξτε στο
S.STORE για περαιτέρω πληροφορίες.
A.TAPE* (κασετόφωνο εγγραφής) Εμφανίζεται στην
οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο A TAPE* του Beo4.
Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα
απευθύνεται στο κασετόφωνο εγγραφής της
Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (κασετόφωνο εγγραφής 2) Για την
ενεργοποίηση ενός δεύτερου κασετόφωνου
εγγραφής που έχει συνδεθεί στο σύστημα ήχου της
Bang & Olufsen.
AUDIO? Για την επιλογή ρύθμισης ενός προϊόντος
Ήχου για το Beo4. Είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις
προϊόντος AUDIO1 και AUDIO2.
AUDIO1 Για την επιλογή ρύθμισης ενός προϊόντος
Ήχου για το Beo4. Η επιλογή AUDIO1 υποστηρίζει
όλα τα ηχοσυστήματα της Bang & Olufsen εκτός
από το BeoSound 9000.
AUDIO2 Για την επιλογή ρύθμισης ενός προϊόντος
Ήχου για το Beo4. Η επιλογή AUDIO2 υποστηρίζει
το BeoSound 9000.
AV Δηλώνει ότι η λειτουργία ήχου/εικόνας είναι
ενεργοποιημένη, μεταφέροντας π.χ. τον ήχο της
τηλεόρασης στα ηχεία που συνδέονται με ένα
σύστημα ήχου ή αντίστροφα. Αυτό ισχύει μόνο
εάν τα συστήματα Εικόνας και Ήχου συνδέονται
μεταξύ τους.
AVANT Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του
Beo4 αποκλειστικά για BeoVision Avant.
AVANTUS Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του
Beo4 αποκλειστικά για την αμερικανική έκδοση του
BeoVision Avant.
A-V.AUX (AV V.AUX) Για την επιλογή AV και μετά V.AUX.
AV-N.RA (ραδιόφωνο μέσω Internet AV)
Για την επιλογή AV και μετά N.Radio.
AV-PC (AV PC) Για την επιλογή AV και μετά PC.
A-V.TP2* (AV βίντεο 2) Για την επιλογή AV και μετά
V.TAPE2*.
AV5 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του Beo4
αποκλειστικά για το BeoCenter AV 5.
AV9000 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του
Beo4 αποκλειστικά για το BeoSystem AV 9000.

C
CAMERA (CAMCORD*) (βιντεοκάμερα) Για την επιλογή
εισόδου βιντεοκάμερας σε συστήματα εικόνας της
Bang & Olufsen.
CD (συσκευή αναπαραγωγής CD) Εμφανίζεται στην
οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο CD του Beo4.
Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα
απευθύνεται στη συσκευή αναπαραγωγής CD της
Bang & Olufsen.
CD2* (συσκευή αναπαραγωγής CD 2) Για την
ενεργοποίηση μίας δεύτερης συσκευής
αναπαραγωγής CD σε ορισμένα συστήματα ήχου
της Bang & Olufsen.
CDV (βίντεο αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων)
Για την ενεργοποίηση ενός βίντεο αναπαραγωγής
ψηφιακών δίσκων που έχει συνδεθεί στο σύστημα
εικόνας της Bang & Olufsen.
CLEAR Για να διαγράψετε αριθμούς προγραμμάτων σε
πρόσφατες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο CLEAR, θα πρέπει πρώτα
να προστεθεί το V.SETUP.
CLOCK Εμφανίζει την ώρα σε ορισμένα προϊόντα
της Bang & Olufsen. Για περαιτέρω πληροφορίες
ανατρέξτε στον κατάλληλο Οδηγό χρήσης του εν
λόγω προϊόντος.
CONFIG? Σας παρέχει τη δυνατότητα να
προγραμματίσετε μία αποκλειστική ρύθμιση
προϊόντος για το Beo4. Μπορείτε να επιλέξετε
ρυθμίσεις προϊόντων για προϊόντα εικόνας και ήχου.
COUNTER (θέση μετρητή) Σας επιτρέπει να εντοπίσετε
μία συγκεκριμένη θέση του μετρητή πάνω σε μία
βιντεοκασέτα. Πιέστε LIST επανειλημμένα για να
εμφανίσετε την ένδειξη COUNTER και μετά απλώς
πληκτρολογήστε την κατάλληλη θέση του μετρητή
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

B
BASIC Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Ήχου του Beo4
για όλα τα συστήματα ήχου Bang & Olufsen εκτός
από το BeoSound 9000.
BASS Για ρύθμιση της στάθμης των μπάσων
σε ορισμένα συστήματα της Bang & Olufsen.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο BASS, πρέπει να
προσθέσετε είτε το A.SETUP ή το V.SETUP, ανάλογα
με την περίπτωση. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις
ρυθμίσεις ήχου, ανατρέξτε στο S.STORE
(Αποθήκευση Ήχου) για περαιτέρω πληροφορίες.
BATTERY Δηλώνει ότι πρέπει να αλλάξετε τις
μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Beo4.
BC1 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του Beo4
αποκλειστικά για το BeoCenter 1.
BS9000 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Ήχου του
Beo4 αποκλειστικά για το BeoSound 9000.
BV1 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του Beo4
αποκλειστικά για τη BeoVision 1.

D
DOORCAM* (Βιντεοκάμερα DOORCAM) Για ειδικές
εφαρμογές της Bang & Olufsen.
DTV (SAT*) (Ψηφιακή τηλεόραση) Εμφανίζεται στην
οθόνη όταν πιέζετε το πλήκτρο DTV (SAT*) του
Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο
Beo4 θα ενεργοποιήσει την πηγή ψηφιακής
τηλεόρασης της Bang & Olufsen.
DVD (ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών)
Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο
DVD του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί
στο Beo4 θα απευθύνεται στη συσκευή
αναπαραγωγής DVD.
DVD2 (V.TAPE2*) (ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο)
Για ενεργοποίηση ενός δεύτερου βίντεο που έχει
συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen.
Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.



E
EDIT Χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή μίας σειράς
προγραμματισμένων από πριν μουσικών κομματιών
από CD στο BeoSound 9000.
F
FORMAT (φορμά εικόνας) Για τη βελτιστοποίηση της
μορφής εικόνας σε ένα σύστημα εικόνας ευρείας
οθόνης της Bang & Olufsen. Ανατρέξτε στο σχετικό
Οδηγό χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες.
I
INDEX (σελίδα ευρετηρίου Teletext) Ανακαλεί τη σελίδα
ευρετηρίου (σελ. 100) του Teletext. Προσθέστε το
INDEX στον κατάλογο λειτουργιών του Beo4.
Μεταβείτε στο Teletext πατώντας TEXT, πιέστε
επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη
INDEX και πιέστε GO για να ανακαλέσετε τη σελίδα.
L
LAMP (έλεγχος λυχνίας φωτισμού) Για την ενεργοποίηση
μίας συγκεκριμένης λυχνίας στη διάταξη φωτισμού
– απαιτείται η εγκατάσταση μίας μονάδας ελέγχου
φωτισμού της Bang & Olufsen. Πιέστε LIST για να
εμφανίσετε την ένδειξη LAMP, προσθέστε το
“πλήκτρο” εάν δεν είναι ήδη διαθέσιμο, και μετά
πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό για μία
λυχνία (1 – 9).
LARGE (Teletext: Μεγέθυνση) Χρησιμοποιείται σε
ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen
για τη μεγέθυνση της σελίδας Teletext που
παρακολουθείτε. Μεταβείτε στο Teletext, μετά
πιέστε LIST επανειλημμένα για να εμφανίσετε την
ένδειξη LARGE και πιέστε GO για να μεγεθύνετε
μέρος της σελίδας. Πιέστε GO για να μεγεθύνετε το
δεύτερο μισό της σελίδας και πιέστε GO για να
επανέλθετε στο κανονικό μέγεθος σελίδας Teletext.
L-DVD2 (διασύνδεση δεύτερου DVD player ή βίντεο)
Για την επιλογή LINK και μετά DVD2.
LIGHT (έλεγχος φωτισμού) Εμφανίζεται στην οθόνη
όταν πιέσετε το πλήκτρο LIGHT του Beo4.
Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα
απευθύνεται στο(α) χειριστήριο(α) φωτισμού της
Bang & Olufsen.

LINK Πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που
ορίζεται συνήθως η χρήση του πλήκτρου LINK. Το
LINK πρέπει να προστεθεί στο Beo4 προκειμένου
να επιτύχετε τα ακόλουθα:
1. Εάν επιθυμείτε ο αποκωδικοποιητής στο κυρίως
δωμάτιο να είναι προσπελάσιμος από ένα
διασυνδεδεμένο δωμάτιο εικόνας, π.χ. εμφανίστε
την ένδειξη LINK στην οθόνη του Beo4 και μετά
πιέστε TV για εκτέλεση της λειτουργίας.
2. Εάν η ίδια πηγή υπάρχει τόσο στο
διασυνδεδεμένο δωμάτιο όσο και στο κυρίως
δωμάτιο π.χ. εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση
από το διασυνδεδεμένο δωμάτιο σε ένα βίντεο
εγγραφής (VTR) στο κυρίως δωμάτιο αντί του VTR
που υπάρχει στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο, εμφανίστε
την ένδειξη LINK στην οθόνη του Beo4 και μετά πιέστε
V MEM (V TAPE*) για εκτέλεση της λειτουργίας.
3. Εάν ένα προϊόν του διασυνδεδεμένου δωματίου,
π.χ. το BeoLab 3500, είναι τοποθετημένο στο ίδιο
δωμάτιο με ένα προϊόν του κυρίως δωματίου π.χ.
Avant και Ouverture. (Επιλογή 4).
4. Για ρυθμίσεις συμβατότητας, όπου π.χ. ένα ηχείο
X-tra είναι τοποθετημένο σε ένα διασυνδεδεμένο
δωμάτιο μαζί με μία τηλεόραση ή όπου π.χ. μία
X-tra τηλεόραση είναι τοποθετημένη σε ένα
διασυνδεδεμένο δωμάτιο μαζί με μία παλαιά
τηλεόραση της Bang & Olufsen, π.χ. μία τηλεόραση
LX2802. Για να ενεργοποιήσετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις διασύνδεσης, εμφανίστε την ένδειξη LINK
στο Beo4 και μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο
πηγής – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM
(V TAPE*).
LINK-AV (διασύνδεση ήχου/εικόνας) Χρησιμοποιείται
για τη λήψη στερεοφωνικού ήχου από το κυρίως
σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen σε ένα
διασυνδεδεμένο δωμάτιο με μία δευτερεύουσα
πηγή εικόνας, συνήθως τηλεόραση. Η λειτουργία
είναι χρήσιμη όταν ένας αποκωδικοποιητής
τηλεόρασης έχει συνδεθεί στο κυρίως σύστημα
εικόνας. Προσθέστε το στον κατάλογο λειτουργιών
του Beo4, πιέστε LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη
LINK-AV και μετά πιέστε TV για εκτέλεση της
λειτουργίας.
L-N.MUS Για την επιλογή N.MUSIC σε ένα
διασυνδεδεμένο δωμάτιο.
L-N.RA Για την επιλογή N.RADIO σε ένα
διασυνδεδεμένο δωμάτιο.
L.OPT (επιλογή διασύνδεσης) Για τον προγραμματισμό
μίας ρύθμισης συστήματος για προϊόντα
διασυνδεδεμένου δωματίου. Χρησιμοποιήστε το
L.OPT για τον προγραμματισμό μίας επιλογής
διασύνδεσης. Ανατρέξτε στο OPTION? για
περισσότερες πληροφορίες.

LOUDNSS (ένταση ήχου) Για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας έντασης ήχου σε
ορισμένα συστήματα της Bang & Olufsen. Η ένδειξη
LOUDNSS είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει προστεθεί
το A.SETUP ή το V.SETUP. Η λειτουργία της έντασης
ήχου αντισταθμίζει τη μειωμένη ευαισθησία του
ανθρώπινου αυτιού στα μπάσα και τα πρίμα υψηλής
ή χαμηλής στάθμης όταν ακούτε ήχο χαμηλής
έντασης. Πιέστε LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη
LOUDNSS και μετά πιέστε επανειλημμένα GO για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση
του ήχου. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή
σας, ανατρέξτε στο S.STORE (Αποθήκευση Ήχου) για
περαιτέρω πληροφορίες.
L-PC (διασύνδεση PC) Για την επιλογή LINK και μετά PC.
L-PHONO* (διασύνδεση PHONO) Για την επιλογή LINK
και μετά PHONO.
L-V.AUX (διασύνδεση V.AUX) Χρησιμοποιείται σε
ορισμένες περιπτώσεις για την κατανομή του
σήματος του set-top box στο δωμάτιο διασύνδεσης.
L-V.TP2* (διασύνδεση βίντεο εγγραφής 2) Για την
επιλογή LINK και μετά V.TAPE2*.
M
MIX (Teletext: Mix) Χρησιμοποιείται σε ορισμένες
τηλεοράσεις της Bang & Olufsen για να υπερθέσει
τη σελίδα Teletext στην εικόνα της τηλεόρασης.
Μεταβείτε στο Teletext, πιέστε LIST επανειλημμένα
για να εμφανιστεί η ένδειξη MIX και μετά πιέστε GO.
MOVE? Εμφανίζεται ως μία επιλογή στη λειτουργία
ρύθμισης του Beo4. Σας παρέχει τη δυνατότητα να
μεταβάλλετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα
πρόσθετα “πλήκτρα” στην οθόνη του Beo4. Μεταβείτε
στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 και ανακαλέστε
το MOVE?, πιέστε GO και αρχίστε να εμφανίζετε τα
“πλήκτρα” που μπορείτε να μετακινήσετε – πιέστε GO
για να μετακινήσετε το “πλήκτρο” που τη δεδομένη
στιγμή εμφανίζεται ως το πρώτο πρόσθετο “πλήκτρο”
όταν πιέσετε το LIST – ή πιέστε π.χ. 3 για να το
τοποθετήσετε ως υπ’ αριθμόν 3 στον κατάλογο
όλων των πρόσθετων “πλήκτρων”.
MX Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του
Beo4 αποκλειστικά για BeoVision MX. Η ρύθμιση
προϊόντος MX θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης
και από παλαιότερες εκδόσεις των τηλεοράσεων
BeoVision MX και από άλλα παλαιότερα συστήματα
εικόνας της Bang & Olufsen. Για να συντονίσετε και
να προρυθμίσετε παρόμοια παλαιότερα συστήματα,
πρέπει να προσθέσετε το V.SETUP.
N
NONE Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Εικόνας του
Beo4 NONE. Χρησιμοποιείται αν θέλετε να
προγραμματίσετε ένα Beo4 μόνο με μία ρύθμιση
προϊόντος Ήχου – χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και
ο κατάλογος λειτουργιών Εικόνας.



N.MUSIC (Μουσική μέσω Internet) Για την αναπαραγωγή
μουσικών κομματιών σε μορφή mp3 και wma που
έχουν αποθηκευτεί σε ένα συνδεδεμένο PC. Πιέστε
GO για εκτέλεση της λειτουργίας. Ενώ εμφανίζεται
το N.MUSIC και ένα κομμάτι αναπαράγεται, μπορείτε
να πιέσετε ή για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα
κομμάτια, ή για να αλλάξετε λίστα αναπαραγωγής
και STOP και GO για να σταματήσετε προσωρινά και
να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
N.RADIO (ραδιόφωνο μέσω Internet)
Για πρόσβαση σε ραδιόφωνο από το Internet μέσω
ενός συνδεδεμένου PC. Πιέστε GO για εκτέλεση της
λειτουργίας. Ενώ εμφανίζεται το N.RADIO και ένα
κομμάτι αναπαράγεται, μπορείτε να πιέσετε ή
για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κομμάτια, ή
για να αλλάξετε λίστα αναπαραγωγής και STOP και
GO για να σταματήσετε προσωρινά και να συνεχίσετε
την αναπαραγωγή.
O
OPTION? (προγραμματισμός επιλογών) Εμφανίζεται
όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία ρύθμισης του
Beo4 (Πιέστε Αναμονή και LIST, μετά πιέστε LIST
επανειλημμένα). Σας δίνει τη δυνατότητα να
προγραμματίσετε από πριν μία ρύθμιση
συστήματος Bang & Olufsen. Πιέστε GO,
μετά LIST για να εμφανίσετε στην οθόνη το είδος
της προγραμματισμένης από πριν επιλογής που
θέλετε να κάνετε:
V.OPT (επιλογή εικόνας)
A.OPT (επιλογή ήχου)
L.OPT (επιλογή διασύνδεσης)
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η σωστή επιλογή,
πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό επιλογής.
P
PAGE (επιλογή σελίδας Teletext) Για την επιλογή
σελίδων Teletext σε ορισμένες τηλεοράσεις της
Bang & Olufsen (στις περιπτώσεις αυτές, για την
πρόσβαση απαιτείται συνήθως η χρήση της
ένδειξης GO TO). Πληκτρολογήστε τον αριθμό της
σελίδας που θέλετε ή πιέστε ή .
PC Επιλέξτε PC προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το
Beo4 για να ρυθμίσετε τον ήχο από έναν
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ο οποίος έχει συνδεθεί
στο σύστημα BeoLink της Bang & Olufsen.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (εικόνα και εικόνα από βίντεο 2)
Για προβολή του DVD2 (V.TAPE2*) στη δεξιά εικόνα.
PHONO* (κασετόφωνο) Για την ενεργοποίηση ενός
κασετοφώνου της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για
εκτέλεση της λειτουργίας. Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη
PHONO στην οθόνη και αναπαράγεται η κασέτα,
μπορείτε να πιέσετε ή για να περνάτε διαδοχικά
από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο και μπορείτε
να πιέσετε STOP και GO για να διακόψετε και να
ξαναρχίσετε την αναπαραγωγή.

PICTURE Για την εκτέλεση ποικίλων λειτουργιών που
σχετίζονται με το πλήκτρο PICTURE σε άλλα πρόσφατα
τηλεχειριστήρια της Bang & Olufsen. Σε παλαιότερα
συστήματα εικόνας, μπορεί να σχετίζεται με
λειτουργίες όπως μηχανοκίνητη βάση, εικόνα και
εικόνα, καθώς και ρύθμιση εικόνας. Θα πρέπει να
προστεθεί το V.SETUP για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο PICTURE.
P-AND-P (εικόνα και εικόνα) Για την εκτέλεση της
λειτουργίας εικόνα και εικόνα σε ορισμένες
τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Πιέστε για
παράδειγμα το πλήκτρο TV για να ανακαλέσετε
την πηγή τηλεόρασης στη δεξιά εικόνα.
P.MUTE (διακοπή εικόνας) Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της εικόνας. Πιέστε επανειλημμένα
LIST για να επιλέξετε P.MUTE και στη συνέχεια πιέστε
GO για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Δεν διατίθεται σε
ορισμένες τηλεοράσεις.
P-PC (εικόνα και εικόνα από PC) Για προβολή του PC
στη δεξιά εικόνα.
P-V.AUX (εικόνα και εικόνα V.AUX) Για προβολή της πηγής
που συνδέεται στην υποδοχή V.AUX στη δεξιά εικόνα.
P-V.AU2 (εικόνα και εικόνα από V.AUX2) Για προβολή
της πηγής που έχει καταχωρηθεί ως V.AUX2 στη
δεξιά εικόνα.
P-V.TP2* (εικόνα και εικόνα βίντεο 2) Για προβολή του
V.TAPE2* στη δεξιά εικόνα.
R
RADIO Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το
πλήκτρο RADIO του Beo4. Οποιοσδήποτε
χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται
στο ραδιόφωνο της Bang & Olufsen.
RANDOM (τυχαία αναπαραγωγή) Για την ενεργοποίηση
της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά στις
νέες συσκευές αναπαραγωγής CD της Bang & Olufsen.
Όσο υπάρχει η ένδειξη RANDOM στην οθόνη, πιέστε
GO για εκτέλεση της λειτουργίας.
RECLOCK (Κλείδωμα εγγραφής) Για μελλοντική χρήση.
RECORD2 (εγγραφή A.MEM2/A.TAPE2* ή DVD2/V.TAPE2*)
Χρειάζεται να προστεθεί όταν συνδέετε ένα δεύτερο
βίντεο στο σύστημα εικόνας. Ξεκινά μια εγγραφή
στη δεύτερη συσκευή εγγραφής ήχου ή εικόνας της
Bang & Olufsen. Πιέστε δύο φορές GO για την
έναρξη της εγγραφής.
REMOVE? Εμφανίζεται στην περίπτωση που έχετε
μεταβεί στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4. Σας
παρέχει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε πρόσθετα
“πλήκτρα” από την οθόνη του Beo4. Μεταβείτε στη
λειτουργία ρύθμισης του Beo4 και ανακαλέστε το
REMOVE?, πιέστε GO και αρχίστε να εμφανίζετε τα
“πλήκτρα”. Πιέστε GO για να αφαιρέσετε το “πλήκτρο”
που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη
ενδείξεων.

REPEAT (επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή) Για την
ενεργοποίηση της λειτουργίας επαναλαμβανόμενης
αναπαραγωγής στις νέες συσκευές αναπαραγωγής
CD της Bang & Olufsen. Όσο υπάρχει η ένδειξη
REPEAT στην οθόνη ενδείξεων, πιέστε GO για
εκτέλεση της λειτουργίας.
RESET Για τη επαναφορά των ρυθμίσεων εικόνας ή
ήχου στα προκαθορισμένα επίπεδα. Πιέστε GO για
εκτέλεση της λειτουργίας.
RETURN (επιστροφή εγγραφής) Για την εκτέλεση της
λειτουργίας επιστροφής εγγραφής σε ορισμένα
κασετόφωνα της Bang & Olufsen. Για να επιστρέψετε
στο σημείο έναρξης μιας εγγραφής, πιέστε GO.
REVEAL (εμφάνιση του Teletext) Για εμφάνιση των
κρυμμένων πληροφοριών του Teletext στις
τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για
εκτέλεση της λειτουργίας.
S
SAT* (Δορυφόρος) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν
πιέσετε το πλήκτρο SAT* του Beo4. Οποιοσδήποτε
χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα ενεργοποιήσει
τους αριθμούς δορυφορικών προγραμμάτων της
συσκευής Bang & Olufsen.
SELECT Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό μίας
σειράς ψηφιακών δίσκων για αναπαραγωγή με το
BeoSound 9000.
SETUP Για τη διαμόρφωση του Χειριστηρίου
Φωτισμού LC 2.
SHIFT Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών που
σχετίζονται με τη λειτουργία ενός set-top box σε
ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο. Ορισμένες άλλες
λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν πρώτα την
εμφάνιση της ένδειξης SHIFT στην οθόνη ενδείξεων.
SP.DEMO (επίδειξη ηχείου) Για την επίδειξη των ηχείων
στο εν λόγω σύστημα. Πιέστε GO για εκτέλεση της
λειτουργίας.
SOUND (μονοφωνικός/στερεοφωνικός ήχος/γλώσσα)
Για την εναλλαγή μεταξύ των τύπων του ήχου
(μονοφωνικός/στερεοφωνικός/γλώσσα) που είναι
διαθέσιμοι τη δεδομένη στιγμή σε ένα ραδιοφωνικό,
τηλεοπτικό ή δορυφορικό πρόγραμμα ή για την
εναλλαγή μεταξύ μουσικών κομματιών σε μία
βιντεοκασέτα. Πιέστε επανειλημμένα GO για
εκτέλεση της λειτουργίας.
SPEAKER (ηχεία) Για την επιλογή του αριθμού των
ηχείων που θέλετε – σε μία διάταξη ήχου surround
της Bang & Olufsen. Πιέστε 1 – 5 για εκτέλεση της
λειτουργίας. Όσο υπάρχει η ένδειξη SPEAKER την
οθόνη, πιέστε , , ή για να ρυθμίσετε την
ισοστάθμιση του ηχείου.
SRC.OPT (επιλογή πηγής) Για μελλοντική χρήση.
S.STORE (αποθήκευση ήχου) Για την αποθήκευση
αλλαγών στις ρυθμίσεις ήχου. Το S.STORE είναι
διαθέσιμο μόνο εάν προστεθεί το V.SETUP ή το
A.SETUP.



STAND Για την περιστροφή ορισμένων συστημάτων
εικόνας της Bang & Olufsen στις μηχανοκίνητες βάσεις
τους. Πιέστε ή για εκτέλεση της λειτουργίας ή
πληκτρολογήστε μία προρυθμισμένη θέση βάσης.
STORE Για την αποθήκευση αλλαγών στις ρυθμίσεις
τηλεοπτικών προγραμμάτων/εικόνων (δείτε V.SETUP)
και αγαπημένων σελίδων Teletext (σελίδες μνήμης).
Για την αποθήκευση ρυθμίσεων φωτισμού της
Bang & Olufsen (δείτε LIGHT). Για εκτέλεση της
λειτουργίας, πιέστε GO, πληκτρολογήστε τον
κατάλληλο αριθμό και μετά πιέστε ξανά GO.
SUBCODE (υποκωδικός Teletext) Για την ενεργοποίηση
της λειτουργίας υποσελίδας Teletext σε ορισμένες
τηλεοράσεις της Bang & Olufsen.
T
TEXT (Teletext) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε
το πλήκτρο TEXT του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός
εκτελεστεί στο Beo4 θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία
Teletext (εάν το Teletext είναι διαθέσιμο) στο τηλεοπτικό
πρόγραμμα που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.
TRACK Για την επιλογή μεμονωμένων μουσικών
κομματιών ενός CD στο BeoSound 9000.
TRACKNG (συγχρονισμός ταχύτητας τύλιξης) Για τη
στιγμιαία ρύθμιση του συγχρονισμού ταχύτητας
τύλιξης της βιντεοκασέτας που παρακολουθείτε.
TREBLE Για ρύθμιση του τόνου των πρίμων του ήχου
σε ορισμένα συστήματα της Bang & Olufsen. Το
TREBLE είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχει προστεθεί
το A.SETUP ή το V.SETUP. Πιέστε ή για να
ρυθμίσετε όπως απαιτείται. Ανατρέξτε στο S.STORE
(αποθήκευση ήχου) εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη
ρύθμισή σας.
TUNE (συντονισμός σταθμού) Για το συντονισμό
σταθμών σε ορισμένες τηλεοράσεις της
Bang & Olufsen. Το TUNE είναι διαθέσιμο
μόνο εάν έχει προστεθεί το V.SETUP.
TURN Για να γυρίσετε την κασέτα σε ορισμένα
κασετόφωνα εγγραφής της Bang & Olufsen – για
αναπαραγωγή της άλλης πλευράς. Σε ορισμένα
βίντεο εγγραφής της Bang & Olufsen, το TURN
χρησιμοποιείται επίσης για την επιλογή εισόδου
μίας Βιντεοκάμερας στη λειτουργία παύσης
εγγραφής. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.
TV Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο
TV του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί
στο Beo4 θα απευθύνεται στην τηλεόραση της
Bang & Olufsen.
U
UPDATE (ενημέρωση Teletext) Για την εκτέλεση της
λειτουργίας ενημέρωσης Teletext σε τηλεοράσεις
της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της
λειτουργίας. Επαναλάβετε την λειτουργία για να
δείτε τη σελίδα αφού ενημερωθεί.

V
V.AUX (βοηθητική πηγή εικόνας) Για την ενεργοποίηση
οποιασδήποτε πρόσθετης συσκευής εικόνας έχει
συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen.
Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.
V.AUX2 (δεύτερη εξωτερική πηγή εικόνας) Για την
ενεργοποίηση μίας πρόσθετης συσκευής εικόνας
που έχει συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang &
Olufsen και η οποία έχει καταχωρηθεί ως V.AUX2.
VIDEO? Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης
ενός προϊόντος Εικόνας του Beo4. Είναι διαθέσιμες
οι ρυθμίσεις προϊόντος VIDEO1, VIDEO2 και VIDEO3.
VIDEO1 Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης
ενός προϊόντος Εικόνας του Beo4. Η επιλογή VIDEO1
υποστηρίζει, για παράδειγμα, την BeoVision Avant,
την BeoVision 5, την BeoVision 3 με οθόνη 32
ιντσών, το BeoCenter AV 5, το BeoCenter AV 9000
και παλαιότερα μοντέλα BeoVision MX.
VIDEO2 Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης
ενός προϊόντος Εικόνας του Beo4. Η επιλογή VIDEO2
υποστηρίζει, για παράδειγμα, την BeoVision 1,
την BeoVision MX 8000, την BeoVision 1 Link και
το BeoCenter 1.
VIDEO3 Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης
ενός προϊόντος Εικόνας του Beo4. Η επιλογή
VIDEO3 υποστηρίζει, για παράδειγμα, προϊόντα
βίντεο για την αγορά των Η.Π.Α. και της Ταϊβάν.
V.MEM (V.TAPE*) (βίντεο) Εμφανίζεται στην οθόνη
όταν πιέζετε το πλήκτρο V MEM (V TAPE*) του Beo4.
Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα
απευθύνεται στο βίντεο της Bang & Olufsen.
V.OPT (επιλογή εικόνας) Για τον προγραμματισμό μίας
ρύθμισης συστήματος για προϊόντα εικόνας. Ανατρέξτε
στο OPTION? για περισσότερες πληροφορίες.
V.SETUP (ρύθμιση εικόνας) Παρέχει πρόσβαση σε έναν
κατάλογο πρόσθετων “πλήκτρων” που απαιτούνται
για τη ρύθμιση ορισμένων προϊόντων εικόνας της
Bang & Olufsen:
TUNE Χρησιμοποιείται για το συντονισμό σταθμών.
Ανατρέξτε στο TUNE για περαιτέρω πληροφορίες
PICTURE Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση Εικόνας.
Ανατρέξτε στο PICTURE για περαιτέρω πληροφορίες.
STORE Για την αποθήκευση μίας ρύθμισης ή μίας
προρυθμισμένης τιμής. Ανατρέξτε στο STORE για
περαιτέρω πληροφορίες.
CLEAR (διαγραφή αριθμών προγράμματος) Για τη
διαγραφή αριθμών προγραμμάτων. Ανατρέξτε στο
CLEAR για περαιτέρω πληροφορίες.
BASS Ρύθμιση του τόνου των μπάσων. Ανατρέξτε
στο BASS για περαιτέρω πληροφορίες.
TREBLE Ρύθμιση του τόνου των πρίμων. Ανατρέξτε
στο TREBLE για περαιτέρω πληροφορίες.
LOUDNSS (ένταση ήχου) Ρύθμιση ήχου – ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έντασης ήχου.
Ανατρέξτε στο LOUDNSS για περαιτέρω πληροφορίες.
S.STORE (αποθήκευση ήχου) Για την αποθήκευση
των ρυθμίσεων του ήχου. Ανατρέξτε στο S.STORE
για περαιτέρω πληροφορίες.

V.TAPE2* (βίντεο εγγραφής 2) Για την ενεργοποίηση
ενός δεύτερου βίντεο εγγραφής που έχει συνδεθεί
στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen. Πιέστε
GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση
τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.
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