
BeoTime 

Οδηγός 



Το παρόν προϊόν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
των Οδηγιών 2004/108/EC και 
2006/95/EC. 

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

Μόνο για την αγορά των ΗΠΑ! 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών εξοπλισμός έχει 
δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι 
συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν 
τεθεί για ψηφιακές συσκευές τάξης Β, 
σύμφωνα με το τμήμα 15 των 
Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη 
προστασία έναντι επιβλαβών 
παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. 
Ο παρών εξοπλισμός παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει 
ραδιοσυχνοτική ενέργεια και, εάν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 
στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 
εγγυάται ότι δεν θα δημιουργηθούν 
παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Εάν ο παρών 
εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς 
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν 
να διαπιστωθούν από την 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση 
του εξοπλισμού, συνιστάται στο 
χρήστη να προσπαθήσει να επιλύσει 
την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα: 

– Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη 
θέση της κεραίας λήψης. 

– Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα 
στον εξοπλισμό και το δέκτη. 

– Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα 
διαφορετικού κυκλώματος από 
αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο 
δέκτης. 

– Για βοήθεια, συμβουλευθείτε το 
κατάστημα πώλησης ή έναν 
έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης. 

Μόνο για την αγορά του Καναδά! 
Η παρούσα ψηφιακή συσκευή τάξης  
B πληροί όλες τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών Σχετικά με Εξοπλισμούς 
που Προκαλούν Παρεμβολές του 
Καναδά.



Περιεχόμενα 

Εισαγωγή στο ρολόι αφύπνισης, 4 
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ρολόι αφύπνισης και να εμφανίζετε τα 
περιεχόμενα του μενού. 

Καθημερινή χρήση, 8 
Μάθετε για τις καθημερινές λειτουργίες, όπως ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της αφύπνισης, επιλογή καναλιού, προρύθμιση πηγής ή 
φωτισμού και ρύθμιση της έντασης. 

Ρύθμιση της ώρας και της μορφής της ώρας, 10 
Πώς να ρυθμίσετε την ώρα και να επιλέξετε τη μορφή της ώρας. 

Ρύθμιση μίας ώρας αφύπνισης, 11 
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε μία ώρα αφύπνισης. 

Επιλογή πηγής αφύπνισης, 12 
Πώς να επιλέξετε μία πηγή για αναπαραγωγή όταν ξεκινήσει η αφύπνιση και, αν 
είναι διαθέσιμα, ένα κανάλι, κομμάτι ή σταθμό. 

Ρύθμιση μίας ώρας λήξης αφύπνισης, 14 
Πώς να κάνετε τις πηγές που ενεργοποιήθηκαν με την έναρξη της αφύπνισης, 
να απενεργοποιηθούν και πάλι μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ρύθμιση ενός Sleep Timer, 15 
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε έναν Sleep Timer. 

Εγκατάσταση του ρολογιού αφύπνισης, 16
Πώς να τοποθετήσετε το ρολόι αφύπνισης και το προαιρετικό προσάρτημα 
τοίχου. 

Συντήρηση, 18 
Πώς να καθαρίσετε και να αλλάξετε μπαταρίες στο ρολόι αφύπνισης. 
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Εισαγωγή στο ρολόι αφύπνισης 

Το BeoTime είναι ένα ρολόι 
αφύπνισης, το οποίο μπορεί να σας 
ξυπνά το πρωί ενεργοποιώντας μία 
επιλεγμένη πηγή Bang & Olufsen και 
τον ενσωματωμένο ήχο αφύπνισης. 
Το ρολόι αφύπνισης διαθέτει επίσης 
λειτουργία χρονοδιακόπτη ύπνου, 
και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
για το χειρισμό των βασικών 
λειτουργιών των προϊόντων ήχου 
και εικόνας Bang & Olufsen που 
διαθέτετε καθώς και των φώτων 
από ένα συμβατό σύστημα ελέγχου 
φωτισμού. 

Λειτουργίες του πίνακα πλοήγησης 
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Σε κατάσταση μενού: Μετακίνηση 
μεταξύ των επιλογών μενού 
Σε κατάσταση αδράνειας: Μετακίνηση 
μεταξύ καναλιών, κομματιών ή σταθμών 

Σε κατάσταση μενού: Μετακίνηση 
μεταξύ οθονών 
Σε κατάσταση αδράνειας: Ρύθμιση 
έντασης 

Είσοδος ή έξοδος από ένα μενού. 
Κρατήστε πιεσμένο για να 

απενεργοποιήσετε προϊόντα και φώτα 

Σε κατάσταση μενού: Μετακίνηση 
μεταξύ των επιλογών μενού 
Σε κατάσταση αδράνειας: Μετακίνηση 
μεταξύ καναλιών, κομματιών ή σταθμών 



Λειτουργία αισθητήρα κίνησης … 
Αγγίξτε το ρολόι για να αναβάλλετε 
την αφύπνιση και να ενεργοποιήσετε 
το φωτισμό των οθονών για εύκολη 
προβολή της πραγματικής ώρας. 

Οθόνη 1 … 
Εδώ θα βρείτε το πρώτο επίπεδο του 
μενού. 

Οθόνη 2 … 
Εδώ θα βρείτε το δεύτερο επίπεδο 
του μενού. 

Οθόνη 3 … 
Εδώ θα βρείτε το τρίτο επίπεδο του 
μενού, εάν είναι διαθέσιμο. 

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται καθώς 
εγκαταλείπετε μία οθόνη. 

Τα βέλη στις οθόνες υποδεικνύουν την 
ύπαρξη περισσότερων επιλογών. 

Πλήκτρο αφύπνισης … 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε 
την αφύπνιση. Πιέστε το πλήκτρο 
αφύπνισης για εναλλαγή μεταξύ των 
θέσεων ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης. 

 7:30
RADIO 11 30

TIME

FORMAT
24-HOUR

30

30
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Πίνακας πλοήγησης  

Οθόνη 1 

Οθόνη 2 Οθόνη 3 

Πλήκτρο αφύπνισης  Αισθητήρας κίνησης 



Θέση ρολογιού αφύπνισης 
Το ρολόι αφύπνισης διαθέτει 
λειτουργία αισθητήρα κλίσης που σας 
επιτρέπει να το τοποθετήσετε με το 
πλήκτρο αφύπνισης είτε στα δεξιά 
είτε στα αριστερά, για χειρισμό από 
δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 
αντίστοιχα. Ανάλογα με το αν θα 
τοποθετήσετε το ρολόι με το πλήκτρο 
αφύπνισης στα δεξιά ή στα αριστερά, 
το κείμενο στις οθόνες θα 
προσαρμοστεί στη θέση του 
ρολογιού. Οι επιλογές του κύριου 
μενού θα εμφανίζονται πάντα στην 
Οθόνη 1 δίπλα στον πίνακα 
πλοήγησης.

Φωτισμός οθόνης 
Οι οθόνες φωτίζονται όταν αγγίξετε 
το ρολόι και όταν ηχεί η αφύπνιση. 

Όταν δεν έχετε αγγίξει το ρολόι για λίγη 
ώρα, ο φωτισμός μειώνεται. Το μενού 
βρίσκεται στην Οθόνη 1. 

>> Εισαγωγή στο ρολόι αφύπνισης … 

MENU 

 LIGHT 

 SOURCE 

 ALARM TIME 

 SLEEP TIMER 

 ALARM SOURCE 

 ALARM TIME OUT 

 TOUCH ENABLE

 TIME 

 TIME FORMAT 

 7:30
RADIO11 30

 7:30
RADIO 11 30
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Όταν το ρολόι χρησιμοποιείται 
ανεξάρτητα, θα ακούσετε απλώς τον 
ενσωματωμένο ήχο αφύπνισης όταν 
ηχήσει η αφύπνιση. 

Όταν το ρολόι χρησιμοποιείται μαζί με 
κάποιο προϊόν ήχου/εικόνας της Bang & 
Olufsen ή σε ένα διασυνδεδεμένο 
δωμάτιο, μπορείτε να ρυθμίσετε το 
ρολόι να ενεργοποιεί το προϊόν – ή μέσω 
της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη 
ύπνου – να το απενεργοποιεί. Μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε το ρολόι για 
το χειρισμό των βασικών λειτουργιών 
των προϊόντων Bang & Olufsen που 
διαθέτετε. 



Καθημερινή χρήση 

Ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε την αφύπνιση και 
χειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές 
Bang & Olufsen και συμβατά 
συστήματα ελέγχου φωτισμού. 

Για πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο ρύθμισης μιας ώρας 
αφύπνισης, ανατρέξτε στη σελίδα  
11 αυτού του οδηγού. 

Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της αφύπνισης 
> Πιέστε το πλήκτρο αφύπνισης για 

να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αφύπνισης. 

> Πιέστε ξανά για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αφύπνισης. 

Αναβολή της αφύπνισης 
Μπορείτε να αναβάλλετε τον ήχο της 
αφύπνισης είτε: 

– Αγγίζοντας το ρολόι και έτσι 
ενεργοποιώντας τη λειτουργία του 
αισθητήρα κίνησης, 

– Είτε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο 
στον πίνακα πλοήγησης. 

Η αφύπνιση θα συνεχίσει με διαλείμματα 
των 10 λεπτών, εκτός κι αν η 
αναπαραγωγή αναβληθεί για τρεις 
φορές στη σειρά, μετά τις οποίες η 
αφύπνιση ακυρώνεται μέχρι την 
επόμενη ημέρα. 

Επιλογή και ενεργοποίηση μίας 
πηγής 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘SOURCE’.

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την 
πηγή που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε. 

> Για να ενεργοποιήσετε την πηγή και 
να βγείτε από το μενού, πιέστε  
ενώ είναι επιλεγμένη η Οθόνη 2. 

> Για να βγείτε από το μενού χωρίς να 
ενεργοποιήσετε την πηγή, πιέστε 
 ή  για να μεταβείτε στην Οθόνη 1 

και πιέστε . 

Απενεργοποίηση μίας πηγής … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘SOURCE’.

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την 
πηγή που θέλετε να 
απενεργοποιήσετε. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 3. 

> Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε 
την πηγή και να βγείτε από το μενού. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις 
συνδεδεμένες πηγές εάν πιέσετε και 
κρατήσετε πιεσμένο το  για περισσότερο 
από ενάμιση δευτερόλεπτο. Εάν 
κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο για 
περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, θα 
απενεργοποιηθούν επίσης και τα φώτα. 
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Επιλογή ενός καναλιού 
> Πιέστε  ή  σε κατάσταση 

αδράνειας για να αλλάξετε κανάλι, 
κομμάτι ή σταθμό στην επιλεγμένη 
πηγή. 

Ρύθμιση της έντασης 
> Πιέστε  ή  σε κατάσταση 

αδράνειας για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση στην 
επιλεγμένη πηγή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η παρατεταμένη 
χρήση σε υψηλή ένταση μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στην ακοή! 

Επιλογή μίας προρύθμισης 
φωτισμού
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘LIGHT’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την 
προρύθμιση φωτισμού που θέλετε 
να ενεργοποιήσετε. Οι επιλογές 
είναι ‘ON’, 1 – 9, ‘RED’, ‘GREEN’, 
‘YELLOW’ και ‘BLUE’. 

> Για να ενεργοποιήσετε την 
προρύθμιση φωτισμού και να 
βγείτε από το μενού, πιέστε  ενώ 
είναι επιλεγμένη η Οθόνη 2. 

Ρύθμιση της έντασης του φωτισμού … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘LIGHT’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 3 και επιλέξτε ‘OFF’. 

> Πιέστε  ή  για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση του φωτισμού. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την 
Οθόνη 1 και μετά πιέστε  για να 
βγείτε από το μενού χωρίς να 
ενεργοποιήσετε κάποια 
προρύθμιση φωτισμού και  
να σβήσετε τα φώτα. 

Απενεργοποίηση του φωτισμού … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘LIGHT’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 3. 

> Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε 
τα φώτα και να βγείτε από το μενού. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις 
συνδεδεμένες πηγές και τα φώτα εάν 
πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το  για 
περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα. 
Διαθέσιμες προρυθμίσεις φωτισμού. 
Ανατρέξτε στον οδηγό που συνοδεύει  
το σύστημα ελέγχου φωτισμού για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις προρυθμίσεις φωτισμού.  

 LIGHT

  ON 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  RED 

  GREEN 

  YELLOW 

  BLUE 

9



Ρύθμιση της ώρας και της μορφής της ώρας 

Για τη σωστή εκτέλεση του 
χρονοδιακόπτη αφύπνισης και της 
λήξης της αφύπνισης, βεβαιωθείτε 
ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο στη 
σωστή ώρα. 

Για να επιλέξετε τη μορφή της ώρας … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘TIME FORMAT’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2 και  ή  για να επιλέξετε 
τη μορφή της ώρας που θέλετε. 

> Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 

Για να ρυθμίσετε την ώρα … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘TIME’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2 και  ή  για να επιλέξετε 
τις ώρες ή τα λεπτά. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 3 και  ή  για να επιλέξετε 
τις ώρες ή τα λεπτά. 

> Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 

Το ρολόι δεν μεταβαίνει αυτόματα σε 
θερινή ή χειμερινή ώρα. 

Το ρολόι εμφανίζει την ώρα τόσο σε 12-
ωρη όσο και σε 24-ωρη μορφή. 

Παράδειγμα του ρολογιού. 

TIME

FORMAT
24-HOUR

TIME 3011
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Ρύθμιση μίας ώρας αφύπνισης 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι να 
σας ξυπνάει κάποια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή ρυθμίζοντας κάποια 
ώρα για να ηχήσει η αφύπνιση. 

Για πληροφορίες σχετικά με την 
αναβολή της αφύπνισης και την 
απενεργοποίηση του ήχου της 
αφύπνισης, ανατρέξτε στη σελίδα 8. 

Για να ρυθμίσετε μία ώρα 
αφύπνισης … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘ALARM TIME’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2 και  ή  για να επιλέξετε 
τις ώρες ή τα λεπτά. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 3 και  ή  για να επιλέξετε 
τις ώρες ή τα λεπτά. 

> Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 

Πιέστε το πλήκτρο αφύπνισης για να 
ενεργοποιήσετε την αφύπνιση. Όταν η 
αφύπνιση ενεργοποιηθεί, η επιλεγμένη 
ώρα και πηγή αφύπνισης εμφανίζονται 
στην Οθόνη 1. 

7:00
RADIO 3011
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Επιλέξτε μία πηγή που θέλετε να 
ενεργοποιηθεί όταν αρχίζει να ηχεί 
η αφύπνιση. 

Όταν ενεργοποιηθεί η επιλεγμένη 
πηγή αφύπνισης, θα ακούσετε 
επίσης τον ήχο μιας συνηθισμένης 
ενσωματωμένης αφύπνισης για να 
είναι σίγουρο ότι θα ξυπνήσετε. 

Μπορείτε να αναβάλλετε τον ήχο 
της αφύπνισης αγγίζοντας το ρολόι, 
αλλά η πηγή της αφύπνισης δεν θα 
αναβληθεί. Η πηγή της αφύπνισης 
παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι 
να εκτελεστεί κάποια 
ενεργοποιημένη ώρα λήξης 
αφύπνισης ή μέχρι να 
απενεργοποιήσετε την πηγή. 

Ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή 
ήχου ή εικόνας, μπορείτε επίσης να 
καθορίσετε ένα κανάλι, κομμάτι ή 
σταθμό για αναπαραγωγή. 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 99 
διαφορετικών καναλιών, κομματιών 
ή σταθμών. 

Για να επιλέξετε μία πηγή και κανάλι 
αφύπνισης … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘ALARM SOURCE’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2 και  ή  για να επιλέξετε 
την πηγή αφύπνισης που θέλετε ή 
το στοιχείο ‘NONE’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 3 και  ή  για να επιλέξετε 
το κανάλι, κομμάτι ή σταθμό που 
θέλετε. Οι επιλογές είναι 01 – 99 και 
‘NONE’. 

> Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 

Επιλέξτε το στοιχείο ‘NONE’ στην 
Οθόνη 2 εάν θέλετε να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της 
πηγής αφύπνισης. Επιλέξτε το στοιχείο 

‘NONE’ στην Οθόνη 3 εάν θέλετε η πηγή 
να ενεργοποιήσει το κανάλι, το κομμάτι 
ή το σταθμό που παρακολουθούσατε ή 
ακούγατε την τελευταία φορά. 

Επιλογή μίας πηγής αφύπνισης 

ALARM

SOURCE
TV 09
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ALARM SOURCE 

 TV 

 DTV 

 V.MEM 

 DVD 

 RADIO 

 CD 

 A.MEM 

 DTV2 

 N.RADIO 

 N.MUSIC 

 V.AUX 

 L-TV 

 L-DTV 

 L-V.MEM 

 L-DVD 

 L-RADIO 

 L-CD 

 L-A.MEM 

 L-DTV2 

 L-N.RA 

 L-N.MUS 

 L-V.AUX 

 NONE 
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Επιλογές πηγής: Οι πηγές 
οργανώνονται έτσι ώστε η πιο 
πρόσφατα χρησιμοποιημένη πηγή να 
εμφανίζεται πρώτη, η δεύτερη πιο 
πρόσφατη χρησιμοποιημένη πηγή να 
εμφανίζεται δεύτερη και ούτω καθ' εξής. 



Καθορίστε μία ώρα λήξης της 
αφύπνισης εάν θέλετε τα 
συνδεδεμένα προϊόντα ήχου και 
εικόνας να απενεργοποιηθούν 
κάποια συγκεκριμένη ώρα μετά την 
απενεργοποίηση της αφύπνισης. 

Για να επιλέξτε μία ώρα λήξης της 
αφύπνισης … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘ALARM TIME OUT’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2 και  ή  για να επιλέξετε 
την ώρα λήξης της αφύπνισης που 
θέλετε. 

> Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 

Όταν εκτελεστεί η ώρα λήξης της 
αφύπνισης, η λειτουργία εξακολουθεί να 
είναι ενεργοποιημένη και η ίδια ώρα 
λήξης της αφύπνισης θα ενεργοποιηθεί 
την επόμενη φορά που η αφύπνιση θα 
απενεργοποιηθεί. Επιλέξτε το στοιχείο 
‘NONE’ στην Οθόνη 2 εάν θέλετε να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήξης 
της αφύπνισης. 

Μία οριζόντια γραμμή στην Οθόνη 1 
εμφανίζει το χρόνο που απομένει μέχρι 
να απενεργοποιηθούν τα συνδεδεμένα 
προϊόντα ήχου και εικόνας. Οι επιλογές 
είναι ‘NONE’, ‘INSTANT’, ‘15 MIN’, ‘30 MIN’, 

‘45 MIN’, ‘60 MIN’, ‘90 MIN’ και ‘120 MIN’. 

Ρύθμιση μίας ώρας λήξης αφύπνισης 

ALARM

TIMEOUT
30 MIN

7:00
OFF15
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Καθορίστε έναν Sleep Timer για  
να απενεργοποιήσετε όλα τα 
συνδεδεμένα προϊόντα ήχου και 
εικόνας μετά από μία συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 

Για να ρυθμίσετε έναν Sleep Timer … 
> Πιέστε  από την κατάσταση 

αδράνειας για να μπείτε στο μενού 
στην Οθόνη 1. 

> Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το 
στοιχείο ‘SLEEP TIMER’. 

> Πιέστε  ή  για να μπείτε στην 
Οθόνη 2 και  ή  για να επιλέξετε 
τη χρονική περίοδο του Sleep Timer 
που θέλετε. 

> Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 

Όταν εκτελεστεί ο Sleep Timer, η 
λειτουργία απενεργοποιείται μέχρι να 
την ενεργοποιήσετε και πάλι. 

Μία οριζόντια γραμμή στην Οθόνη 1 
εμφανίζει το χρόνο που απομένει μέχρι 
να απενεργοποιηθούν τα συνδεδεμένα 
προϊόντα ήχου και εικόνας. Οι επιλογές 
είναι ‘OFF’, ‘15 MIN’, ‘30 MIN’, ‘45 MIN’, 

‘60 MIN’, ‘90 MIN’ και ‘120 MIN’. 

Ρύθμιση ενός Sleep Timer 

7:00
OFF15

SLEEP

TIMER
15 MIN
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Εγκατάσταση του ρολογιού αφύπνισης 

Το ρολόι έχει σχεδιαστεί για 
τοποθέτηση είτε πάνω σε τραπέζι 
είτε σε ένα μαγνητικό προσάρτημα 
τοίχου, για εύκολη μετακίνηση. 

Το ρολόι αφύπνισης πρέπει να 
τοποθετηθεί σε θέση από όπου όλα 
τα προϊόντα Bang & Olufsen που θα 
ελέγχει είναι ορατά. Σημεία προσοχής 

– Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν 
τοποθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
αυτού του Οδηγού. Για την αποφυγή 
τραυματισμού, χρησιμοποιήστε 
μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από 
την Bang & Olufsen! 

– Μην προσπαθήσετε να 
αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή 
μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους 
εργασίες στο εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις! 

– Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για 
εσωτερική χρήση, σε ξηρά οικιακά 
περιβάλλοντα μόνο και σε ένα 
πεδίο θερμοκρασιών 10–40˚ C. 

– Μην τοποθετείτε το προϊόν σε 
άμεσο ηλιακό φως, καθώς κάτι 
τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την 
ευαισθησία του πομπού υπέρυθρων. 

Πριν την τοποθέτηση του 
προσαρτήµατος τοίχου … 
Δοκιμάστε να δείτε εάν υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ του ρολογιού και των 
προϊόντων ήχου και εικόνας Bang & 
Olufsen που διαθέτετε καθώς και 
μεταξύ των φώτων. 
> Ενεργοποιήστε τα προϊόντα και τα 

φώτα που θα πρέπει να ελέγχει το 
ρολόι. 

> Κρατήστε το ρολόι περίπου  
στο σημείο όπου θέλετε να 
εγκαταστήσετε το προσάρτημα 
τοίχου. 

> Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  
για τρία δευτερόλεπτα. Εάν όλα  
τα προϊόντα και τα φώτα 
απενεργοποιηθούν μετά από τρία 
δευτερόλεπτα, τότε υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ του ρολογιού και 
των προϊόντων και των φώτων. 

16



Προσάρτημα τοίχου: Χρησιμοποιήστε 
το εξάρτημα τοίχου ως γνώμονα όταν 
σημειώνετε τις θέσεις όπου θα ανοίξετε 
τις τρύπες. Χρησιμοποιήστε τις βίδες και 
τα ούπα που περιλαμβάνονται για να 
στερεώσετε το προσάρτημα στον τοίχο. 

Γλιστρήστε το στήριγμα πάνω στο 
εξάρτημα τοίχου μέχρι να κάνει κλικ και 
να μπει στη θέση του. 

Η τοποθέτηση αξιολογήθηκε για χρήση 
σε επιφάνεια γυψοσανίδας. 

Τοποθετήστε το ρολόι αφύπνισης πάνω 
στο προσάρτημα τοίχου όπως 
απεικονίζεται εδώ. Είναι σημαντικό το 
προσάρτημα να συγκρατεί το ρολόι 
αφύπνισης στο ‘άκρο των μπαταριών’ – 
έτσι ώστε ο ενσωματωμένος μαγνήτης 
να μπορεί να το στηρίξει. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ρολόι 
αφύπνισης οριζόντια, με το πλήκτρο 
αφύπνισης στα αριστερά ή στα δεξιά.  
Η λειτουργία του ενσωματωμένου 
αισθητήρα θα προσαρμόσει ανάλογα το 
κείμενο στις οθόνες. 

∅ 5 mm

7:30
RADIO11 30

7:30
RADIO 11 30
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Η τακτική συντήρηση, όπως ο 
καθαρισμός, είναι στις ευθύνες του 
χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα, ακολουθήστε τις 
οδηγίες στα δεξιά. Παρακαλούμε, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα της 
Bang & Olufsen για να σας υποδείξει 
τις συστάσεις για την τακτική 
συντήρηση. 

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε 
υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό 
φως, φωτιά, κλπ. 

Αντικατάσταση των μπαταριών 
Εάν η φόρτιση των μπαταριών είναι 
χαμηλή, θα εμφανιστεί στην Οθόνη 1 
το μήνυμα ειδοποίησης ‘BATTERY LOW’ 
σε κατάσταση αδράνειας περίπου μία 
εβδομάδα πριν εξαντληθούν πλήρως 
οι μπαταρίες. Μετά την εμφάνιση του 
μηνύματος ‘BATTERY LOW’ στην 
οθόνη, ο πομπός υπέρυθρων 
απενεργοποιείται και η μέγιστη 
ένταση της αφύπνισης μειώνεται. 

Το ρολόι αφύπνισης χρειάζεται τρεις 
μπαταρίες. Σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές 
μπαταρίες του 1,5 V (μέγεθος AA). 
Μην χρησιμοποιείτε 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες! 

Αλλάξτε τις μπαταρίες όπως 
απεικονίζεται στην εικόνα. 

Οι ρυθμίσεις της ώρας διατηρούνται για 
περίπου 4 λεπτά χωρίς μπαταρίες. 

Καθαρισμός 
Σκουπίστε τη σκόνη από τις 
επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα 
στεγνό, μαλακό πανί. Για να 
αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, 
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό 
πανί και ένα διάλυμα νερού και ήπιου 
απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων. 

Συντήρηση 18



Μπορείτε να φυλάξετε το εργαλείο 
μπαταριών στο προσάρτημα τοίχου για 
μελλοντική χρήση. 

Διεθνής εγγύηση 
Τα προϊόντα της Bang & Olufsen, που 
αγοράζονται από εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο της Bang & Olufsen, 
καλύπτονται από εγγύηση. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη Διεθνή Εγγύησή μας, ανατρέξτε 
στην ενότητα Εξυπηρέτησης Πελατών 
στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com. 
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Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι 
μπαταρίες που φέρουν αυτό το σύμβολο 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί µε 
τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. 
Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι 
μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται και 
να απορρίπτονται χωριστά. 
Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες 
χρησιμοποιώντας τα συστήματα 
συλλογής που είναι διαθέσιμα στη 
χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, 
την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε 
στη λογική χρήση των φυσικών πόρων. 

Η συλλογή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών 
και απορριμμάτων προστατεύει από 
τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με 
τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες 
μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς.  
Το κατάστημα πώλησης της Bang & 
Olufsen θα σας συμβουλεύσει σχετικά 
με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη 
χώρα σας. 

Εάν ένα προϊόν είναι πολύ μικρό για να 
φέρει αυτό το σύμβολο, το σύμβολο θα 
εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης, στο 
πιστοποιητικό εγγύησης ή στη συσκευασία. 

Απόρριψη Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste 
Electrical and Electronic Equipment 
ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος 

0906 
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