
DVB–T/S
Οδηγός





Καθημερινή χρήση, 4  

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Beo4 με τη μονάδα DVB–T/S. Πώς να 

ανακαλέσετε και να χρησιμοποιήσετε τα μενού στην οθόνη. 

Προβολή πληροφοριών προγράμματος, 6  

Πώς να ανακαλέσετε και να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Προγράμματος και τις 

πληροφορίες προβολής, οι οποίες επιλογές είναι διαθέσιμες από τον Οδηγό 

Προγράμματος και την προβολή πληροφοριών στην οθόνη. 

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη, 8  

Πώς να προγραμματίσετε μία εγγραφή απευθείας από τον Οδηγό Προγράμματος. 

Μενού Setup, 9  

Μάθετε για το μενού SETUP,  πώς να  ρυθμίζετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις, να 

συντονίζετε και να επεξεργάζεστε κανάλια και σταθμούς, και να αλλάζετε τη διάταξή σας. 

Αρχική ρύθμιση, 13 

Δείτε τα βήματα από τα οποία αποτελείται η διαδικασία της αρχικής ρύθμισης. 

Συνδέσεις, 14  

Επισκόπηση των υποδοχών, τρόπος σύνδεσης της μονάδας πρόσβασης υπό συνθήκες και 

εισαγωγής των έξυπνων καρτών. 

Τι να κάνετε εάν …, 16  

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις, όπως για τον τρόπο εύρεσης καναλιών ή 

σταθμών, τον τρόπο ελέγχου της έντασης του σήματος και για πολλά άλλα. 

Γλωσσάρι, 18  

Βρείτε μια λίστα με τους όρους DVB–T/S που χρησιμοποιούνται συχνά. 

Ευρετήριο, 20 

Περιεχόμενα 3



Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη 

με μονάδα DVB–T/S, μπορείτε να 

λαμβάνετε ψηφιακά δορυφορικά και 

επίγεια προγράμματα. 

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει 

πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της 

τηλεόρασής σας. Ωστόσο, μόνο οι 

λειτουργίες που σχετίζονται με τη 

μονάδα επεξηγούνται εδώ, για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το χειρισμό της τηλεόρασης ανατρέξτε 

στον Οδηγό της τηλεόρασης. 

Ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας και της μονάδας 

DVB–T/S 

Επιλογή αριθμού καναλιού ή σταθμού, επιλογή μενού 

ή εισαγωγή αριθμών στα μενού

Ανάκληση teletext, εφόσον προσφέρεται από το 

κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή

Ανάκληση της επισκόπησης των μενού της μονάδας 

DVB–T/S όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα. 

Πιέστε δύο φορές για να ανακαλέσετε το μενού TV

Μετακίνηση μεταξύ καναλιών ή σταθμών, μετακίνηση 

του κέρσορα επάνω ή κάτω στα μενού

Μετακίνηση του κέρσορα αριστερά ή δεξιά, ή 

εμφάνιση διαθέσιμων επιλογών στα μενού. Όταν έχετε 

επιλέξει το DTV ως πηγή, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να μετακινηθείτε 

μεταξύ των Ομάδων Καναλιών/Σταθμών και των 

Λιστών Καναλιών/Σταθμών

Επιλογή και ενεργοποίηση μίας λειτουργίας ή 

επιβεβαίωση μίας επιλογής σε ένα μενού. Ενώ 

παρακολουθείτε τηλεόραση μέσω της μονάδας  

DVB–T/S, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να 

ανακαλέσετε μία Λίστα Καναλιών/Σταθμών

Επιστροφή μέσω των μενού

Έξοδος από τα μενού ή, για παράδειγμα, από το 

teletext

Τα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται ως 

“συντομεύσεις” σε λειτουργίες όπως περιγράφεται 

στην επόμενη σελίδα, ή χρησιμοποιούνται όπως 

φαίνεται στα μενού του DVB–T/S

Καθημερινή χρήση

TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

DTV 

0 – 9

TEXT

MENU
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STOP

EXIT
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Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει, ή 

επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο 

LIST. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανάλογα με την έκδοση του Beo4, το 

πλήκτρο ‘DTV’ μπορεί να εμφανίζεται με την ονομασία 

‘SAT’. Τα πλήκτρα αυτά έχουν την ίδια λειτουργία.



Η επισκόπηση των μενού παρέχει πρόσβαση σε 

όλες τις κύριες λειτουργίες της μονάδας DVB–T/S.  

Η επισκόπηση περιλαμβάνει υπομενού στα οποία η 

πρόσβαση είναι δυνατή απευθείας με τα έγχρωμα 

πλήκτρα ή τα αριθμητικά πλήκτρα. 

Σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε μόνο να 

ανακαλέσετε την επισκόπηση των μενού με το 

κίτρινο πλήκτρο. 

Πιέστε για να ανακαλέσετε ή την 

επισκόπηση των μενού του  

DVB–T/S

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον 

Οδηγό Προγραμμάτων με 

πληροφορίες σχετικά με τα 

τρέχοντα ή τα επόμενα 

προγράμματα

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των 

λειτουργιών ραδιοφώνου και 

τηλεόρασης

Πιέστε για να ανακαλέσετε ή να 

εξαφανίσετε την επισκόπηση των 

μενού του DVB–T/S

Πιέστε για να ανακαλέσετε 

πληροφορίες σχετικά με το 

πρόγραμμα που παρακολουθείτε 

εκείνη τη στιγμή

Πιέστε για να ανακαλέσετε τις 

Ομάδες Καναλιών ή Σταθμών

Πιέστε για να ανακαλέσετε το 

μενού επιλογής γλώσσας υπότιτλων 

για το τρέχον κανάλι

Πιέστε για να ανακαλέσετε το 

μενού επιλογής γλώσσας διαλόγων 

για το τρέχον κανάλι

Πιέστε για να ανακαλέσετε το 

μενού SETUP.  Το μενού SETUP 

περιγράφεται λεπτομερέστερα στις 

σελίδες 9–12

Πιέστε για να ανακαλέσετε μία 

λίστα των καναλιών ή των σταθμών

Η επισκόπηση των μενού του DVB–T/S στη λειτουργία 

τηλεόρασης.

Η επισκόπηση των μενού του DVB–T/S στη λειτουργία 

ραδιοφώνου.

Επισκόπηση των μενού

MENU
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Προβολή πληροφοριών προγράμματος

Η οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται για 

λίγο στην οθόνη κάθε φορά που 

αλλάζετε κανάλι. Μπορείτε επίσης να 

ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τις 

πληροφορίες στην οθόνη για να δείτε 

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα. 

Μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια 

που οι πληροφορίες παραμένουν στην 

οθόνη, για περισσότερες λεπτομέρειες 

δείτε σελίδα 11. 

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή 

ακούτε ραδιόφωνο μέσω της μονάδας 

DVB–T/S, μπορείτε να ανακαλέσετε στην 

οθόνη έναν Οδηγό Προγραμμάτων για 

τα τρέχοντα και τα επόμενα 

προγράμματα. Ο Οδηγός 

Προγραμμάτων περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με τα τρέχοντα και τα επόμενα 

προγράμματα σε όλα τα διαθέσιμα 

κανάλια ή σταθμούς. Μπορείτε επίσης 

να αλλάξετε κανάλι ή σταθμό μέσω του 

Οδηγού Προγραμμάτων. 

1  BBCWORLD  TV – MY LIST  11:10

 Morning  Glory  10:50  

1  BBCWORLD  TV – MY LIST  11:10

 Morning  Glory  10:50  

 Get the Clip 11:30 
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Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πιέστε το μπλε πλήκτρο ενώ εμφανίζεται η οθόνη. 

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται εκτεταμένες ενδείξεις και οι πληροφορίες υπερβαίνουν τη μία σελίδα, μπορείτε να 

μετακινήσετε τη σελίδα κάτω με το πλήκτρο . 

Πρόσθετες επιλογές για τους υπότιτλους και τους διάλογους εμφανίζονται μέσω των εικονιδίων στο επάνω μέρος.   

Σημείωση: Η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται απ’ όλα τα κανάλια.

Όνομα του καναλιού

Αριθμός καναλιού

Χρόνος έναρξης προγράμματος

Γραμμή χρόνου που δείχνει  

το χρόνο που έχει παρέλθει

Τρέχουσα ώρα

Κωδικοποιημένο πρόγραμμα

Επιλεγμένη Ομάδα

Όνομα προγράμματος (Τρέχον - 

Επόμενο)

Πρόσθετες επιλογές ήχου Πρόσθετοι υπότιτλοι

Ψηφιακός ήχος

Η ταινία Morning Glory (1933) είναι η ιστορία μίας ανώριμης και 
επιτηδευμένης φιλόδοξης ηθοποιού, με πρωταγωνίστρια την Katharine 
Hepburn μόλις στην τρίτη της ταινία. Η ταινία αυτή της RKO, 
σκηνοθετήθηκε από τον Lowell Sherman ενώ βασίστηκε σε  …



Για να αλλάξετε επιλογές των υπότιτλων ή των 

διαλόγων … 

Τα εικονίδια  και   υποδεικνύουν ότι υπάρχουν 

διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές διαλόγων ή 

υπότιτλων. 

Όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού 

στην οθόνη …

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να 

εμφανίσετε την επισκόπηση των 

μενού

Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε το 

μενού Subtitles, ή …

Πιέστε 3 για να ανακαλέσετε το 

μενού Audio

Πρόσθετες επιλογές υπότιτλων ή διαλόγων …

Ανάλογα με τον παροχέα του προγράμματος, μπορεί 

να υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για τους 

υπότιτλους και τους διάλογους. 

Ελληνικά (Άτομα με προβλήματα ακοής) … Υπότιτλοι 

που περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες για άτομα 

με προβλήματα ακοής. 

Ελληνικά … Συνηθισμένοι υπότιτλοι. 

Ελληνικά (Διάλογοι χωρίς ηχητικά εφέ) … Διάλογοι 

χωρίς ειδικά ηχητικά εφέ. 

Ελληνικά (Άτομα με προβλήματα ακοής) … 

Εμπλουτισμένος ήχος για άτομα με προβλήματα 

ακοής. 

Ελληνικά (επεξηγηματικά σχόλια) … Διάλογοι με 

επεξηγηματικά σχόλια για άτομα με προβλήματα 

όρασης. 

Επίσης οι επιλογές διαλόγων μπορεί να διαθέτουν τα 

εκθέματα ‘A’ ή ‘D’, για παράδειγμα, Ελληνικά A. Το ‘A’ 

υποδεικνύει αναλογικό ήχο, ενώ ‘D’ το ψηφιακό ήχο.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον 

Οδηγό Προγραμμάτων

Πιέστε για να μετακινήσετε τον 

κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ 

των ‘σελίδων’ του Οδηγού 

Προγραμμάτων

Πιέστε για να επιλέξετε ένα 

πρόγραμμα που φωτίζεται

Πιέστε για να ανακαλέσετε μία 

λίστα προγραμμάτων 7 ημερών για 

το κανάλι ή το σταθμό που έχετε 

επιλέξει

Πιέστε για να απομακρύνετε τον 

Οδηγό Προγραμμάτων από την 

οθόνη

Από τη λίστα των 7 ημερών …

Πιέστε για να ανακαλέσετε 

πληροφορίες σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα

Πιέστε για να απομακρύνετε τις 

πληροφορίες από την οθόνη

Ο Οδηγός Προγραμμάτων. 

Η λίστα των 7 ημερών. 

Πληροφορίες συγκεκριμένου προγράμματος.

 

    

GO

 

EXIT

 

EXIT

BBCWORLD     10:50 Morning Glory
         11:30  Get the Clip

RAI 1        09:55 Appuntamento al cinema
         10:30 TGT 1

DISCOVER      12:10  Wonderfull  world
          13:00 3000 Miles through . . .

CINEMA       08:55 High noon
         17:50 Limelight

CNN        09:00 News from today . . .
         16:00 News for yesterday . . .

DR1        09:10 Blomsterbørns børn
         10:00 Aktuelt

GO
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show epg                                          select

                                         next 
record                                      add to group

Η ταινία Morning Glory (1933) είναι η ιστορία μίας ανώριμης και 
επιτηδευμένης φιλόδοξης ηθοποιού, με πρωταγωνίστρια την 
Katharine Hepburn μόλις στην τρίτη της ταινία. Η ταινία αυτή της RKO, 
η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Lowell Sherman και βασίστηκε σε 
διασκευή μίας θεατρικής παράστασης του Zoe Akins, είναι σημαντική 
καθώς βοήθησε στην ανάδειξη της επιτυχούς καριέρας της ηθοποιού, 
και της χάρισε το πρώτο της (από τα τέσσερα) βραβείο Όσκαρ 
καλύτερης ηθοποιού – τη μόνη διάκριση της ταινίας. Πολλοί κριτικοί 
επισημαίνουν ότι η Hepburn θα έπρεπε να είχε κερδίσει ένα Όσκαρ 
στην πρώτη της εμφάνιση στο A Bill of Divorcement (1932) ένα χρόνο 
νωρίτερα. Η ταινία αυτή ακολουθεί την παράδοση άλλων θεατρικών 
δραμάτων (όπως αυτό του Gregory La Cava …

more info

TV – MY LIST

BBC PRIME       THURSDAY 16 FEB  
             19.00  Doctors  
             19.30  Eastenders  
             20.00  No going back  
             20.30  Little Angels  
             21.00  Judge John Deed  
             22.30  Red Dwarf  
             23.50  Casualty  
             FRIDAY 17 FEB   
             07.00  Balamory  
             07.20  Teletubbies  
             07.45  Tweenies  
             08.00  News  
             08.30  Weather 



Εγγραφή με χρονοδιακόπτη

Όταν ο Οδηγός Προγραμμάτων 

εμφανίζεται στην οθόνη, έχετε διάφορες 

επιλογές. Μπορείτε να προγραμματίσετε 

μία απευθείας εγγραφή εφόσον ένα 

βίντεο είναι συνδεδεμένο με την 

τηλεόρασή σας, ή να προσθέσετε το 

συγκεκριμένο κανάλι ή σταθμό σε μία 

από τις Ομάδες σας. 

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη …

> Όταν οι πληροφορίες του προγράμματος που 

θέλετε να γράψετε εμφανίζονται στην οθόνη πιέστε 

το κόκκινο πλήκτρο.

> Όταν οι πληροφορίες εγγραφής εμφανίζονται στο 

μενού, μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε την ώρα 

έναρξης και λήξης ή την ημερομηνία.

> Για αποδοχή των ρυθμίσεων εγγραφής και για να 

βγείτε από το μενού, πιέστε GO. 

Κατά την εγγραφή σε βίντεο όπως το BeoCord V 8000, δεν 

μπορείτε να δείτε το όνομα του καναλιού ή του 

προγράμματος όταν βλέπετε το Timer Index του BeoCord 

V 8000, παρά μόνο τον αριθμό του καναλιού*. Ωστόσο, 

εάν πραγματοποιείτε εγγραφή σε συσκευή εγγραφής 

σκληρού δίσκου όπως το HDR 1, μπορείτε να δείτε τον 

αριθμό του καναλιού* και το όνομα του προγράμματος 

που περιμένει να εγγραφεί. 

*Ο αριθμός καναλιού που αναφέρεται στο Timer index του 

BeoCord V 8000 και του HDR 1 είναι ο αριθμός καναλιού 

από την κυρίως λίστα καναλιών. 
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GO
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                                          next 
record                                                   add to group

                                              accept

Η ταινία Morning Glory (1933) είναι η ιστορία μίας ανώριμης και 
επιτηδευμένης φιλόδοξης ηθοποιού, με πρωταγωνίστρια την Katharine 
Hepburn μόλις στην τρίτη της ταινία. Η ταινία αυτή της RKO, η οποία 
σκηνοθετήθηκε από τον Lowell Sherman και βασίστηκε σε διασκευή 
μίας θεατρικής παράστασης του Zoe Akins, είναι σημαντική καθώς 
βοήθησε στην ανάδειξη της επιτυχούς καριέρας της ηθοποιού, και της 
χάρισε το πρώτο της (από τα τέσσερα) βραβείο Όσκαρ καλύτερης 
ηθοποιού – τη μόνη διάκριση της ταινίας. Πολλοί κριτικοί επισημαίνουν 
ότι η Hepburn θα έπρεπε να είχε κερδίσει ένα Όσκαρ στην πρώτη της 
εμφάνιση στο A Bill of Divorcement (1932) ένα χρόνο νωρίτερα. Η ταινία 
αυτή ακολουθεί την παράδοση άλλων θεατρικών δραμάτων (όπως το 
Stage Door (1937) του Gregory La Cava …

Η ταινία Morning Glory (1933) είναι η ιστορία μίας ανώριμης και 
επιτηδευμένης φιλόδοξης ηθοποιού, με πρωταγωνίστρια την Katharine 
Hepburn μόλις στην τρίτη της ταινία. Η ταινία αυτή της RKO, 
σκηνοθετήθηκε από τον Lowell Sherman ενώ βασίστηκε σε διασκευή … 

           TIMER RECORDING
START TIME                          11:15
STOP TIME                            12:30
DATE                         TUE 18 APR



Μενού Setup

Το μενού SETUP είναι μέρος του 

συνολικού συστήματος μενού της 

μονάδας DVB–T/S. Το μενού SETUP 

περιέχει υπομενού που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις δικές 

σας ρυθμίσεις, να εισάγετε πληροφορίες 

σχετικά με τη δορυφορική/επίγεια 

διάταξή σας και για να 

πραγματοποιήσετε αναζητήσεις 

καναλιών ή σταθμών. 

Το μενού ACCESS CONTROL μέσα στο 

μενού SETUP σας επιτρέπει να 

περιορίσετε την πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα κανάλια ή σταθμούς. 

Τα στοιχεία των μενού που εμφανίζονται γκρίζα 

δεν μπορούν να επιλεγούν. 

Εικόνα της δομής του μενού Setup. Η δομή του 

συστήματος μενού μπορεί να αλλάξει με νέο λογισμικό. 

Για να ανακαλέσετε το μενού Setup για τηλεοπτικά 

κανάλια, θα πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία 

τηλεόρασης, ενώ για να ανακαλέσετε το μενού Setup για 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα πρέπει να βρίσκεστε σε 

λειτουργία ραδιοφώνου. 
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SETUP

 CHANNELS/STATIONS (σελ. 10) 

  EDIT

   CHANNEL/STATION LIST

   CHANNEL/STATION GROUPS

  SEARCH

  SIGNAL INFORMATION

 OPTIONS (σελ. 11) 

  LANGUAGE

   MENU

   AUDIO 1

   AUDIO 2

   SUBTITLES 1

   SUBTITLES 2

  DISPLAY DURATION

  DIGITAL AUDIO

  CLOCK SETTINGS

  REINSTALL ALL

  MODULE INFORMATION

 ACCESS CONTROL (σελ. 12) 

  COUNTRY

  PARENTAL LOCK

 CA UNITS (σελ. 12) 



Σχετικά με τα κανάλια και τους σταθμούς …

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 10000 ψηφιακά 

τηλεοπτικά κανάλια και ψηφιακούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς. Αφού συντονιστούν τα κανάλια και οι 

σταθμοί, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λίστες των 

καναλιών και των σταθμών. Αυτό σημαίνει ότι 

μειώνεται ο χρόνος που δαπανάτε για την 

αναζήτηση συγκεκριμένων καναλιών και σταθμών 

επαναδιευθετόντας τη σειρά με την οποία 

εμφανίζονται στη λίστα. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι δέκα 

διαφορετικές Ομάδες Καναλιών και δέκα Ομάδες 

Σταθμών που να περιέχουν μόνο τα κανάλια ή τους 

σταθμούς της επιλογής σας, και μπορείτε να 

ονομάσετε κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Κάθε 

Ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 99 κανάλια ή 

σταθμούς. 

Περιεχόμενα των μενού CHANNELS και 

STATIONS …

EDIT

CHANNEL ή STATION LIST … Διαγράψτε μη ενεργά 

κανάλια ή σταθμούς από τις λίστες. Σημειώστε ότι 

ενεργά κανάλια ή σταθμοί προστίθενται ξανά από 

το σταθμό μετάδοσης όταν έχει πραγματοποιηθεί 

ενημέρωση των πληροφοριών. Δείτε τις 

πληροφορίες καναλιού ή σταθμού.

CHANNEL ή STATION GROUPS … Προσθήκη ή αφαίρεση 

καναλιών ή σταθμών από τις Ομάδες, 

επαναδιευθέτηση της σειράς των καναλιών και των 

σταθμών, και απόδοση ονομασίας στις Ομάδες. 

SEARCH

Στο μενού SEARCH, ορίζετε τις προτιμήσεις σας για την 

αναζήτηση ενός καναλιού ή σταθμού: 

POSITIONS … Επιλογή της θέσης (επίγεια ή 

δορυφορική) στην οποία θέλετε να 

πραγματοποιήσετε την αναζήτηση, απόκρυψη* ή 

εμφάνιση των θέσεων στη λίστα ή επεξεργασία των 

πληροφοριών των θέσεων– Χρησιμοποιήστε τη 

λειτουργία ’edit’ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για 

μία επιλεγμένη θέση. Για παράδειγμα μπορείτε να 

επιλέξετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση 

της ενεργούς κεραίας (επίγεια) ή ποιο διακόπτη 

DiSEqC να χρησιμοποιήσετε (δορυφορικό) και 

μπορείτε να επιλέξετε ένα δοκιμαστικό κανάλι. Το 

δοκιμαστικό κανάλι προβάλει εικόνες εφόσον η 

ρύθμιση είναι σωστή. 

SEARCH FILTER … Επιλογή εάν θα πραγματοποιηθεί 

αναζήτηση για όλα τα κανάλια ή μόνο για τα 

κανάλια ελεύθερης μετάδοσης.

SEARCH MODE … Επιλογή αυτόματης ή 

χειροκίνητης αναζήτησης. 

FREQUENCY … Εφόσον έχετε επιλέξει χειροκίνητη 

αναζήτηση, μπορείτε να εισάγετε μία συχνότητα 

αναζήτησης.

SYMBOL RATE … Εφόσον έχετε επιλέξει χειροκίνητη 

αναζήτηση, μπορείτε να ορίσετε ρυθμό μετάδοσης 

συμβόλων. 

NETWORK SEARCH … Εφόσον έχετε επιλέξει 

χειροκίνητη αναζήτηση, μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλα τα κανάλια 

και σταθμούς που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο 

δίκτυο επιλέγοντας ‘YES’. 

SIGNAL INFORMATION

Στο μενού SIGNAL INFORMATION μπορείτε να δείτε 

διάφορες πληροφορίες σχετικά με το σήμα που 

λαμβάνεται από τον παροχέα: 

POSITION … Δείτε την επιλεγμένη θέση.

FREQUENCY … Δείτε την επιλεγμένη συχνότητα.

NETWORK … Δείτε το επιλεγμένο δίκτυο.

SYMBOL RATE … Δείτε τον επιλεγμένο ρυθμό 

μετάδοσης συμβόλων.

SERVICE ID … Δείτε το κανάλι ID.

SIGNAL QUALITY … Εμφανίζει την ποιότητα του 

σήματος που λαμβάνεται.

SIGNAL STRENGTH … Εμφανίζει την ένταση του 

σήματος που λαμβάνεται.

Στο CHANNEL ή STATION LISTS, τα έγχρωμα πλήκτρα σας 

προσφέρουν πολλές επιλογές. Για παράδειγμα μπορείτε 

να ταξινομήσετε κανάλια ή σταθμούς αλφαβητικά, ή ανά 

αριθμό καναλιού ή σταθμού χρησιμοποιώντας τη 

λειτουργία ‘123/abc’. Η προκαθορισμένη ρύθμιση για την 

προβολή των καναλιών ή σταθμών στις λίστες γίνεται με 

βάση τους αριθμούς καναλιών ή σταθμών. Μπορείτε να 

εμφανίσετε τις πληροφορίες για κάθε κανάλι. 

*Εάν αποκρύψετε μία θέση που χρησιμοποιείται, όλα 

τα κανάλια και οι σταθμοί που λαμβάνονται από αυτή 

τη θέση εξαφανίζονται από τις λίστες των καναλιών 

και σταθμών και τις ομάδες σας. Ωστόσο, εάν 

ξεκινήσετε μία αναζήτηση σε μία θέση που είχατε 

προηγουμένως αποκρύψει , η θέση καθίσταται 

διαθέσιμη αυτόματα. 
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Σχετικά με το μενού OPTIONS …

Στο μενού OPTIONS, ρυθμίζετε τις προσωπικές σας 

προτιμήσεις για τη μονάδα DVB–T/S. Μπορείτε να 

επιλέξετε γλώσσα μενού που θα χρησιμοποιηθεί 

στα μενού της μονάδας. Όταν επιλέγετε τη γλώσσα 

που προτιμάτε για τους διάλογους και τους 

υπότιτλους, η γλώσσα αυτή θα χρησιμοποιηθεί 

όταν είναι διαθέσιμη από τον παροχέα του 

προγράμματος.

Εάν επιλέξετε να συντονίσετε εκ νέου όλα τα 

τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι 

αλλαγές που πραγματοποιήσατε στο CHANNEL και 

STATION LISTS και όλα τα GROUPS θα διαγραφούν. 

Περιεχόμενα του μενού OPTIONS …

LANGUAGE 

MENU … Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί 

στα δορυφορικά μενού. 

AUDIO 1 … Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για 

τους διάλογους, εφόσον είναι διαθέσιμη από τον 

παροχέα του προγράμματος.

AUDIO 2 … Επιλέξτε τη γλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί για τους διαλόγους εάν η πρώτη 

σας επιλογή δεν είναι διαθέσιμη. 

SUBTITLES 1 … Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε 

για τους υπότιτλους, εφόσον είναι διαθέσιμη από 

τον παροχέα του προγράμματος.

SUBTITLES 2 … Επιλέξτε τη γλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί για τους υπότιτλους εάν η πρώτη 

σας επιλογή δεν είναι διαθέσιμη. 

DISPLAY DURATION

Επιλέξτε για πόση ώρα οι πληροφορίες θα 

παραμένουν στην οθόνη. 

DIGITAL AUDIO

Επιλέξτε εάν η δορυφορική μονάδα θα μεταδίδει 

αυτόματα ψηφιακό ήχο. Ωστόσο, η αρχική ρύθμιση 

από το εργοστάσιο είναι MANUAL καθώς πολλοί 

παροχείς προγράμματος δεν εκπέμπουν ψηφιακό ήχο. 

Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τον ψηφιακό ήχο ενώ 

παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα που μεταδίδεται 

με ψηφιακό ήχο. Αναζητήστε το εικονίδιο στο 

παράθυρο των πληροφοριών, δείτε τη σελίδα 7.

CLOCK SETTINGS

MODE … Επιλέξτε MANUAL για να μπορείτε να 

ρυθμίσετε την ομάδα των καναλιών με τα οποία 

επιθυμείτε να συγχρονίσετε το ρολόι. Επιλέξτε 

AUTOMATIC για να επιτρέψετε στο σύστημα να 

ρυθμίσει το ρολόι.

POSITION … Εάν έχετε επιλέξει MANUAL*, θα πρέπει 

να επιλέξετε μία επιτρεπτή θέση. 

CHANNELS … Εάν έχετε επιλέξει MANUAL*, θα 

πρέπει να επιλέξετε μία ομάδα καναλιών με τα 

οποία επιθυμείτε να συγχρονίσετε το ρολόι. 

REINSTALL ALL

Με αυτό το μενού μπορείτε να επανασυντονίσετε όλα 

τα κανάλια και τους σταθμούς. Σημειώστε ότι αυτό θα 

διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις που έχετε 

πραγματοποιήσει για τα CHANNEL, STATION LISTS και 

GROUPS. 

MODULE INFORMATION

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε την 

τρέχουσα έκδοση της μονάδας, το μοντέλο και την 

ημερομηνία έκδοσης. 

*Εάν επιλέξετε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα, 

κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη μονάδα DVB–T/S θα 

εμφανίζεται ένας τίτλος που θα σας πληροφορεί ότι το 

ρολόι ρυθμίστηκε.
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Σχετικά με τα μενού ACCESS CONTROL και CA UNITS …

Το μενού ACCESS CONTROL παρέχει τη δυνατότητα 

να κλειδώσετε συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια ή 

ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Όταν ενεργοποιείτε τα μενού EDIT CHANNEL LIST ή 

EDIT STATION LIST, μπορείτε να κλειδώσετε (και 

αργότερα να ξεκλειδώσετε) τα κανάλια και τους 

σταθμούς στις λίστες για να εμποδίσετε άλλους από 

το να παρακολουθήσετε αυτά τα κανάλια ή να 

ακούσετε αυτούς τους σταθμούς. Επιλέξτε τα 

κανάλια ή τους σταθμούς που θέλετε να 

κλειδώσετε. Εάν ένα κανάλι ή σταθμός υπάρχει σε, 

για παράδειγμα, περισσότερα από ένα GROUP και 

κλειδώσετε αυτό το κανάλι ή το σταθμό στο 

CHANNEL ή STATION LIST, κλειδώνεται αυτόματα 

για όλες τις ομάδες. Κάθε φορά που προσπαθείτε να 

αποκτήσετε πρόσβαση σε κλειδωμένα κανάλια ή 

σταθμούς, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον 

κωδικό πρόσβασης. 

Από το εργοστάσιο, η λειτουργία Access Control 

δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να χρησιμοποιήσετε 

τη λειτουργία Access Control, θα πρέπει να 

ενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε 

στη συνέχεια να επιλέξετε τα συγκεκριμένα 

κανάλια ή σταθμούς που θα πρέπει να κλειδωθούν. 

Το σύστημα κωδικού πρόσβασης της μονάδας 

DVB–T/S δεν είναι το ίδιο με το σύστημα κωδικού 

PIN για την τηλεόρασή σας, αλλά διευκολύνει να 

επιλέξετε τον ίδιο κωδικό και για τα δύο συστήματα. 

Περιεχόμενα του μενού ACCESS CONTROL …

COUNTRY … Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε 

προκειμένου να λαμβάνετε τις σωστές λίστες από 

τον παροχέα προγράμματος*. 

PARENTAL LOCK … Ενεργοποιεί τον κωδικό 

πρόσβασης, και στη συνέχεια εισάγετε και 

επιβεβαιώνετε τον κωδικό. Μπορείτε να κλειδώσετε 

τα κανάλια και τους σταθμούς που θέλετε όταν 

ανακαλείτε τα μενού EDIT CHANNEL/STATION LIST 

και εμφανίζετε τις πληροφορίες για το επιλεγμένο 

κανάλι με τη βοήθεια του κίτρινου πλήκτρου. Όταν 

κλειδώνετε το κανάλι, μπορείτε επίσης να ορίσετε 

τη χρονική περίοδο που θέλετε να παραμένει 

ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος. Εάν δεν 

αλλάξετε τη χρονική περίοδο, το κανάλι παραμένει 

κλειδωμένο συνεχώς. 

*Οι λίστες του παροχέα προγράμματος αποστέλλονται 

από μερικούς παροχείς. Εμφανίζονται και λειτουργούν 

κατά τον ίδιο τρόπο σχεδόν όπως οι Ομάδες και μπορούν 

να ανακληθούν και προβληθούν ακριβώς όπως οι Ομάδες. 

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας …

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ενεργοποιήστε 

το μενού ACCESS CONTROL και πληκτρολογήστε το 

‘9999’ τρεις φορές. Η λειτουργία ελέγχου της 

πρόσβασης στη συνέχεια απενεργοποιείται και θα 

πρέπει να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κωδικό και να 

εισάγετε έναν νέο προσωπικό κωδικό.  

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης που περιγράφεται εδώ 

δεν είναι ο ίδιος με τον κωδικό PIN που μπορεί να λάβετε 

με την έξυπνη κάρτα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον 

κωδικό PIN της έξυπνης κάρτας, συμβουλευθείτε τον 

παροχέα προγράμματος. 

Περιεχόμενα του μενού CA UNITS  …

CA UNITS … Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στην μονάδα CA ή την 

κάρτα που έχετε εισάγει. Τα περιεχόμενα του μενού 

εξαρτώνται από τον παροχέα του προγράμματος. 
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Αρχική ρύθμιση

Όταν η τηλεόρασή σας είναι 

εξοπλισμένη με μονάδα DVB–T/S και 

ενεργοποιήσετε την πηγή DTV για 

πρώτη φορά, καθοδηγήστε στη 

διαδικασία της αρχικής ρύθμισης. 

Τι υπάρχει στο μενού FIRST-TIME SETUP …

MENU LANGUAGE … Από τη λίστα των διαθέσιμων 

γλωσσών, επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για τα 

μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

COUNTRY … Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα των 

διαθέσιμων χωρών. Η ρύθμιση αυτή θα επηρεάσει 

τα κανάλια και τους σταθμούς που σας παρέχονται 

από τον παροχέα του προγράμματος. 

POSITIONS – διαμόρφωση κεραίας

 Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν 

στη δική σας συγκεκριμένη διάταξη της κεραίας.

 Οι αρχικές τιμές για το μενού EDIT POSITION είναι: 

 Thor για DiSEqC 1

 Sirius για DiSEqC 2

 Hotbird για DiSEqC 3

 Astra για DiSEqC 4

 Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θέσεις εφόσον 

αυτές που παρέχονται δεν ταιριάζουν στη δική σας 

εγκατάσταση. 

SEARCH … Μπορείτε τώρα να εκτελέσετε μία 

αυτόματη αναζήτηση όλων των επιτρεπόμενων 

θέσεων. 

Σημείωση: Εάν δε διαθέτετε διακόπτη DiSEqC και κατά 

συνέπεια έχετε ορίσει τα DiSEqC 1 και DiSEqC 2 σε 0, πριν 

την αναζήτηση σας ζητείται να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας. 

Μέσω των μενού μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε όλες 

τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε κατά την αρχική 

ρύθμιση.

Μενού επιλογής γλώσσας. 

Μενού Search. 

 

DANSK 

DEUTSCH 

ENGLISH 

ESPAÑOL 

FRANÇAIS 

ITALIANO 

NEDERLANDS 

SVENSKA 
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               SEARCH  -  HOTBIRD 13.1

FREQUENCY:   12.616 GHz V

IRIB1/IRIB2           RADIO WEB ITALIA

IRIB5/IRIB4          R.Reparter 1 Xpd 70

IRIB3/IRIB6          3 ABN Radio Xpd 70

RTM 1              KITT Radio



Συνδέσεις

Η εγκατάσταση των δορυφορικών 

πιάτων, των επίγειων κεραιών και των 

καλωδίων δεν περιγράφεται στον Οδηγό 

αυτό καθώς οι εργασίες αυτές 

εκτελούνται από τον τεχνικό 

εγκατάστασης. 

Η μονάδα CA  είναι η μονάδα την οποία 

μπορείτε να εισάγετε σε μία από τις 

εγκοπές της τηλεόρασής σας. Για 

πληροφορίες σχετικά με την 

τοποθέτηση σε αυτές τις εγκοπές, 

ανατρέξτε στον Οδηγό της τηλεόρασής 

σας. Η μονάδα λειτουργεί ως 

‘αναγνώστης καρτών’ για την Έξυπνη 

Κάρτα σας, η οποία αποκωδικοποιεί τα 

κωδικοποιημένα σήματα που 

εκπέμπονται από τον παροχέα του 

προγράμματος. 

Η μονάδα DVB–T/S είναι εξοπλισμένη με 

μία μονάδα CONAX CA  και μπορείτε να 

εισάγετε την Έξυπνη Κάρτα που 

διαλέξατε απευθείας σε αυτή τη μονάδα. 

LNB και κεραία

Οι εικόνες στα δεξιά δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης 

της κεραίας SAT και της επίγειας κεραίας με την 

τηλεόρασή σας. 

Μόνο τα μη κωδικοποιημένα ψηφιακά δορυφορικά 

προγράμματα, γνωστά επίσης και ως προγράμματα 

‘ελεύθερης μετάδοσης’, είναι διαθέσιμα χωρίς τη 

χρήση Έξυπνων Καρτών ή μονάδων CA . 

Συνδέστε το LNB και την επίγεια κεραία στις διαθέσιμες 

υποδοχές κεραιών της τηλεόρασής σας. 

ANT
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Σχετικά με τις Έξυπνες Κάρτες …

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κωδικοποιημένα 

προγράμματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα 

παροχέα προγράμματος. Ο παροχέας 

προγράμματος θα σας καταχωρήσει ως 

εξουσιοδοτημένο θεατή, συνήθως με την καταβολή 

μίας συνδρομής.  Στη συνέχεια θα σας παρέχει μία 

Έξυπνη Κάρτα. Σημειώστε ότι μία Έξυπνη Κάρτα 

ισχύει μόνο για έναν παροχέα προγράμματος και 

κατά συνέπεια λειτουργεί μόνο για ορισμένα 

προγράμματα. 

Οι Έξυπνες Κάρτες και οι μονάδες CA  μπορούν 

επίσης να προσφέρουν πρόσβαση σε ειδικά μενού 

τα οποία δεν περιγράφονται σε αυτό τον Οδηγό. Σε 

μία τέτοια περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του 

παροχέα προγράμματος.  

Για να παρακολουθήσετε μία κωδικοποιημένη 

υπηρεσία, χρειάζεστε μία έγκυρη Έξυπνη Κάρτα. 

Εισάγετε προσεκτικά την Έξυπνη Κάρτα στη μονάδα 

CA . 

Σημείωση: Εισάγετε την Έξυπνη Κάρτα με το χρυσό τσιπ να 

βλέπει όπως περιγράφεται στις οδηγίες που παρέχονται μαζί 

με τη μονάδα CA . 

Στην άλλη εγκοπή, μπορείτε να εισάγετε μία 

Έξυπνη Κάρτα απευθείας στην ενσωματωμένη 

μονάδα CA . 

Επικοινωνήστε το δικό σας κατάστημα πώλησης Bang & 

Olufsen για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μονάδες 

CA . 

Η μονάδα θα πρέπει να εισαχθεί με την πρόσοψη προς τα 

επάνω. 

Εισάγετε την Έξυπνη Κάρτα στην ενσωματωμένη μονάδα 

CA με το χρυσό τσιπ να βλέπει προς τα επάνω. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι Έξυπνες Κάρτες ή/και οι μονάδες CA 

διανέμονται από τον παροχέα προγράμματος. Οι 

κάρτες θα πρέπει να παραμένουν τοποθετημένες στις 

μονάδες CA , εκτός εάν ο παροχέας προγράμματος σας 

ζητήσει να την αφαιρέσετε. Αυτό είναι σημαντικό στην 

περίπτωση που ο παροχέας προγράμματος θελήσει 

να αποστείλει νέες πληροφορίες στην Έξυπνη Κάρτα 

σας. 

Μονάδα CA Έξυπνη Κάρτα



Τι να κάνετε εάν …

Ο πίνακας στα δεξιά περιγράφει μερικές 

από τις καταστάσεις που μπορεί να 

αντιμετωπίσετε με τη μονάδα DVB–T/S, 

και το τι να κάνετε για να αντιμετωπίσετε 

αυτές τις καταστάσεις. 

Εάν … Τότε …

Αναζητήστε πληροφορίες από τον παροχέα προγράμματος και 

εκτελέστε μία αναζήτηση καναλιών. 

Ανακαλέστε το μενού DVB–T/S SETUP>CHANNELS>SEARCH. 

Σημειώστε ότι όταν εντοπίσετε νέα κανάλια ή σταθμούς, θα 

τοποθετηθούν κάτω από τον παροχέα του αντίστοιχου 

προγράμματος. 

Ο παροχέας προγράμματος έχει πιθανώς καταργήσει το κανάλι ή το 

σταθμό. Εάν έχετε πληροφορηθεί σχετικά, για παράδειγμα, με μια νέα 

συχνότητα, αναζητήστε πληροφορίες από τον παροχέα 

προγράμματος και εκτελέστε μία χειροκίνητη αναζήτηση για ένα 

συγκεκριμένο κανάλι ή σταθμό. Διαφορετικά εκτελέστε μία αυτόματη 

αναζήτηση καναλιών ή σταθμών. 

Ανακαλέστε το μενού DVB–T/S SETUP>CHANNELS>SEARCH. 

Σημειώστε ότι όταν εντοπίσετε νέα κανάλια ή σταθμούς, θα 

τοποθετηθούν κάτω από τον παροχέα του αντίστοιχου 

προγράμματος. 

Μπορεί να έχετε επιλέξει ένα κανάλι το οποίο δεν εκπέμπει. Εάν δε 

μεταδίδεται κανένα πρόγραμμα, η οθόνη πληροφοριών εμφανίζει 

‘CHANNEL NOT FOUND”. 

Ανακαλέστε το τρίτο επίπεδο των πληροφοριών προγράμματος και 

πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να προσθέσετε το τρέχον κανάλι ή 

σταθμό σε μία Ομάδα και ακολουθήστε τις οδηγίες στα μενού. 

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης 

της τηλεόρασής σας. 

Επιλέξτε  DTV ή DTV-RADIO ως πηγή της αναπαραγωγής με 

χρονοδιακόπτη. 

Aνακαλέστε το μενού DVB–T/S SETUP >ACCESS CONTROL και 

εισάγετε ‘9999’ τρεις φορές (για περισσότερες πληροφορίες δείτε 

σελίδα 12). 

Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen. 

 

Ανακαλέστε το μενού DVB–T/S SETUP>ACCESS 

CONTROL>PARENTAL LOCK. 

Ενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης. Στις λίστες καναλιών ή 

σταθμών επιλέξτε τα κανάλια ή τους σταθμούς που θα πρέπει να 

‘κλειδωθούν’ (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 12).  

Τα ενεργά κανάλια και οι σταθμοί δεν μπορούν να διαγραφούν από 

τις συνολικές λίστες, μόνο τα μη ενεργά κανάλια ή σταθμοί μπορούν 

να διαγραφούν. Εάν διαγράψετε ενεργά κανάλια ή σταθμούς, θα 

ξαναεμφανιστούν στις λίστες όταν ο σταθμός μετάδοσης στείλει ξανά 

τις πληροφορίες.
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Έχετε πληροφορηθεί για την ύπαρξη 

ενός νέου καναλιού ή σταθμού και 

θέλετε να το βρείτε …

 

Όταν επιλέγετε έναν αριθμό καναλιού, 

η οθόνη είναι μαύρη …

Όταν επιλέγετε έναν αριθμό καναλιού, 

η οθόνη πληροφοριών εμφανίζει 

“CHANNEL NOT FOUND” …

Θέλετε να αποθηκεύσετε σε μία 

Ομάδα το κανάλι που παρακολουθείτε 

εκείνη τη στιγμή ή ο σταθμός που 

ακούτε εκείνη τη στιγμή …

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 

δορυφόρο ως πηγή σε μία 

αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη …

 

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας για τον 

έλεγχο πρόσβασης … 

Θέλετε να προσθέσετε έναν 

δορυφόρο στους ήδη 

προρυθμισμένους, διαθέσιμους 

δορυφόρους …

Θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση 

σε συγκεκριμένα κανάλια ή σταθμούς, 

(ACCESS CONTROL) …

Έχετε διαγράψει κανάλια ή σταθμούς 

από τις λίστες αλλά αυτά 

ξαναεμφανίστηκαν …



Εάν … Τότε …

α) Ελέγξτε την ένταση και την ποιότητα του σήματος από το μενού 

DVB–T/S SETUP>SIGNAL INFORMATION (για περισσότερες 

πληροφορίες, δείτε σελ. 10).

Εάν η ένταση είναι πολύ χαμηλή και η ποιότητα πολύ κακή, ελέγξτε 

την εγκατάσταση LNB ή επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης. 

β) Βεβαιωθείτε ότι η Έξυπνη Κάρτα σας είναι ακόμη έγκυρη και 

ενημερωμένη.

Εάν έχετε εκτελέσει χειροκίνητη αναζήτηση, υπάρχει περίπτωση να 

έχετε εντοπίσει “κρυφά” κανάλια. Τα κανάλια αυτά αναγνωρίζονται με 

τον αριθμό Service ID στη Λίστα καναλιών (SID XX). Τα κανάλια 

χρησιμοποιούνται από ορισμένους παροχείς προγράμματος για τη 

μετάδοση, για παράδειγμα, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα από 

διαφορετικά κανάλια, όπου το καθένα έχει τη δική του γωνία κάμερας. 

Τα κανάλια μεταδίδουν ταυτόχρονα τα ίδια προγράμματα.

Θέστε την τηλεόρασή σας σε αναμονή και περιμένετε μέχρι η ένδειξη 

αναμονής να ανάψει κόκκινη, στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το σύστημά σας από το 

ρεύμα και ελέγξτε τις συνδέσεις, στη συνέχεια συνδέστε και πάλι το 

σύστημα στο ρεύμα. 

Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της 

Bang & Olufsen. 

Εάν η μονάδα έχει ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη ψηφιακού ήχου και 

το πρόγραμμα μεταδίδεται χωρίς ψηφιακό ήχο, δεν ακούγεται ήχος 

από τα ηχεία. 

Ανακαλέστε το μενού DVB–T/S SETUP>OPTIONS>DIGITAL AUDIO. 

Αλλάξτε τη ρύθμιση από ‘AUTOMATIC’ σε ‘MANUAL’. Μπορείτε ακόμη 

να αλλάξετε σε ψηφιακό ήχο όταν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα 

που μεταδίδεται με ψηφιακό ήχο (αυτό φαίνεται από το εικονίδιο 

στο επάνω μέρος της οθόνης πληροφοριών). 

Ορισμένοι παροχείς προγράμματος αποστέλλουν ‘λίστες παροχέων 

προγραμμάτων’ (δείτε σελ. 12) οι οποίες εμφανίζονται στη μονάδα 

DVB–T/S ως ομάδες. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 

ομάδες μπορείτε να επιλέξετε να τις “αποκρύψετε” μέσω των μενού 

EDIT GROUPS. Ανακαλέστε την επισκόπηση των μενού και επιλέξτε 1 

για CHANNEL GROUPS/STATION GROUPS>hide. (για περισσότερες 

πληροφορίες, δείτε σελ. 10. 
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Δεν υπάρχει σήμα, η εικόνα δεν είναι 

καλή, ή λείπουν πολλά κανάλια ή 

σταθμοί …

 

 

Στη Λίστα καναλιών εμφανίζονται 

κανάλια με πρόθεμα SID και έναν 

αριθμό …

Όταν αλλάζετε σε DTV, δεν υπάρχει 

εικόνα ή το σύστημα φαίνεται να 

‘κλειδώνει’ σε ένα κανάλι …

 

 

Δεν υπάρχει ήχος ενώ 

παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα …

Στη λίστα των Ομάδων εμφανίζονται 

Ομάδες τις οποίες δεν έχετε 

δημιουργήσει …



Γλωσσάρι

Όρος Επεξήγηση

Επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει έναν κωδικό για τον έλεγχο της 

πρόσβασης σε προγράμματα ανάλογα με το κανάλι, τη βαθμολογία 

(βασίζεται στο σύστημα βαθμολογίας των ταινιών) ή το περιεχόμενο. 

Ένα σύστημα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε μία 

συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. 

συνδρομητές σε ένα συγκεκριμένο ψηφιακό πακέτο, συνδρομητές με 

πληρωμή ανά προβολή), μέσω κρυπτογράφησης και 

εξουσιοδοτημένης αποκωδικοποίησης. 

Μονάδα αποκρυπρογράφησης και αποκωδικοποίησης που λειτουργεί 

ως αναγνώστης καρτών για Έξυπνες Κάρτες.

Ο διακόπτης DiSEqC παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει 

ένα σήμα LNB μεταξύ διαφορετικών LNB. Μπορείτε να ελέγχετε μέχρι 

16 LNB. 

Το πρότυπο μετάδοσης για ψηφιακό ραδιόφωνο και τηλεόραση, με 

χρήση συμπίεσης MPEG II. 

Digital Video Broadcasting: Μία ομάδα Ευρωπαϊκών προτύπων για τη 

μετάδοση και τη λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων. Παρόλο που 

είναι Ευρωπαϊκά, τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί από πολλές 

χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλά πρότυπα μέσα στην 

οικογένεια DVB, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για 

δορυφορική (DVB-S), καλωδιακή (DVB-C) και επίγεια (DVB-T) 

μετάδοση και λήψη. 

Φυσική ποσότητα που υποδεικνύει τον αριθμό των κύκλων ανά 

δευτερόλεπτο και μετράται σε Hertz (Hz). 

Μετατρέπει τη μικροκυματική συχνότητα σε ενδιάμεση συχνότητα 

που χρησιμοποιεί ο δέκτης.

Με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της διαθέσιμης μπάντας 

συχνοτήτων, οι δορυφόροι εκπέμπουν γειτονικά προγράμματα με 

αντίθετη πολικότητα (οριζόντια και κατακόρυφη). Η λήψη της 

οριζόντιας και της κατακόρυφης πολικότητας καλύπτεται από το 

γενικό LNB. 

Αυτή η διαδραστική λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη 

να αποκτήσει πρόσβαση και να μπορεί να μετακινηθεί μέσα σε όλες 

τις λίστες προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν τα τρέχοντα και τα 

επόμενα προγράμματα στην οθόνη της τηλεόρασης. 
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Access Control

Conditional Access

 

 

Conditional Access Module 

(CA Module)

DiSEqC switch

 

 

DVB – Digital Video Broadcasting 

 

DVB-S – Digital Video  

Broadcasting- Satellite 

DVB-T – Digital Video  

Broadcasting- Terrestrial

 

 

Frequency 

 

LNB (Low Noise Block down-

Converter) 

Polarity

 

 

Programme Guide or Electronic 

Program Guide (EPG) 



Όρος Επεξήγηση

Εταιρία ή επιχείρηση που παρέχει προγράμματα ήχου ή εικόνας μέσω 

δορυφόρων. 

Μία αφαιρούμενη πλαστική κάρτα μεγέθους πιστωτικής κάρτας που 

εκδίδεται από έναν παροχέα προγράμματος. Η κάρτα είναι 

απαραίτητη για τη λήψη κωδικοποιημένων προγραμμάτων. 

Ο ρυθμός με τον οποίο ο πομπός αποστέλλει τις πληροφορίες. Ο 

ρυθμός μετάδοσης συμβόλων προσδιορίζει τον αριθμό των 

συμβόλων που μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο μέσω του καναλιού 

(τηλεφωνική γραμμή, καλώδιο ή δορυφορικό αναμεταδότη).
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Programme provider

 

Smart Card  

 

Symbol Rate 



Ευρετήριο

Access Control

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού ACCESS CONTROL, 

12

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας ACCESS CONTROL, 12

Ενεργοποίηση του συστήµατος ACCESS CONTROL, 

12

Γλώσσα

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, 7 

Επιλογή γλώσσας των διαλόγων, 11 

Επιλογή γλώσσας των υπότιτλων, 11 

Επιλογή της γλώσσας µενού, 11

Διάταξη LNB/κεραίας

Ρυθµίσεις στο µενού Setup, 9–12 

Συνδέσεις, 14 

Εγγραφή

Πραγµατοποίηση εγγραφών µε χρονοδιακόπτη 

από τον Οδηγό προγραµµάτων, 8 

Ήχος

Αλλαγή του τύπου του ήχου, 7 

Επιλογές ήχου, 7 

Επιλογή γλώσσας των διαλόγων, 11

Ψηφιακός ήχος, 7 και 11

Κανάλια και σταθµοί

Ανάκληση ενός CHANNEL LIST, STATION LIST ή 

GROUP LIST, 5 

Αφαίρεση συντονισµένων καναλιών και σταθµών, 

10 

Επανασυντονισµός καναλιών και σταθµών, 11 

Επιλογή ενός καναλιού ή σταθµού , 4 

Προσθήκη νέων τηλεοπτικών καναλιών ή 

ραδιοφωνικών σταθµών, 10 

Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού ACCESS CONTROL, 

12

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας ACCESS CONTROL, 12

Ενεργοποίηση του συστήµατος ACCESS CONTROL, 

12

Λειτουργία Radio/TV

Εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών ραδιοφώνου και 

τηλεόρασης,  5 

Μενού Setup

Επισκόπηση του µενού DVB–T/S SETUP, 9 

Οµάδες

Δηµιουργία Οµάδων καναλιών ή σταθµών, 10 

Επιλογή µίας Οµάδας, 4–5 

Μετακίνηση καναλιών ή σταθµών µέσα σε µία 

Οµάδα, 10 

Ονοµασία µίας Οµάδας, 10
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Οδηγός προγραµµάτων

Ανάκληση του Οδηγού προγράµµατος στην οθόνη, 

7  

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη πληροφοριών και εκτεταµένες ενδείξεις 

πληροφοριών, 6 

Ρύθµιση της διάρκειας προβολής, 11 

Συνδέσεις

Συνδέσεις κεραίας, 14

Τοποθέτηση της µονάδας CA και της Έξυπνης 

Κάρτας, 15 

Συντονισµός

Αφαίρεση καναλιών ή σταθµών, 10 

Επανασυντονισµός καναλιών ή σταθµών, 11 

Συντονισµός νέων τηλεοπτικών καναλιών ή 

ραδιοφωνικών σταθµών DVB–T/S, 10

Τηλεχειριστήριο Beo4

Γνωριµία µε το τηλεχειριστήριο Beo4, 4

Υπότιτλοι

Αλλαγή του τύπου ή της γλώσσας των υπότιτλων, 7 

Επιλογή γλώσσας των υπότιτλων, 11 
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Για τη δική σας πληροφόρηση …

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά 

κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός 

προϊόντος Bang & Olufsen και καταβάλουμε 

ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας 

εύκολα και άνετα στη χρήση. 

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να 

μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & 

Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή 

αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στην 

προσπάθεια τελειοποίησης των προϊόντων μας. 

Σας ευχαριστούμε! 

 Γράψτε στη διεύθυνση:

  Bang & Olufsen a/s 

  Customer Service

  Peter Bangs Vej 15

  DK–7600 Struer

ή καλέστε/στείλτε φαξ:

  Bang & Olufsen

  Customer Service

  +45 96 84 45 25 (τηλέφωνο)

  +45 97 85 39 11 (φαξ)

ή e-mail μέσω: 

  www.bang-olufsen.com 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η 

χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς 

προειδοποίηση.

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 

και 73/23.
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