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Τ� παρ�ν πρ�ϊ�ν ικαν�π�ιεί τις απαιτήσεις

π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες ΕΕ 89/336 και

73/23.

Η ετικέτα επάνω στ� compact disc player,

πρ�ειδ�π�ιεί �τι η συσκευή περιλαµ5άνει

ένα σύστηµα laser π�υ κατατάσσεται στην

κλάση 1 των πρ�ϊ�ντων laser. Σε περίπτωση

π�υ πρ�κύψ�υν πρ�5λήµατα µε τ� compact

disc player, επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα

της Bang & Olufsen. Η συσκευή πρέπει να

αν�ίγεται µ�ν� απ� εA�υσι�δ�τηµέν�

πρ�σωπικ� σέρ5ις.

ΠΡ�Σ�DΗ: Η Fρήση Fειρισµών, ρυθµίσεων ή

διαδικασιών δια��ρετικών απ� αυτών π�υ

καθ�ρίI�νται εδώ, µπ�ρεί να έFει ως

απ�τέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη

ακτιν�5�λία.

Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν ενσωµατώνει τεFν�λ�γία π�υ

πρ�στατεύεται απ� copyright και η �π�ία

πρ�στατεύεται απ� διεκδικήσεις µερικών

αµερικάνικων ευρεσιτεFνιών και άλλων

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδι�κτησίας π�υ

κατέF�νται απ� την Macrovision Corporation

και άλλ�υς ιδι�κτήτες δικαιωµάτων. Η Fρήση

αυτής της τεFν�λ�γίας π�υ πρ�στατεύεται

απ� copyright πρέπει να εA�υσι�δ�τηθεί απ�

την Macrovision Corporation και πρ��ρίIεται

για �ικιακή Fρήση και άλλ�υς

περι�ρισµέν�υς τύπ�υς θέασης εκτ�ς αν

υπάρFει δια��ρετική εA�υσι�δ�τηση απ� την

Macrovision Corporation. Η ανάστρ��η

µηFανική ή η απ�συναρµ�λ�γηση

απαγ�ρεύ�νται.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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Λε�άντα για τη �ρήση τ�υ

παρ�ντ�ς �δηγ�ύ

Τα πλήκτρα τ�υ τηλεFειριστηρί�υ Beo4

απεικ�νίI�νται µε τα ακ�λ�υθα σύµ5�λα

στ�ν �δηγ�:

ΠεριεF�µενα τ�υ �δηγ�ύ

Τ�π�θέτηση και συνδέσεις

4 �δηγίες τ�π�θέτησης τ�υ DVD 1

5 Σύνδεση τ�υ DVD 1 στην τηλε�ραση

Πρώτη εγκατάσταση τ�υ DVD 1

6 Ρύθµιση τ�υ DVD 1 για πρώτη ��ρά

7 ΚαταFώρηση γλώσσας, ρυθµίσεις ��ρµά

εικ�νας και Fώρας

Λε�άντα για τη �ρήση τ�υ DVD 1

8 Φ�ρτωση δίσκ�υ DVD και έναρAη

αναπαραγωγής

8 Dρήση τ�υ ταµπλ� Fειρισµ�ύ απ� κ�ντά

9 Dρήση τ�υ τηλεFειριστηρί�υ Beo4

Καθηµερινές λειτ�υργίες

10 Αναπαραγωγή εν�ς DVD – έναρAη,

παύση ή διακ�πή

10 Μετακίνηση σε νέ� κε�άλαι�, τίτλ� ή

κ�µµάτι

11 ΑναIήτηση σε δίσκ� DVD

11 Τ� µεν�ύ δίσκ�υ DVD

12 Η γραµµή εργαλείων στην �θ�νη

Αλλαγή ρυθµίσεων εικ�νας, ή��υ

και γλώσσας

14 Πως να επιλέAετε τις ρυθµίσεις των

µεν�ύ

15 Αλλαγή σFήµατ�ς εικ�νας και

Fρωµατικ�ύ µ�τί5�υ

15 Αλλαγή τύπ�υ ήF�υ

15 Επιλ�γή γλώσσας µεν�ύ, υπ�τιτλων και

διαλ�γων

Έλεγ��ς Πρ�σ)ασης

16 Εισαγωγή κωδικ�ύ PIN τ�υ Child Lock

17 ΕA�υσι�δ�τηση παρακ�λ�ύθησης εν�ς

δίσκ�υ

18 Αλλαγή τ�υ κωδικ�ύ PIN

18 Η λειτ�υργία τ�υ Γ�νικ�ύ ΕλέγF�υ

19 Αλλαγή της ρύθµισης της Fώρας

�ι υπ�δ��ές στ� πίσω µέρ�ς

20 Επισκ�πηση των υπ�δ�Fών της πίσω

�ψης

20 �ι επιλ�γές των διακ�πτών

Φρ�ντίδα τ�υ DVD 1

21 Καθηµερινή �ρ�ντίδα τ�υ DVD 1

Αν διαθέτετε...

22 ...τ� τηλεFειριστήρι� Beo1

Πλήκτρ� στ� Beo4:

MENU MENU

�

ss tt

�

GO

Σύµ��λ� στ�ν �δηγ�:

GO
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Κατά τη ρύθµιση τ�υ DVD 1 για

πρώτη ��ρά, ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες και τις διαδικασίες

αυτών των σελίδων.

Α!ήστε ελεύθερ� $ώρ� τ�υλά$ιστ�ν 5

εκατ. στα πλαϊνά τ� DVD 1 και 10 εκατ.

πάνω απ� αυτ�, για επαρκή αερισµ�.

Τ�π�θέτηση και συνδέσεις

�δηγίες τ�π�θέτησης τ�υ DVD 1

Τ�π�θετήστε τ� DVD 1 σε µια σταθερή,

επίπεδη επι�άνεια. Μην τ�π�θετήσετε

�π�ιαδήπ�τε αντικείµενα πάνω στ� DVD 1.

Τ�π�θετήστε τη συσκευή µακριά απ� πηγές

θερµ�τητας και τ� άµεσ� ηλιακ� �ως.

Μην τ�π�θετείτε τ� DVD 1 επάνω σε

επι�άνειες �πως µ�κέτες, Fαλιά, κ�υ5έρτες,

κλπ, τα �π�ία µπ�ρεί να �ράA�υν τα

αν�ίγµατα εAαερισµ�ύ στη 5άση.

Μπ�ρεί να σFηµατιστεί υγρασία στ� DVD 1

αν µετακινηθεί απ� ψυFρ� σε θερµ�

περι5άλλ�ν. Σε µια τέτ�ια περίπτωση µπ�ρεί

να πρ�κληθεί διακ�πή της αναπαραγωγής.

Πριν Fρησιµ�π�ιήσετε τ� DVD 1, α�ήστε τη

συσκευή σε θερµ� Fώρ� για µία ή δύ� ώρες,

µέFρι να εAατµιστεί η υγρασία.

Τ� DVD 1 έFει σFεδιασθεί µ�ν� για

εσωτερική Fρήση, σε Aηρ� �ικιακ�

περι5άλλ�ν, σε πεδί� θερµ�κρασιών απ� 

10 ως 35° C.



5Σύνδεση των καλωδίων της τηλε�ρασης 

Πρ�ς την πρί3α Πρ�ς την τηλε�ραση Πρ�ς την πρί3α Πρ�ς την τηλε�ραση 

Σύνδεση �ρησιµ�π�ιώντας καλώδι� AV 
21 ακίδων
Συνδέστε την υπ�δ�Fή µε την ένδειAη AV

τ�υ DVD 1 µε την υπ�δ�Fή της τηλε�ρασης

µε την ένδειAη AV µέσω καλωδί�υ AV 21

ακίδων.

Ρυθµίστε τ� διακ�πτη µε την ένδειAη 

Y/C-RGB-CVBS στ� πίσω µέρ�ς τ�υ DVD 1

στη σωστή θέση (ανάλ�γα µε τ� µ�ντέλ� της

τηλε�ρασης Bang & Olufsen π�υ έFετε –

ανατρέAτε στη σελίδα 20 τ�υ παρ�ντ�ς

�δηγ�ύ).

Στ� τέλ�ς, συνδέστε τ� DVD 1 στην πρίIα µε

τ� ηλεκτρικ� καλώδι� π�υ παρέFεται. Τ� 

DVD 1 5ρίσκεται τώρα σε κατάσταση

αναµ�νής – υπ�δεικνύεται µε την κ�κκινη

�ωτεινή ένδειAη στην �θ�νη.

Σύνδεση �ωρίς καλώδι� AV 21 ακίδων
Ακ�λ�υθήστε την παρακάτω διαδικασία για

να συνδέσετε τ� DVD 1 µε την τηλε�ραση

Bang & Olufsen:

– Συνδέστε την υπ�δ�Fή DATA τ�υ DVD 1

στην υπ�δ�Fή CTRL της τηλε�ρασης.

– Συνδέστε την υπ�δ�Fή Y/C τ�υ DVD 1

στην υπ�δ�Fή S-VIDEO της τηλε�ρασης.

– Συνδέστε την υπ�δ�Fή CVBS τ�υ DVD 1

στην υπ�δ�Fή VIDEO της τηλε�ρασης.

– Συνδέστε την υπ�δ�Fή DIGITAL OUTPUT

τ�υ DVD 1 στην υπ�δ�Fή COAX της

τηλε�ρασης.

– Συνδέστε τις υπ�δ�Fές AUDIO L και 

AUDIO R για τ� αριστερ� και δεAί κανάλι

εA�δ�υ τ�υ ήF�υ τ�υ DVD 1 στις υπ�δ�Fές

R και L της τηλε�ρασης.

– Βε5αιωθείτε �τι � διακ�πτης στ� πίσω

µέρ�ς τ�υ DVD 1 – µε την ένδειAη

Y/C-RGB-CVBS – είναι ρυθµισµέν�ς στ�

RGB.

Τέλ�ς, συνδέστε τ� DVD 1 στην πρίIα µε τ�

καλώδι� π�υ παρέFεται. Τ� DVD 1 5ρίσκεται

τώρα σε κατάσταση αναµ�νής –

υπ�δεικνύεται µε την κ�κκινη �ωτεινή

ένδειAη στην �θ�νη.

Σύνδεση τ�υ DVD 1 µε την

τηλε�ραση

Τ� DVD 1 έFει κατασκευαστεί για σύνδεση µε

τηλε�ραση της Bang & Olufsen µέσω

καλωδί�υ AV 21 ακίδων, αν και σε µερικές

Fώρες Fρησιµ�π�ι�ύνται δια��ρετικά

καλώδια. Αν τα καλώδια AV 21 ακίδων δε

Fρησιµ�π�ι�ύνται στη Fώρα σας, τ�τε για να

συνδέσετε τ� DVD 1 στην τηλε�ραση 

Bang & Olufsen µπ�ρείτε να ακ�λ�υθήσετε

την παρακάτω διαδικασία.

Για µια επισκ�πηση των υπ�δ�Fών τ�υ DVD 1

παρακαλ�ύµε ανατρέAτε στη σελίδα 20.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΚαταFωρήστε �λες τις

συσκευές π�υ συνδέ�νται µε τ� σύστηµα

της τηλε�ρασης, συµπεριλαµ5αν�µέν�υ και

τ�υ DVD 1. Αυτ� γίνεται µέσω τ�υ µεν�ύ

SETUP της τηλε�ρασης. Για να

εAασ�αλίσετε τη σωστή σύνδεση και

καταFώρηση των πρ�σθετων συσκευών,

ανατρέAτε στις �δηγίες Dρήσης π�υ

συν�δεύ�υν την τηλε�ραση Bang & Olufsen.
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Την πρώτη ��ρά π�υ θα

ανάψετε τ� DVD 1, θα σας

πρ�τρέψει να επιλέAετε

ρυθµίσεις σFετικά µε τη γλώσσα

των µεν�ύ, τη γλώσσα των

υπ�τιτλων, τη γλώσσα των

διαλ�γων, τ� ��ρµά της εικ�νας

και τη Fώρα.

Μπ�ρείτε να αλλάAετε τις

ρυθµίσεις αυτές �π�ιαδήπ�τε

στιγµή. Για πληρ���ρίες σFετικά

µε την αλλαγή των επιλ�γών των

ρυθµίσεων, παρακαλ�ύµε

ανατρέAτε στην Αλλαγή

ρυθµίσεων εικ�νας, ή$�υ ή

γλώσσας στη σελίδα 14.

�ι ρυθµίσεις γλώσσας των

υπ�τιτλων και των διαλ�γων

είναι �ι πρ�τιµώµενες ρυθµίσεις

γλώσσας �ι �π�ίες �µως δε θα

αναπαράγ�νται απ� τ� DVD 1 αν

�ι γλώσσες αυτές δεν

περιλαµ5άν�νται στ� DVD π�υ

αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή.

Πρώτη εγκατάσταση τ�υ DVD 1

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν τ� τηλεFειριστήρι� Beo4 δε

διαθέτει πλήκτρ� DVD, πιέστε LIST µέFρι να

εµ�ανιστεί η ένδειAη CDV στην �θ�νη τ�υ

Beo4 και πιέστε GO. Για πληρ���ρίες

σFετικά µε τ�ν τρ�π� π�υ µπ�ρείτε να

πρ�σθέσετε τ� CDV στη λίστα τ�υ Beo4,

ανατρέAτε στ�ν �δηγ� π�υ συν�δεύει τ�

Beo4. Αν διαθέτετε τηλεFειριστήρι� Beo1,

παρακαλ�ύµε ανατρέAτε στη σελίδα 22 για

πληρ���ρίες σFετικά µε τη Fρήση των

λειτ�υργιών τ�υ DVD 1.

Ρύθµιση για πρώτη 6�ρά

Η ρύθµιση τ�υ DVD 1 για πρώτη ��ρά Aεκινά

απ� τη στιγµή π�υ θα συνδέσετε τ� DVD 1

στην πρίIα και θα τ� ενεργ�π�ιήσετε. Ένα

µεν�ύ στην �θ�νη σάς καθ�δηγεί στη

διαδικασία.

Auto Configuring in Progress

Για να ρυθµίσετε τ� DVD 1 πριν απ� την
πρώτη �ρήση...
Συνδέστε τ� DVD 1 στην τηλε�ραση και στην

πρίIα �πως περιγρά�εται στην πρ�ηγ�ύµενη

σελίδα.

Ενεργ�π�ιήστε την τηλε�ραση και πιέστε

DVD απ� τ� τηλεFειριστήρι� Beo4*.

Στην �θ�νη εµ�ανίIεται στιγµιαία η ένδειAη

'Auto Configuring In Progress'.

English

Español

Français

Portuguès

Italiano

Menu language

Virgin Mode

Τα µεν�ύ VIRGIN MODE εµ�ανίI�νται στην

�θ�νη και σας πρ�τρέπ�υν να επιλέAετε απ�

τις εµ�ανιI�µενες επιλ�γές. ΜεταAύ αυτών

περιλαµ5άν�νται η γλώσσα των µεν�ύ, η

γλώσσα των υπ�τιτλων, γλώσσα των

διαλ�γων, τ� ��ρµά της εικ�νας και η Fώρα.

Πιέστε � ή � στ� Beo4 για να µετακινηθείτε

σε καθένα απ� τα µεν�ύ.

Πιέστε GO για να καταFωρήσετε καθεµία

απ� τις επιλ�γές σας.
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Τι υπάρ�ει στα µεν�ύ Virgin Mode...
AUDIO LANGUAGE... ΕπιλέAτε τη γλώσσα για

την αναπαραγωγή των διαλ�γων µεταAύ

των 16 εµ�ανιI�µενων γλωσσών.

Αν η πρ�τιµώµενη γλώσσα είναι διαθέσιµη

στ�υς δίσκ�υς DVD, τ�τε η αναπαραγωγή

των διαλ�γων θα γίνει σε αυτή τη γλώσσα.

SUBTITLE LANGUAGE... ΕπιλέAτε τη γλώσσα

υπ�τιτλων π�υ πρ�τιµάτε µεταAύ των 16

εµ�ανιI�µενων γλωσσών, και αν �ι

υπ�τιτλ�ι στην πρ�τιµώµενη γλώσσα είναι

διαθέσιµ�ι στ�υς δίσκ�υς DVD, τ�τε �ι

υπ�τιτλ�ι θα εµ�ανίI�νται σε αυτή τη

γλώσσα.

MENU LANGUAGE... ΕπιλέAτε τη γλώσσα των

µεν�ύ µεταAύ των 8 εµ�ανιI�µενων

γλωσσών.

TV SHAPE... ΕπιλέAτε τ� ��ρµά της εικ�νας

απ� την ακ�λ�υθη λίστα: 16:9 για ευρεία

�θ�νη τηλε�ρασης, 4:3 LETTERBOX για

την πρ�5�λή εικ�νας ευρείας �θ�νης σε

µία καν�νική �θ�νη τηλε�ρασης, και 4:3

PAN SCAN. Με την 4:3 PAN SCAN, η εικ�να

κινείται δεAιά και αριστερά ώστε να

εAασ�αλίIεται �τι τα κυρι�τερα γεγ�ν�τα

θα εµ�ανίI�νται πάντ�τε.

COUNTRY... ΑναIητήστε τ� �ν�µα της Fώρας

σας στη λίστα π�υ παρέFεται. Η επιλ�γή

αυτή επηρεάIει τη λειτ�υργία 

Access Control (Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σFετικά µε τη λειτ�υργία

Access Control, ανατρέAτε στη σελίδα 16).
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Στ� κε�άλαι� αυτ� θα 5ρείτε

�δηγίες π�υ επεAηγ�ύν πώς να

έFετε πρ�σ5αση στις

λειτ�υργίες τ�υ DVD 1 µέσω τ�υ

ταµπλ� Fειρισµ�ύ απ� κ�ντά

στην πρ�σ�ψη τ�υ DVD 1 και τ�υ

τηλεFειριστηρί�υ Beo4.

ΛεIάντα για τη Fρήση τ�υ DVD 1

Για να ��ρτώσετε ένα δίσκ� DVD ή CD για

αναπαραγωγή, πιέστε EJECT στ� ταµπλ�

Fειρισµ�ύ απ� κ�ντά. Για να αρFίσει η

αναπαραγωγή, πιέστε PLAY.

Για να 6�ρτώσετε ένα δίσκ�...
Πιέστε EJECT στ� ταµπλ� Fειρισµ�ύ απ�

κ�ντά. Τ� συρταράκι αν�ίγει πρ�ς τα έAω.

Τ�π�θετήστε ένα δίσκ� στ� συρταράκι. Είναι

δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD,

video CD και audio CD. �ι δίσκ�ι CD-ROM

δεν µπ�ρ�ύν να δια5αστ�ύν απ� τ� DVD 1.

Πιέστε τ� πλήκτρ� DVD στ� Beo4 ή τ� PLAY

στ� ταµπλ� Fειρισµ�ύ απ� κ�ντά για να

κλείσει τ� συρταράκι και να αρFίσει η

αναπαραγωγή.

Μπ�ρείτε να !�ρτώσετε ένα δίσκ� για

αναπαραγωγή αργ�τερα. Πιέστε EJECT απ�

τη λειτ�υργία αναµ�νής, τ�π�θετήστε ένα

δίσκ� στ� συρταράκι και πιέστε :ανά EJECT.

Τ� DVD 1 θα παραµείνει σε κατάσταση

αναµ�νής.

Τ� ταµπλ� Fειρισµ�ύ απ� κ�ντά, σας

επιτρέπει να ��ρτώσετε ή να α�αιρέσετε

ένα δίσκ�, να αρFίσετε, σταµατήσετε

πρ�σωρινά ή να διακ�ψετε την

αναπαραγωγή, να µετακινηθείτε πρ�ς τα

εµπρ�ς ή πρ�ς τα πίσω σε ένα δίσκ� ή να

δείτε τ� Fρ�ν� αναπαραγωγής π�υ έFει

παρέλθει.

Τ� ταµπλ� �ειρισµ�ύ απ� κ�ντά...

EJECT

Πιέστε για να αν�ίAετε ή να κλείσετε τ�

συρταράκι.

ss tt

Πιέστε για να µετακινηθείτε πρ�ς τα εµπρ�ς

ή πρ�ς τα πίσω κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής.

PLAY

Πιέστε για να αρFίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε

Aανά για να διακ�ψετε την αναπαραγωγή και

να παγώσετε την εικ�να στην τρέF�υσα

σκηνή ή µ�υσικ� κ�µµάτι.

STANDBY

Πιέστε για να θέσετε τ� DVD 1 σε κατάσταση

αναµ�νής. Αν τ� πιέσετε κατά τη διάρκεια

της αναπαραγωγής ή παύσης, διακ�πτει την

αναπαραγωγή Fωρίς να τεθεί σε κατάσταση

αναµ�νής.

DISPLAY

Η ένδειAη στα δεAιά δείFνει τ� Fρ�ν�

αναπαραγωγής εν�ς δίσκ�υ DVD π�υ έFει

παρέλθει ή τ�ν αριθµ� τ�υ τρέF�ντ�ς

κ�µµατι�ύ τ�υ µ�υσικ�ύ CD π�υ

αναπαράγεται. Η µετακίνηση µεταAύ των

κε�αλαίων τ�υ DVD πρ�καλεί την πρ�5�λή

στην �θ�νη για µερικά δευτερ�λεπτα των

αντίστ�ιFων αριθµών των κε�αλαίων.

Φ�ρτωση δίσκ�υ DVD και έναρ?η

αναπαραγωγής

@ρήση τ�υ ταµπλ� �ειρισµ�ύ απ�

κ�ντά

EJECT PLAY
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TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Τ� παράθυρ� ενδείAεων σας δείFνει τις διαθέ-
σιµες πηγές, καθώς και την τρέF�υσα πηγή.

Πιέστε για να επιλέAετε τ� DVD ως πηγή και
να αρFίσει η αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ π�υ
έFει ήδη ��ρτωθεί.

Dρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για
να επιλέAετε τίτλ�υς ή κε�άλαια απ� τα DVD
ή για να επιλέAετε ένα συγκεκριµέν� µεν�ύ
τ�υ δίσκ�υ.

Πιέστε και κρατήστε πατηµέν� για να
ανακληθεί η γραµµή εργαλείων τ�υ DVD 1
στην �θ�νη. Μπ�ρείτε επίσης να έFετε
πρ�σ5αση σε αυτή τη λειτ�υργία πιέI�ντας
τ� µπλε πλήκτρ�.

Πιέστε για να µετακινηθείτε πρ�ς τα εµπρ�ς
ή πρ�ς τα πίσω κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, ή να µετακινηθείτε απ�
µεν�ύ σε µεν�ύ.

Πιέστε GO για να αρFίσει η αναπαραγωγή, να
µετα5είτε απ� την αναπαραγωγή στη
λειτ�υργία παύσης, ή για να επιλέAετε µία
επιλ�γή τ�υ µεν�ύ. Πιέστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� GO για να ανακαλέσετε τ�
µεν�ύ τ�υ δίσκ�υ DVD στην �θ�νη.

Πιέστε για να αλλάAετε κε�άλαια, να
µετακινηθείτε αργά πρ�ς τα εµπρ�ς ή πρ�ς
τα πίσω κατά τη διάρκεια λειτ�υργίας
παύσης, ή για να µετακινηθείτε µεταAύ των
επιλ�γών των µεν�ύ.

Πιέστε για να επιλέAετε µία γλώσσα
υπ�τιτλων*.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ τ�υ
δίσκ�υ DVD.

Πιέστε για να επιλέAετε δια��ρετική γλώσσα
διαλ�γων*.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη γραµµή
εργαλείων τ�υ DVD 1 στην �θ�νη.

ΈA�δ�ς απ� τα µεν�ύ της �θ�νης.

Πιέστε για να µετα5είτε απ� την
αναπαραγωγή στη λειτ�υργία παύσης, ή για
να διακ�ψετε τελείως την αναπαραγωγή ενώ
5ρίσκεστε στη λειτ�υργία παύσης.

DVD

0 – 9

MENU

ss tt

GO

�

�

EXIT

STOP

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε µερικ�ύς µ�ν� δίσκ�υς

υπάρF�υν εναλλακτικές γλώσσες

υπ�τιτλων και διαλ�γων. �ι µη διαθέσιµες

λειτ�υργίες στ� δίσκ� δε θα �ωτίI�νται

στα µεν�ύ της �θ�νης.

@ρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4

Dρησιµ�π�ιήστε τ� τηλεFειριστήρι� Beo4 για

να λειτ�υργήσετε τ� DVD 1. �ι λειτ�υργίες

π�υ επηρεάI�νται απ� τα συγκεκριµένα

πλήκτρα περιγρά��νται παρακάτω.

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO
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Τ� κε�άλαι� αυτ� περιγρά�ει

πώς να αρFίσετε την

αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ DVD

και CD, καθώς και τις

λειτ�υργίες π�υ έFετε στη

διάθεσή σας κατά τη διάρκεια

της αναπαραγωγής εν�ς δίσκ�υ.

ΑναIήτηση σε δίσκ� DVD,

µετακίνηση σε νέ� σηµεί� τ�υ

δίσκ�υ, θέαση σε δια��ρετικές

ταFύτητες ή ανάκληση εν�ς

µεν�ύ δίσκ�υ DVD. Μπ�ρείτε

επίσης να συνεFίσετε την

αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ απ�

τ� σηµεί� π�υ σταµατήσετε κατά

την τελευταία ��ρά

αναπαραγωγής τ�υ δίσκ�υ

αυτ�ύ.

Τ� κε�άλαι� περιγρά�ει επίσης

τη γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη, η �π�ία σας παρέFει

γρήγ�ρη πρ�σ5αση σε

πρ�σθετες λειτ�υργίες.

Μερικές απ� τις λειτ�υργίες

είναι η µεγέθυνση µιας

ακινητ�π�ιηµένης εικ�νας 

(zoom in), η αναπαραγωγή σε

αργή κίνηση ή η έναρAη

αναπαραγωγής απ� κάπ�ι�

συγκεκριµέν� σηµεί� π�υ έFει

ήδη αναπαραFθεί. Μπ�ρείτε

επίσης να Fρησιµ�π�ιήσετε

πρ�σθετες λειτ�υργίες, �πως για

παράδειγµα εναλλακτικές γωνίες

της κάµερας, ε��σ�ν 5έ5αια

αυτές είναι διαθέσιµες στ� δίσκ�

π�υ αναπαράγεται.

Καθηµερινές λειτ�υργίες

Αναπαραγωγή εν�ς DVD – έναρ?η,

παύση ή διακ�πή

ΕπιλέAτε ως πηγή τ� DVD για να αρFίσει η

αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ π�υ έFει

��ρτωθεί. Αν θέλετε να συνεFίσετε την

αναπαραγωγή µετά απ� παύση, πιέστε GO.

Kταν � δίσκ�ς έ�ει 6�ρτωθεί
Πιέστε τ� πλήκτρ� DVD στ�

Beo4* για να αρFίσει η

αναπαραγωγή τ�υ DVD

Πιέστε STOP µία ��ρά κατά

τη διάρκεια της

αναπαραγωγής για να τη

διακ�ψετε πρ�σωρινά

Πιέστε STOP Aανά για να

διακ�ψετε τελείως την

αναπαραγωγή, ή...

...πιέστε GO για να

συνεFίσετε την

αναπαραγωγή

Σηµείωση: Αν αρFίσει η αναπαραγωγή εν�ς

δίσκ�υ π�υ έFει ��ρτωθεί µετά απ� µία

διακ�πή, τ� DVD 1 θα σας πρ�τρέψει να

συνεFίσετε την αναπαραγωγή απ� τ� σηµεί�

π�υ την είFατε διακ�ψει, µέσω εν�ς µικρ�ύ

παραθύρ�υ στην πάνω αριστερή γωνία της

�θ�νης. Εµ�ανίIεται η ένδειAη RESUME. Για

να συνεFίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε GO.

Αν δεν πατήσετε GO, η αναπαραγωγή θα

αρFίσει απ� την αρFή τ�υ δίσκ�υ.

Μετακίνηση σε νέ� τίτλ�, κε6άλαι�

ή κ�µµάτι

Μπ�ρεί να υπάρF�υν αρκετ�ί τίτλ�ι στ�ν ίδι�

δίσκ� DVD, για παράδειγµα π�λλαπλές

εκδ�σεις της ίδιας ταινίας, ενώ ένας και

µ�ν� τίτλ�ς µπ�ρεί να περιέFει περισσ�τερα

κε�άλαια. Τα κε�άλαια τ�υ DVD

παρ�υσιάI�υν �µ�ι�τητες µε τ� καθένα

κ�µµάτι εν�ς µ�υσικ�ύ CD.

1 1 1 1 no off

Η γραµµή εργαλείων στ� πάνω µέρ�ς της

�θ�νης, σας επιτρέπει να µετακινηθείτε σε

άλλ�ν τίτλ� (T) τ�υ δίσκ�υ DVD.

DVD

STOP

STOP

GO
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Για να µετακινηθείτε σε δια6�ρετικ� τίτλ�
στ�ν ίδι� δίσκ� DVD

Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� στ�

Beo4 για να ανακαλέσετε τη

γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη

Πιέστε � ή � για να

µετακινηθείτε σε

δια��ρετικ� τίτλ� τ�υ

δίσκ�υ, ή πιέστε τ�ν αριθµ�

τ�υ τίτλ�υ π�υ επιθυµείτε

Πιέστε GO για να

συνεFίσετε την

αναπαραγωγή

Για να µετακινηθείτε σε δια6�ρετικ�
κε6άλαι� τ�υ DVD ή κ�µµάτι τ�υ CD

Πιέστε � ή � για να

µετακινηθείτε σε

δια��ρετικ� κε�άλαι� τ�υ

δίσκ�υ DVD ή σε

δια��ρετικ� κ�µµάτι τ�υ

µ�υσικ�ύ CD

Μπ�ρείτε επίσης να πιέσετε

τ�ν αριθµ� π�υ αντιστ�ιFεί

στ� κε�άλαι� ή κ�µµάτι π�υ

επιθυµείτε

Η αναπαραγωγή τ�υ νέ�υ

κε�αλαί�υ ή κ�µµατι�ύ

αρFίIει µ�λις

πραγµατ�π�ιηθεί η

µετακίνηση

�

�

0 – 9

GO

�

�

0 – 9

Για την ανα�ήτηση πρ�ς τα εµπρ�ς ή πρ�ς τα
πίσω...

Κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής πιέστε ss ή tt

για την αναIήτηση πρ�ς τα

εµπρ�ς ή πρ�ς τα πίσω

Πιέστε Aανά για να αλλάAετε

την ταFύτητα

Πιέστε GO για να

συνεFίσετε την

αναπαραγωγή

ss tt

ss tt

ss tt

GO

Ενώ έ�ετε επιλέ?ει DVD...
Πιέστε και κρατήστε

πατηµέν� τ� GO µέFρι να

ανακληθεί στην �θ�νη τ�

µεν�ύ τ�υ δίσκ�υ. Μπ�ρείτε

επίσης να πιέσετε τ� κίτριν�

πλήκτρ� στ� Beo4

Πιέστε �, �, ss ή tt για να

µετακινηθείτε µεταAύ των

λειτ�υργιών τ�υ δίσκ�υ

Πιέστε GO για να

καταFωρήσετε την επιλ�γή

σας

Σηµείωση: Αν θέλετε να µετακινηθείτε σε

δια��ρετικ� κε�άλαι� ή να Fρησιµ�π�ιήσετε

άλλη λειτ�υργία της συσκευής, τ�τε θα

πρέπει να 5γείτε απ� τ� µεν�ύ τ�υ δίσκ�υ

DVD πριν ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων

στην �θ�νη.

GO

�

�

ss tt

GO

Ανα�ήτηση σε δίσκ� DVD

Μπ�ρείτε να 5ρείτε µια συγκεκριµένη σκηνή

σε ένα δίσκ� DVD µε την αναIήτηση πρ�ς τα

εµπρ�ς ή πρ�ς τα πίσω. Μπ�ρείτε επίσης να

κάνετε την αναIήτηση µε την ταFύτητα π�υ

επιθυµείτε.

Τ� µεν�ύ δίσκ�υ DVD

�ι δίσκ�ι DVD συFνά περιέF�υν µεν�ύ στην

�θ�νη π�υ σας δίδ�υν πρ�σ5αση σε ειδικές

λειτ�υργίες, �πως για παράδειγµα

πληρ���ρίες σFετικά µε τ� γύρισµα µιας

ταινίας, συνεντεύAεις ή ειδικά

µ�νταρισµένες σκηνές.



12

Η γραµµή εργαλείων στην �θ�νη

�ι κύριες λειτ�υργίες τ�υ DVD player είναι

πρ�σ5άσιµες µέσω της γραµµής εργαλείων

στ� πάνω µέρ�ς της �θ�νης. Μπ�ρείτε να

αλλάAετε κε�άλαια ή τίτλ�υς, να

µετακινηθείτε πρ�ς τα εµπρ�ς ή πρ�ς τα

πίσω σε ένα δίσκ� ή να αλλάAετε τις

ρυθµίσεις τ�υ ήF�υ. �ι τρέF�υσες ρυθµίσεις

εµ�ανίI�νται κάτω απ� τα σύµ5�λα της

γραµµής εργαλείων.

>> Καθηµερινές λειτ�υργίες – Η γραµµή εργαλείων στην �θ�νη

Τ� παράθυρ� Ανάδρασης (Feedback) στην

έ:ω αριστερή άκρη της γραµµής εργαλείων,

σας ενηµερώνει για την τρέ$�υσα κατάσταση

συγκεκριµένων λειτ�υργιών.

Τ� παράθυρ� Ανάδρασης
(Feedback)
Dρησιµ�π�ιείται κάµερα µε

εναλλαγές γωνίας. Αυτή η

λειτ�υργία τ�υ δίσκ�υ

διατίθεται µ�ν� σε �ρισµέν�υς

δίσκ�υς DVD.

� Γ�νικ�ς ΈλεγF�ς (Parental

Control) έFει ενεργ�π�ιηθεί.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σFετικά µε τ� Γ�νικ� έλεγF�,

ανατρέAτε στ� Access Control

στη σελίδα 14.

Ασ�αλής για παιδιά. � δίσκ�ς

έFει ελεγFθεί για σκηνές 5ίας

και έFει κριθεί κατάλληλ�ς για

παιδιά.

Η αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ

συνεFίIεται απ� τ� σηµεί� π�υ

πρ�ηγ�υµένως είFε διακ�πεί.

Η ενέργεια δεν είναι έγκυρη.

Για τη �ρήση της γραµµής εργαλείων...
Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� στ�

Beo4. Η γραµµή εργαλείων

εµ�ανίIεται στ� πάνω µέρ�ς

της �θ�νης

Πιέστε ss ή tt για να

µετακινηθείτε απ�

λειτ�υργία σε λειτ�υργία

Πιέστε � ή � για να

εµ�ανίσετε τις επιλ�γές των

ρυθµίσεων µιας

συγκεκριµένης λειτ�υργίας*.

Αν µία συγκεκριµένη

ρύθµιση είναι αριθµηµένη,

�πως για παράδειγµα �

τίτλ�ς τ�υ κε�αλαί�υ,

µπ�ρείτε να την επιλέAετε

πιέI�ντας τ�ν επιθυµητ�

αριθµ� στ� Beo4

Πιέστε GO για να

απ�θηκεύσετε την επιλ�γή

σας και να συνεFίσετε την

αναπαραγωγή

ss tt

�

�

0 – 9

GO

1 1 1 1 no off

off st1

1 1 1 1 no off

locked

safe

resume
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Τα σύµ)�λα της γραµµής εργαλείων

Μεν�ύ Personal Preferences

Μέσω τ�υ µεν�ύ αυτ�ύ µπ�ρείτε να αλλάAετε

τις ρυθµίσεις για την εικ�να, τ�ν ήF�, τη

γλώσσα και τ� Γ�νικ� ΈλεγF�. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες σFετικά µε τ�

µεν�ύ Personal Preferences, ανατρέAτε στ�

επ�µεν� κε�άλαι�, Αλλαγή ρυθµίσεων

εικ�νας, ή$�υ ή γλώσσας.

Αριθµ�ς τίτλ�υ

Μετακινηθείτε σε άλλ� τίτλ� πιέI�ντας � ή �.

Αριθµ�ς κε�αλαί�υ

Κάθε κε�άλαι� σε µία ταινία DVD θα περιέFει

µια εύκ�λα πρ�σδι�ρίσιµη σκηνή, µε παρ�µ�ι�

τρ�π� �πως τα AεFωριστά κ�µµάτια σε ένα

µ�υσικ� CD. ΑλλάAτε κ�µµάτια κατά τη

διάρκεια της αναπαραγωγής πιέI�ντας � ή �

στ� Beo4.

Γλώσσα αναπαραγωγής*

�ι διάλ�γ�ι σε µια ταινία DVD µπ�ρεί να έF�υν

ηF�γρα�ηθεί σε διά��ρες γλώσσες, και να

έF�υν �λ�ι απ�θηκευθεί στ� δίσκ�. ΕπιλέAτε

µεταAύ των γλωσσών π�υ είναι διαθέσιµες στ�

συγκεκριµέν� δίσκ�. Πιέστε τ� κ�κκιν�

πλήκτρ� στ� Beo4 για να µπ�ρέσετε να

αλλάAετε τη γλώσσα αναπαραγωγής κατά τη

διάρκεια της αναπαραγωγής.

Γλώσσα υπ�τιτλων*

ΣυFνά στ�υς δίσκ�υς DVD διατίθενται

υπ�τιτλ�ι σε διά��ρες γλώσσες. ΕπιλέAτε µια

απ� τις διαθέσιµες γλώσσες υπ�τιτλων τ�υ

δίσκ�υ, ή επιλέAτε να µην πρ�5άλλ�νται

καθ�λ�υ υπ�τιτλ�ι. Πιέστε τ� πράσιν�

πλήκτρ� στ� Beo4 για να µπ�ρέσετε να

αλλάAετε τ�υς υπ�τιτλ�υς κατά τη διάρκεια

της αναπαραγωγής.

Γωνία κάµερας*

Σε µερικ�ύς δίσκ�υς DVD είναι δυνατ� να

αλλάAετε τη γωνία της κάµερας λήψης.

w�υµ

Σας επιτρέπει τη µεγέθυνση εν�ς τµήµατ�ς

της ακινητ�π�ιηµένης εικ�νας και την

παν�ραµική λήψη. ΕπιλέAτε τη µεγέθυνση,

πιέστε GO για να καταFωρήσετε την επιλ�γή

σας και Fρησιµ�π�ιήστε τα πλήκτρα 5έλ�ς για

παν�ραµική λήψη. Πιέστε GO για να

συνεFίσετε την αναπαραγωγή.

Ρυθµίσεις Fρώµατ�ς

ΕπιλέAτε µια απ� τις τέσσερις

πρ�καθ�ρισµένες ρυθµίσεις Fρώµατ�ς

κατάλληλη για συγκεκριµέν�υς τύπ�υς

πρ�γράµµατ�ς. Η ρύθµιση Fρώµατ�ς π�υ

συνιστάται για τ� DVD 1 είναι η NATURAL.

Επιλ�γή Αγαπηµένων Κ�µµατιών (FTS)

Σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τα αγαπηµένα

σας κ�µµάτια σε ένα συγκεκριµέν� δίσκ� DVD

και να τα απ�θηκεύσετε στη µνήµη της

συσκευής.

Ρυθµίσεις ήF�υ

Σας επιτρέπει να επιλέAετε µεταAύ Stereo

(συνιστάται) και Dolby Surround Sound.

Παύση

ΠιέI�ντας � απ� τ� σύµ5�λ� αυτ� στη

γραµµή εργαλείων η αναπαραγωγή σταµατά

σε ένα συγκεκριµέν� καρέ και σας επιτρέπει

να µετακινηθείτε στα πρ�ηγ�ύµενα ή στα

επ�µενα καρέ. Πιέστε ss και tt για να

µετακινηθείτε απ� καρέ σε καρέ, και πιέστε

GO για να συνεFίσετε την αναπαραγωγή.

Αργή κίνηση

Σας επιτρέπει να µειώσετε την ταFύτητα

αναπαραγωγής σε ένα επιθυµητ� �ρι�. Πιέστε
� για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή, και

ss ή tt για να αρFίσει η αργή κίνηση. Πιέστε

Aανά για να ρυθµίσετε την ταFύτητα και

πιέστε GO για να συνεFίσετε την

αναπαραγωγή.

Γρήγ�ρη κίνηση

Σας επιτρέπει να αυAήσετε την ταFύτητα

αναπαραγωγής σε ένα επιθυµητ� �ρι�. Πιέστε
� για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή και

ss ή tt για να Aεκινήσετε τη γρήγ�ρη κίνηση.

Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε την ταFύτητα

και πιέστε GO για να συνεFίσετε την

αναπαραγωγή.

ΑναIήτηση Fρ�ν�υ

Σας επιτρέπει να αρFίσετε την αναπαραγωγή

απ� ένα συγκεκριµέν� Fρ�νικ� σηµεί� τ�υ

δίσκ�υ π�υ έFει ήδη αναπαραFθεί. Για να

εισάγετε τ�ν επιθυµητ� Fρ�ν� έναρAης,

Fρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4. Για παράδειγµα, αν θέλετε να αρFίσετε

την αναπαραγωγή απ� τ� σηµεί� π�υ η ταινία

έFει �τάσει µία ώρα µετά την έναρAη,

εισάγετε 1:00:00 στ� αριθµητικ� πεδί�.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν µια λειτ�υργία είναι

απενεργ�π�ιηµένη απ� τη ρύθµιση της

συσκευής σας, ή αν � δίσκ�ς δεν περιέFει

µια συγκεκριµένη επιλ�γή (�πως για

παράδειγµα η γωνία της κάµερας σε

µερικ�ύς δίσκ�υς DVD), τ� σύµ5�λ� της

λειτ�υργίας και η τρέF�υσα ρύθµιση δε θα

�ωτιστεί, και τα � ή � για την αλλαγή των

ρυθµίσεων δε θα εµ�ανίI�νται.
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Μπ�ρείτε να αλλάAετε

�π�ιαδήπ�τε στιγµή τις

ρυθµίσεις για την εικ�να, τ�ν

ήF�, τη γλώσσα και τη λειτ�υργία

'Access Control' (ΈλεγF�ς

Πρ�σ5ασης) Fρησιµ�π�ιώντας τ�

µεν�ύ 'Personal Preferences'

(Πρ�σωπικές Πρ�τιµήσεις).

ΕπιλέAτε τ� ��ρµά εικ�νας π�υ

πρ�τιµάτε, αλλάAτε τ�ν τύπ� τ�υ

ήF�υ και καταFωρήστε τις

γλώσσες π�υ πρ�τιµάτε για τ�υς

υπ�τιτλ�υς και την

αναπαραγωγή των διαλ�γων.

Αν σας ενδια�έρει τ� τι

παρακ�λ�υθ�ύν τα παιδιά σας,

µπ�ρείτε να κλειδώσετε εντελώς

�ρισµέν�υς δίσκ�υς DVD µε

έναν κωδικ� ασ�αλείας ή απλώς

να κλειδώσετε µεµ�νωµένες

σκηνές.

∆ια5άστε τις σελίδες π�υ

ακ�λ�υθ�ύν για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σFετικά µε τη

λειτ�υργία τ�υ Access Control.

Αλλαγή ρυθµίσεων εικ�νας, ήF�υ και γλώσσας

Πώς να επιλέ?ετε τις ρυθµίσεις των

µεν�ύ

Τ� µεν�ύ Personal Preferences, σας

επιτρέπει να απ�θηκεύσετε ρυθµίσεις για

την εικ�να, τ�ν ήF�, τη γλώσσα και τη

λειτ�υργία Access Control.

Τα εικ�νίδια τ�υ µεν�ύ Personal Preference

εµ!ανί3�νται κατά µήκ�ς της αριστερής

πλευράς της �θ�νης. Τα εικ�νίδια

επε:ηγ�ύνται παρακάτω.

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� µεν�ύ Personal
Preferences...
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε

και κρατήστε πατηµέν� τ� µπλε πλήκτρ� στ�

Beo4 για να ανακαλέσετε τη γραµµή

εργαλείων στ� πάνω µέρ�ς της �θ�νης.

Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� OSD και πιέστε GO. Τ� µεν�ύ

Personal Preferences εµ�ανίIεται κατά

µήκ�ς της αριστερής πλευράς της �θ�νης.

Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταAύ

των επιλ�γών τ�υ µεν�ύ. Καθώς

µετακινήστε, στην �θ�νη αν�ίγ�υν νέα

µεν�ύ π�υ σFετίI�νται µε τις επιλ�γές

αυτές.

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε σε κάπ�ι� απ�

τα υπ�µεν�ύ. �ι διαθέσιµες ρυθµίσεις

εµ�ανίI�νται σε ένα �ωτισµέν� τετράγων�

στα δεAιά τ�υ τρέF�ντ�ς µεν�ύ.

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στις

διαθέσιµες ρυθµίσεις.

Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µέσα στη

λίστα των διαθέσιµων ρυθµίσεων.

Πιέστε ss για να απ�θηκεύσετε τις επιλ�γές

σας και να επιστρέψετε στα πρ�ηγ�ύµενα

µεν�ύ.

1 1 1 1 no off

Ρυθµίσεις εικ�νας

Ρυθµίσεις ή$�υ

Υπ�τιτλ�ι

Aλλες λειτ�υργίες
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Sound...
Τ� µεν�ύ Sound σας επιτρέπει να επιλέAετε

τη ρύθµιση τ�υ ήF�υ π�υ αντιστ�ιFεί στις

συσκευές ψη�ιακ�ύ ή αναλ�γικ�ύ ήF�υ µε

τις �π�ίες είναι συνδεδεµέν� τ� DVD 1. �ι

ακ�λ�υθες επιλ�γές είναι διαθέσιµες:

DIGITAL OUTPUT... �ι επιλ�γές είναι ON, OFF

και PCM. Ρυθµίστε σε OFF.

ANALOG OUTPUT... �ι επιλ�γές είναι STEREO

(συνιστάται) και DOLBY SURROUND.

NIGHT MODE... Βελτιστ�π�ιεί τη δυναµική

τ�υ ήF�υ κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής σε Fαµηλή ένταση. �ι

επιλ�γές είναι ON και OFF.

KARAOKE VOCAL... Ενεργ�π�ιεί ή

απενεργ�π�ιεί τα �ωνητικά της µ�υσικής

για αναπαραγωγή karaoke. �ι επιλ�γές

είναι ON και OFF.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Language...
Τ� µεν�ύ Language σας επιτρέπει να

επιλέAετε τις γλώσσες π�υ πρ�τιµάτε για τα

µεν�ύ στην �θ�νη, την αναπαραγωγή

διαλ�γων και τ�υς υπ�τιτλ�υς. �ι επ�µενες

επιλ�γές είναι διαθέσιµες:

AUDIO LANGUAGE... Επιλέγει τη γλώσσα για

την αναπαραγωγή διαλ�γων µεταAύ των 16

εµ�ανιI�µενων γλωσσών, και ε��σ�ν η

γλώσσα π�υ πρ�τιµάτε είναι διαθέσιµη

στ�υς δίσκ�υς DVD, τ�τε η αναπαραγωγή

των διαλ�γων γίνεται σ' αυτή τη γλώσσα.

SUBTITLE LANGUAGE... Επιλέγει τη γλώσσα

π�υ πρ�τιµάτε για τ�υς υπ�τιτλ�υς

µεταAύ των 16 εµ�ανιI�µενων γλωσσών,

και ε��σ�ν η γλώσσα π�υ πρ�τιµάτε είναι

διαθέσιµη στ�υς δίσκ�υς DVD, τ�τε �ι

υπ�τιτλ�ι εµ�ανίI�νται σ' αυτή τη γλώσσα.

MENU LANGUAGE... Επιλέγει τη γλώσσα των

µεν�ύ µεταAύ των 8 εµ�ανιI�µενων

γλωσσών.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Functions...
Τ� µεν�ύ Functions σας επιτρέπει να

απ��ασίσετε π�ι�ς θα έFει πρ�σ5αση στ�υς

δίσκ�υς DVD, καθώς και τ� 5αθµ�

πρ�σ5ασης:

ACCESS CONTROL... Εδώ ρυθµίI�νται �ι

επιλ�γές Child Lock και Parental Control.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σFετικά µε

τις ρυθµίσεις Access Control µπ�ρείτε να

ανατρέAετε στη σελίδα 16.

STATUS WINDOW... Ενεργ�π�ιεί ή

απενεργ�π�ιεί τ� παράθυρ� στην

αριστερή άκρη της �θ�νης π�υ δείFνει τ�

Fρ�ν� αναπαραγωγής τ�υ δίσκ�υ π�υ έFει

παρέλθει και την κατάσταση τ�υ

συρταρι�ύ ��ρτωσης δίσκ�υ. �ι επιλ�γές

είναι ON και OFF.

LOW POWER STANDBY... Ρυθµισµέν� στ� OFF.

PBC (PlayΒack Control)... Ενεργ�π�ιεί ή

απενεργ�π�ιεί ένα ειδικ� µεν�ύ για την

αναπαραγωγή δίσκων SVCD (Super Video

CD). �ι επιλ�γές είναι ON και OFF.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Picture...
Τ� µεν�ύ Picture σας επιτρέπει να επιλέAετε

��ρµά �θ�νης και ρύθµιση Fρώµατ�ς, να

κεντράρετε την εικ�να στην �θ�νη ή να

αλλάAετε την αντίθεση της εικ�νας. �ι

παρακάτω επιλ�γές είναι διαθέσιµες:

TV SHAPE... Επιλέγει τ� ��ρµά της εικ�νας.

�ι επιλ�γές περιλαµ5άν�υν: 16:9 (ευρεία

�θ�νη), 4:3 LETTERBOX (για εικ�να

ευρείας �θ�νης σε �θ�νη καν�νικ�ύ

µεγέθ�υς, µε µαύρες γραµµές στ� πάνω

και κάτω µέρ�ς της �θ�νης), και 4:3 

PAN SCAN (η εικ�να σαρώνεται �ριI�ντια

ώστε να εAασ�αλιστεί �τι η σηµαντικ�τερη

δράση εµ�ανίIεται στην �θ�νη).

BLACK-LEVEL SHIFT... ΡυθµίIει τη δυναµική

των Fρωµάτων ώστε να εAασ�αλίIεται

εικ�να µε διαύγεια. �ι επιλ�γές είναι ON

και OFF.

VIDEO SHIFT... Σας επιτρέπει να κεντράρετε

την εικ�να �ριI�ντια στην �θ�νη

πιέI�ντας ss ή tt.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε περίπτωση π�υ AεFάσετε τ�ν

κωδικ� PIN, µπ�ρείτε να ακυρώσετε τ�ν

κωδικ� πιέI�ντας τ� STOP τέσσερις ��ρές

�ταν εµ�ανίIεται τ� µεν�ύ CHILD PROTECT.

Στη συνέFεια, µπ�ρείτε να καταFωρήσετε

νέ� κωδικ� PIN.

Access Control (ΈλεγF�ς Πρ�σ5ασης)

Εισαγωγή κωδικ�ύ PIN τ�υ 

Child Lock

ΚαταFωρήστε έναν κωδικ� Child Lock για να

απ�τρέψετε την αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ,

να επιτρέψετε την αναπαραγωγή εν�ς

δίσκ�υ µία ��ρά ή να επιτρέψετε την πλήρη

θέαση εν�ς δίσκ�υ.

Για να ενεργ�π�ιήσετε ή απενεργ�π�ιήσετε
τ� Child Lock...
Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� στ� Beo4 για να

ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη.

Πιέστε ss για να µετακινηθείτε στ� OSD και
� για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ 

Personal Preferences.

Πιέστε � για να µετακινηθείτε πρ�ς τα κάτω

στ� .

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στ� µεν�ύ

Functions. Η επιλ�γή ACCESS CONTROL

είναι ήδη �ωτισµένη.

Πιέστε tt για να µπ�ρέσετε να εισάγετε έναν

τετραψή�ι� κωδικ� PIN.

Dρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε τ�ν κωδικ� σας.

Εισάγετε τ�ν κωδικ� ακ�µη µια ��ρά για

επι5ε5αίωση.

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στην επιλ�γή

Child Lock.

Πιέστε � για να ενεργ�π�ιήσετε την επιλ�γή

Child Lock ή � για να την

απενεργ�π�ιήσετε.

�ι λειτ�υργίες Access Control

παρέF�υν τη δυνατ�τητα να

απ��ασίσετε π�ι�υς δίσκ�υς

DVD θα µπ�ρ�ύν τα παιδιά σας

να παρακ�λ�υθήσ�υν και π�ι�υς

�Fι.

Αυτ� µπ�ρεί να γίνει µε δύ�

τρ�π�υς:

– ΚαταFωρήστε έναν τετραψή�ι�

κωδικ� PIN (Πρ�σωπική

Αναγνώριση) για να

ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία

Child Lock (Κλείδωµα Θέασης

απ� Παιδιά). Για να µπ�ρέσει

κάπ�ι�ς να παρακ�λ�υθήσει

τ�υς δίσκ�υς DVD π�υ δεν

έFετε πρ�σωπικά εγκρίνει, θα

πρέπει να πληκτρ�λ�γήσει τ�ν

κωδικ� αυτ�.

– Η λειτ�υργία Parental Control

(Γ�νικ�ς ΈλεγF�ς)

πρ��υλάσσει απ� την πρ�5�λή

σκηνών 5ίας τ�υ δίσκ�υ DVD.

1 1 1 1 no off

Access control

Status window

Low power standby

Child lock

Parental level

Change country

Change code
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Ε?�υσι�δ�τηση παρακ�λ�ύθησης

εν�ς δίσκ�υ

Εισάγετε τ�ν κωδικ� Child Lock για να

επιτρέψετε είτε την αναπαραγωγή για µία

��ρά, είτε την αναπαραγωγή Fωρίς

περι�ρισµ�ύς εν�ς δίσκ�υ π�υ έFει ήδη

��ρτωθεί.

Access Control

Choose 'Play always' for inserting disc in the 

child-safe list

locked

Play once [ ] [ ] [ ] [ ]

Play always [ ] [ ] [ ] [ ]

Kταν 6�ρτώνετε ένα νέ� δίσκ� DVD...
Εµ�ανίIεται τ� µεν�ύ CHILD PROTECT*.

Για να επιτρέψετε την αναπαραγωγή εν�ς

δίσκ�υ µία ��ρά, πιέστε � ή � για να

µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ� 'Play once'.

Για να επιτρέψετε την αναπαραγωγή Fωρίς

επί5λεψη εν�ς δίσκ�υ, µετακινήστε τ�ν

κέρσ�ρα στ� 'Play Always'.

Dρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε τ�ν κωδικ� PIN.

Για να ακυρώσετε µια πρ�ηγ�ύµενη
ε?�υσι�δ�τηση...
ΑρFίστε την αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ.

Πιέστε STOP µ�λις εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

'SAFE' στ� παράθυρ� Temporary Feedback

(Πρ�σωρινή Ανάδραση). Εµ�ανίIεται τ�

µεν�ύ 'Child Protect'.

Πιέστε � µια ��ρά για να ακυρώσετε µια

πρ�ηγ�ύµενη εA�υσι�δ�τηση ή tt για να την

επι5ε5αιώσετε.

*Σηµείωση: Τ� DVD 1 µπ�ρεί να απ�θηκεύσει

µέFρι και 120 τίτλ�υς DVD.

Ένας τίτλ�ς πρ�στίθεται στη λίστα �ταν

επιλέAετε 'Play always' στ� µεν�ύ 

'Child Protect'. Αν η λίστα έFει γεµίσει και

πρ�στεθεί ένας νέ�ς τίτλ�ς, η παλαι�τερη

καταFώρηση τίτλ�υ θα α�αιρεθεί απ� τη

λίστα. �λ�ι �ι δίσκ�ι σε µια �µάδα

π�λλαπλών δίσκων πρέπει να έF�υν την

έγκριση ώστε να Fαρακτηριστεί �λ�κληρη η

�µάδα ασ�αλής για παιδιά.
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Γ�νικ�ς Έλεγ��ς

�ι δίσκ�ι DVD 5αθµ�λ�γ�ύνται ως πρ�ς την

καταλληλ�τητα για παιδιά σε µια κλίµακα

π�υ πρ�σδι�ρίIεται απ� κάθε Fώρα. �

Γ�νικ�ς ΈλεγF�ς (Parental Control) εµπ�δίIει

την πρ�5�λή σκηνών π�υ έF�υν κριθεί

ακατάλληλες για παιδιά.

Αλλαγή τ�υ κωδικ�ύ PIN

Μπ�ρείτε να αλλάAετε τ�ν κωδικ� PIN

�π�ιαδήπ�τε στιγµή µέσω τ�υ µεν�ύ

ACCESS CONTROL.

1 1 1 1 no off

Access control

Status window

Low power standby

[ ] [ ] [ ] [ ]
Enter code

1 1 1 1 no off

Access control

Status window

Low power standby

Child lock

Parental level

Change country

Change code

2

Για να αλλά?ετε τ�ν κωδικ� PIN...
Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� στ� Beo4 για να

ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη.

Πιέστε ss για να µετακινηθείτε στ� OSD και
� για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ 

Personal Preferences.

Πιέστε � για να κατε5είτε στ� και

πιέστε tt για να µετακινηθείτε στ� µεν�ύ

Functions. Η επιλ�γή ACCESS CONTROL

είναι ήδη �ωτισµένη.

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στ� 

ENTER CODE.

Dρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε τ�ν κωδικ� σας.

Πιέστε � για να µετακινηθείτε στ� 

CHANGE CODE και πιέστε tt για να

µπ�ρέσετε να εισάγετε τ� νέ� κωδικ�.

Εισάγετε τ� νέ� τετραψή�ι� κωδικ� PIN.

Εισάγετε Aανά τ�ν κωδικ� PIN για να τ�ν

επι5ε5αιώσετε.

Πιέστε GO για να 5γείτε απ� τα µεν�ύ ή ss

για να επιστρέψετε στα πρ�ηγ�ύµενα µεν�ύ.

  . . . . .



19

Αλλαγή της ρύθµισης της �ώρας

Η αλλαγή της ρύθµισης COUNTRY στ� µεν�ύ

ACCESS CONTROL µπ�ρεί να επηρεάσει τα

επίπεδα 5αθµ�λ�γίας π�υ Fρησιµ�π�ι�ύνται

απ� τ� Γ�νικ� ΈλεγF�.

1 1 1 1 no off

Access control

Status window

Low power standby

Child lock

Parental level

Change country

Change code

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ� Γ�νικ� Έλεγ��...
Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� στ� Beo4 για να

ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη.

Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στ� OSD

και � για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ Personal

Preferences.

Πιέστε � για να κατε5είτε στ� και να

µετακινηθείτε στ� µεν�ύ Functions. Η

επιλ�γή ACCESS CONTROL είναι ήδη

�ωτισµένη.

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στ� 

ENTER CODE.

Dρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε τ�ν κωδικ� σας.

Πιέστε � για να µετακινηθείτε στ�

PARENTAL LEVEL και πιέστε tt για να

µπ�ρέσετε να επιλέAετε ένα επίπεδ�

καταλληλ�τητας.

Πιέστε � ή � για να επιλέAετε ένα επίπεδ�

�ίλτρ�υ µεταAύ 1 (τ� πι� κατάλληλ�) και 8

(τ� λιγ�τερ� κατάλληλ�).

Πιέστε GO για να καταFωρήσετε την επιλ�γή

σας και να 5γείτε απ� τα µεν�ύ ή πιέστε ss

για να επιστρέψετε στα πρ�ηγ�ύµενα µεν�ύ.

�ι σκηνές τ�υ DVD µε υψηλ�τερη

5αθµ�λ�γία απ� τ� επίπεδ� π�υ έFετε

επιλέAει δε θα πρ�5άλλ�νται. Στη θέση τ�υς,

θα πρ�5άλλ�νται εναλλακτικές σκηνές µε

5αθµ�λ�γία ίση ή Fαµηλ�τερη απ� τ�

επίπεδ� π�υ επιλέAατε, ε��σ�ν υπάρF�υν

διαθέσιµες στ� δίσκ�. Ρυθµίστε τ� επίπεδ�

�ίλτρ�υ στ� 0 για να απενεργ�π�ιήσετε τ�

Γ�νικ� ΈλεγF�.

Για να αλλά?ετε τη ρύθµιση της �ώρας...
Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� στ� Beo4 για να

ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη.

Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στ� OSD

και � για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ 

Personal Preferences.

Πιέστε � για να κατε5είτε στ� και tt για

να µετακινηθείτε στ� µεν�ύ Functions. Η

επιλ�γή ACCESS CONTROL είναι ήδη

�ωτισµένη.

Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στ� 

ENTER CODE.

Dρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε τ�ν κωδικ� σας.

Πιέστε � για να µετακινηθείτε στ� 

CHANGE COUNTRY και πιέστε tt για να

µπ�ρέσετε να επιλέAετε µια ρύθµιση Fώρας.

Πιέστε � ή � για να επιλέAετε µια Fώρα απ�

τη λίστα.

Πιέστε GO για να καταFωρήσετε την επιλ�γή

σας και να 5γείτε απ� τα µεν�ύ ή πιέστε ss

για να επιστρέψετε στα πρ�ηγ�ύµενα µεν�ύ.

. . . . .
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Μπ�ρείτε να συνδέσετε τ� 

DVD 1 στην τηλε�ραση µέσω της

υπ�δ�Fής στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

DVD 1.

Για να 5ε5αιωθείτε �τι η

σύνδεση έFει γίνει σωστά,

παρακαλ�ύµε συµ5�υλευθείτε

τις �δηγίες Dρήσης π�υ

παρέF�νται µαIί µε την

εAωτερικά συνδε�µενη συσκευή.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σFετικά µε τ� πώς να συνδέσετε

τ� DVD 1 στην τηλε�ραση 

Bang & Olufsen, παρακαλ�ύµε

ανατρέAτε στην παράγρα��

Τ�π�θέτηση και Συνδέσεις στη

σελίδα 4.

�ι υπ�δ�Fές στ� πίσω µέρ�ς

Επισκ�πηση των υπ�δ��ών στ� πίσω µέρ�ς...

~ (ρεύµα)

Υπ�δ�Fή για σύνδεση στ� ρεύµα.

DIGITAL OUTPUT

AUDIO R

AUDIO L

�ι υπ�δ�Fές αυτές Fρησιµ�π�ι�ύνται µ�ν�

�ταν συνδέετε τ� DVD 1 σε µια τηλε�ραση

Bang & Olufsen π�υ δε Fρησιµ�π�ιεί καλώδι�

εικ�νας 21 ακίδων. Τα ηFητικά σήµατα

απ�στέλλ�νται απ� τ� DVD 1 στην

τηλε�ραση µέσω των υπ�δ�Fών αυτών.

AV

Υπ�δ�Fή 21 ακίδων για σύνδεση µε

τηλε�ραση Bang & Olufsen.

DATA – Y/C – CVBS

�ι υπ�δ�Fές αυτές Fρησιµ�π�ι�ύνται για να

συνδέσετε τ� DVD 1 µε µια τηλε�ραση 

Bang & Olufsen π�υ δε Fρησιµ�π�ιεί καλώδι�

εικ�νας 21 ακίδων. Τα σήµατα εικ�νας

απ�στέλλ�νται απ� τ� DVD 1 στην

τηλε�ραση µέσω των υπ�δ�Fών αυτών.

�ι επιλ�γές των διακ�πτών...

Y/C

Αυτή η ρύθµιση τ�υ διακ�πτη

Fρησιµ�π�ιείται �ταν συνδέετε τ� DVD 1 σε

µια τηλε�ραση BeoVision Avant 50 Hz.

CVBS

Αυτή η ρύθµιση τ�υ διακ�πτη

Fρησιµ�π�ιείται �ταν συνδέετε τ� DVD 1 µε

τηλε�ράσεις AV9000, BeoVision LX,

BeoVision MS ή BeoVision MX.

RGB

Αυτή η ρύθµιση τ�υ διακ�πτη

Fρησιµ�π�ιείται �ταν συνδέετε τ� DVD 1 µε

�π�ιαδήπ�τε άλλη τηλε�ραση της 

Bang & Olufsen.

DIGITAL OUTPUT

AUDIO  R

AUDIO  L AV

DATA Y/C CVBS
Y/C

RGB

CVBS
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Η κατάλληλη �ρ�ντίδα τ�υ 

DVD 1 και των δίσκων ήF�υ και

εικ�νας, αυAάνει τη διάρκεια

Iωής τ�υς.

Παρακαλ�ύµε τηρείτε τις

ακ�λ�υθες �δηγίες για να

εAασ�αλίσετε �τι τ� DVD 1

λειτ�υργεί κατά τ� 5έλτιστ�

τρ�π�.

Φρ�ντίδα τ�υ DVD 1

Καθηµερινή 6ρ�ντίδα τ�υ DVD 1

Η τακτική συντήρηση απ�τελεί ευθύνη τ�υ

Fρήστη, µ�λ�ν�τι τα ελαττωµατικά

εAαρτήµατα καλύπτ�νται κατά τη διάρκεια

της εγγύησης.

Παρακαλ�ύµε συµ5�υλευθείτε τ�ν

αντιπρ�σωπ� της Bang & Olufsen για να σας

υπ�δείAει τις συστάσεις για την τακτική

συντήρηση.

Για να καθαρίσετε τ� DVD 1...
Σκ�υπίστε τη σκ�νη απ� την επι�άνεια τ�υ

DVD 1 Fρησιµ�π�ιώντας ένα στεγν�, µαλακ�

πανί. Αν FρειάIεται, α�αιρέστε τ�υς

λιπαρ�ύς λεκέδες ή τη σκ�νη π�υ παραµένει

µε ένα καλά στυµµέν� µαλακ� πανί, α��ύ

πρ�ηγ�υµένως τ� έFετε 5ρέAει σε διάλυµα

νερ�ύ π�υ περιέFει µερικές σταγ�νες ήπι�υ

απ�ρρυπαντικ�ύ.

∆ιατηρείτε τ� συρταράκι ��ρτωσης δίσκ�υ

�σ� γίνεται περισσ�τερ� κλειστ� ώστε να

απ��ύγετε τη συσσώρευση σκ�νης στ�

�ακ�. Μην πρ�σπαθήσετε να καθαρίσετε τα

�πτικά τ�υ DVD 1 ή να απ�συναρµ�λ�γήσετε

µ�ν�ι σας τ� DVD 1. �ι εργασίες αυτές

πρέπει να εκτελ�ύνται απ� εA�υσι�δ�τηµέν�

τεFνικ� πρ�σωπικ�.

Σηµείωση: Μη Fρησιµ�π�ιήσετε π�τέ

�ιν�πνευµα ή άλλ� διαλυτικ� για να

καθαρίσετε �π�ι�δήπ�τε τµήµα τ�υ DVD 1!

@ειρισµ�ς των δίσκων DVD...
DειρίIεστε τ�υς δίσκ�υς DVD µε πρ�σ�Fή. Αν

κρατάτε πάντ�τε τ� δίσκ� DVD απ� τις

άκρες τ�υ και τ�ν τ�π�θετείτε στη θήκη τ�υ

�ταν τ�ν 5γάIετε απ� τ� DVD 1, δε θα

Fρειαστεί καθαρισµ�.

Αν � δίσκ�ς DVD λερωθεί απ� δακτυλικά

απ�τυπώµατα, σκ�νη ή 5ρωµιά, µπ�ρείτε να

τ�ν καθαρίσετε µε ένα µαλακ�, στεγν�, πανί

Fωρίς Fν�ύδια. Απ��εύγετε την υπερ5�λική

θερµ�τητα και υγρασία, και µη γρά�ετε π�τέ

πάνω στ�υς δίσκ�υς DVD.

Μη $ρησιµ�π�ιήσετε π�τέ διαλυτικά ή

ισ$υρά καθαριστικά στ�υς δίσκ�υς DVD,

στα video CD ή στα audio CD. Wταν

καθαρί3ετε τ�υς δίσκ�υς, σκ�υπίστε σε

ευθεία γραµµή απ� τ� κέντρ� πρ�ς τα έ:ω.
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Τ� DVD 1 έFει κατασκευαστεί για

να Fρησιµ�π�ιείται µε τ�

τηλεFειριστήρι� Beo4.

Παρ' �λα αυτά, �ι λειτ�υργίες

τ�υ DVD 1 είναι πρ�σ5άσιµες

µέσω τ�υ τηλεFειριστηρί�υ Beo1

π�υ παρέFεται µαIί µε την

τηλε�ραση BeoVision 1.

Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες αυτής

της σελίδας για να έFετε

πρ�σ5αση στις λειτ�υργίες τ�υ

DVD 1 Fρησιµ�π�ιώντας τ�

τηλεFειριστήρι� Beo1.

Αν διαθέτετε...

...τ� τηλε�ειριστήρι� Beo1

Dρησιµ�π�ιήστε τα πλήκτρα 5έλ�ς στ� Beo1

για να µετακινηθείτε µεταAύ των µεν�ύ στην

�θ�νη και για να επιλέAετε ρυθµίσεις στις

περιπτώσεις π�υ θα έπρεπε να

Fρησιµ�π�ιήσετε τα αριθµητικά ή τα

Fρωµατιστά πλήκτρα στ� Beo4.

GO

DISPLAY

�

�

ss tt

GO

DISPLAY

STOP

Τα πλήκτρα τ�υ Beo1

Πιέστε για να αλλάAετε κε�άλαια ή κ�µµάτια

στ� δίσκ�, ή για να µετακινηθείτε πάνω ή

κάτω στις διά��ρες επιλ�γές τ�υ µεν�ύ.

Πιέστε για να πρ�Fωρήσετε πρ�ς τα εµπρ�ς

ή πρ�ς τα πίσω σε ένα δίσκ�. Πιέστε ss για να

επιστρέψετε στα πρ�ηγ�ύµενα µεν�ύ στην

�θ�νη.

Πιέστε για να απ�δεFθείτε, επιλέAετε,

αρFίσετε ή να απ�θηκεύσετε την επιλ�γή

σας. Πιέστε και κρατήστε πατηµέν� τ� GO

κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να

ανακαλέσετε τ� µεν�ύ δίσκ�υ DVD.

Πιέστε και κρατήστε τ� πατηµέν� κατά την

αναπαραγωγή DVD για να ανακαλέσετε τη

γραµµή εργαλείων στην �θ�νη*. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες σFετικά µε τη

Fρήση της γραµµής εργαλείων στην �θ�νη,

παρακαλ�ύµε ανατρέAτε στην παράγρα�� 'Η

γραµµή εργαλείων στην �θ�νη' στη σελίδα

12.

Στ� πίσω µέρ�ς τ�υ Beo1:

Πιέστε για να διακ�ψετε ή σταµατήσετε

τελείως την αναπαραγωγή.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν η γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη δεν εµ�ανιστεί, ανακαλέστε τ�

µεν�ύ τ�υ DVD 1 µέσω τ�υ µεν�ύ 

DVD SETUP. ΕπιλέAτε DVD MENU απ� τις

διαθέσιµες επιλ�γές και πιέστε GO.
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Για τη δική σας πληρ�6�ρηση...

�ι ανάγκες σας ως Fρήστη, εAετάI�νται

πρ�σεκτικά κατά τη διαδικασία σFεδιασµ�ύ

και ανάπτυAης εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς 

Bang & Olufsen, και κατα5άλ�υµε ιδιαίτερη

πρ�σπάθεια να κάν�υµε τα πρ�ϊ�ντα µας

εύκ�λα και άνετα στη Fρήση.

Επ�µένως, ελπίI�υµε να διαθέσετε τ� Fρ�ν�

για να µας πείτε τις εµπειρίες σας µε τ�

πρ�ϊ�ν της Bang & Olufsen. �τιδήπ�τε

θεωρείτε σηµαντικ� – θετικ� ή αρνητικ� –

µπ�ρεί να µας 5�ηθήσει στις πρ�σπάθειες

τελει�π�ίησης των πρ�ϊ�ντων µας.

Σας ευFαριστ�ύµε!

Γράψτε στην: Bang & Olufsen a/s

Consumer Service 

dept. 7210

Peter Bangsvej 15

DK–7600 Struer

ή στείλτε fax: Bang & Olufsen

Consumer Service

+45 97 85 39 11 (fax.)

ή e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκε!θείτε την ιστ�σελίδα µας στη

διεύθυνση...

www.bang-olufsen.com
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