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Περιεχόμενα 

Αυτός ο Οδηγός επεξηγεί τον τρόπο 
χειρισμού του BeoCenter 2. 

Περιγράφει το χειρισμό του BeoCenter 2 
με και χωρίς τη λειτουργία DVD. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Οδηγός περιλαμβάνει 
πληροφορίες για τις λειτουργίες DVD 
είτε το BeoCenter 2 σας είναι 
εφοδιασμένo με DVD είτε όχι. 

Όλες οι οδηγίες που σχετίζονται με  
την αρχική ρύθμιση και τη μονάδα 
υποδοχών βρίσκονται σε ξεχωριστό 
Οδηγό που συνοδεύει τη μονάδα 
υποδοχών. 

Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας 
σύστημα, 4 
Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης και χειρισμού 
πηγών μέσω του ταμπλό χειρισμού από κοντά 

Πώς να διαβάζετε τα σύμβολα του μενού, 6 
Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται  
στα μενού 

Πώς να χρησιμοποιείτε τα μενού, 7 
Μάθετε τον τρόπο μετακίνησης στα μενού και 
ρυθμίσεων σε μενού συμπλήρωσης 

Ρύθμιση για πρώτη φορά, 8 
Μάθετε για τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης 

Ανάκληση πρόσθετων πηγών, λειτουργιών και 
μενού, 9 
Μάθετε ποιες λειτουργίες, δυνατότητες και μενού 
μπορούν να ενεργοποιούνται μέσω του ταμπλό 
χειρισμού από κοντά 

Συντονισμός και επεξεργασία ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων, 10 
Μάθετε τον τρόπο συντονισμού, μετακίνησης, 
ονομασίας και διαγραφής ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων 

Ρυθμίσεις ήχου CD, 12 
Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης ειδικών λειτουργιών 
αναπαραγωγής CD, ονομασίας και επεξεργασίας CD 

Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 
μουσικού σας συστήματος, 13 
Μάθετε τον τρόπο ονομασίας και ενεργοποίησης 
χρονοδιακοπτών 

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου, 14
Μάθετε τον τρόπο ρύθμισης των δικών σας 
προτιμήσεων έντασης, μπάσων, πρίμων, ισορροπίας 
και loudness 

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων επιλογών, 15 
Μάθετε τον τρόπο αλλαγής των βασικών ρυθμίσεων 
του μουσικού σας συστήματος 

Πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα κωδικού 
PIN, 16 
Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης και χρήσης του 
συστήματος κωδικού PIN 

Χειρισμός του DVD, 18 
Μάθετε για τον τρόπο αναπαραγωγής ενός DVD και 
χρήσης των μενού DVD στην οθόνη της τηλεόρασης.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 22 
Μάθετε τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου  
Beo4 και χειρισμού του μουσικού σας συστήματος 
από απόσταση 

Ευρετήριο, 23 
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Το μουσικό σας σύστημα έχει σχεδιαστεί για χειρισμό 
από κοντά. Χρησιμοποιείτε το μουσικό σύστημα για 
να ακούτε ραδιόφωνο ή CD. Απλά πιέστε ένα μόνο 
πλήκτρο του ταμπλό χειρισμού από κοντά για να 
ακούσετε τον ήχο της επιλογής σας. 

Στρέψτε το στρογγυλό πλήκτρο με το δάχτυλό σας για να 
ρυθμίσετε την ένταση. 

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου 

Έναρξη αναπαραγωγής ενός τοποθετημένου δίσκου 

Άνοιγμα και κλείσιμο της υποδοχής δίσκου 

Ανάκληση πρόσθετων πηγών, λειτουργιών και μενού στην οθόνη 

Επιλογή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κομματιών ενός CD ή 
κομματιών N.MUSIC* ή στοιχείων μενού 

Έξοδος από το σύστημα μενού 

Θέτει το BeoCenter 2 σε αναμονή. Πιέστε δύο φορές για να 
θέσετε όλο το σύστημα σε αναμονή 

Αναζ ήτ ησ η σε  δ ίσ κο CD,  με τακ ί νησ η με ταξύ 
φ ακέ λων σ τ η λε ι τουργ ία  N.MUSIC* και πλάγια μετακίνηση 
του κέρσορα στα μενού 

Μετακίνηση μεταξύ ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κομματιών 
ενός CD ή στη λειτουργία N.MUSIC* και προς τα επάνω ή κάτω 
μετακίνηση του κέρσορα στα μενού 

Εισαγωγή σε μενού συμπλήρωσης, επιβεβαίωση και αποθήκευση 
επιλογών στα μενού. Κατά την ακρόαση ενός CD, πιέστε για 
προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πιέστε και πάλι για 
συνέχεια της αναπαραγωγής 

Χρησιμοποιείται για επιλεγμένες λειτουργίες DVD, για παράδειγμα 
για την ανάκληση του μενού υποτίτλων κατά την παρακολούθηση 
ενός DVD. Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται μόνο εάν το BeoCenter 2 
σας είναι εφοδιασμένo με DVD*

Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα 

GO
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται 
επίσης κατά την ακρόαση N.MUSIC και για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του BeoPort. 



Υποδοχή ακουστικών 

Όταν συνδέσετε τα ακουστικά, τα ηχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα στο μουσικό 
σας σύστημα παύουν να ακούγονται. 

Τοποθέτηση ενός δίσκου …
Πιέστε LOAD για να ανοίξει η υποδοχή δίσκου.

Όταν ανοίξει η υποδοχή δίσκου, τοποθετήστε το δίσκο* με την ετικέτα  
προς εσάς.

Πιέστε και πάλι LOAD για να κλείσετε την υποδοχή δίσκου ή απλά πιέστε 
DISC για αναπαραγωγή του τοποθετημένου δίσκου. Σημειώστε ότι ανάλογα 
με την κατάσταση του μουσικού συστήματος, αυτό μπορεί να πάρει κάποιο 
χρόνο. 

*Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το δίσκο μέσα στην περιοχή που δημιουργείται  
από τα τέσσερα πτερύγια οδήγησης! Εάν ο δίσκος τοποθετηθεί επάνω σε ένα ή 
περισσότερα από τα πτερύγια, το συρταράκι δεν θα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει 
κανονικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα ή στο δίσκο. 

Οι ενδείξεις κατάστασης ...

Οι εκτεταμένες ενδείξεις κατάστασης δεν είναι μόνιμα 
ενεργοποιημένες. Μόνο η πρώτη γραμμή εμφανίζεται 
συνεχώς. Κατά το χειρισμό του μουσικού συστήματος, 
η οθόνη δείχνει για λίγο πρόσθετες πληροφορίες, 
όπως ο χρόνος του κομματιού και το όνομα του CD. 
Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση ενδείξεων σε EXTENDED,  
η οθόνη εμφανίζει συνεχώς την τρέχουσα κατάσταση 
και πρόσθετες πληροφορίες. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 15. 

Ενδεικτική λυχνία ...
Η ενδεικτική λυχνία κάτω από την οθόνη αναβοσβήνει 
όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο. Η λυχνία ανάβει συνεχώς 
όταν το μουσικό σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής. 

GO
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο χειρισμός του BeoCenter 2 είναι επίσης 
δυνατός με το τηλεχειριστήριο Beo4. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 22. 



Το σύστημα μενού του BeoCenter 2 σας 
προσφέρει πολλές επιλογές. Μέσω των 
μενού επιλέξτε επιπλέον λειτουργίες ή 
πραγματοποιήστε τις δικές σας 
προτιμήσεις ρύθμισης. 

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις για τις λειτουργίες 
εμφανίζονται στο μενού, για παράδειγμα 
‘RANDOM – ON ή OFF’. 

Τα σύμβολα που επεξηγούνται στα δεξιά 
σας βοηθούν να περιηγείστε στα μενού. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για 
να μετακινηθείτε στο σύστημα μενού. 
Για να επιλέξετε ένα μενού συμπλήρωσης, 
πιέστε GO ή .

Με την έξοδό σας από κάθε μενού 
πιέζοντας EXIT, το σύστημα ανιχνεύει 
εάν έχουν γίνει αλλαγές και σας ρωτά 
κατά πόσο θέλετε να τις αποθηκεύσει. 

Εάν προσπαθήσετε να επιλέξετε ένα μενού  
το οποίο απαιτεί την ενεργοποίηση μιας 
συγκεκριμένης πηγής, η οθόνη σας ενημερώνει 
τι θα πρέπει να κάνετε. Εάν το σύστημά σας έχει 
ρυθμιστεί ως ένα σύστημα Ήχου/Εικόνας, θα 
πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στη 
συνδεδεμένη τηλεόραση ή το συνδεδεμένο 
ραδιόφωνο. 

Πώς να διαβάζετε τα σύμβολα του μενού

. OPTIONS 
1 SET CLOCK 
2 ACTIVATE TIMER 
3 SELECT LANGUAGE …
4 DISPLAY SETUP …
5 LIST OPTIONS 
6 DVD OPTIONS …

. OPTIONS 
1 SET CLOCK 
2 ACTIVATE TIMER 
3 SELECT LANGUAGE …
4 DISPLAY SETUP …
5 LIST OPTIONS 
6 DVD OPTIONS …
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Σύμβολα επιπέδου μενού ...
 Μια τελεία μπροστά από ένα μενού 

υποδηλώνει ότι έχετε μετακινηθεί κατά ένα 
επίπεδο στο σύστημα μενού. 

 Δύο τελείες μπροστά από ένα μενού 
υποδηλώνουν ότι έχετε μετακινηθεί κατά δύο 
επίπεδα στο σύστημα μενού. 

 Τρεις τελείες μπροστά από ένα μενού 
υποδηλώνουν ότι έχετε μετακινηθεί κατά τρία  
ή περισσότερα επίπεδα στο σύστημα μενού. 

 Τρεις τελείες μετά από ένα όνομα μενού 
υποδηλώνουν τη διαθεσιμότητα και άλλων 
υπομενού. 

Ο κέρσορας βέλος ...
 Ένα βέλος μπροστά από ένα μενού  

υποδηλώνει τη θέση του κέρσορά σας όπως  
και τη διαθεσιμότητα υπομενού, ενώ για να 
μετακινηθείτε στο επόμενο επίπεδο πρέπει να 
πιέσετε  ή GO. 

 Ένα κενό βέλος υποδηλώνει ότι αυτά τα 
συγκεκριμένα μενού δεν είναι διαθέσιμα εκείνη 
τη στιγμή. 

Ο τετράγωνος κέρσορας ...
 Ένα τετράγωνο μπροστά από ένα όνομα μενού 

υποδηλώνει τη θέση του κέρσορά σας και ότι 
πρόκειται για μενού συμπλήρωσης. Για είσοδο σε 
αυτά τα μενού πρέπει να πιέσετε  ή GO. 

 Ένα κενό τετράγωνο υποδηλώνει ότι οι ρυθμίσεις 
για αυτά τα συγκεκριμένα μενού δεν είναι 
διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. 



Κυρίως μενού ... 
Είσοδος στο σύστημα μενού 

Μετακίνηση επάνω ή κάτω 

Είσοδος σε ένα μενού συμπλήρωσης ή υπομενού 

Επιστροφή μέσω των μενού 

Είσοδος σε ένα μενού συμπλήρωσης ή υπομενού

Έξοδος από τα μενού 

Μενού συμπλήρωσης ...
Προσαρμογή επάνω ή κάτω, επιλογή ή κατάργηση 
επιλογής στα μενού 

Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από το μενού 

Μετακίνηση ανάμεσα στις ρυθμίσεις ή ανάκληση 
πρόσθετων πληροφοριών στην οθόνη 

Έξοδος από ένα μενού, πιέστε δύο φορές για έξοδο 
χωρίς αποθήκευση 

Πώς να αλλάξετε μια ρύθμιση 
Πιέστε LIST για να ανακαλέσετε το σύστημα μενού 

Πιέστε  για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο 
SETUP 

Πιέστε  ή GO για να επιλέξετε το μενού SETUP 

Πιέστε  για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο 
SOUND 

Πιέστε  ή GO για να επιλέξετε το μενού SOUND 

Πιέστε  ή GO για να επιλέξετε το μενού PRESET 
VOLUME 

Πιέστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε το 
PRESET LEVEL 

Πιέστε GO για απευθείας αποθήκευση των ρυθμίσεών 
σας. Τότε εμφανίζεται το μήνυμα STORED στην οθόνη

Πιέστε EXIT για να βγείτε από το μενού
 – Εάν επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις 

σας, πιέστε  για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην 
επιλογή IGNORE και πιέστε GO, ή απλά πιέστε και  

πάλι EXIT 

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα STORED 

Πώς να χρησιμοποιείτε τα μενού 

1 N.MUSIC 
2 N.RADIO 
3 A.AUX 
4 CD RANDOM
5 CD REPEAT 
6 CD EDIT 
7 TIMER 
8 SHOW CLOCK 
9 SETUP …

. SETUP 
1 RADIO … 
2 AUDIO CD … 
3 TIMER …
4 SOUND …
5 OPTIONS … 

.. SOUND 
1 PRESET VOLUME 
2 ADJUST BALANCE 
3 SET TONE 

… PRESET VOLUME 

STORE  IGNORE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

… PRESET VOLUME 
PRESET LEVEL:   40 
_ _ _ 

… PRESET VOLUME 
 

STORED 

LIST

GO

EXIT 

GO

  

EXIT
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Ρύθμιση για πρώτη φορά 

Αφού εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί 
για πρώτη φορά το μουσικό σας 
σύστημα, καθοδηγείστε στη διαδικασία 
αρχικής ρύθμισης. Η αρχική ρύθμιση 
αποτελείται από: 
– Επιλογή γλώσσας μενού 
– Αυτόματο συντονισμό ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων 
– Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας 
– Προσθήκη στη λίστα πηγών και 

λειτουργιών που εμφανίζονται στην 
οθόνη όταν πιέζετε LIST 

– Ρύθμιση προτιμήσεων απεικόνισης 

Τα μενού FIRST-TIME SETUP εμφανίζονται αυτόματα όταν 
ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το σύστημα. 

Τι υπάρχει στα μενού FIRST-TIME SETUP ...
SELECT LANGUAGE … Επιλέξτε την προτιμώμενη 

γλώσσα των μενού στην οθόνη από τη λίστα 
διαθέσιμων γλωσσών. 

AUTO TUNING … Αφήστε το μουσικό σύστημα να 
συντονίσει για εσάς όλα τα διαθέσιμα ραδιοφωνικά 
προγράμματα FM και DAB*. 

SET CLOCK … Ρυθμίστε το ενσωματωμένο ρολόι στη 
σωστή ώρα και ημερομηνία. 

LIST OPTIONS … Προσθέστε πηγές, λειτουργίες και 
μενού στη λίστα η οποία εμφανίζεται στην οθόνη 
όταν πιέζετε το πλήκτρο LIST. 

DISPLAY SETUP … Επιλέξτε τη μορφή ένδειξης  
που προτιμάτε για το ραδιόφωνο, το CD και την 
κατάσταση αντίστοιχα. 

Χρήσιμες συμβουλές ...
Μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις 
που πραγματοποιείτε κατά την αρχική ρύθμιση, μέσω 
του μενού OPTIONS. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το μενού OPTIONS, ανατρέξτε στη σελίδα 15. 

Εάν το μουσικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο με 
μια τηλεόραση ή ραδιόφωνο Bang & Olufsen με 
λειτουργία ρολογιού, δεν εμφανίζεται το μενού SET 
CLOCK. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι μέσω της 
τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. 

…

1 SELECT LANGUAGE …

2 AUTO TUNING  

3 SET CLOCK …

4 LIST OPTIONS …  

5 DISPLAY SETUP … 
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα ραδιοφωνικά προγράμματα DAB 
(Digital Audio Broadcast) είναι διαθέσιμα μόνο εάν 
μεταδίδονται στην περιοχή σας και το μουσικό σας 
σύστημα είναι εξοπλισμένο με την ενσωματωμένη 
μονάδα DAB. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το συντονισμό των προγραμμάτων DAB, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο ‘Συντονισμός και επεξεργασία 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων’ στη σελίδα 10. 



Ανάκληση πρόσθετων πηγών, λειτουργιών και μενού 

Οι επιλογές, οι οποίες εμφανίζονται όταν 
πιέζετε LIST, είναι πρόσθετες πηγές, 
λειτουργίες ή μενού. 

Από το εργοστάσιο, η μόνη διαθέσιμη 
επιλογή μενού όταν πιέζετε το πλήκτρο 
LIST είναι το SETUP. Για να ενεργοποιήσετε 
πρόσθετες πηγές ή να δημιουργήσετε 
συντομεύσεις σε λειτουργίες που 
χρησιμοποιείτε συχνά, όπως η CD 
RANDOM ή TIMER, προσθέστε στη 
λίστα αυτές τις πηγές ή τις λειτουργίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στη σελίδα 15. 

Πιέστε το πλήκτρο LIST για την ανάκληση πρόσθετων 
πηγών, λειτουργιών και μενού. Τα περιεχόμενα της λίστας 
εξαρτώνται από τις προσθήκες που της έχετε κάνει. 

N.MUSIC … Επιλέξτε την ακρόαση N.Music. 
N. RADIO … Επιλέξτε την ακρόαση N.Radio. 
A.AUX … Επιλέξτε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη 

στην υποδοχή AUX. Με τον τρόπο αυτό 
ενεργοποιείται μόνο η υποδοχή AUX. 

CD RANDOM (ON/OFF) … Επιλέξτε την ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας 
αναπαραγωγής για CD. 

CD REPEAT (ON/OFF) … Επιλέξτε την ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση της λειτουργίας 
επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για CD. 

CD EDIT (ON/OFF) … Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της αναπαραγωγής της 
επεξεργασμένης σειράς του τοποθετημένου CD. 

TIMER (ON/OFF) … Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη. 

SHOW CLOCK … Επιλέξτε την προσωρινή ανάκληση 
του ρολογιού στην οθόνη. 

SETUP … Επιλέξτε την ανάκληση του μενού ρύθμισης, 
ενώ για λεπτομέρειες σχετικά με τα περιεχόμενα του 
μενού ρύθμισης, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες. 

Χρήσιμες συμβουλές ...
Μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού με τον αριθμό του 
(1-9), ή να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε μια 
λειτουργία πιέζοντας τον κατάλληλο αριθμό. Εάν για 
παράδειγμα η λειτουργία CD RANDOM ON/OFF είναι 
ο αριθμός 4 στο σύστημα μενού, πιέστε 4 για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 

Μπορείτε να μετακινείστε μέσα στα μενού μέσω των 
πλήκτρων βέλους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα 
συγκεκριμένο μενού μέσω των αριθμητικών πλήκτρων. 
Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο EXIT εάν θέλετε να βγείτε 
από το σύστημα μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

Εάν, για παράδειγμα, προσθέσετε το CD RANDOM στις 
επιλογές LIST, στην ουσία δημιουργείτε μια συντόμευση 
στη λειτουργία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στη σελίδα 15. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ειδικές 
λειτουργίες αναπαραγωγής CD, ανατρέξτε στη σελίδα 12. 

LIST

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO  

3 A.AUX 

4 CD RANDOM [ON/OFF]

5 CD REPEAT [ON/OFF] 

6 CD EDIT [ON/OFF] 

7 TIMER [ON/OFF] 

8 SHOW CLOCK 

9 SETUP …

1 RADIO … 

2 AUDIO CD …  

3 TIMER … 

4 SOUND … 

5 OPTIONS … 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το BeoCenter 2 έχει ρυθμιστεί σε ένα 
σύστημα Master Link και είναι συνδεδεμένος ένας 
υπολογιστής με BeoPort, μπορείτε να ακούτε N.Music 
ή N.Radio μέσω του BeoCenter 2. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό του BeoPort. 



Συντονισμός και επεξεργασία ραδιοφωνικών προγραμμάτων 

Αφήστε το μουσικό σύστημα να 
εντοπίσει για εσάς τα διαθέσιμα 
ραδιοφωνικά προγράμματα. Μπορείτε 
να αποθηκεύσετε μέχρι 99 ραδιοφωνικά 
προγράμματα. 

Αφού αποθηκευτεί ένα πρόγραμμα, 
μπορείτε να το επιλέξετε απευθείας 
πληκτρολογώντας τον αριθμό 
προγράμματος ή εάν μετακινηθείτε 
ανάμεσα σε όλα τα αποθηκευμένα 
προγράμματα. 

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά 
εμφάνισης των συντονισμένων 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή να  
τα διαγράψετε μέσω των μενού MOVE 
PROGRAM ή DELETE PROGRAM. 

Στην οθόνη μπορεί να εμφανίζεται  
ένα όνομα, το οποίο εκπέμπεται από  
το ραδιοσταθμό, όμως μπορείτε να 
μετονομάζετε οι ίδιοι τα ραδιοφωνικά 
προγράμματα. 

Για να αποθηκεύσετε ένα πρόγραμμα 
που έχετε προσθέσει, πρέπει να επιλέξετε 
το μενού STORE PROGRAM. 

Εάν το μουσικό σας σύστημα είναι εξοπλισμένο 
με την ενσωματωμένη μονάδα DAB και 
μεταδίδονται προγράμματα DAB στην περιοχή 
σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε και ψηφιακά 
ραδιοφωνικά προγράμματα. 

Για να επιλέξετε το μενού RADIO, πιέστε LIST, επιλέξτε το 
μενού SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε το μενού RADIO. 

Τι υπάρχει στο μενού RADIO ... 
AUTO TUNING … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για 

αυτόματο συντονισμό όλων των νέων ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων. Ο αυτόματος συντονισμός είναι 
εφικτός μόνο για τα προγράμματα FM και DAB.

UPDATE TUNING … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για το συντονισμό νέων προγραμμάτων DAB. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
περιγραφή στην απέναντι σελίδα. 

MOVE PROGRAM … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των 
συντονισμένων ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 

DELETE PROGRAM … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για να διαγράψετε ραδιοφωνικά προγράμματα από 
τη λίστα διαθέσιμων προγραμμάτων. 

ADD PROGRAM … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για να προσθέσετε νέα προγράμματα, και για να 
ονομάσετε και να αποθηκεύσετε ένα πρόγραμμα 
που προσθέσατε. 

EDIT PROGRAM (1–99) … Χρησιμοποιήστε αυτό το 
μενού για να μικροσυντονίσετε προγράμματα και 
για να ονομάσετε και να αποθηκεύσετε τα σχετικά 
προγράμματα. 

Στο μενού TUNE, που είναι προσβάσιμο μέσω των 
μενού ADD PROGRAM και EDIT PROGRAM, μπορείτε 
να πιέσετε  και  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις 
επιλογές και να πιέσετε  ή  για να αλλάξετε 
ρυθμίσεις για μία επιλογή.
Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες εξαρτώνται από ποια 
μπάντα ακούτε εκείνη τη στιγμή: FM, ΑΜ ή DAB. Για 
παράδειγμα, οι επιλογές για το TUNE στο μενού ADD 
PROGRAM για FM είναι:
FREQUENCY … Δείχνει την τρέχουσα συχνότητα. 

Πιέστε  ή  για να αρχίσει ο συντονισμός.
BAND … Δείχνει την τρέχουσα μπάντα. Επιλέξτε FM, 

ΑΜ ή DAB.
FINE … Μικροσυντονισμός ενός συντονισμένου 

σταθμού.
STEREO … Επιλέξτε YES για στερεοφωνικό ήχο. 

DAB AERIAL ADJUSTMENT … Αυτό το μενού περιέχει 
μια γραμμή ένδειξης. Το μήκος και το χρώμα αυτής 
της γραμμής απεικονίζει πόσο ισχυρή είναι η λήψη 
του σήματος DAB και τον κίνδυνο της απόρριψης 
του σήματος. Παρακολουθείτε τη γραμμή ένδειξης 
ενώ ρυθμίζετε την κεραία σας. Δεν υπάρχει ήχος 
ενώ ρυθμίζετε την κεραία σας.

– Η γραμμή ένδειξης εκτείνεται προς τα δεξιά εάν  
η ένταση του σήματος μεγαλώνει, και αλλάζει 
κατεύθυνση εάν ελαττώνεται. 

– Η γραμμή ένδειξης αλλάζει χρώμα από γκρι  
σε λευκό. Η γκρι περιοχή προς τα αριστερά 
υποδεικνύει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
περιοδικής απόρριψης του σήματος. Η λευκή 
περιοχή προς τα δεξιά υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος 
απόρριψης του σήματος είναι μηδαμινός. 

Σημειώστε ότι πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό καναλιού 
με ένα σήμα πριν ρυθμίσετε την κεραία. Ελέγξτε τις 
ιστοσελίδες των σταθμών σας DAB για τους αριθμούς 
καναλιών.

. . RADIO

1 AUTO TUNING …

2 UPDATE TUNING …

3 MOVE PROGRAM …

4 DELETE PROGRAM …

5 ADD PROGRAM …

6 EDIT PROGRAM …

7 DAB AERIAL ADJUSTMENT

8 DAB DRC 1 PROGRAM  1

…    

99 PROGRAM 99

1 TUNE [FREQ, FM …] 

2 NAME PROGRAM 

3 STORE  PROGRAM 

1 TUNE [FREQ, FM …] 

2 NAME PROGRAM 

3 STORE  PROGRAM 
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Χρήσιμες συμβουλές ...
Τα ονόματα ραδιοφωνικών προγραμμάτων  
μπορούν να περιέχουν μέχρι 17 χαρακτήρες 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών. Όταν ονομάζετε 
ένα πρόγραμμα, επιλέξτε χαρακτήρες πιέζοντας . Για 
να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που έχετε εισάγει, 
πιέστε . 

Για να αλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, 
επιλέξτε είτε το προς τα επάνω βέλος είτε το προς τα 
κάτω στο μενού. 

Εάν έχετε βρει ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα αλλά η 
λήψη δεν είναι καλή, μπορείτε να το μικροσυντονίσετε 
μέσω του μενού EDIT PROGRAM. Μπορείτε επίσης  
να πληκτρολογήσετε την ακριβή συχνότητα ενός 
ραδιοφωνικού προγράμματος και να την αποθηκεύσετε 
στον αριθμό προγράμματος της επιλογής σας. 

Το κείμενο μέσω ραδιοφώνου –κείμενο με 
πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα και το 
σταθμό μετάδοσης –υποστηρίζεται από το 
BeoCenter 2. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημά σας 
ώστε να εμφανίζει το κείμενο ραδιοφώνου μέσω του 
μενού DISPLAY. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Πραγματοποίηση ρυθμίσεων 
επιλογών’ στη σελίδα 15. 

DAB DRC … Για ορισμένα προγράμματα DAB, μπορείτε 
να ρυθμίσετε τη συμπίεση του ηχητικού σήματος  
με τη λειτουργία DRC (Dynamic Range Control). Η 
συμπίεση αντισταθμίζει τις πηγές θορύβου στο άμεσο 
περιβάλλον σας. 

Μέσα στο μενού DAB DRC ...
Υπάρχουν δώδεκα δυνατές ρυθμίσεις, με τρεις 
ενδεικτικές τιμές για να σας καθοδηγήσουν: 
 OFF (χωρίς συμπίεση)
 NOM (συνιστάται από τον παροχέα DAB)
 MAX (μέγιστη συμπίεση, διπλάσια της 

συνιστώμενης από τον παροχέα DAB). 
– Πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Εάν 

έχετε ρυθμίσει τη συμπίεση του ηχητικού σήματος, 
η ένδειξη ‘DRC’εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία 
της οθόνης όταν ακούτε κάποια πρόγραμμα DAB με 
DRC. Οι ρυθμίσεις του μενού DAB DRC δεν έχουν 
καμία επίδραση για προγράμματα που δεν 
μεταδίδονται με DRC. 

Ενημέρωση συντονισμού προγραμμάτων DAB ... 
Οι παροχείς προγραμμάτων DAB (Digital Audio 
Broadcast) στέλνουν προγράμματα σε ομάδες που 
καλούνται σύνολα*. Ένα κανάλι περιέχει ένα μόνο 
σύνολο και ένα σύνολο συνήθως περιέχει 5–10 
προγράμματα*. 

Όταν τα νέα προγράμματα DAB γίνουν διαθέσιμα, 
μπορείτε να συντονιστείτε σε αυτά χρησιμοποιώντας 
τη λειτουργία ενημέρωσης συντονισμού. Αυτή η 
λειτουργία συντονίζει τα νέα προγράμματα ενώ αφήνει 
αμετάβλητα τα προγράμματα που είχαν αποθηκευτεί 
προηγουμένως. 

Μόλις βρεθεί ένα σήμα DAB, όλα τα προγράμματα  
στο σήμα καταχωρούνται. Όταν ολοκληρωθεί ο 
συντονισμός, μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στη 
λίστα των μεμονωμένων προγραμμάτων και να 
επιλέξετε αυτά που θέλετε να αποθηκεύσετε. 

Κατά το συντονισμό νέων προγραμμάτων DAB ...
> Τα διαθέσιμα προγράμματα εμφανίζονται στο 

μενού STORE DAB PROGRAM.
> Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των 

προγραμμάτων. 
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε ένα πρόγραμμα. 
> Εάν το μενού STORE DAB PROGRAM είναι άδειο, ή 

εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερα 
προγράμματα, πιέστε EXIT για να βγείτε από το 
μενού.

*Μερικοί παροχείς DAB ονομάζουν το σύνολο ως 
‘πολυπλεξία’, η το πρόγραμμα ως ‘υπηρεσία’. 

Εάν συντονίσετε προγράμματα μέσω του μενού ADD 
PROGRAM ή UPDATE TUNING, τα προγράμματα που 
είχατε συντονίσει προηγουμένως παραμένουν χωρίς 
αλλαγές. Διατηρούν τα ονόματα προγράμματος, τη 
σειρά τους στη λίστα προγραμμάτων και κάθε ειδική 
ρύθμιση που τυχόν έχετε αποθηκεύσει για αυτά τα 
προγράμματα. Ωστόσο, εάν συντονίσετε προγράμματα 
μέσω του μενού AUTO TUNING, διαγράφονται οι ρυθμίσεις 
για προγράμματα που είχατε συντονίσει προηγουμένως. 

Σχετικά με το FM ...
Εάν το στερεοφωνικό σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό 
ώστε να παράγεται ικανοποιητικός στερεοφωνικός 
ήχος, το μουσικό σύστημα αλλάζει αυτόματα σε 
μονοφωνικό ήχο. 

174.928MHz

DAB BAND III

DR NEWS

DR SOFT

DR ROCK

…

…

…

…

…

DR BOOGIE

DR SPORT

5A 5B 5C 5D 6A - - -
Channels

 - - - 12A 12B 12C 12D  - - -  13F

239.200MHz
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Τα ραδιοφωνικά προγράμματα DAB μεταδίδονται σε ομάδες, 
ή σύνολα, που βρίσκονται στα κανάλια.



Ρυθμίσεις ήχου CD 

Μέσω του μενού AUDIO CD είναι 
διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. Αυτές 
περιλαμβάνουν την ονομασία CD, την 
επεξεργασία σειρών κομματιών και τις 
λειτουργίες τυχαίας και 
επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής. 

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής 
αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα 
κομμάτια στο τοποθετημένο CD. Η 
λειτουργία επαναλαμβανόμενης 
αναπαραγωγής αναπαραγάγει το 
τοποθετημένο CD ξανά και ξανά – για 
μέχρι και 12 ώρες συνέχεια. 

Οι λειτουργίες τυχαίας και 
επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
συνδυασμό ή ξεχωριστά.

Εάν δεν σας αρέσουν κάποια κομμάτια 
ενός μουσικού CD, μπορείτε να 
επεξεργαστείτε το CD έτσι ώστε να 
αναπαράγονται μόνο τα κομμάτια που 
έχετε επιλέξει. Αφού επιλέξετε μια σειρά 
κομματιών και ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία επεξεργασίας, το μουσικό 
σύστημα αναπαράγει τη σειρά κομματιών 
που έχετε επιλέξει κάθε φορά που 
αναπαράγετε αυτό το CD. 

Για να επιλέξετε το μενού AUDIO CD, πιέστε LIST, επιλέξτε 
το μενού SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε το μενού 
AUDIO CD.

Τι υπάρχει στο μενού AUDIO CD ...
THIS CD … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 

ονομάσετε ή να επεξεργαστείτε ένα CD που έχετε 
τοποθετήσει. Εργοστασιακά, όταν επεξεργάζεστε 
ένα CD επιλέγονται όλα τα κομμάτια, έτσι πρέπει να 
πιέσετε για να αποεπιλέξετε κάθε κομμάτι που δεν 
θέλετε.

ALL CDs (RANDOM, REPEAT, EDIT) … Χρησιμοποιήστε 
αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες 
τυχαίας ή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για 
όλα τα CD και για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασμένης 
αναπαραγωγής. 

Χρήσιμες συμβουλές ...
Μπορείτε να ονομάσετε ένα CD μόνο κατά την 
αναπαραγωγή του. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα 
σύνολο 200 ονομάτων CD στο μουσικό σας σύστημα. 
Κάθε όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι 17 χαρακτήρες 
συμπεριλαμβανομένων και αριθμών. 

Εάν η λίστα ονομάτων CD είναι γεμάτη, το μουσικό 
σύστημα θα σας ζητήσει να διαγράψετε ένα όνομα CD 
προτού εισάγετε ένα καινούριο. Όταν διαγράφετε ένα 
όνομα CD, διαγράφετε μαζί του και την αποθηκευμένη 
σειρά κομματιών, εάν έχετε επεξεργαστεί το CD. 

Όταν έχετε επεξεργαστεί ένα CD, τα επιλεγμένα 
κομμάτια αναπαράγονται με αριθμητική σειρά. 
Ωστόσο, μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το CD,  
εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας. 
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη σειρά κομματιών 
που έχετε δημιουργήσει, για να αναπαράγεται πάντα 
ολόκληρο το CD. 

Με τις εκτεταμένες ενδείξεις ενεργοποιημένες, μπορείτε 
να δείτε στην οθόνη το όνομα του CD, τον αριθμό του 
κομματιού και το χρόνο του κομματιού. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις εκτεταμένες ενδείξεις, 
ανατρέξτε στη σελίδα 15. 

Εάν το BeoCenter 2 είναι εφοδιασμένο με DVD και 
συνδεδεμένο σε μία τηλεόραση και θέλετε να 
αναπαράγετε έναν τοποθετημένο δίσκο με κομμάτια 
mp3, πιέστε DVD* στο Beo 4. Αυτό σας επιτρέπει να 
μετακινηθείτε μεταξύ των κομματιών χρησιμοποιώντας 
το μενού Disc Navigator που περιγράφεται στη σελίδα 
21. Εάν πιέσετε CD ή DISC, μπορείτε να αναπαράγετε 
κομμάτια και να μετακινείστε ανάμεσά τους, αλλά δεν 
μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στα κομμάτια, να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της τυχαίας 
αναπαραγωγής ή να ανακαλέσετε το μενού Disc 
Navigator. 

*Εάν το σύστημά σας είναι συνδεδεμένο με μία τηλεόραση 
με ενσωματωμένο DVD player, πιέστε LIST για να 
ανακαλέσετε το DVD2 στην οθόνη και πιέστε GO για να 
αναπαράγετε το δίσκο. 

. . AUDIO CD

1 THIS CD … 

2 ALL CDs [RANDOM, REPEAT, EDIT]  

1 NAME CD 

2 EDIT CD
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Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μουσικού σας συστήματος 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μουσικό 
σύστημα ώστε να ξεκινά ή να διακόπτει 
την αναπαραγωγή σε καθορισμένες 
ώρες μέσα στην ημέρα ή την εβδομάδα. 

Το μουσικό σύστημα απομνημονεύει 
μέχρι 8 τέτοιους χρονοδιακόπτες. 
Ρυθμίστε ένα χρονοδιακόπτη για 
αφύπνιση το πρωί είτε με το αγαπημένο 
σας CD ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα και 
έναν δεύτερο για να θέσετε το μουσικό 
σύστημα σε κατάσταση αναμονής κάποια 
συγκεκριμένη απογευματινή ώρα ή 
ρυθμίστε ξεχωριστούς χρονοδιακόπτες 
για εργάσιμες ημέρες, σαββατοκύριακα 
και αργίες.

Μπορείτε να ονομάζετε τους 
χρονοδιακόπτες σας για εύκολη 
αναγνώριση και να τους ενεργοποιείτε 
και απενεργοποιείτε ξεχωριστά.

Μπορείτε να αλλάζετε τους 
χρονοδιακόπτες σας, όποτε θέλετε. 

Για να επιλέξετε το μενού TIMER, πιέστε LIST, επιλέξτε το 
μενού SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε το μενού TIMER.

Τι υπάρχει στο μενού TIMER ...
ON/OFF … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους 
προγραμματισμένους χρονοδιακόπτες σας. 

SOURCE … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
επιλέξετε μια πηγή για τον προγραμματισμένο 
χρονοδιακόπτη σας. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο 
ως πηγή του χρονοδιακόπτη σας, επιλέξτε και έναν 
αριθμό προγράμματος. 

START/STOP … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για 
να εισάγετε την ώρα έναρξης και λήξης του 
χρονοδιακόπτη σας. 

DAYS … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
επιλέξετε τις συγκριμένες ημέρες της εβδομάδας 
που θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτός ο 
χρονοδιακόπτης. 

NAME … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 
ονομάσετε τους διάφορους χρονοδιακόπτες σας  
για εύκολη αναγνώριση. 

Χρήσιμες συμβουλές ...
Για να διακόψετε τη λειτουργία του μουσικού 
συστήματος, ορίστε ένα χρονοδιακόπτη με πηγή την 
κατάσταση αναμονής. 

Εάν ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για Δευτέρα, Τρίτη 
και Πέμπτη, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται μόνο 
αυτές τις ημέρες, κάθε εβδομάδα. 

Εάν έχετε συνδέσει το μουσικό σύστημα σε τηλεόραση 
ή ραδιόφωνο της Bang & Olufsen με λειτουργία 
χρονοδιακόπτη, θα πρέπει να εισάγετε τις ρυθμίσεις 
του χρονοδιακόπτη στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, 
όπως περιγράφεται στον Οδηγό της κάθε συσκευής. 
Εάν θέλετε αυτές οι ρυθμίσεις να ισχύσουν και στο 
BeoCenter 2, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία του χρονοδιακόπτη στο BeoCenter 2,  
όπως περιγράφεται στη σελίδα 15. 

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε σωστά το 
ενσωματωμένο ρολόι του μουσικού συστήματος. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 15. 

1 ON/OFF  

2 SOURCE [SOURCE, PROGRAM]  

3 START/STOP 

4 DAYS 

5 NAME

. . TIMER

1 TIMER 1 

…  

8 TIMER 8 
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Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου 

Όλες οι ρυθμίσεις του ήχου έχουν 
ουδέτερες τιμές από το εργοστάσιο, 
όμως μπορείτε να κάνετε τις δικές σας 
ρυθμίσεις και να τις αποθηκεύσετε. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση, τα 
μπάσα και τα πρίμα ή να μεταβάλλετε 
την ισορροπία μεταξύ του αριστερού και 
δεξιού ηχείου. 

Εάν αποθηκεύσετε ένα επίπεδο έντασης, 
το μουσικό σας σύστημα αρχίζει να παίζει 
με αυτήν την ένταση κάθε φορά που το 
ενεργοποιείτε. 

Το μουσικό σύστημα διαθέτει επίσης μια 
λειτουργία loudness (αντιστάθμιση 
χαμηλής έντασης), την οποία μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. 
Η λειτουργία loudness κάνει πιο δυναμική 
τη μουσική. Αντισταθμίζει την έλλειψη 
ευαισθησίας του ανθρώπινου αφτιού σε 
υψηλές και χαμηλές συχνότητες, κατά την 
ακρόαση μουσικής σε χαμηλή ένταση. 

Για να επιλέξετε το μενού SOUND, πιέστε LIST, επιλέξτε το 
μενού SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε το μενού SOUND. 

Τι υπάρχει στο μενού SOUND ...
PRESET VOLUME … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 

για να προρυθμίσετε ένα επίπεδο έντασης για το 
μουσικό σας σύστημα. Το μέγιστο επίπεδο έντασης 
που μπορεί να αποθηκευτεί σε αυτό το μενού είναι 75. 

ADJUST BALANCE … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στα ηχεία 
σας. 

SET TONE (BASS, TREBLE, LOUDNESS) … 
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τα 
μπάσα και πρίμα που θέλετε και να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία loudness.

Χρήσιμες συμβουλές ...
Εάν δεν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ήχου που 
πραγματοποιήσατε, το μουσικό σύστημα θα 
επιστρέψει στα προρυθμισμένα επίπεδα ήχου  
όταν απενεργοποιηθεί. 

Το επίπεδο έντασης μπορεί πάντα να ρυθμίζεται  
μέσω του ταμπλό χειρισμού από κοντά ή μέσω του 
τηλεχειριστηρίου Beo4. 

Όταν το μουσικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με μια 
τηλεόραση Bang & Olufsen, ο ήχος πρέπει να ρυθμιστεί 
όπως περιγράφεται στον Οδηγό της τηλεόρασης. 

. . SOUND

1 PRESET VOLUME 

2 ADJUST BALANCE   

3 SET TONE [BASS, TREBLE, LOUDNESS] 
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Πραγματοποίηση ρυθμίσεων επιλογών 

Μπορείτε να αλλάξετε όπως θέλετε τις 
βασικές ρυθμίσεις του μουσικού σας 
συστήματος. Το μενού OPTIONS σας 
επιτρέπει να ρυθμίζετε το ρολόι, να 
ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη 
λειτουργία χρονοδιακόπτη, να ρυθμίζετε 
επιλογές DVD* ή να επιλέγετε γλώσσα.

Μπορείτε επίσης να ορίζετε τις 
προτιμήσεις σας για την οθόνη και να 
επιλέγετε τις πηγές και τις λειτουργίες οι 
οποίες θα πρέπει να εμφανίζονται όταν 
πιέζετε το πλήκτρο LIST. 

Για να επιλέξετε το μενού OPTIONS, πιέστε LIST, επιλέξτε το 
μενού SETUP και στη συνέχεια επιλέξτε το μενού OPTIONS. 

Τι υπάρχει στο μενού OPTIONS …
SET CLOCK … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να 

ρυθμίσετε το ενσωματωμένο ρολόι στη σωστή ώρα 
και ημερομηνία. – Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο 
εάν το μουσικό σας σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο 
με μια τηλεόραση. 

ACTIVATE TIMER (ON/OFF) … Χρησιμοποιήστε αυτό 
το μενού για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. 
Επιλέξτε ON για να συμπεριλάβετε ηχεία που είναι 
συνδεδεμένα στο μουσικό σύστημα σε ένα 
χρονοδιακόπτη.

SELECT LANGUAGE … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα των μενού 
στην οθόνη από τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών. 

DISPLAY SETUP … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 
για να επιλέξετε τον τύπο και την ποσότητα των 
προβαλλόμενων πληροφοριών για το ραδιόφωνο 
και το CD. Οι επιλογές για τις ρυθμίσεις RADIO και 
CD καθορίζουν αυτό που εμφανίζεται στην κορυφή 
της οθόνης, όπως για παράδειγμα κείμενο μέσω 
ραδιοφώνου ή το όνομα του CD. Η ρύθμιση για το 
STATUS καθορίζει εάν οι πληροφορίες εμφανίζονται 
προσωρινά –δηλαδή κατά τη διάρκεια της χρήσης 
του ταμπλό χειρισμού από κοντά– ή μόνιμα. 

LIST OPTIONS … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για 
να προσθέσετε στη λίστα λειτουργίες, δυνατότητες 
και μενού τα οποία εμφανίζονται όταν πιέζετε LIST. 

DVD OPTIONS … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για 
να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του DVD. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 21.*

Χρήσιμες συμβουλές ...
Από το εργοστάσιο, η μόνη διαθέσιμη επιλογή μενού 
όταν πιέζετε το πλήκτρο LIST είναι το SETUP.

Εάν αλλάξετε το STATUS DISPLAY από DEFAULT σε 
EXTENDED, οι πληροφορίες, οι οποίες διαφορετικά 
εμφανίζονται για λίγο στην οθόνη, εμφανίζονται 
συνεχώς. 

Μπορείτε να ανακαλέσετε την ώρα στην οθόνη. 
Πιέστε το πλήκτρο LIST στο BeoCenter 2 και  
επιλέξτε SHOW CLOCK ή πιέστε το πλήκτρο LIST  
στο τηλεχειριστήριο Beo4 και επιλέξτε CLOCK. 

Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με μια τηλεόραση 
ή ραδιόφωνο της Bang & Olufsen, πρέπει να ρυθμίσετε 
το ρολόι όπως περιγράφεται στον Οδηγό της 
τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. 

Όταν το μουσικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο σε 
μια τηλεόραση, οι χρονοδιακόπτες προγραμματίζονται 
μέσω της τηλεόρασης, όμως εάν θέλετε να εκτελεστούν 
στο BeoCenter 2, πρέπει να ρυθμίσετε το μενού 
ACTIVATE TIMER στο ΟΝ. Για να γίνει αυτό χρειάζεται 
να συνδέσετε τα ηχεία στο BeoCenter 2.

Εάν, κατά λάθος, επιλέξετε μια γλώσσα την οποία δεν 
θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε το μενού γλωσσών 
πιέζοντας LIST, να μετακινηθείτε προς τα κάτω στην 
τελευταία επιλογή μενού, να πιέσετε  και στη 
συνέχεια να πιέσετε 5 και μετά 3. 

*Εμφανίζεται στο μενού μόνο εάν το BeoCenter 2 είναι 
εφοδιασμένo με DVD. 

1 RADIO 

2 CD 

3 STATUS [DEFAULT/ EXTENDED]

1 SCART SENSE OUT 

2 DVD SOUND 

3 SCART VIDEO OUT [RGB/CVBS …] 

4 PARENTAL LOCK

. . OPTIONS

1 SET CLOCK …

2 ACTIVATE TIMER [ON/OFF] 

3 SELECT LANGUAGE …

4 DISPLAY SETUP …

5 LIST OPTIONS [N.MUSIC  …] 

6 DVD OPTIONS … 
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Πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα κωδικού PIN 

Μπορείτε να επιλέξετε την 
ενεργοποίηση ή μη του συστήματος 
κωδικού PIN. Το σύστημα κωδικού PIN 
απενεργοποιείται όταν διαγράψετε τον 
κωδικό PIN.

Η χρήση ενός κωδικού PIN σημαίνει ότι 
αν το μουσικό σύστημα παραμείνει 
αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα για 
περισσότερο από 30 λεπτά, θα πρέπει 
να εισάγετε τον κωδικό PIN από το 
ταμπλό χειρισμού από κοντά όταν το 
μουσικό σύστημα ενεργοποιηθεί και πάλι. 

Εάν δεν εισαχθεί ο κωδικός PIN, το 
μουσικό σύστημα τίθεται αυτόματα σε 
αναμονή μετά από 3 λεπτά περίπου. 

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας 
PIN, μόνο όμως πέντε φορές μέσα σε 
τρεις ώρες. 

Εάν εισάγετε λάθος κωδικό ΡΙΝ ή κύριο 
κωδικό ή εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε 
τον κωδικό ΡΙΝ πιο συχνά από ότι είναι 
δυνατό, στην οθόνη εμφανίζεται το 
μήνυμα PINCODE ERROR. 

Για να ανακαλέσετε το μενού κωδικού PIN, πιέστε LIST και 
στη συνέχεια πιέστε δύο φορές  ακολουθούμενο από EXIT.

Τι υπάρχει στο μενού PINCODE …
NEW PINCODE … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για 

να εισάγετε ή να αλλάξετε τον κωδικό σας PIN. 
DELETE PINCODE … Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού 

για να απενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN. 

Προετοιμασία για εισαγωγή του κύριου 
κωδικού ...
> Ενώ το μουσικό σύστημα ζητά τον κωδικό σας PIN, 

πιέστε τρεις φορές  για να προετοιμάσετε την 
εισαγωγή του κύριου κωδικού. 

> Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 
> Αφού εισάγετε τον κύριο κωδικό, το σύστημα κωδικού 

PIN απενεργοποιείται και το μουσικό σύστημα είναι 
έτοιμο για χρήση. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το 
σύστημα κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε ένα νέο 
κωδικό PIN. 

Χρήσιμες συμβουλές ...
Εάν εισάγετε λάθος κωδικό PIN, έχετε τέσσερις ακόμη 
προσπάθειες να πληκτρολογήσετε τον κωδικό, μετά τις 
οποίες το μουσικό σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση 
αναμονής - πρέπει να το αφήσετε σε κατάσταση 
αναμονής. Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί 
για τρεις ώρες. 

Εάν εμφανιστεί το ΡΙΝ στην οθόνη την πρώτη φορά 
που ενεργοποιείτε μία λειτουργία και δεν έχετε λάβει 
έναν κωδικό PIN από το κατάστημα της Bang & Olufsen, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα για να λάβετε έναν 
κωδικό PIN.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα Bang & Olufsen και 
θα σας βοηθήσουν να πάρετε έναν κύριο κωδικό από 
την Bang & Olufsen. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το 
μουσικό σύστημα πρέπει να έχετε τον κύριο κωδικό. 

PINCODE

1 NEW PINCODE  … 

2 DELETE PINCODE …   

CONFIRM PINCODE
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Χειρισμός του DVD 

Αυτό το κεφάλαιο ισχύει μόνο εάν το 
BeoCenter 2 είναι εφοδιασμένo με DVD. 
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο 
Beo4 για το χειρισμό του DVD. 

Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD, έχετε 
τη δυνατότητα αναζήτησης σε διάφορες 
ταχύτητες, μετακίνησης σε νέο σημείο 
του δίσκου ή ανάκλησης ενός μενού 
δίσκου DVD. 

Μπορείτε να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή ενός τοποθετημένου 
DVD από το σημείο που σταματήσατε 
την τελευταία φορά, υπό τον όρο ότι έχετε 
διακόψει την αναπαραγωγή του DVD 
πιέζοντας STOP δύο φορές και όχι τρεις. 

Μερικοί δίσκοι δεν καταχωρούνται άσχετα με 
το εάν το DVD player βρίσκεται σε λειτουργία 

“play mode” ή “menu mode”. Σε αυτές τις λίγες 
περιπτώσεις, πρέπει να πιέσετε το κίτρινο 
πλήκτρο προτού στείλετε μια εντολή στη 
συσκευή. Στα μενού, για παράδειγμα, για να 
αποθηκεύσετε μια επιλογή, πρέπει να πιέσετε  
το κίτρινο πλήκτρο και στη συνέχεια GO. 

Εάν το BeoCenter 2 έχει ρυθµιστεί για ένα 
σύστημα με ηχεία συνδεδεμένα με το 
BeoCenter 2, µπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο 
ενώ παρακολουθείτε ένα DVD. Σε μια τέτοια 
διάταξη, οι χειρισμοί μέσω του ταμπλό χειρισμού 
από κοντά αφορούν το ραδιόφωνο. 

Αναπαραγωγή και αλλαγή 
κεφαλαίων σε ένα DVD ...
Πιέστε για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή ενός DVD

Πιέστε για να μετακινηθείτε  
μεταξύ των κεφαλαίων. Πιέστε 
επανειλημμένα για να μεταβείτε  
σε άλλο κεφάλαιο του δίσκου 

Εισάγετε τον αριθμό κεφαλαίου για 
να μεταβείτε απευθείας σε ένα 
κεφάλαιο 

Πιέστε για να μετακινηθείτε προς 
τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγής. 

Πιέστε για να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή 

Παύση, αναπαραγωγή σε αργή 
κίνηση ή τερματισμός της 
αναπαραγωγής ενός DVD …
Πιέστε για παύση της 
αναπαραγωγής

Πιέστε για αναπαραγωγή σε αργή 
κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω 

Πιέστε και πάλι για να διακόψετε 
τελείως την αναπαραγωγή, ή …

... πιέστε για να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή, ή … 

... πιέστε για τρίτη φορά για να 
επιστρέψετε στην αρχή του δίσκου 

Ορισμένα DVD προσφέρουν  
ειδικά χαρακτηριστικά, προσωρινά 
διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή, 
όπως επιπλέον σκηνές από την ταινία. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, πιέστε GO για 
να επιλέξετε αυτό το ειδικό 
χαρακτηριστικό. 

Χρήση των μενού DVD στην οθόνη ...
Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για 
ανάκληση του μενού γλώσσας 
διαλόγων*. Πιέστε επανειλημμένα 
για να μετακινηθείτε μεταξύ των 
διαθέσιμων επιλογών. Μόλις 
ολοκληρώσετε την επιλογή σας, το 
μενού εξαφανίζεται

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για 
ανάκληση του μενού γλώσσας 
υπότιτλων*. Πιέστε επανειλημμένα 
για να μετακινηθείτε μεταξύ των 
διαθέσιμων επιλογών. Μόλις 
ολοκληρώσετε την επιλογή σας,  
το μενού εξαφανίζεται 

Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να 
εμφανίσετε το μενού του δίσκου

Μέσα στα μενού του δίσκου ...
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη 
για μετακίνηση ανάμεσα στις 
επιλογές των μενού 

Πιέστε για να καταχωρήσετε την 
επιλογή ή τη ρύθμισή σας 

*Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι ξεχωριστά 
μενού γλώσσας υπότιτλων και 
διαλόγων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 
κυρίως μενού ή το μενού του δίσκου. 

DVD

 

1 – 9

  

GO

STOP

  

STOP

GO

STOP

    
      

    

GO
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το πλήκτρο στο ταμπλό χειρισμού 
από κοντά είναι το ίδιο όπως στο τηλεχειριστήριο 
Beo4, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και αυτό. 



Ενώ έχετε επιλέξει DVD ... 
Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και στη 
συνέχεια 1 για ανάκληση του 
κορυφαίου μενού του ίδιου του 
δίσκου* 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη 
για μετακίνηση ανάμεσα στις 
επιλογές των μενού 

Πιέστε για να καταχωρήσετε την 
επιλογή ή τη ρύθμισή σας 

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και στη 
συνέχεια 2 για να ανακαλέσετε το 
μενού της ένδειξης κατάστασης. 
Πιέστε 2 ξανά για μετακίνηση στην 
επόμενη ένδειξη. Πιέστε 2 για τρίτη 
φορά για έξοδο από την ένδειξη 
κατάστασης

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και στη 
συνέχεια 3 για να ανακαλέσετε το 
μενού ρύθμισης του DVD. Αυτό 
περιγράφεται στην επόμενη σελίδα

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και στη 
συνέχεια 4 για μεγέθυνση της 
εικόνας. Πιέστε 4 για αύξηση του 
συντελεστή μεγέθυνσης. Πιέστε 4 
για τρίτη φορά για έξοδο από τη 
λειτουργία μεγέθυνσης

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και στη 
συνέχεια 5 για να ανακαλέσετε το 
μενού της γωνίας της κάμερας. 
Πιέστε 5 για να μετακινηθείτε μεταξύ 
των διαθέσιμων επιλογών. Μόλις 
ολοκληρώσετε την επιλογή σας, το 
μενού εξαφανίζεται. Ωστόσο, εάν 
έχετε ενεργοποιήσει την ένδειξη 
γωνίας από το μενού ρύθμισης του 
δίσκου, το εικονίδιο παραμένει στην 
οθόνη. 

*Δεν περιέχουν όλοι οι δίσκοι κορυφαίο 
μενού. 

Αναπαραγωγή δίσκων με διαφορετικό φορμά 
Το BeoCenter 2 έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπαράγει 
δίσκους με διαφορετικά φορμά. Υποστηριζόμενα 
φορμά: 

– DVD–Video 
– Μουσικό CD 
– Video CD 
– CD–R/RW 
– DVD–R/RW, με την προϋπόθεση να έχουν 

εγγραφεί χρησιμοποιώντας φορμά DVD Video 
και ο δίσκος να έχει τερματιστεί. 

– Δίσκοι που περιέχουν αρχεία mp3 υποστηρίζονται, 
εφόσον η συχνότητα δειγματοληψίας έχει οριστεί 
είτε στα 32, 44,1 ή 48 Khz. 

– WMA (Windows Media Audio) 
 Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που περιέχουν 

αρχεία mp3 ή WMA, χρησιμοποιήστε  και  
για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κομμάτια και 

 και  για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή 
προς τα πίσω. Σημειώστε ότι εάν έχετε ξεκινήσει 
την αναπαραγωγή πιέζοντας DVD στο Beo4, 
μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς 
τα πίσω μόνο στα κομμάτια mp3.

 Ανακαλέστε το μενού Disc Navigator όπως 
περιγράφεται στη σελίδα 21 και μετακινηθείτε 
μέσα στα περιεχόμενα. Πιέστε EXIT για να 
αφαιρέσετε τη λίστα. 

– Αρχεία JPEG με μέγιστη ανάλυση 3072 x 2048. 
Κατά την αναπαραγωγή δίσκων με αρχεία JPEG, 
χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο και στη 
συνέχεια  και ,  και  για να περιστρέψετε 
την εικόνα. 

– Υποστηρίζονται οι εκδόσεις 3, 4, 5 του DivX και  
το DivX VOD. 

Γενικά, η αναπαραγωγή αρχείων δεδομένων είναι 
δυνατή μόνο εάν τα αρχεία έχουν εγγραφεί σε  
CD-R/RW.

1

    
      

    

GO

2

3

4

5

19

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτό το DVD player έχει ρυθμιστεί για την 
κατάλληλη περιοχή από το εργοστάσιο. Δίσκοι από μη 
συμβατές περιοχές δεν αναπαράγονται σε αυτό το 
player. 



Πώς να χρησιμοποιείτε τα μενού του DVD ... 
> Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και μετά 3 για ανάκληση 

του κυρίως μενού του DVD. 
> Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε στο μενού που 

θέλετε να επιλέξετε και πιέστε GO. 
> Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη , ,  και  για 

μετακίνηση ανάμεσα στα μενού και στις ρυθμίσεις. 
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
> Πιέστε EXIT για να βγείτε από τα μενού της οθόνης. 

Πρέπει να τοποθετήσετε ένα δίσκο στο BeoCenter 2 για να 
μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στα μενού.

Τι υπάρχει στο μενού Play mode 
Το μενού Play mode σας επιτρέπει να κάνετε επιλογές 
αναπαραγωγής. Οι παρακάτω επιλογές είναι 
διαθέσιμες: 
A–B Repeat … Η λειτουργία A–B repeat σας επιτρέπει 

να καθορίζετε δύο σημεία σε ένα δίσκο, τα οποία 
σχηματίζουν βρόγχο που μπορείτε να αναπαράγετε 
συνεχώς. 

Repeat … Η λειτουργία repeat σας επιτρέπει να 
επαναλαμβάνετε συνεχώς έναν τίτλο ή ένα κεφάλαιο 
ενός δίσκου. 

Random … Η λειτουργία random play σας επιτρέπει 
να αναπαράγετε με τυχαία σειρά τίτλους ή κεφάλαια 
ενός δίσκου. 

Search Mode … Η λειτουργία search mode σας 
επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση ενός δίσκου, είτε 
αναζητώντας ένα συγκεκριμένο τίτλο ή κεφάλαιο, 
είτε αναζητώντας μια χρονική στιγμή ενός δίσκου. 

>> Χειρισμός του DVD 

Τι υπάρχει στο μενού Initial Settings 
Το μενού Initial Settings σας επιτρέπει να επιλέξετε τις 
ρυθμίσεις που προτιμάτε για αναπαραγωγή DVD. Δεν 
μπορείτε να καταχωρήσετε ρυθμίσεις σε αυτό το μενού 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Οι παρακάτω 
επιλογές είναι διαθέσιμες: 
Digital Audio Out … Επιλέξτε την έξοδο ήχου για το 

σύστημά σας. Οι επιλογές για το Dolby Digital Out 
είναι: Dolby Digital ή Dolby Digital > PCM 
(στερεοφωνικό). Οι επιλογές για το DTS Out είναι: 
DTS και DTS > PCM (στερεοφωνικό). 

Video Output … Το μενού αυτό σας επιτρέπει να 
επιλέξετε ένα φορμά εικόνας κατάλληλο για την 
τηλεόρασή σας. Οι επιλογές είναι 4:3 (Letter Box), 4:3 
(Pan & Scan) και 16:9 (Wide).  
Στο ‘4:3 (Letter Box)’, η ταινία εμφανίζεται με μαύρες 
γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης. 

 Component Out. Μην το αλλάξετε, εκτός εάν αλλάξετε 
τη ρύθμιση του AV Connector Out σε Video. 

 AV Connector Out. Ρυθμίστε για βέλτιστη ποιότητα, 
RGB. 

Language … Το μενού language σας επιτρέπει να 
αποθηκεύετε την προτιμώμενη γλώσσα του μενού 
διαλόγων, υπότιτλων και δίσκου και να αποφασίζετε 
κατά πόσο θα πρέπει οι διαθέσιμοι υπότιτλοι να 
δείχνονται κατά την αναπαραγωγή. Εάν οι γλώσσες 
που επιλέξετε σε αυτό το μενού είναι διαθέσιμες 
στον τοποθετημένο δίσκο, θα χρησιμοποιηθούν.  
Ορισμένα DVD θα σας υποχρεώσουν να επιλέξετε 
γλώσσα υπότιτλων από ένα μενού δίσκου, ακόμα 
και εάν προηγουμένως έχετε επιλέξει μία 
προεπιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων από το μενού 
‘Language’. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτά τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο εάν 
το BeoCenter 2 είναι εφοδιασμένo με DVD. 

Play Mode Disc Navigator

Initial Settings

Play Mode

A-B Repeat

Repeat

Random

Search Mode

A (Start Point)

B (End Point)

Off

Initial Settings

Digital Audio Out

Video Output

Language

Display

Options

Dolby Digital Out Dolby Digital

DTS Out DTS
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Display … Το μενού display σας επιτρέπει να 
επιλέξετε τη γλώσσα των μενού του DVD player, να 
αποφασίσετε κατά πόσο θα πρέπει να εμφανίζονται 
στην οθόνη οι ενδείξεις χειρισμού και κατά πόσο θα 
πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη γωνίας. Η ένδειξη 
γωνίας είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο δίσκος 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα εναλλασσόμενων 
γωνιών κάμερας. 

Options … Ορισμένα DVD διαθέτουν δυνατότητα 
ορισμού ενός επιπέδου Parental Lock. Εάν καθορίσετε 
ένα επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που περιλαμβάνει 
ο δίσκος, ο δίσκος δεν αναπαράγεται, εκτός εάν 
εισάγετε τον κωδικό σας PIN. Ορισμένοι δίσκοι 
υποστηρίζουν και τη λειτουργία Country Code.  
Αυτό σημαίνει ότι το DVD player δεν αναπαράγει 
ορισμένες σκηνές ενός δίσκου, ανάλογα με τον 
Country Code και το επίπεδο Parental Lock που θα 
ορίσετε. Για να είναι δυνατός ο ορισμός ενός επιπέδου 
Parental Lock ή του Country Code, πρέπει να εισάγετε 
έναν κωδικό PIN. Όποτε θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε 
τον κωδικό σας ΡΙΝ. 

 Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN, πρέπει να επιλέξετε 
το μενού DVD OPTIONS και να επαναφέρετε το 
PARENTAL LOCK. Η λειτουργία απενεργοποιείται στη 
συνέχεια. Το μενού DVD OPTIONS περιγράφεται στα δεξιά. 

 Το DivX VOD χρησιμοποιείται για την συνδρομητική 
υπηρεσία προβολής ταινιών. Χρησιμοποιήστε το 
μενού για παραγωγή ενός κωδικού καταχώρησης 
DivX VOD τον οποίο υποβάλλετε στον παροχέα σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
τον παροχέα σας DivX VOD. 

Το μενού DVD OPTIONS στο 
BeoCenter 2 …

Είναι απαραίτητο να εισάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις 
στο μενού DVD OPTIONS στο BeoCenter 2. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 15. 

Τι υπάρχει στο μενού Disc Navigator 
Το μενού Disc Navigator σας επιτρέπει να μεταβαίνετε 
γρήγορα σε συγκεκριμένους τίτλους ή κεφάλαια ενός 
δίσκου.

SCART SENSE OUT … Εάν το σύστημά σας συνδέεται 
απευθείας με μια τηλεόραση της σειράς BeoVision MX 
(δηλαδή 4000/4002, 6000/7000), μία AV 9000 ή με 
μία τηλεόραση Bang & Olufsen χωρίς υποδοχή 
SCART 21 ακίδων, επιλέξτε OFF. 

 Εάν το σύστημά σας συνδέεται με μια BeoVision MX 
μέσω ενός AV 2 Expander box ή εάν συνδέεται με 
κάποια άλλη τηλεόραση Bang & Olufsen, επιλέξτε ON. 

DVD SOUND … Εάν θέλετε ήχο DVD μέσω των ηχείων 
που συνδέονται στο μουσικό σύστημα, επιλέξτε  
PL/SCART. 

 Εάν θέλετε ήχο DVD μόνο μέσω των ηχείων της 
τηλεόρασης, επιλέξτε SCART, ακόμη και εάν η 
τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή SCART 21 
ακίδων. 

SCART VIDEO OUT … Εάν το σύστημά σας συνδέεται 
με μία τηλεόραση AV 9000, BeoVision LX, 
BeoVision MS ή BeoVision MX 4000/4002/6000/7000, 
επιλέξτε CVBS. 

 Εάν το σύστημά σας συνδέεται με μια τηλεόραση 
BeoVision Avant 50 Hz ή μια τηλεόραση  
Bang & Olufsen χωρίς υποδοχή SCART 21 ακίδων, 
επιλέξτε Y/C. 

 Εάν το σύστημά σας συνδέεται σε οποιαδήποτε 
άλλη τηλεόραση, επιλέξτε RGB/CVBS. 

PARENTAL LOCK … Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας 
ΡΙΝ του DVD ή θέλετε να επαναφέρετε τον κωδικό, 
επιλέξτε αυτό το μενού και μετά YES. 

Disc Navigator 

Title

Chapter
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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

Εάν το μουσικό σας σύστημα 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλα 
προϊόντα της Bang & Olufsen, ανατρέξτε 
στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν 
αυτά τα προϊόντα για περαιτέρω 
επεξήγηση σχετικά με το χειρισμό τους. 

Μετακίνηση ανάμεσα στα ραδιοφωνικά προγράμματα 
ή τα κομμάτια ενός CD. Όταν εμφανίζεται RANDOM ή 

REPEAT στην οθόνη του Beo4, πιέστε  για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και πιέστε  για να την 

απενεργοποιήσετε 

Αναζήτηση σε ένα CD ή μετακίνηση αριστερά ή δεξιά 
σε μενού 

 Συνέχιση αναπαραγωγής, ενεργοποίηση της πηγής 
και αποδοχή ρυθμίσεων ή ενεργοποίηση μιας 

λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη του Beo4, 
όπως CLOCK

Εμφάνιση πρόσθετων ‘πλήκτρων’, όπως τα RANDOM, 
REPEAT ή N.MUSIC* 

– Δεν είναι το ίδιο με το LIST στο BeoCenter 2! 

Παύση αναπαραγωγής CD οποιαδήποτε στιγμή
ή επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο στα μενού. 

Μείωση ή αύξηση της έντασης του ήχου. Πιέστε στο 
κέντρο για διακοπή του ήχου, πιέστε και πάλι για 

επαναφορά του ήχου 

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4 

Για να εμφανιστούν τα αντίστοιχα πρόσθετα ’πλήκτρα’ 
στο Beo4, πρέπει να τα προσθέσετε στη λίστα του Beo4: 
Προσθέστε τα RANDOM και REPEAT στο Beo4 για χρήση 
αυτών των λειτουργιών. Προσθέστε το A.AUX για να 
υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης οποιασδήποτε 
άλλης πηγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUX. 
Ανατρέξτε στον Οδηγό του Beo4 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Ενεργοποίηση ραδιοφώνου 

Ενεργοποίηση DVD – εάν το BeoCenter 2 είναι 
εφοδιασμένo με DVD

Ενεργοποίηση CD 

Εισαγωγή αριθμών ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 
αριθμών κομματιών CD ή αριθμών κεφαλαίων DVD. 
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για επιλογή 
μιας αριθμημένης επιλογής μενού 

Εισαγωγή στο σύστημα μενού – Αντιστοιχεί στο πλήκτρο 
LIST του BeoCenter 2 

Χρησιμοποιείται για επιλεγμένες λειτουργίες DVD, για 
παράδειγμα, για την ανάκληση του μενού υπότιτλων 
κατά την παρακολούθηση ενός DVD. Αυτά τα κουμπιά 
χρησιμοποιούνται μόνο εάν το BeoCenter 2 είναι 
εφοδιασμένo με DVD* 

Έξοδος από το σύστημα μενού 

Θέση του μουσικού συστήματος σε κατάσταση 
αναμονής 

  

GO

LIST
RANDOM

N.MUSIC

STOP

RADIO

DVD

CD

0 – 9

MENU

  
 

EXIT

•
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται 
επίσης κατά την ακρόαση του N.MUSIC, ανατρέξτε στον 
Οδηγό του BeoPort για περισσότερες πληροφορίες. 



Ευρετήριο 

CD player 

Αναπαραγωγή ενός CD, 4 
Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά, 12
Αναπαραγωγή μόνο αγαπημένων κομματιών, 12 
Διαγραφή ονομάτων CD, 12 
Επανάληψη CD για μέχρι 12 ώρες, 12 
Ονομασία των CD, 12 
Τοποθέτηση ενός δίσκου, 5 

DVD

DVD – Γονικός περιορισμός, σελ. 19-20 
DVD – γλώσσα διάλογων, 19
DVD – γλώσσα υπότιτλων, 19 
Αναπαραγωγή DVD, 18 
Μενού DVD OPTIONS, 20 
Μενού οθόνης του DVD, 19 
Χειρισμός του DVD, 18 

Master Link 

Προγραμματισμός επιλογής, Οδηγός μονάδας 
υποδοχών σελ. 10

Ρύθμιση Ήχου/Εικόνας, Οδηγός μονάδας υποδοχών 
σελ. 10

Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας, Οδηγός μονάδας 
υποδοχών σελ. 11

N.Music 

Αναπαραγωγή N. MUSIC, 9 

N.Radio 

Αναπαραγωγή N.RADIO, 9

Ακουστικά 

Σύνδεση ακουστικών, 5 

Γλώσσα 

Αλλαγή γλώσσας DVD, 19 
Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης, 15

Διαγραφή 

Διαγραφή ονομάτων CD, 12 
Διαγραφή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 10 
Διαγραφή σειράς κομματιών, 12 

Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία, 5 

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή 

Επανάληψη ενός CD, 12 

Επικοινωνία 

Επικοινωνία με την Bang & Olufsen, 25 

Επιλογή 

Προγραμματισμός του μουσικού σας συστήματος 
στη σωστή επιλογή, Οδηγός μονάδας υποδοχών 
σελ. 10

Ηχεία 

Σύνδεση ηχείων, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 6 

Ήχος 

Αλλαγή έντασης ήχου, μπάσων, πρίμων ή loudness, 14 
Αλλαγή ήχου από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό, 10 
Ρύθμιση της έντασης του ήχου, 4 

Καθαρισμός 

Φροντίδα του µουσικού σας συστήµατος, Οδηγός 
μονάδας υποδοχών σελ. 12

Χειρισμός των CD σας, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 12 

Καλώδια 

Σύνδεση των καλωδίων, Οδηγός μονάδας υποδοχών 
σελ. 6 

Τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων, Οδηγός 
μονάδας υποδοχών σελ. 5

Κομμάτια 

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά, 12 
Αναπαραγωγή μόνο αγαπημένων κομματιών, 12 

Κωδικός PIN 

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN, 16 
Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN, 16 
Προετοιμασία κύριου κωδικού, 16 
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN, 16
Χρήση του κωδικού PIN, 16 

Μενού

Πώς να διαβάζετε τα σύμβολα του μενού, 6
Πώς να χρησιμοποιείτε τα μενού, 7 
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Οθόνες 

Κατανόηση και αλλαγή των εμφανιζόμενων 
πληροφοριών, 5 και 15 

Ονομασία 

Διαγραφή ονομάτων CD, 12 
Ονομασία ραδιοφωνικού προγράμματος, 10 
Ονομασία ενός CD, 12 

Προσάρτημα τοίχου 

Τοποθέτηση του προαιρετικού προσαρτήματος 
τοίχου, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 8 

Πίνακας υποδοχών 

Επισκόπηση υποδοχών, Οδηγός μονάδας υποδοχών 
σελ. 6 

Ραδιοφωνικά προγράμματα DAB 

Ρύθμιση της κεραίας DAB, 11 
Ρύθμιση της συμπίεσης ηχητικού σήματος DAB – 

DAB DRC, 10 
Συντονισμός ραδιοφωνικών προγραμμάτων DAB, 

σελ. 10-11 
Υποδοχή κεραίας DAB, Οδηγός μονάδας υποδοχών 

σελ. 6 

Ραδιόφωνο 

Διαγραφή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 10 
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, 4 
Μετακίνηση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 10 
Ονομασία ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 10 
Συντονισμός ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 10 

Ρολόι 

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι, 15 

Ρυθμίσεις 

Επιλογή των προτιμήσεών σας για αναπαραγωγή 
DVD, σελ. 19–20 

Ρυθμίσεις ήχου, 14 
Ρύθμιση του ρολογιού, 15 

Ρύθμιση για πρώτη φορά 

Η διαδικασία ρύθμισης για πρώτη φορά, 8 

Συνδέσεις 

Μονάδα υποδοχών, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 6 
Σύνδεση ακουστικών, 5 
Σύνδεση ηχείων, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 6 
Σύνδεση του μουσικού σας συστήματος με ένα 

σύστημα εικόνας, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 6
Υποδοχή κεραίας, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 6 

Συντήρηση 

Φροντίδα του µουσικού σας συστήµατος, Οδηγός 
μονάδας υποδοχών σελ. 12 

Σύστηµα Ήχου/Εικόνας 

Προγραμματισμός επιλογής, Οδηγός μονάδας 
υποδοχών σελ. 10

Σύνδεση του μουσικού σας συστήματος με ένα 
σύστημα εικόνας, Οδηγός μονάδας υποδοχών σελ. 6

Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας, Οδηγός μονάδας 
υποδοχών σελ. 11 

Ταμπλό χειρισμού 

Επισκόπηση του ταμπλό χειρισμού, 4

Τηλεχειριστήριο Beo4 

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 22

Τοποθέτηση 

Τοποθέτηση του µουσικού σας συστήµατος, Οδηγός 
μονάδας υποδοχών σελ. 4 

Τυχαία αναπαραγωγή 

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά, 12 

Χρονοδιακόπτης 

Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 
μουσικού σας συστήματος, 13 

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι, 15
Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με 

χρονοδιακόπτη, 13 
Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός 

χρονοδιακόπτη, 13 
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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 στις προσπάθειες 
τελειοποίησης των προϊόντων μας. 

Σας ευχαριστούμε! 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση …  
 www.bang-olufsen.com 

ή γράψτε στη διεύθυνση:  
 Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare  
 Peter Bangs Vej 15  
 DK–7600 Struer 

ή στείλτε φαξ: Bang & Olufsen  
 BeoCare  
 +45 97 85 39 11 (fax) 
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Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic 
Equipment - WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει την οδηγία περί 
απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Σκοπός της οδηγίας είναι η πρόληψη απόρριψης 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η 
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
καθώς και άλλων μορφών περισυλλογής τέτοιων 
απορριμμάτων. Συνεπώς, η οδηγία αφορά 
κατασκευαστές, αντιπροσώπους και καταναλωτές. 

Η οδηγία WEEE (περί απόρριψης ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού) απαιτεί τόσο οι 
κατασκευαστές όσο και οι τελικοί χρήστες να 
διαθέτουν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
και εξαρτήματα με περιβαλλοντικά φιλικό και ασφαλή 
τρόπο, και ο εξοπλισμός και τα απορρίμματα να 
επαναχρησιμοποιούνται ή περισυλλέγονται για τα 
υλικά τους ή την ενέργεια. Ο ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δεν 
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα 
οικιακά απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα πρέπει 
να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά. 

Τα προϊόντα και οι εξοπλισμοί που πρέπει να 
συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση 
και άλλες μορφές περισυλλογής φέρουν τη σήμανση 
του εικονογράμματος που εικονίζεται.

Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
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 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 
βοηθήσει και θα σας συμβουλεύσει σχετικά με το 
σωστό τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας. 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η 
χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς 
προειδοποίηση. 

Η μαύρη και κίτρινη ετικέτα επάνω στο CD player, 
προειδοποιεί ότι η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα 
laser που κατατάσσεται στην κλάση 1 των προϊόντων 
laser. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με 
το disc player, επικοινωνήστε με το κατάστημα της 
Bang & Olufsen. Η συσκευή πρέπει να ανοίγεται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή 
διαδικασιών διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται 
εδώ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε 
επικίνδυνη ακτινοβολία.

Το προϊόν αυτό εμπεριέχει τεχνολογία προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από 
τις ευρεσιτεχνίες ΗΠΑ 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 
4,907,093 και 6,516,132 καθώς και άλλα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της τεχνολογίας 
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων αυτής  
θα πρέπει να έχει την έγκριση της Macrovision, και 
προορίζεται για οικιακή και άλλη περιορισμένη 
προβολή εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση  
από την Macrovision. Η ανακατασκευή της δομής 
λειτουργίας ή η αποσυναρμολόγηση απαγορεύονται.

Το λογότυπο DVD Video είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στις Οδηγίες 89/336/EEC και 73/23/EEC. 

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. 

CLASS 1 
LASER PRODUCT

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. 

Copyright 1992–1997. All rights reserved. 
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