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Υπάρ�υν δύ� �δηγ�ί στη διάθεση σας,

για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή

Bang & Olufsen.

�ι �δηγίες )ρήσης παρέ�υν

πληρ�,�ρίες σετικά µε την καθηµερινή

ρήση. Τ� Βι0λί� Ανα,�ράς αναλύει

διε2�δικά �λα τα θέµατα, την

εγκατάσταση και παρέει αναλυτικές

επε2ηγήσεις.

Στις στήλες δε2ιά, θα 0ρείτε τα

περιε�µενα τ�υ �δηγ�ύ, ενώ τα

κυρι�τερα κε,άλαια τ�υ Βι0λί�υ

Ανα,�ράς ανα,έρ�νται παρακάτω:

• Εγκατάσταση, 6

• Σύνδεση, 7

• Συναρµ�λ�γηση, 8

• Ρύθµιση ή$�υ/εικ�νας, 9

• Ρύθµιση τ�υ ή$�υ, 10

• Ενσωµατωµέν� ρ�λ�ι, 11

• Συντ�νισµ�ς, 12

• Εκκίνηση και διακ�πή σε
συγκεκριµένη ώρα, 14

• Καθηµερινή $ρήση, 16

• Ενδεί-εις, 17

• Αναπαραγωγή CD µε διά1�ρ�υς
τρ�π�υς, 18

• Αγαπηµένα κ�µµάτια CD, 20

• Συντήρηση, 22

• Τηλε$ειριστήρι�, 23

• 3ρήση µε συσκευή 4ίντε�, 24
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4 Υπ�µνηµα ρήσης τ�υ BeoSound 3000

Απλώστε τ� έρι σας για να

ακ�υµπήσετε τις γυάλινες π�ρτες

και τ� BeoSound 3000 αν�ίγει

αυτ�µατα, απ�καλύπτ�ντας τ�

µ�υσικ� σύστηµα π�υ είναι

κρυµµέν� πίσω απ� τις π�ρτες.

Πιέστε τ� πλήκτρ� LOAD στ� δε2ί τµήµα

τ�υ ταµπλ� ειρισµ�ύ για να ανυψωθεί 

� 0ραί�νας � �π�ί�ς συγκρατεί τ� CD 

στη θέση τ�υ.

Μπ�ρείτε τώρα να α,αιρέσετε τ� CD απ�

την υπ�δ�ή τ�υ και να τ�π�θετήσετε

αυτ� π�υ θέλετε να αναπαράγετε.

Τ�π�θετείτε πάντ�τε τ� CD µε την ετικέτα

πρ�ς τα εσάς.

Πιέστε 2ανά τ� LOAD για να κατέ0ει �

0ραί�νας. Εάν πιέσετε τ� πλήκτρ� CD 

για έναρ2η της αναπαραγωγής τ�υ CD, �

0ραί�νας κατε0αίνει αυτ�µατα.Bι αν�ικτές π�ρτες σας επιτρέπ�υν την
πρ�σ4αση στ� ταµπλ� $ειρισµ�ύ, τ� �π�ί�
σας παρέ$ει πλήρη έλεγ$� τ�υ CD player 
και τ�υ ραδι�1ών�υ.

Υπ�δ�ή ακ�υστικών. Fταν

συνδέσετε τα ακ�υστικά, τα ηεία

τα �π�ία είναι συνδεδεµένα στ�

BeoSound 3000 παύ�υν να

ακ�ύγ�νται.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

1. Nomeooo jxisks skjs  kskd skd oo jxisks
 2. Skjs  kskd skd oo 

3. Jxisks skjs  kskd skd Nomeooo 
4. Jxisks skjs  kskd skd oo jxisks skjs  kskd 

5. Skd oo jxisks skjs  kskd skd 
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Πλήκτρα τ�υ ταµπλ� $ειρισµ�ύ

Eλα τα πλήκτρα 4ρίσκ�νται σε έναν $ώρ�.
Αυτά είναι �µαδ�π�ιηµένα σύµ1ωνα µε τη
λειτ�υργία τ�υς, ώστε να διευκ�λύνεται �
$ειρισµ�ς τ�υ συστήµατ�ς.

Bθ�νες
�ι �θ�νες σας πληρ�,�ρ�ύν για τ� τι κάνει

τ� σύστηµα. �ι ενδεί2εις στην επάνω �θ�νη

σετί8�νται µε τις λειτ�υργίες τ�υ CD player,

π.. αριθµ�ς κ�µµατι�ύ.

Η κάτω �θ�νη εµ,ανί8ει τ� �ν�µα τ�υ

αναπαραγ�µεν�υ ραδι�,ωνικ�ύ σταθµ�ύ ή

σας πληρ�,�ρεί π�ι� CD παί8ει, ε,�σ�ν τ�

έετε �ν�µάσει.

∆ευτερεύ�υσες λειτ�υργίες
Αυτή η �µάδα πλήκτρων παρέει πρ�σ0αση

σε �λες τις δευτερεύ�υσες λειτ�υργίες π�υ

ρησιµ�π�ι�ύνται, π.. για συντ�νισµ�

ραδι�σταθµών ή πρ�γραµµατισµ�. ∆ια0άστε

τη σελίδα 12 τ�υ Βι0λί�υ Ανα,�ράς για

περισσ�τερες �δηγίες.

Αριθµητικά πλήκτρα
Τα αριθµητικά πλήκτρα σας

επιτρέπ�υν να επιλέ2ετε άλλ�υς

αριθµ�ύς πρ�γραµµάτων ή να

επιλέ2ετε κ�µµάτια εν�ς CD.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

Κύριες λειτ�υργίες
Τα πλήκτρα στη δε2ιά πλευρά τ�υ ταµπλ�

παρέ�υν πρ�σ0αση σε �λες τις κύριες

λειτ�υργίες: ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση

τ�υ συστήµατ�ς, ρύθµιση της έντασης τ�υ

ή�υ και ειρισµ�ς τ�υ ραδι�,ών�υ και 

τ�υ CD player.ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν εµ,ανιστεί τ� PIN στην

�θ�νη την πρώτη ,�ρά π�υ ενεργ�π�ιείτε

µία λειτ�υργία και δεν έετε λά0ει έναν

κωδικ� PIN απ� τ� κατάστηµα πώλησης της

Bang & Olufsen, επικ�ινωνήστε µε τ�

κατάστηµα για να λά0ετε έναν κωδικ� PIN.

Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες σετικά µε 

τη λειτ�υργία τ�υ κωδικ�ύ PIN, ανατρέ2τε

στ� κε,άλαι� “Ρύθµιση και εισαγωγή εν�ς

κωδικ�ύ PIN” στη σελίδα 26 στ� Βι0λί�

Ανα,�ράς.
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Fταν πιέσετε τ� πλήκτρ� CD για

αναπαραγωγή τ�υ CD π�υ έετε

τ�π�θετήσει, καταωρ�ύνται

πρώτα �λες �ι πληρ�,�ρίες τ�υ

CD, �πως για παράδειγµα �ι

αριθµ�ί των κ�µµατιών. Στη

συνέεια θα 2εκινήσει η

αναπαραγωγή τ�υ CD, απ� την

αρή. Η αναπαραγωγή

συνεί8εται µέρι να

αναπαραθεί �λ�κληρ� τ� CD,

και στη συνέεια τ� BeoSound

3000 τίθεται αυτ�µατα σε

αναµ�νή µετά απ� 30 λεπτά

ε,�σ�ν δεν τ� ειριστείτε σε

αυτ� τ� διάστηµα.

Μπ�ρείτε να µετακινηθείτε σε

άλλα κ�µµάτια ή να εκτελέσετε

ανα8ήτηση στ� CD – ακρι0ώς

�πως �ταν τυλίγετε µία κασέτα

γρήγ�ρα πρ�ς τα εµπρ�ς ή πρ�ς

τα πίσω.

Είναι επίσης δυνατ�ν να

αναπαράγετε ένα CD µε τυαία

σειρά, και να επαναλαµ0άνετε

συνεώς ένα CD ή ένα µ�ν�

κ�µµάτι – για µέρι και 12 ώρες

συνέεια. Αυτές �ι λειτ�υργίες

µπ�ρ�ύν να ρησιµ�π�ιηθ�ύν σε

συνδυασµ� ή 2εωριστά.

Μπ�ρείτε πάντ�τε να ελέγετε

τη λειτ�υργία τ�υ CD player

παρακ�λ�υθώντας τις �θ�νες.

Η �θ�νη εµ,ανί8ει είτε τ�ν

αριθµ� τ�υ κ�µµατι�ύ είτε τ�

ρ�ν� τ�υ κ�µµατι�ύ, ανάλ�γα

µε τ�ν τρ�π� εµ,άνισης στ�ν

�π�ί� έει ρυθµισθεί. Εάν έετε

δώσει �ν�µα στ� CD, θα

εµ,ανί8εται και τ� �ν�µα στην

�θ�νη*.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η �θ�νη έει ρυθµιστεί να

εµ,ανί8ει τ� �ν�µα τ�υ CD, θα εµ,ανί8εται

µ�ν� τ� �ν�µα στην �θ�νη και δε θα

µπ�ρείτε να παρακ�λ�υθήσετε τη διαδικασία

τ�υ ρ�ν�υ αναπαραγωγής π�υ έει

παρέλθει. Ανατρέ2τε στη σελίδα 17 

τ�υ Βι0λί�υ Ανα,�ράς για λεπτ�µέρειες

σετικά µε τ�υς δια,�ρετικ�ύς τρ�π�υς

εµ,άνισης.

)ρήση τ�υ CD player

Αναπαραγωγή CD

Eταν αναπαράγετε ένα CD, µπ�ρείτε να 
τ� σταµατήσετε �π�ιαδήπ�τε στιγµή. Εάν
επιλέ-ετε µία άλλη πηγή, η αναπαραγωγή
τ�υ CD σταµατά αυτ�µατα. Eταν εκτελείτε
ανα:ήτηση σε ένα CD, η ανα:ήτηση θα
συνε$ιστεί για �σ� κρατάτε τ� δάκτυλ� 
σας πάνω στ� πλήκτρ�. Eταν σηκώσετε τ�
δάκτυλ� σας απ� τ� πλήκτρ�, συνε$ί:εται 
η αναπαραγωγή τ�υ CD.

∆ια1�ρετικ�ί τρ�π�ι

αναπαραγωγής εν�ς CD

Η λειτ�υργία τυ$αίας αναπαραγωγής
αναπαράγει µε τυ$αία σειρά �λα τα κ�µµάτια
στ� CD. Η λειτ�υργία επαναλαµ4αν�µενης
αναπαραγωγής, επαναλαµ4άνει την
αναπαραγωγή τ�υ CD για µέ$ρι 12 ώρες, και
η λειτ�υργία επανάληψης αναπαράγει τ�
συγκεκριµέν� κ�µµάτι -ανά και -ανά. Bι
λειτ�υργίες ακυρών�νται πιέ:�ντας και πάλι
τ� πλήκτρ� RANDOM, REPEAT ή REPLAY.

Ενώ αναπαράγεται τ�

CD, πιέστε RANDOM.

Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα ON – και τ�

µήνυµα RANDOM

εµ,ανί8εται στην

επάνω �θ�νη

Ενώ αναπαράγεται τ�

CD, πιέστε REPEAT.

Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα ON – και τ�

µήνυµα REPEAT

εµ,ανί8εται στην

επάνω �θ�νη

Fταν ακ�ύσετε τ�

κ�µµάτι π�υ θέλετε

να επαναλά0ετε,

πιέστε REPLAY.

Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα ON – και τ�

µήνυµα REPEAT

εµ,ανί8εται στην

επάνω �θ�νη

Αναπαραγωγή τ�υ

CD π�υ έετε

τ�π�θετήσει

Αναπαραγωγή

συγκεκριµένων

αριθµών κ�µµατιών

Αναπαραγωγή τ�υ

επ�µεν�υ κ�µµατι�ύ

Αναπαραγωγή τ�υ

πρ�ηγ�ύµεν�υ

κ�µµατι�ύ

Παύση της

αναπαραγωγής

Συνέιση της

αναπαραγωγής

Ανα8ήτηση πρ�ς τα

εµπρ�ς, πρ�ς τ�

τέλ�ς τ�υ CD

Ανα8ήτηση πρ�ς τα

πίσω, πρ�ς την αρή

τ�υ CD.

Κρατήστε τ�

πλήκτρ� πατηµέν�

µέρι να ,τάσετε

στ� σηµεί� π�υ

επιθυµείτε

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Σηµείωση: Εάν ακυρώσετε τη λειτ�υργία
τυαίας αναπαραγωγής κατά την
αναπαραγωγή τ�υ CD, �λα τα κ�µµάτια µετά
τ� τρέ�ν κ�µµάτι αναπαράγ�νται µε τη
σειρά π�υ 0ρίσκ�νται στ� δίσκ�, ακ�µη και
εάν είαν ήδη αναπαραθεί �σ� ήταν ενεργή
η λειτ�υργία τυαίας αναπαραγωγής.

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Σηµείωση: Εάν κάνατε κάπ�ι� λάθ�ς ή

αλλά2ατε γνώµη κατά την επιλ�γή των

κ�µµατιών, απλά πιέστε και πάλι τ� πλήκτρ�

CD και τ� πλήκτρ� EDIT – και 2εκινήστε απ�

την αρή.

Αναπαραγωγή µ�ν� αγαπηµένων 
κ�µµατιών CD

Αναπαραγωγή ή διαγρα1ή µιας

σειράς κ�µµατιών

Α1�ύ έ$ετε επε-εργαστεί τ� CD και επιλέ-ει
τη δική σας σειρά κ�µµατιών, στη συνέ$εια,
κάθε 1�ρά π�υ αναπαράγετε τ� CD, αυτ� θα
αναπαραγάγει τη σειρά των κ�µµατιών π�υ
έ$ετε επιλέ-ει. Ωστ�σ�, µπ�ρείτε να
ακ�ύσετε �λ�κληρ� τ� CD. Μπ�ρείτε επίσης
να διαγράψετε τη σειρά κ�µµατιών π�υ
έ$ετε δηµι�υργήσει, για να αναπαράγετε
πάντα �λ� τ� CD.

Επιλ�γή και απ�θήκευση µιας

σειράς κ�µµατιών

Πριν την επε-εργασία, πρέπει να -εκινήσετε
την αναπαραγωγή τ�υ CD. Εάν δεν
πραγµατ�π�ιήσετε µια επιλ�γή για τ� αν θα
συµπεριλη1θεί ή θα ε-αιρεθεί τ� κ�µµάτι
π�υ αναπαράγεται, συµπεριλαµ4άνεται
αυτ�µάτως. Εάν επιλέ-ετε να εγκαταλείψετε
την επε-εργασία πριν την απ�δ�$ή ή
ε-αίρεση �λων των κ�µµατιών τ�υ CD,
τα υπ�λ�ιπα κ�µµάτια θεωρ�ύνται ως
ε-αιρ�ύµενα απ� τη σειρά κ�µµατιών.

Πιέστε CD για

αναπαραγωγή της

επε2εργασµένης

σειράς κ�µµατιών.

Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα CD ED

Αναπαραγωγή
�λ�κληρ�υ τ�υ CD…
Πιέστε CD-ALL 

∆ιαγρα1ή µίας
σειράς…
Ενώ αναπαράγεται

ένα επε2εργασµέν�

CD, πιέστε EDIT για

διαγρα,ή της σειράς.

Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα EDIT ?

Πιέστε DELETE για

διαγρα,ή �λ�κληρης

της σειράς κ�µµα-

τιών. Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα DELETED

Ενώ αναπαράγεται ένα

CD πιέστε EDIT για

επε2εργασία τ�υ CD.

Εµ,ανί8εται τ� µήνυµα

EDIT ?

Πιέστε PLAY για να

2εκινήσει η σάρωση τ�υ

CD. Εµ,ανί8εται τ�

µήνυµα EDITING – και τ�

µήνυµα SCAN

εµ,ανί8εται στην πάνω

�θ�νη

Πιέστε � για να

συµπεριλά0ετε έναν

αριθµ� κ�µµατι�ύ στη

σειρά 

ή, πιέστε � για να

ε2αιρέσετε έναν αριθµ�

κ�µµατι�ύ απ� τη σειρά

Fταν έει

συµπεριλη,θεί ή

ε2αιρεθεί τ� τελευταί�

κ�µµάτι, εµ,ανί8εται

στην �θ�νη τ� µήνυµα 

EDIT OK ?

Πιέστε STORE για

απ�θήκευση της

ακ�λ�υθίας. Εµ,ανί8εται

τ� µήνυµα STORED

Πιέστε STORE

�π�ιαδήπ�τε στιγµή

επιθυµείτε να

τερµατίσετε τη

διαδικασία επε2εργασίας

πριν συµπεριλη,θεί ή

ε2αιρεθεί τ� τελευταί�

κ�µµάτι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η επιλ�γή κ�µµατιών µπ�ρεί

επίσης να ρησιµ�π�ιηθεί σε συνδυασµ� µε

τις λειτ�υργίες τυαίας αναπαραγωγής

κ�µµατιών και επαναλαµ0αν�µενης

αναπαραγωγής CD, δείτε την πρ�ηγ�ύµενη

σελίδα.

Εάν δε σας αρέσ�υν κάπ�ια

κ�µµάτια εν�ς CD, µπ�ρείτε να

επε2εργαστείτε τ� CD έτσι ώστε

να αναπαράγ�νται µ�ν� τα

κ�µµάτια π�υ σας αρέσ�υν 

και π�υ έετε επιλέ2ει.

Τα επιλεγµένα κ�µµάτια

αναπαράγ�νται µε αριθµητική

σειρά.

Τ�π�θετήστε τ� CD π�υ

επιθυµείτε να επε2εργαστείτε.

Στη συνέεια πραγµατ�π�ιείται

σάρωση τ�υ CD. Σάρωση

σηµαίνει �τι αναπαράγ�νται τα

πρώτα 15 δευτερ�λεπτα κάθε

κ�µµατι�ύ τ�υ CD. Στην �θ�νη

εµ,ανί8εται � αριθµ�ς τ�υ

κ�µµατι�ύ π�υ αναπαράγεται

εκείνη τη στιγµή. Ενώ ακ�ύτε τ�

κ�µµάτι, µπ�ρείτε να επιλέ2ετε

εάν θα συµπεριλά0ετε ή θα

ε2αιρέσετε τ� κ�µµάτι.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED
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Για να ρησιµ�π�ιήσετε τ�

ραδι�,ων�, πρέπει πρώτα να

0ρείτε και να απ�θηκεύσετε τις

συν�τητες των ραδι�,ωνικών

σταθµών.

Τ� BeoSound 3000 µπ�ρεί να

απ�µνηµ�νεύσει µέρι 60

δια,�ρετικ�ύς ραδι�σταθµ�ύς

(0λέπε σελίδα 12 τ�υ Βι0λί�υ

Ανα,�ράς).

)ρήση τ�υ ραδι�,ών�υ

Ενεργ�π�ίηση τ�υ ραδι�1ών�υ

Eταν ενεργ�π�ιείτε τ� ραδι�1ων�, αυτ�
επιλέγει αυτ�µατα τ� σταθµ� π�υ ακ�ύγατε
τελευταία 1�ρά.

Ρύθµιση τ�υ ή$�υ

Ενώ ακ�ύτε ραδι�1ων� ή παί:ει τ� 
CD player, µπ�ρείτε 1υσικά να ρυθµίσετε
την ένταση τ�υ ή$�υ, �π�τε θέλετε.

Πιέστε RADIO για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

ραδι�,ων�

)ρησιµ�π�ιήστε τα

αριθµητικά πλήκτρα

για επιλ�γή εν�ς

απ�θηκευµέν�υ

σταθµ�ύ

Μετακίνηση 

µετα2ύ �λων των

απ�θηκευµένων

σταθµών

Μετά0αση σε

κατάσταση αναµ�νής

RADIO

0 – 9

�

�

•

Αύ2ηση ή µείωση της

έντασης

Αµεση διακ�πή τ�υ

ή�υ. Πιέστε και πάλι

MUTE για επανα,�ρά

τ�υ ή�υ

∧

∨

MUTE

Σηµείωση: Πιέ8�ντας 0 γίνεται εναλλαγή

µετα2ύ τ�υ παρ�ντ�ς και τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ

ραδι�σταθµ�ύ.
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