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BeoSound 3000 – τ� πλήρως 
�λ�κληρωµέν� µ�υσικ# σύστηµα

Κάθε ��ρά π�υ απλώνετε τ� )έρι

σας για να )ειριστείτε τ� BeoSound

3000, �ι συρ#µενες γυάλινες

π#ρτες αν�ίγ�υν ως δια µαγείας,

πρ�σκαλώντας σας στη µ�υσική.

Τ� BeoSound 3000 είναι ένα

πλήρως �λ�κληρωµέν� µ�υσικ#

σύστηµα π�υ διαθέτει ραδι#�ων�

και CD player µα6ί. 7ι µικρές τ�υ

διαστάσεις διευκ�λύν�υν την

τ�π�θέτησή τ�υ δίπλα στην

αγαπηµένη σας θέση ακρ#ασης.

8λα τα πλήκτρα )ειρισµ�ύ

�ρίσκ�νται σε έναν )ώρ�. Αυτά

είναι �µαδ�π�ιηµένα σύµ�ωνα 

µε τη λειτ�υργία τ�υς, ώστε να

διευκ�λύνεται � )ειρισµ#ς τ�υ

ταµπλ# )ειρισµ�ύ απ# κ�ντά και

τ�υ συστήµατ�ς.



Υπάρ)�υν δύ� �δηγ�ί στη διάθεση σας,

για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή

Bang & Olufsen.

7 7δηγ#ς παρέ)ει πληρ���ρίες σ)ετικά

µε την καθηµερινή )ρήση. Τ� Βι�λί�

Ανα��ράς αναλύει διε?�δικά #λα τα

θέµατα, την εγκατάσταση και παρέ)ει

αναλυτικές επε?ηγήσεις.

Στις στήλες δε?ιά, θα �ρείτε τα

περιε)#µενα τ�υ Βι�λί�υ Ανα��ράς,

#λα τα κε�άλαια τ�υ 7δηγ�ύ

ανα�έρ�νται παρακάτω:

• Υπ�µνηµα για τ� BeoSound 3000, 4

• Ταµπλ� �ειρισµ�ύ, 5

• �θ�νες, 5

• CD player, 6

• ∆ια*�ρετικ�ί τρ�π�ι αναπαραγωγής
εν�ς CD, 6

• Μ�ν� αγαπηµένα κ�µµάτια CD, 7

• ∆ηµι�υργία σειράς κ�µµατιών CD, 7

• ∆ιαγρα*ή σειράς κ�µµατιών CD, 7

• Ραδι�*ων�, 8

• Ένταση τ�υ ή��υ, 8
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µια ένδει;η κατάστασης σε µια σειρά
�δηγιών.

Πλήκτρα τ	υ

ταµπλ� �ειρισµ	ύ
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τηλε�ειριστηρί	υ
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Ενδεί.εις στ	

Beo4
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RANDOM

REPEAT
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Είναι καλ# να τηρήσετε την

ακ#λ�υθη διαδικασία κατά την

εγκατάσταση τ�υ BeoSound

3000:

1 Τ�π�θετήστε τ� BeoSound

3000 στη θέση #π�υ θέλετε 

να τ� )ρησιµ�π�ιείτε.

2 Τ�π�θετήστε τα η)εία και

τυ)#ν ��ηθητικ# ε?�πλισµ#.

3 Συνδέστε #λα τα καλώδια στις

υπ�δ�)ές στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoSound 3000 – µην τ�

συνδέετε ακ#µη στ� ρεύµα!

4 ∆ιατά?τε τα καλώδια στα

αυλάκια τ�υ καλύµµατ�ς

καλωδίων και πρ�σαρτήστε τ�

κάλυµµα στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoSound.

5 Τ�π�θετήστε τις γυάλινες

π#ρτες.

6 Συνδέστε τις συσκευές στ�

ρεύµα.

Εάν δεν είναι διαθέσιµη µ#νιµη σύνδεση

κεραίας FM, µπ�ρεί να στερεωθεί µια

εσωτερική κεραία στ� άγκιστρ� στ� πίσω

µέρ�ς τ�υ BeoSound 3000.

Εγκατάσταση τ�υ BeoSound 3000

Τ�π�θέτηση τ�υ BeoSound 3000…

• Βε�αιωθείτε #τι τ� BeoSound 3000 

είναι εγκατεστηµέν�, τ�π�θετηµέν� και

συνδεδεµέν� σύµ�ωνα µε τις �δηγίες 

αυτ�ύ τ�υ �δηγ�ύ.

• Τ�π�θετήστε τ� BeoSound 3000 σε µια

σταθερή επι�άνεια, κατά πρ�τίµηση ένα

τραπέ6ι, πάγκ� ή �άση #π�υ θέλετε να

τ�π�θετηθεί µ#νιµα.

• Τ� BeoSound 3000 έ)ει σ)εδιαστεί για

εσωτερική )ρήση, σε ?ηρά �ικιακά

περι�άλλ�ντα µ#ν� και σε ένα πεδί�

θερµ�κρασιών 10–40° C.

• Απ��ύγετε την τ�π�θέτηση τ�υ

συστήµατ�ς στ� άµεσ� ηλιακ# �ως, κ�ντά 

σε καλ�ρι�έρ ή άλλες πηγές θερµ#τητας.

• Α�ήστε απ#σταση τ�υλά)ιστ�ν 5 cm στ�

επάνω µέρ�ς και απ# κάθε πλευρά τ�υ

BeoSound 3000 για επαρκή αερισµ#.

Θυµηθείτε να α�ήσετε αρκετ# )ώρ� στις

πλευρές για να αν�ίγ�υν �ι γυάλινες π#ρτες.

• Εάν επιθυµείτε να τ�π�θετήσετε τ�

BeoSound 3000 στ�ν τ�ί)�, �ε�αιωθείτε #τι,

για την τ�π�θέτηση τ�υ πρ�σαρτήµατ�ς

τ�ί)�υ (πρ�αιρετικ# α?εσ�υάρ) και τ�υ

BeoSound, )ρησιµ�π�ιείτε �ίδες και �ύπα

σωστ�ύ µεγέθ�υς και τύπ�υ. 7 τύπ�ς τ�υς

ε?αρτάται απ# τ� υλικ# και την κατασκευή

τ�υ τ�ί)�υ.

• Μην ενεργ�π�ιείτε τ� διακ#πτη τ�υ

ρεύµατ�ς για �π�ιαδήπ�τε απ# τις συσκευές

στ� σύστηµά σας πριν συνδέσετε #λα τα

καλώδια (δείτε την απέναντι σελίδα, σελ. 7).

The program list for TV is now called up. It

provides you with an overview of all your

available 

TV programs.
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Μπ�ρείτε να )ρησιµ�π�ιείτε 

τ� BeoSound 3000 είτε σε

µεµ�νωµένη εγκατάσταση ή

συνδεδεµέν� µε ένα σύστηµα

εικ#νας της Bang & Olufsen

)ρησιµ�π�ιώντας ένα καλώδι�

Master Link. Η υπ�δ�)ή Master

Link στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoSound 3000 µπ�ρεί επίσης 

να )ρησιµ�π�ιηθεί για διαν�µή

BeoLink. Τ� σύστηµα BeoLink

σας επιτρέπει να ακ�ύτε τ�

BeoSound 3000 σε �π�ι�δήπ�τε

δωµάτι� θέλετε µέσω

πρ#σθετων η)είων*.

Για τ�ν εντ�πισµ# των

υπ�δ�)ών, )ρησιµ�π�ιείτε τ�

διάγραµµα και τα τυπωµένα

γρα�ικά στην ετικέτα των

υπ�δ�)ών.

Μη συνδέετε τ� BeoSound στ�

ρεύµα µέ)ρι να �λ�κληρώσετε

τη διαδικασία εγκατάστασης.

Σύνδεση των καλωδίων

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Παρακαλ�ύµε απευθυνθείτε 

σε ένα κατάστηµα της Bang & Olufsen για

περισσ#τερες πληρ���ρίες σ)ετικά µε τ�

σύστηµα BeoLink και πληρ���ρίες σ)ετικά

µε τ� ��ηθητικ# ε?�πλισµ#.

Κεραία AM Κεραία FM

Τρ	�	δ	σία

Κεραία

Συνδέστε την κεραία FM στην υπ�δ��ή FM
και την κεραία AM, εάν υπάρ�ει, στην
υπ�δ��ή AM.

Zταν �ρησιµ�π�ιείτε κεραία Fρ�γ��υ AM,
συντ�νίστε στ� ραδι�*ωνικ� σταθµ� π�υ
θέλετε και στη συνέ�εια περιστρέψτε
�ρι?�ντια την κεραία µέ�ρι να λάFετε τ�
καλύτερ� δυνατ� σήµα.

Η�εία

Συνδέστε τα ενεργά η�εία στις υπ�δ��ές µε
την ένδει;η POWER LINK.

Μπ�ρείτε να συνδέσετε σε σειρά τα η�εία,
ανατρέ��ντας στις �δηγίες �ρήσης των
η�είων BeoLab ή να συνδέσετε ένα η�εί� σε
κάθε µια απ� τις δύ� υπ�δ��ές.

Μην παραλείψετε να ρυθµίσετε τ� διακ�πτη
L • R • LINE στα η�εία BeoLab, στη θέση L
και R (αριστερ� και δε;ι� κανάλι), αντίστ�ι�α.

Σηµείωση: Εάν επιθυµείτε να συνδέσετε τα

η)εία BeoLab 2500, ανατρέ?ετε στ�ν �δηγ#

)ρήσης π�υ συν�δεύει τα η)εία.

Ε;ωτερική συσκευή

Συνδέστε την ε;ωτερική συσκευή στην
υπ�δ��ή µε την ένδει;η AUX. Η υπ�δ��ή
αυτή σας επιτρέπει να �ρησιµ�π�ιήσετε
συµFατές συσκευές Bang & Olufsen, π.�. ένα
κασετ�*ων� ή ένα πικάπ. Αυτή η υπ�δ��ή
µπ�ρεί επίσης να δε�τεί συσκευές άλλων
κατασκευαστών.

Σύνδεση BeoLink

Η υπ�δ��ή MASTER LINK πρέπει να
�ρησιµ�π�ιείται �ταν συνδέετε τ� BeoSound
3000 και ένα συµFατ� σύστηµα εικ�νας της
Bang & Olufsen.

Τρ�*�δ�σία

Συνδέστε τ� καλώδι� τρ�*�δ�σίας στην
υπ�δ��ή τ�υ µ�υσικ�ύ συστήµατ�ς µε την
ένδει;η ~, αλλά µην τ� συνδέσετε ακ�µη
στ� ρεύµα.

Η�εία

Σύνδεση BeoLink

Ε.ωτερική
συσκευή
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8ταν �λ�κληρώσετε τη

διαδικασία εγκατάστασης π�υ

περιγρά�εται στην πρ�ηγ�ύµενη

σελίδα, πρέπει να τ�π�θετήσετε

τις γυάλινες π#ρτες και τ�

κάλυµµα καλωδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πρ�σέ)ετε ιδιαίτερα τις

γυάλινες π#ρτες! Εάν έ)�υν ραγίσει ή έ)ει

σπάσει κάπ�ι� µικρ# κ�µµάτι ή έ)�υν

υπ�στεί 6ηµιά µε �π�ι�δήπ�τε άλλ� τρ#π�,

θα πρέπει να αντικατασταθ�ύν άµεσα,

δια��ρετικά είναι πιθαν#ν να πρ�κληθ�ύν

σωµατικές �λά�ες. Μπ�ρείτε να

παραγγείλετε ανταλλακτικές π#ρτες σε ένα

κατάστηµα της Bang & Olufsen.

Πώς να συναρµ�λ�γήσετε τ� BeoSound 3000

Τ�π�θετήστε τις γυάλινες π�ρτες

�ι ετικέτες στ� πίσω µέρ�ς των γυάλινων
π�ρτων υπ�δεικνύ�υν π�ι� άκρ� πρέπει να
Fλέπει πρ�ς τα πάνω και πια πλευρά πρέπει να
Fλέπει πρ�ς τ� κέντρ� τ�υ BeoSound 3000.
• Στερεώστε τις δύ� γυάλινες π#ρτες, µία

κάθε ��ρά, στ� εµπρ#ς µέρ�ς τ�υ

BeoSound 3000 πιέ6�ντας τα σηµεία

στερέωσης στις αντίστ�ι)ες υπ�δ�)ές

στερέωσης στ� BeoSound.

• Πιέστε απαλά σε κάθε σηµεί� στερέωσης

µέ)ρι να ακ�ύσετε ένα κλικ. Τ� κλικ

υπ�δηλώνει #τι �ι γυάλινες π#ρτες έ)�υν

τ�π�θετηθεί σωστά.

∆ιατά;τε τα καλώδια

∆ιατά;τε τα καλώδια σύνδεσης στ� κάλυµµα
καλωδίων �πως *αίνεται δε;ιά. Μπ�ρείτε να
στερεώσετε τα καλώδια µε ταινία για να τα
κρατήσετε στη θέση τ�υς πριν τ�π�θετήσετε
τ� κάλυµµα καλωδίων στ� πίσω µέρ�ς τ�υ
BeoSound 3000.

Τ�π�θετήστε τ� κάλυµµα καλωδίων

Στερεώστε τ� κάλυµµα – µε συνδεδεµένα τα
καλώδια – στη σ�άρα στ� πίσω µέρ�ς τ�υ
BeoSound:
a Εισάγετε την κάτω σειρά πείρων στη

σ)άρα.

b Πιέστε την πάνω σειρά πείρων στη σ)άρα.

c Τρα�ή?τε πρ�ς τα πάνω τ� κάλυµµα των

καλωδίων µέ)ρι �ι πείρ�ι να ε�αρµ#σ�υν

σωστά στη σ)άρα.

Σηµείωση: Μη συνδέσετε τα καλώδια πριν

τ�π�θετηθεί τ� κάλυµµα καλωδίων.

c

b

a
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8ταν έ)ετε συνδέσει τ�

BeoSound 3000 στ� ρεύµα,

πρέπει να �ε�αιωθείτε #τι έ)ει

ρυθµιστεί κατάλληλα ώστε να

λειτ�υργεί µε τα άλλα πρ�ϊ#ντα

π�υ έ)ετε πρ�σθέσει, εάν

υπάρ)�υν. Αυτ# σηµαίνει #τι

πρέπει να πρ�γραµµατίσετε τ�

BeoSound 3000 στη σωστή

επιλ�γή. Εάν έ)ετε συνδέσει

µ#ν� η)εία στ� BeoSound, δε

)ρειά6εται να κάνετε αυτ#ν τ�ν

πρ�γραµµατισµ#.

Τ BeoSound 3000 έ�ει πέντε δια�ρετικές

ρυθµίσεις επιλγής:

Επιλγή 0. iρησιµ�π�ιείται σε ένα πλήρως

�λ�κληρωµέν� σύστηµα Ή)�υ/Εικ#νας

)ωρίς η)εία συνδεδεµένα στ� BeoSound

3000. 7 ή)�ς αναπαράγεται µέσω των

η)είων της τηλε#ρασης, ή µέσω η)είων

συνδεδεµένων µε την τηλε#ραση.

Επιλγή 1. iρησιµ�π�ιείται #ταν τ�

BeoSound )ρησιµ�π�ιείται µεµ�νωµένα ή

σε µία πλήρως �λ�κληρωµένη διάτα?η

Ή)�υ/Εικ#νας, µε ενεργά η)εία

συνδεδεµένα στ� BeoSound 3000

(εργ�στασιακή ρύθµιση).

Επιλγή 2. iρησιµ�π�ιείται #ταν τ�

BeoSound έ)ει εγκατασταθεί σε ένα

δωµάτι� και είναι συνδεδεµέν� σε

σύστηµα εικ#νας σε άλλ� δωµάτι�.

Επιλγή 5. iρησιµ�π�ιείται #ταν τ�

BeoSound έ)ει εγκατασταθεί σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, τ� �π�ί�

περιλαµ�άνει επίσης µια τηλε#ραση 

Bang & Olufsen.

Επιλγή 6. iρησιµ�π�ιείται #ταν τ�

BeoSound έ)ει εγκατασταθεί σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� )ωρίς τηλε#ραση

Bang & Olufsen.

� πρ�γραµµατισµ�ς γίνεται µε
τηλε�ειριστήρι� της Bang & Olufsen…

Ρύθµιση Ή)�υ/Εικ#νας

Option 2 Option 0

Dρήση εν�ς Beo4…
> Κρατήστε πιεσµέν� τ� πλήκτρ� •

ενώ πιέ6ετε τ� LIST.

> Τώρα, απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα.

> Πιέστε LIST µέ)ρι να εµ�ανιστεί

OPTION?.

> Πιέστε GO.

> Πιέστε LIST µία ��ρά για να

εµ�ανίσετε τ� A.OPT.

> 8ταν τ� A.OPT ανα��σ�ήνει στην

�θ#νη τ�υ Beo4...

> ...Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν κατάλληλ�

αριθµ# (0, 1, 2, 5 ή 6).

Dρήση εν�ς Beolink 1000…
> Πιέστε SOUND.

> Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν κατάλληλ�

αριθµ# (0, 1, 2, 5 ή 6).

> Πιέστε STORE.

Ένα πλήρως �λ�κληρωµέν� σύστηµα

Ή)�υ/Εικ#νας.

Option 1

Τ� BeoSound 3000 ως µεµ�νωµένη

εγκατάσταση.

Option 1 Option 1

∆ιάτα?η εν#ς �λ�κληρωµέν�υ συστήµατ�ς

Ή)�υ/Εικ#νας σε ένα δωµάτι	.

Option 2 Option 2

∆ιάτα?η εν#ς �λ�κληρωµέν�υ συστήµατ�ς

Ή)�υ/Εικ#νας σε δύ	 δωµάτια.
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8λες �ι ρυθµίσεις τ�υ ή)�υ 

έ)�υν �υδέτερες τιµές απ# τ�

εργ�στάσι�, #µως µπ�ρείτε να

κάνετε τις δικές σας ρυθµίσεις 

και να τις απ�θηκεύσετε.

Εάν απ�θηκεύσετε ένα επίπεδ�

έντασης, τ� BeoSound 3000

αρ)ί6ει να παί6ει µε αυτήν την

ένταση κάθε ��ρά π�υ τ�

ενεργ�π�ιείτε.

Τ� BeoSound 3000 διαθέτει

επίσης µια λειτ�υργία loudness

(αντιστάθµιση )αµηλής έντασης),

την �π�ία µπ�ρείτε να

ενεργ�π�ιήσετε ή

απενεργ�π�ιήσετε κατά ��ύληση.

Η λειτ�υργία loudness κάνει 

πι� δυναµική τη µ�υσική.

Αντισταθµί6ει την έλλειψη

ευαισθησίας τ�υ ανθρώπιν�υ

α�τι�ύ σε υψηλές και )αµηλές

συ)ν#τητες, κατά την ακρ#αση

µ�υσικής )αµηλής έντασης.

Εάν δεν απ�θηκεύσετε 

τις ρυθµίσεις ή)�υ π�υ

πραγµατ�π�ιήσατε, τ� BeoSound

3000 θα επιστρέψει στα

πρ�ρυθµισµένα επίπεδα ή)�υ

#ταν απενεργ�π�ιηθεί.

Εάν θέλετε µ#ν� να ρυθµίσετε

την ένταση, πιέστε απλά

απευθείας τα πλήκτρα ∧ ή ∨ για

να αυ?ήσετε ή να µειώσετε την

ένταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 8ταν τ� BeoSound 3000

)ρησιµ�π�ιείται σε ένα πλήρως

�λ�κληρωµέν� σύστηµα Ή)�υ/Εικ#νας 

της Bang & Olufsen, � ή)�ς πρέπει να

ρυθµί6εται #πως περιγρά�εται στ�ν �δηγ#

για τ� σύστηµα εικ#νας. 8ταν πιέσετε τ�

πλήκτρ� SOUND, στην �θ#νη θα εµ�ανιστεί

η ένδει?η USE TV.

Πρ�σαρµ�γή και απ�θήκευση ρυθµίσεων ή)�υ

Ρυθµίσεις ή��υ

Μπ�ρείτε να ρυθµίσετε την ένταση, τα
µπάσα και τα πρίµα ή να µεταFάλλετε την
ισ�ρρ�πία µετα;ύ τ�υ αριστερ�ύ και δε;ι�ύ
η�εί�υ τ�υ BeoSound. Η λειτ�υργία αυτή
σας επιτρέπει να �δηγήσετε τ�ν ή�� απ� τα
η�εία πρ�ς την αγαπηµένη σας θέση
ακρ�ασης.

Πιέστε SOUND για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία ρύθµισης

ή)�υ. Εµ�ανί6εται η

ένδει?η VOL και η

τρέ)�υσα ρύθµιση

της έντασης

iρησιµ�π�ιήστε για

αύ?ηση ή µείωση της

έντασης ή)�υ

Πιέστε

επανειληµµένα PLAY

για εµ�άνιση των

δια��ρετικών

ενδεί?εων ή)�υ,

π.). BAL ><

iρησιµ�π�ιήστε για

να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία

Πιέστε

επανειληµµένα PLAY

µέ)ρι να εµ�ανιστεί

η ένδει?η STORE ?

Πιέστε STORE για να

απ�θηκεύσετε τα

τρέ)�ντα επίπεδα

ή)�υ. Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORED

Σηµείωση: Τα πλήκτρα STORE και PLAY

µπ�ρ�ύν να )ρησιµ�π�ιηθ�ύν εναλλακτικά

για απ�δ�)ή της επιλ�γής π�υ εµ�ανί6εται

στην �θ#νη. Ωστ#σ�, τ� STORE λειτ�υργεί

ως συντ#µευση, παραλείπ�ντας ενδιάµεσα

επίπεδα και απ�θηκεύ�ντας απευθείας τις

ρυθµίσεις σας.

SOUND
VOL 28

�

�

PLAY
BAL ><

ss tt

PLAY
STORE ?

STORE
STORED

Ενδεί;εις π�υ εµ*ανί?�νται κατά τη ρύθµιση
τ�υ ή��υ…

Στάθµη έντασης

Η ένταση τ�υ ή)�υ

µπ�ρεί να ρυθµιστεί

ανά δύ� �ήµατα σε

ένα εύρ�ς τιµών απ#

00 µέ)ρι 72

Ρύθµιση ισ	ρρ	πίας

Η ισ�ρρ�πία µπ�ρεί

να ρυθµί6εται µέ)ρι

τ� 7 σε κάθε κανάλι

Στάθµη µπάσων

Τα µπάσα µπ�ρ�ύν

να ρυθµιστ�ύν σε

ένα εύρ�ς απ# -5

µέ)ρι +5

Στάθµη πρίµων

Τα πρίµα µπ�ρ�ύν να

ρυθµιστ�ύν σε ένα

εύρ�ς απ# -5 µέ)ρι

+5

Ρύθµιση Loudness

∆εί)νει εάν είναι

ενεργή ή #)ι η

λειτ�υργία loudness

VOL 34

BAL ><

BASS 0

TREB 0

LOUD ON
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Τ� BeoSound 3000 διαθέτει

ενσωµατωµέν� ρ�λ#ι µε ώρα,

ηµερ�µηνία και έτ�ς. Τ� ρ�λ#ι

ρυθµί6εται απ# εσάς.

Εάν θέλετε να )ρησιµ�π�ιήσετε

τη λειτ�υργία )ρ�ν�διακ#πτη

π�υ περιγρά�εται στη σελίδα 

14 – 15, πρέπει πρώτα να

ρυθµίσετε σωστά τ�

ενσωµατωµέν� ρ�λ#ι τ�υ

BeoSound 3000.

Ρύθµιση της σωστής ώρας

Ρύθµιση τ�υ ενσωµατωµέν�υ

ρ�λ�γι�ύ

Είναι απαραίτητ� να ρυθµίσετε την ώρα,
την ηµερ�µηνία και τ� έτ�ς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 8ταν τ� BeoSound 3000

)ρησιµ�π�ιείται σε ένα πλήρως

�λ�κληρωµέν� σύστηµα Ή)�υ/Εικ#νας της

Bang & Olufsen και έ)ει ρυθµιστεί τ� ρ�λ#ι

στ� σύστηµα εικ#νας, τ#τε τ� πλήκτρ�

CLOCK στ� BeoSound 3000 µπ�ρεί να

)ρησιµ�π�ιηθεί απλά για εµ�άνιση της ώρας.

Πιέστε CLOCK για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία ρ�λ�γι�ύ.

Εµ�ανί6εται η ώρα

Πιέστε για να

αλλά?ετε την ακρι�ή

ώρα, εάν )ρειά6εται

Εναλλακτικά

πληκτρ�λ�γήστε 

την ακρι�ή ώρα

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή.

Εµ�ανί6εται η

ηµερ�µηνία

Πιέστε για να

αλλά?ετε την

ηµερ�µηνία, εάν

)ρειά6εται

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή.

Εµ�ανί6εται τ� έτ�ς

Πιέστε για να

αλλά?ετε τ� έτ�ς,

εάν )ρειά6εται

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORE ?

Πιέστε STORE για

απ�θήκευση της

νέας ρύθµισης.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORED

CLOCK
14 : 45

�

�

0 – 9 

PLAY
23 AUG

�

�

PLAY
2005

�

�

PLAY
STORE ?

STORE
STORED
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Μπ�ρείτε να α�ήσετε τ�

BeoSound 3000 να ανα6ητήσει

για εσάς #λ�υς τ�υς

διαθέσιµ�υς ραδι�σταθµ�ύς 

και στη συνέ)εια να τ�υς

απ�θηκεύσετε στ�υς αριθµ�ύς

πρ�γραµµάτων της επιλ�γής

σας. Μπ�ρείτε στη συνέ)εια 

να επιλέ?ετε απευθείας έναν

σταθµ# πληκτρ�λ�γώντας 

τ�ν κατάλληλ� αριθµ#

πρ�γράµµατ�ς ή µετακιν�ύµεν�ι

ανάµεσα στ�υς απ�θηκευµέν�υς

σταθµ�ύς.

Μπ�ρείτε επίσης να

πληκτρ�λ�γήσετε την ακρι�ή

συ)ν#τητα εν#ς ραδι�σταθµ�ύ

και να την απ�θηκεύσετε στ�ν

αριθµ# πρ�γράµµατ�ς της

επιλ�γής σας.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε

µέ)ρι 60 ραδι��ωνικ�ύς

σταθµ�ύς. Για να ?ε)ωρί6ετε

ευκ�λ#τερα τ�υς διά��ρ�υς

σταθµ�ύς, µπ�ρείτε να τ�υς

δώσετε ένα σύντ�µ� #ν�µα 

της επιλ�γής σας. Εάν δεν

�ν�µάσετε κάπ�ι� σταθµ#, στην

�θ#νη µπ�ρεί να εµ�ανιστεί

κάπ�ι� #ν�µα τ� �π�ί�

εκπέµπεται απ# τ� σταθµ#.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν τ� στερε��ωνικ# σήµα δεν

είναι αρκετά ισ)υρ# ώστε να παράγεται

ικαν�π�ιητικ#ς στερε��ωνικ#ς ή)�ς,

τ� BeoSound 3000 αλλά6ει αυτ#µατα 

σε µ�ν��ωνικ# ή)�. Μπ�ρείτε επίσης να

επιλέ?ετε τ� µ�ν��ωνικ# ή)� )ειρ�κίνητα,

εάν )ρειαστεί.

Συντ�νισµ#ς και επε?εργασία ραδι�σταθµών

Συντ�νισµ�ς ραδι�σταθµών

Για να ε;ασ*αλίσετε τη λήψη �λων των
διαθέσιµων σταθµών, α*ήστε τ� BeoSound
3000 να συντ�νίσει σε αυτ�ύς. Α*�ύ
εντ�πίσετε ένα σταθµ� και εάν τ� σήµα 
τ�υ είναι �αµηλ�, µπ�ρείτε να κάνετε
µικρ�συντ�νισµ� σε αυτ�ν.

Πιέστε RADIO για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

ραδι#�ων�

Πιέστε TUNE για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία

συντ�νισµ�ύ.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

FM ?

Αλλαγή απ# τα FM στα

AM, ή αντίστρ��α

Πιέστε PLAY για να

επιλέ?ετε AM ή FM.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

FM ή AM και η

τρέ)�υσα συ)ν#τητα

Πιέστε για ανα6ήτηση

εν#ς σταθµ�ύ πρ�ς τα

επάνω ή κάτω στην

µπάντα συ)ν�τήτων

Ή, πληκτρ�λ�γήστε

την ακρι�ή συ)ν#τητα 

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή*. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η FINE 0

Πιέστε για

µικρ�συντ�νισµ#,

εάν )ρειά6εται

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή. Εµ�ανί6εται

τ�  STEREO ?

Αλλαγή απ# STEREO

σε MONO

RADIO

TUNE
FM ?

�

�

PLAY
FM 88.9

�

�

0 – 9

PLAY
FINE 0

�

�

PLAY
STEREO ?

�

�

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή –

εµ�ανί6εται � πρώτ�ς

διαθέσιµ�ς αριθµ#ς

πρ�γράµµατ�ς

Πιέστε για να

µετα�είτε σε

δια��ρετικ# αριθµ#

πρ�γράµµατ�ς

Ή, πληκτρ�λ�γήστε

τ�ν αριθµ#

πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε

Πιέστε PLAY για να

απ�µνηµ�νεύσετε τ�

σταθµ# στ�ν

εµ�ανι6#µεν� αριθµ#

πρ�γράµµατ�ς.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

τ� #ν�µα έ)ει

απ�θηκευθεί

*Σηµείωση: 8ταν �ρεθεί � σταθµ#ς π�υ

θέλετε, µπ�ρείτε να παραλείψετε τ�

µικρ�συντ�νισµ# και την επιλ�γή

στερε��ωνικ�ύ/µ�ν��ωνικ�ύ ή)�υ πιέ6�ντας

STORE αντί τ�υ PLAY. Τώρα πληκτρ�λ�γήστε

απλά έναν αριθµ# πρ�γράµµατ�ς και πιέστε

PLAY ή STORE για να απ�θηκεύσετε τ�

σταθµ#.

PLAY
P 15 ?

�

�

0 – 9

PLAY
STORED

…

…
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Μετακίνηση απ�θηκευµένων

ραδι�σταθµών

Εάν έ�ετε Fρει ένα ραδι�*ωνικ� σταθµ� 
και τ�ν έ�ετε απ�θηκεύσει στ�ν πρώτ�
διαθέσιµ� αριθµ� πρ�γράµµατ�ς, εάν
θέλετε, µπ�ρείτε αργ�τερα να τ�ν
µετακινήσετε σε ένα δια*�ρετικ� αριθµ�
πρ�γράµµατ�ς.

∆ιαγρα*ή ραδι�σταθµών

Μπ�ρείτε �π�τε θέλετε να διαγράψετε
ραδι�σταθµ�ύς π�υ έ�ετε απ�θηκεύσει και
�ν�µάσει.

�ν�µασία ραδι�*ωνικών σταθµών

Μπ�ρείτε να δώσετε ένα σύντ�µ� �ν�µα 
της επιλ�γής σας σε �λ�υς τ�υς σταθµ�ύς
π�υ έ�ετε απ�θηκεύσει. Τ� �ν�µα µπ�ρεί 
να περιέ�ει µέ�ρι 8 �αρακτήρες,
συµπεριλαµFαν�µένων και αριθµών. Τ�
�ν�µα τ�υ σταθµ�ύ τ�ν �π�ί� ακ�ύτε
εµ*ανί?εται στην �θ�νη.

Πιέστε TUNE για

συντ�νισµ# τ�υ

σταθµ�ύ. Εµ�ανί6εται η

ένδει?η FM ? (ή AM ?)

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή

Πιέστε STORE για

µετακίνηση τ�υ σταθµ�ύ

τ�ν �π�ί� ακ�ύτε.

Εµ�ανί6εται � αριθµ#ς

πρ�γράµµατ�ς

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν

αριθµ# στ�ν �π�ί�

θέλετε να

απ�θηκεύσετε τ�

σταθµ#, για παράδειγµα

10

Πιέστε και πάλι STORE

για απ�θήκευση τ�υ

σταθµ�ύ.

Εµ�ανί6εται η 

ένδει?η STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι 

� σταθµ#ς έ)ει

απ�θηκευθεί στ�ν

επιλεγµέν� αριθµ#.

7π�ι�δήπ�τε #ν�µα π�υ

έ)ετε δώσει σε ένα

σταθµ# )άνεται #ταν τ�

απ�θηκεύετε σε ένα νέ�

αριθµ# πρ�γράµµατ�ς

Σηµείωση: Μπ�ρείτε ακ#µη να �ρείτε στ�ν αρ)ικ#

αριθµ# πρ�γράµµατ�ς ένα σταθµ# π�υ έ)ετε

µετακινήσει σε κάπ�ι� άλλ� αριθµ# πρ�γράµµατ�ς.

Σηµείωση: Εάν µετακινήσετε ένα σταθµ# σε έναν

αριθµ# πρ�γράµµατ�ς π�υ )ρησιµ�π�ιείται απ#

έναν άλλ� σταθµ#, αυτ#ς � άλλ�ς σταθµ#ς

διαγρά�εται και πρέπει να συντ�νιστεί και να

απ�θηκευτεί σε κάπ�ι�ν άλλ� αριθµ#

πρ�γράµµατ�ς.

TUNE
FM ?

PLAY

STORE
P 15 ?

1
0

STORE
STORED

Πιέστε ένα απ# τα

αριθµητικά πλήκτρα

για επιλ�γή εν#ς

ραδι�σταθµ�ύ

Πιέστε DELETE για

διαγρα�ή τ�υ

σταθµ�ύ τ�ν �π�ί�

ακ�ύτε. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η DELETE ?

Πιέστε και πάλι

DELETE για

διαγρα�ή τ�υ

σταθµ�ύ.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η DELETED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

� ραδι�σταθµ#ς έ)ει

διαγρα�εί

0 – 9
RADIO 7

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED

Πιέστε NAME για
πρ#σ�αση στη
λειτ�υργία
�ν�µασίας. Στην
πρώτη θέση
)αρακτήρων
ανα��σ�ήνει ένα A

Πιέστε για να
µετακινηθείτε µετα?ύ
των )αρακτήρων

Πιέστε για να
µετακινηθείτε στην
επ#µενη θέση
)αρακτήρα –
Συνε)ίστε για την
εισαγωγή �λ#κληρ�υ
τ�υ �ν#µατ�ς

Πιέστε STORE για να
µπ�ρέσετε να
απ�θηκεύσετε τ�
#ν�µα. Εµ�ανί6εται η
ένδει?η STORE ?

Πιέστε και πάλι
STORE* για
απ�θήκευση τ�υ
�ν#µατ�ς.
Εµ�ανί6εται η
ένδει?η STORED,
υπ�δεικνύ�ντας #τι
τ� #ν�µα έ)ει
απ�θηκευθεί

*Σηµείωση: Εάν πιέσετε DELETE αντί για
STORE, διαγρά�εται µ#ν� τ� #ν�µα τ�υ
σταθµ�ύ.

NAME
A _ _ _ _ _ _

�

�

tt

D _ _ _ _ _ _

STORE
STORE ?

STORE
STORED
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Μπ�ρείτε να ρυθµίσετε τ�

BeoSound 3000 ώστε να ?εκινά ή

να διακ#πτει την αναπαραγωγή

σε συγκεκριµένες ώρες µέσα

στην ηµέρα ή την ε�δ�µάδα.

Τ� BeoSound 3000

απ�µνηµ�νεύει µέ)ρι 15 τέτ�ιες

ρυθµίσεις )ρ�ν�διακ#πτη, τις

�π�ίες µπ�ρείτε να

)ρησιµ�π�ιήσετε π.). για να

?υπνάτε τ� πρωί µε τ�

αγαπηµέν� σας CD ή

ραδι��ωνικ# σταθµ#. Εάν, για

παράδειγµα, θέλετε τ� BeoSound

3000 να διακ#ψει την

αναπαραγωγή µια συγκεκριµένη

ώρα τ� �ράδυ, απλά ρυθµίστε

ένα )ρ�ν�διακ#πτη έ)�ντας ως

πηγή την κατάσταση STANDBY

(αναµ�νής).

Εάν ρυθµίσετε ένα

)ρ�ν�διακ#πτη για ∆ευτέρα,

Τρίτη και Πέµπτη, �

)ρ�ν�διακ#πτης ενεργ�π�ιείται

αυτές τις ηµέρες, κάθε

ε�δ�µάδα.

Μπ�ρείτε να αλλά?ετε ή να

ακυρώσετε τ�υς )ρ�ν�διακ#πτες

σας �π�ιαδήπ�τε στιγµή.

Παρακαλ�ύµε σηµειώστε #τι #ταν

τ� BeoSound 3000

)ρησιµ�π�ιείται σε ένα πλήρως

�λ�κληρωµέν� σύστηµα

Ή)�υ/Εικ#νας της Bang &

Olufsen, � )ρ�ν�διακ#πτης τ�υ

συστήµατ�ς πρέπει να ρυθµί6εται

#πως περιγρά�εται στ�ν �δηγ#

για τ� σύστηµα εικ#νας. 8ταν

πιέσετε τ� πλήκτρ� TIMER, στην

�θ#νη θα εµ�ανιστεί η ένδει?η

USE TV.

Εκκίνηση ή διακ�πή σε συγκεκριµένη ώρα

Ρύθµιση εν�ς �ρ�ν�διακ�πτη

Α*�ύ πιέσετε τ� πλήκτρ� TIMER για να
;εκινήσετε, � πρ�γραµµατισµ�ς εν�ς νέ�υ
�ρ�ν�διακ�πτη µ�ιά?ει σαν ένας διάλ�γ�ς µε
την �θ�νη. Εάν πιέσετε �π�ι�δήπ�τε άλλ�
πλήκτρ� ή µεταFείτε σε λειτ�υργία CD πρ�τ�ύ
� �ρ�ν�διακ�πτης απ�θηκευτεί στ� BeoSound
3000, � �ρ�ν�διακ�πτης ακυρώνεται.

Πιέστε TIMER για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία τ�υ

)ρ�ν�διακ#πτη.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

NEW ?

Πιέστε PLAY για να

πρ�γραµµατίσετε ένα

νέ� )ρ�ν�διακ#πτη.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

RADIO ?

Πιέστε για να

µετακινηθείτε µετα?ύ

των διαθέσιµων πηγών

Πιέστε PLAY για

επιλ�γή µιας πηγής

#ταν εµ�ανιστεί – Εάν

έ)ετε επιλέ?ει τ�

ραδι#�ων�,

εµ�ανί6εται � αριθµ#ς

τ�υ πρ�γράµµατ�ς

Πιέστε για να

µετακινηθείτε µετα?ύ

των αριθµών

πρ�γραµµάτων

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή. Εµ�ανί6εται

ένας )ρ#ν�ς έναρ?ης

Πληκτρ�λ�γήστε τ�

)ρ#ν� έναρ?ης π�υ

θέλετε

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή. Εµ�ανί6εται

ένας )ρ#ν�ς λή?ης

Πληκτρ�λ�γήστε τ�

)ρ#ν� λή?ης π�υ

θέλετε

TIMER
NEW ?

PLAY
RADIO ?

�

�

PLAY
P. NO 12 ?

�

�

PLAY
ON 20:00

0 – 9 

PLAY
OFF 20:00

0 – 9 

…

…

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή. Εµ�ανί6εται

τ� MTWTFSS.

Τα γράµµατα

αντιπρ�σωπεύ�υν τις

ηµέρες της

ε�δ�µάδας,

?εκινώντας απ# τ� Μ

για τη ∆ευτέρα

(Monday)

Πιέστε για να

µετακινηθείτε µετα?ύ

των ηµερών

Πιέστε για να

συµπεριλά�ετε µια

ηµέρα της ε�δ�µάδας

Πιέστε για να

ε?αιρέσετε µια ηµέρα

της ε�δ�µάδας

Εµ�ανί6�νται �ι

επιλεγµένες ηµέρες

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή της ηµέρας

π�υ �αίνεται στην

�θ#νη. Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORE ?

Πιέστε PLAY για

απ�θήκευση τ�υ

)ρ�ν�διακ#πτη.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι �

)ρ�ν�διακ#πτης έ)ει

απ�θηκευθεί

PLAY
MTWTFSS

ss tt

�

�

MT  T  SS

PLAY
STORE ?

PLAY
STORED

…
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η λίστα πηγών π�υ εµ�ανί6εται

στην �θ#νη, περιλαµ�άνει τις επιλ�γές

N.MUSIC (για µ�υσικά κ�µµάτια απ�θηκευµένα

στ� PC σας) και N.RADIO (για ραδι��ωνικ�ύς

σταθµ�ύς στ� Internet). Αυτές �ι πηγές είναι

διαθέσιµες εάν έ)ετε συνδέσει τ� BeoSound

3000 µε τη σύνδεση BeoLink PC 2 και έ)ετε

πρ#σ�αση στ� Internet.

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

)ρ�ν�διακ#πτη και να

ενεργ�π�ιηθ�ύν ή να

απενεργ�π�ιηθ�ύν τα

συνδεδεµένα στ�

BeoSound 3000 η)εία

Η πράσινη ενδεικτική

λυ)νία θα δεί?ει π#τε

� )ρ�ν�διακ#πτης

είναι ενεργ�π�ιηµέν�ς

(7Ν)

Σηµείωση: Εάν έ)ετε κάνει λάθ�ς και δεν

επιθυµείτε να απ�θηκευθεί � )ρ�ν�διακ#πτης,

πιέ6�ντας � #ταν εµ�ανιστεί τ� STORE ?, η

ένδει?η αλλά6ει σε EXIT ?. Πιέστε PLAY για να

εγκαταλείψετε τη λειτ�υργία )ρ�ν�διακ#πτη

)ωρίς απ�θήκευση τ�υ )ρ�ν�διακ#πτη.

Εάν πρ�γραµµατί6ετε ένα )ρ�ν�διακ#πτη

STANDBY, τ#τε τ� µ#ν� π�υ )ρειά6εται να

απ�θηκεύσετε είναι � )ρ#ν�ς λή?ης.

ON/OFF

Έλεγ��ς των �ρ�ν�διακ�πτών

Μπ�ρείτε να ελέγ;ετε τ�υς �ρ�ν�διακ�πτες
σας. Η λειτ�υργία ελέγ��υ µπ�ρεί επίσης να
�ρησιµ�π�ιηθεί και για να δι�ρθώσετε τ�υς
�ρ�ν�διακ�πτες.

∆ιαγρα*ή εν�ς �ρ�ν�διακ�πτη

Zταν ανακαλείτε τη λίστα των
�ρ�ν�διακ�πτών σας, µπ�ρείτε να
διαγράψετε �π�ι�ν �ρ�ν�διακ�πτη
επιθυµείτε.

Πιέστε TIMER για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η NEW ?

Πιέστε για να αλλά?ετε

η ένδει?η σε CHECK ? 

Πιέστε PLAY για

εµ�άνιση των

)ρ�ν�διακ�πτών

Πιέστε για να

µετακινηθείτε µετα?ύ

των

πρ�γραµµατισµένων

)ρ�ν�διακ�πτών

Εάν επιθυµείτε να

κάνετε αλλαγές, πιέστε

PLAY #ταν εµ�ανιστεί �

αντίστ�ι)�ς

)ρ�ν�διακ#πτης

Πιέστε για αλλαγή

πηγής, εάν )ρειαστεί

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή, εάν έ)ετε

αλλά?ει πηγή

Πληκτρ�λ�γήστε τις

δι�ρθώσεις σας

Πιέστε PLAY για

απ�δ�)ή. Εµ�ανί6εται

τ� OK ?

Πιέστε PLAY για την

απ�θήκευση.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι �

δι�ρθωµέν�ς

)ρ�ν�διακ#πτης έ)ει

απ�θηκευθεί

TIMER
NEW ?

�

CHECK ?

PLAY

�

�

RADIO 12

PLAY

�

�

PLAY

0 – 9

PLAY
OK ?

PLAY
STORED

Πιέστε TIMER για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η NEW ?

Πιέστε για να

αλλά?ετε η ένδει?η

σε CHECK ? 

Πιέστε PLAY για

εµ�άνιση των

)ρ�ν�διακ�πτών

Πιέστε για να

µετακινηθείτε

µετα?ύ των

πρ�γραµµατισµένων

)ρ�ν�διακ�πτών

8ταν εµ�ανισθεί �

)ρ�ν�διακ#πτης

Πιέστε DELETE για

να τ�ν διαγράψετε.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η DELETED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

� )ρ�ν�διακ#πτης

έ)ει διαγρα�εί

TIMER
NEW ?

�

CHECK ?

PLAY

�

�

RADIO 12

DELETE
DELETED

…
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Για να )ρησιµ�π�ιήσετε τ�

ραδι#�ων�, πρέπει πρώτα να

συντ�νίσετε τ�υς σταθµ�ύς π�υ

θέλετε και να τ�υς απ�θηκεύσετε

σε ?ε)ωριστ�ύς αριθµ�ύς

πρ�γράµµατ�ς (�λέπε σελίδα 12).

Α��ύ ��ρτώσετε ένα CD, πιέστε

CD για να τ� ακ�ύσετε. Η

αναπαραγωγή συνε)ί6εται µέ)ρι

τ� τέλ�ς τ�υ CD, και στη συνέ)εια

τ� BeoSound 3000 θα τεθεί σε

αναµ�νή µετά απ# 30 λεπτά

ε�#σ�ν δεν τ� )ειριστείτε σε

αυτ# τ� διάστηµα.

Ενώ ακ�ύτε ραδι#�ων� ή CD,

µπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή 

να αυ?ήσετε ή να µειώσετε την

ένταση τ�υ ή)�υ µέσω των

πλήκτρων ∧ και ∨ στ� ταµπλ#

)ειρισµ�ύ απ# κ�ντά.

Καθηµερινή )ρήση τ�υ ραδι��ών�υ και τ�υ
CD player

Ενεργ�π�ίηση τ�υ ραδι�*ών�υ

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

Πιέστε RADIO για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

ραδι#�ων�

iρησιµ�π�ιήστε τα

αριθµητικά πλήκτρα

για επιλ�γή εν#ς

απ�θηκευµέν�υ

σταθµ�ύ

Μετακίνηση 

µετα?ύ #λων των

απ�θηκευµένων

σταθµών

Μετά�αση σε

κατάσταση αναµ�νής

Αύ?ηση ή µείωση της

έντασης

Αµεση διακ�πή τ�υ

ή)�υ. Πιέστε και πάλι

για επανα��ρά τ�υ

ή)�υ

Σηµείωση: Πιέ6�ντας 0 γίνεται εναλλαγή

µετα?ύ τ�υ παρ#ντ�ς και τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ

ραδι�σταθµ�ύ.

RADIO

0 – 9

�

�

•

∧

∨

MUTE

Αναπαράγει τ� CD

π�υ �ρίσκεται στην

υπ�δ�)ή

Αναπαράγει

συγκεκριµέν�υς

αριθµ�ύς κ�µµατιών

Αναπαράγει τ�

επ#µεν� κ�µµάτι

Αναπαράγει τ�

πρ�ηγ�ύµεν�

κ�µµάτι

∆ιακ#πτει πρ�σωρινά

την αναπαραγωγή

Συνε)ί6ει την

αναπαραγωγή

Εκτελεί ανα6ήτηση

πρ�ς τα εµπρ#ς σε

ένα CD

Εκτελεί ανα6ήτηση

πρ�ς τα πίσω σε ένα

CD

Κρατήστε τ�

πλήκτρ� πατηµέν�

µέ)ρι να �τάσετε

στ� σηµεί� π�υ

επιθυµείτε

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss

Αναπαραγωγή CD

Zταν 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. Μπ�ρείτε να
επιλέ;ετε συγκεκριµένα κ�µµάτια ή να
µετακινηθείτε ανάµεσα στα κ�µµάτια τ�υ
CD. Zταν εκτελείτε ανα?ήτηση σε ένα CD,
η ανα?ήτηση θα συνε�ιστεί για �σ� κρατάτε
τ� δάκτυλ� σας πάνω στ� πλήκτρ�. Zταν
σηκώσετε τ� δάκτυλ� σας απ� τ� πλήκτρ�,
συνε�ί?εται η αναπαραγωγή τ�υ CD.
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7ι �θ#νες τ�υ BeoSound 3000

σας δίν�υν διά��ρες

πληρ���ρίες.

Η επάνω �θ#νη σας δίνει

συγκεκριµένες πληρ���ρίες

µ#ν� για τ� CD player.

Εµ�ανί6�νται πάντ�τε �ι αριθµ�ί

των κ�µµατιών ενώ ανα��σ�ήνει

� αριθµ#ς τ�υ κ�µµατι�ύ π�υ

αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή.

Καθώς αναπαράγ�νται τα

κ�µµάτια, �ι αριθµ�ί

ε?α�ανί6�νται. Η κάτω �θ#νη

σας πληρ���ρεί για την πηγή

ή)�υ π�υ έ)ετε επιλέ?ει και σας

καθ�δηγεί στις διαδικασίες

ρύθµισης και πρ�γραµµατισµ�ύ.

Μπ�ρείτε να επιλέ;ετε µετα;ύ των
δια*�ρετικών τύπων πληρ�*�ριών πιέ?�ντας
επανειληµµένα τ� πλήκτρ� DISPLAY �ταν
είναι ενεργ�π�ιηµέν� τ� ραδι�*ων� ή τ� 
CD player.

Τρεις δια*�ρετικές ρυθµίσεις �θ�νης είναι
διαθέσιµες για τ� ραδι�*ων�:
1 Zν�µα πρ�γράµµατ�ς
2 Αριθµ�ς πρ�γράµµατ�ς
3 Ραδι�*ωνική συ�ν�τητα

Επίσης τρεις δια*�ρετικές ρυθµίσεις �θ�νης
είναι διαθέσιµες για τ� CD player:
1 Zν�µα τ�υ CD
2 Αριθµ�ς κ�µµατι�ύ
3 Dρ�ν�ς αναπαραγωγής τ�υ τρέ��ντ�ς

κ�µµατι�ύ π�υ έ�ει παρέλθει

Καταν#ηση και αλλαγή των ενδεί?εων

Ακ�ύγεται � ραδι��ωνικ#ς σταθµ#ς µε τ�

#ν�µα CLASSIC.

Ακ�ύγεται τ� ραδι��ωνικ# πρ#γραµµα 3.

7 αναπαραγ#µεν�ς ραδι��ωνικ#ς σταθµ#ς

µεταδίδει στη συ)ν#τητα 94,6 των FM.

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

Τα δέκα κ�µµάτια αυτ�ύ τ�υ CD θα

αναπαρα)θ�ύν µε τυ)αία σειρά.

Τ� #ν�µα τ�υ CD είναι MOZART*.

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

Γίνεται σάρωση τ�υ CD.

7 αριθµ#ς τ�υ τρέ)�ντ�ς κ�µµατι�ύ είναι 5.

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
 REPEATCD ED

Τ� επε?εργασµέν� αυτ# CD επαναλαµ�άνεται.

Τ� τρέ)�ν κ�µµάτι αναπαράγεται για 2 λεπτά

και 15 δευτερ#λεπτα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµ�ανιστεί τ� #ν�µα

τ�υ CD θα πρέπει να τ� έ)ετε �ν�µάσει,

δείτε τη σελίδα 21 για περισσ#τερες

�δηγίες.
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Εκτ#ς απ# την απλή

αναπαραγωγή εν#ς CD, µπ�ρείτε

να αναπαράγετε κ�µµάτια εν#ς

CD µε τυ)αία σειρά και επίσης να

επαναλαµ�άνετε τ� CD για µέ)ρι

12 ώρες συνέ)εια. Είναι επίσης

δυνατ#ν να ρυθµίσετε τ� CD

player ώστε να επαναλαµ�άνει

ένα κ�µµάτι ή ένα συγκεκριµέν�

απ#σπασµα εν#ς CD για µέ)ρι

και 12 ώρες.

Μπ�ρείτε να )ρησιµ�π�ιήσετε τη

λειτ�υργία της επανάληψης σε

συνδυασµ# µε τη λειτ�υργία της

αναπαραγωγής µε τυ)αία σειρά,

π�υ σηµαίνει #τι τα κ�µµάτια θα

αναπαράγ�νται µε δια��ρετική

σειρά κάθε ��ρά π�υ τ� CD

επαναλαµ�άνεται.

Εάν )ρησιµ�π�ιήσετε τη

λειτ�υργία της σάρωσης,

αναπαράγ�νται τα πρώτα 

15 δευτερ#λεπτα τ�υ κάθε

κ�µµατι�ύ τ�υ CD.

Αναπαραγωγή CD µε διά��ρ�υς τρ#π�υς

Αναπαραγωγή κ�µµατιών µε 

τυ�αία σειρά

Η λειτ�υργία τυ�αίας αναπαραγωγής
αναπαράγει µε τυ�αία σειρά �λα τα 
κ�µµάτια στ� CD.

Επανάληψη CD

Μπ�ρείτε να αναπαράγετε �λ�κληρ� τ� CD
;ανά και ;ανά για µέ�ρι και 12 ώρες.

Ενώ αναπαράγεται

τ� CD, πιέστε

RANDOM.

Εµ�ανί6εται τ� ON –

και τ� RANDOM

εµ�ανί6εται στην

επάνω �θ#νη

Πιέστε δύ� ��ρές

RANDOM για να

ακυρώσετε τη

λειτ�υργία τυ)αίας

αναπαραγωγής.

Εµ�ανί6εται τ� OFF

Σηµείωση: Εάν ακυρώσετε τη λειτ�υργία

τυ)αίας αναπαραγωγής κατά την

αναπαραγωγή τ�υ CD, #λα τα κ�µµάτια µετά

τ� τρέ)�ν κ�µµάτι αναπαράγ�νται µε τη

σειρά π�υ �ρίσκ�νται στ� δίσκ�, ακ#µη και

εάν εί)αν ήδη αναπαρα)θεί #σ� ήταν ενεργή

η λειτ�υργία τυ)αίας αναπαραγωγής. 8ταν

απενεργ�π�ιείτε τ� BeoSound 3000 η

λειτ�υργία τυ)αίας αναπαραγωγής δεν

ακυρώνεται.

RANDOM
ON

RANDOM
OFF

Ενώ αναπαράγεται

τ� CD, πιέστε

REPEAT. Εµ�ανί6εται

τ� ON – και τ�

REPEAT εµ�ανί6εται

στην επάνω �θ#νη

Πιέστε δύ� ��ρές

REPEAT για να

ακυρώσετε τη

λειτ�υργία της

επαναλαµ�αν#µενης

αναπαραγωγής.

Εµ�ανί6εται τ� OFF

Σηµείωση: Εάν απενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSound 3000, ή επιλέ?ετε µία άλλη πηγή,

θα ακυρωθεί και η λειτ�υργία

επαναλαµ�αν#µενης αναπαραγωγής.

REPEAT
ON

REPEAT
OFF
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Επανάληψη εν�ς κ�µµατι�ύ CD

Μπ�ρείτε να επαναλάFετε ένα µ�ν� κ�µµάτι
εν�ς CD για µέ�ρι και 12 ώρες.

8ταν ακ�ύσετε τ�

κ�µµάτι π�υ θέλετε

να επαναλά�ετε,

πιέστε REPLAY.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η ON – και η

ένδει?η REPEAT

εµ�ανί6εται στην

επάνω �θ#νη

Πιέστε δύ� ��ρές

REPLAY για να

ακυρώσετε τη

λειτ�υργία.

Εµ�ανί6εται τ� OFF

Σηµείωση: Εάν απενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSound 3000, ή επιλέ?ετε µία άλλη 

πηγή, θα ακυρωθεί και η λειτ�υργία

επαναλαµ�αν#µενης αναπαραγωγής.

REPLAY
ON

REPLAY 
OFF

Επανάληψη εν�ς απ�σπάσµατ�ς CD

Μπ�ρεί να δ�θεί εντ�λή στ� CD player ώστε
να επαναλαµFάνει ;ανά και ;ανά ένα µ�ν�
συγκεκριµέν� απ�σπασµα τ�υ CD.

Πιέστε A>>>B 

στην αρ)ή τ�υ

απ�σπάσµατ�ς.

Η ένδει?η Α

εµ�ανί6εται στην

επάνω �θ#νη

Η αναπαραγωγή

συνε)ί6εται )ωρίς

διακ�πή

Είναι δυνατ# να

εκτελέσετε

ανα6ήτηση πρ�ς τα

εµπρ#ς µέ)ρι τ�

σηµεί� π�υ θέλετε

να τελειώνει τ�

απ#σπασµα

Πιέστε A>>>B για

δεύτερη ��ρά για να

ρυθµίσετε τ� τέλ�ς

τ�υ απ�σπάσµατ�ς.

Η ένδει?η A>>>B 

και REPEAT

εµ�ανί6�νται στην

επάνω �θ#νη

Πιέστε A>>>B για 

να ακυρώσετε τη

λειτ�υργία της

επαναλαµ�αν#µενης

αναπαραγωγής

απ�σπάσµατ�ς 

(A – B repeat)

Σηµείωση: Εάν απενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSound 3000, ή επιλέ?ετε µία άλλη 

πηγή, θα ακυρωθεί και η λειτ�υργία

επαναλαµ�αν#µενης αναπαραγωγής

απ�σπάσµατ�ς Α>>>Β.

A>>>B

tt

A>>>B

A>>>B

Πιέστε SCAN για

σάρωση τ�υ CD.

Η ένδει?η SCAN

εµ�ανί6εται στην

επάνω �θ#νη

Πιέστε κατά τη

διάρκεια της

σάρωσης για να

µετακινηθείτε µετα?ύ

των κ�µµατιών

Ή, πιέστε τα

αριθµητικά πλήκτρα

για να επιλέ?ετε ένα

κ�µµάτι π�υ θέλετε

να σαρωθεί

Πιέστε PLAY για 

να ακυρωθεί η

διαδικασία σάρωσης

και να αναπαρα)θ�ύν

καν�νικά τα υπ#λ�ιπα

κ�µµάτια

SCAN

�

�

0 – 9

PLAY

Σάρωση εν�ς CD

Αναπαράγ�νται µ�ν� τα πρώτα 15
δευτερ�λεπτα κάθε κ�µµατι�ύ. Zταν
σαρωθεί �λ�κληρ� τ� CD, τ� CD
αναπαράγεται καν�νικά.
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Η λειτ�υργία επε?εργασίας σας

δίνει τη δυνατ#τητα

πρ�γραµµατισµ�ύ σειρών

κ�µµατιών για τα µεµ�νωµένα

CD σας και µ#νιµης

απ�θήκευσής τ�υς. Η

επε?εργασία εν#ς CD σηµαίνει

#τι συµπεριλαµ�άνετε ή

ε?αιρείτε κάθε κ�µµάτι στ� CD

κατά τη σάρωσή τ�υ, #πως

περιγρά�εται στην πρ�ηγ�ύµενη

σελίδα. Έτσι, #π�τε ��ρτώνετε

ένα CD π�υ έ)ετε επε?εργαστεί,

αναπαράγ�νται µ#ν� τα

επιλεγµένα κ�µµάτια. Τα

επιλεγµένα κ�µµάτια

αναπαράγ�νται µε αριθµητική

σειρά. 8ταν αναπαράγετε ένα

επε?εργασµέν� CD,

αναπαράγ�νται µ#ν� τα

επιλεγµένα κ�µµάτια τ�υ CD και

στην �θ#νη εµ�ανί6εται η

ένδει?η CD ED. Ωστ#σ�,

µπ�ρείτε ακ#µη να επιλέ?ετε να

αναπαρα)θ�ύν #λα τα κ�µµάτια

τ�υ CD.

Αναπαραγωγή µ#ν� αγαπηµένων 
κ�µµατιών CD

Αναπαραγωγή ή διαγρα*ή µιας

σειράς κ�µµατιών

Α*�ύ έ�ετε επε;εργαστεί τ� CD και επιλέ;ει
τη δική σας σειρά κ�µµατιών, στη συνέ�εια,
κάθε *�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

Πρ�τ�ύ δηµι�υργήσετε τη δική σας σειρά
κ�µµατιών, πρέπει να ;εκινήσετε την αναπα-
ραγωγή τ�υ CD. Εάν δεν πραγµατ�π�ιήσετε µια
επιλ�γή για τ� αν θα συµπεριλη*θεί ή θα ε;αιρεθεί
τ� κ�µµάτι π�υ αναπαράγεται, τ� κ�µµάτι
συµπεριλαµFάνεται 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

επε?εργασµένης

σειράς κ�µµατιών.

Η ένδει?η CD ED

εµ�ανί6εται στην

επάνω �θ#νη

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

∆ιαγρα*ή µίας
σειράς...
Ενώ αναπαράγεται

ένα επε?εργασµέν�

CD, πιέστε EDIT για

διαγρα�ή της

σειράς. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η EDIT ?

Πιέστε DELETE για

διαγρα�ή �λ#κληρης

της σειράς

κ�µµατιών.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η DELETED

CD

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED

Ενώ αναπαράγεται 

τ� CD, πιέστε EDIT. Εµ�α-

νί6εται η ένδει?η EDIT ?

Πιέστε PLAY για να ?εκι-

νήσει η σάρωση τ�υ CD.

Εµ�ανί6εται τ� EDITING –

και τ� SCAN εµ�ανί6εται

στην πάνω �θ#νη

Πιέστε � για να

συµπεριλά�ετε έναν

αριθµ# κ�µµατι�ύ στη

σειρά

Πιέστε � για να

ε?αιρέσετε έναν αριθµ#

κ�µµατι�ύ απ# τη σειρά 

Η ένδει?η EDIT OK ?

εµ�ανί6εται στην �θ#νη

#ταν έ)ει συµπεριλη�θεί

ή ε?αιρεθεί τ� τελευταί�

κ�µµάτι

Πιέστε PLAY για

απ�θήκευση της σειράς.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

STORED, υπ�δεικνύ�ντας

#τι η σειρά σας έ)ει

απ�θηκευθεί

Ή, πιέστε STORE πρ�τ�ύ

σαρωθ�ύν #λα τα

κ�µµάτια. Στην �θ#νη

εµ�ανί6εται τ� EDIT OK ?

Πιέστε STORE για

απ�θήκευση της σειράς.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

STORED, υπ�δεικνύ�ντας

#τι η σειρά σας έ)ει

απ�θηκευθεί

EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

PLAY
STORED

STORE
EDIT OK ?

STORE
STORED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπ�ρείτε επίσης να

δηµι�υργήσετε µία σειρά κ�µµατιών 

για µέ)ρι και 200 δια��ρετικά CD. Εάν

?επεράσετε αυτ# τ� #ρι�, στην �θ#νη

εµ�ανί6εται η ένδει?η FULL και θα

)ρειαστεί να διαγράψετε µία σειρά

κ�µµατιών για να µπ�ρέσετε να

δηµι�υργήσετε µία άλλη.
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Για να ?ε)ωρί6ετε τα CD σας,

µπ�ρείτε να τ�υς δώσετε µια

�ν�µασία. Τ� #ν�µα αυτ#

εµ�ανί6εται στην �θ#νη µε τη

�#ρτωση τ�υ CD. Μπ�ρείτε να

απ�θηκεύσετε µέ)ρι 200 �ν#µατα

στ� BeoSound 3000. Κάθε #ν�µα

µπ�ρεί να απ�τελείται απ# 

8 )αρακτήρες τ� π�λύ,

συµπεριλαµ�αν#µενων των

αριθµών.

7ν�µασία των CD σας

�ν�µασία εν�ς CD

Τ� CD π�υ �ν�µά?ετε πρέπει να
αναπαράγεται στ� BeoSound 3000. Εάν τ�
CD έ�ει ήδη ένα �ν�µα, µπ�ρείτε να τ�
αλλά;ετε ή να τ� διαγράψετε ή µπ�ρείτε
απλά να εγκαταλείψετε τη λειτ�υργία
πιέ?�ντας CD.

Πιέστε NAME για

πρ#σ�αση στη

λειτ�υργία

�ν�µασίας.

Στην πρώτη θέση

)αρακτήρων

ανα��σ�ήνει ένα A

Πιέστε για να

µετακινηθείτε

µετα?ύ των

)αρακτήρων

Πιέστε για να

µετακινηθείτε στ�ν

επ#µεν� )αρακτήρα

Πιέστε STORE για να

�λ�κληρώσετε τη

διαδικασία

�ν�µασίας.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORE ?

Πιέστε και πάλι

STORE* για

απ�θήκευση τ�υ

�ν#µατ�ς.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

τ� #ν�µα έ)ει

απ�θηκευθεί

*Σηµείωση: Εάν πιέσετε DELETE αντί για

STORE, διαγρά�εται µ#ν� τ� #ν�µα τ�υ

σταθµ�ύ.

NAME
A _ _ _ _ _ _

�

�

tt

M _ _ _ _ _ _

STORE
STORE ?

STORE
STORED

Πρ�F�λή της λίστας �ν�µάτων CD

Στην �θ�νη έ�ετε τη δυνατ�τητα να
ανακαλέσετε σε µια λίστα �ν�µάτων CD.
Zταν εµ*ανί?εται η λίστα, µπ�ρείτε να
διαγρά*ετε τα �ν�µατα και ταυτ��ρ�να κάθε
απ�θηκευµένη σειρά κ�µµατιών.

Ενώ αναπαράγεται

�π�ι�δήπ�τε CD πιέστε

δυ� ��ρές NAME για

πρ#σ�αση στη λειτ�υ-

ργία µνήµης. Η ένδει?η

MEMORY εµ�ανί6εται

στιγµιαία στην �θ#νη,

στη συνέ)εια τ� #ν�µα

τ�υ τρέ)�ντ�ς CD

ανα��σ�ήνει.

Εάν δεν έ)ει #ν�µα,

εµ�ανί6εται � αριθµ#ς

τ�υ δίσκ�υ, π.).

DISC 1

Πιέστε για πρ���λή των

�ν�µάτων ή των

αριθµών έναν πρ�ς έναν

Πιέστε DELETE για

διαγρα�ή �ν#µατ�ς και

σειράς κ�µµατιών ενώ

εµ�ανί6εται τ�

κατάλληλ� #ν�µα.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

DELETE ?

Πιέστε και πάλι DELETE

για διαγρα�ή τ�υ

�ν#µατ�ς και της σειράς

κ�µµατιών. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η DELETED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι έ)ει

διαγρα�εί τ� #ν�µα και

η σειρά κ�µµατιών

Πιέστε CD για να �γείτε

απ# τη λειτ�υργία

µνήµης

Σηµείωση: Στην �θ#νη εµ�ανί6εται κατά π#σ� η

µνήµη τ�υ BeoSound 3000 είναι άδεια (EMPTY) ή

γεµάτη (FULL).

NAME
NAME

MEMORY
DISC 1

�

�

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED

CD
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Η καν�νική συντήρηση, #πως �

καθαρισµ#ς της BeoSound 3000,

είναι στις ευθύνες τ�υ )ρήστη.

Για να έ)ετε τα καλύτερα

απ�τελέσµατα, ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες.

Παρακαλ�ύµε �ε�αιωθείτε #τι

)ειρί6εστε τις γυάλινες π#ρτες

µε ιδιαίτερη πρ�σ�)ή. Εάν

ραγίσ�υν ή σπάσ�υν, ή υπ�στ�ύν

6ηµιά µε �π�ι�δήπ�τε άλλ�

τρ#π�, θα πρέπει να

αντικατασταθ�ύν άµεσα,

δια��ρετικά είναι πιθαν#ν να

πρ�κληθ�ύν σωµατικές �λά�ες.

Μπ�ρείτε να παραγγείλετε

ανταλλακτικές π#ρτες σε ένα

κατάστηµα της Bang & Olufsen.

Φρ�ντίδα τ�υ BeoSound 3000

Dειρισµ�ς των CD σαςΚαθαρισµ�ς τ�υ BeoSound 3000

Πριν καθαρίσετε τ� BeoSound 3000,
συνιστ�ύµε να τ� απ�συνδέετε απ� την
πρί?α για να απ�*ύγετε τ� άν�ιγµα και τ�
κλείσιµ� των π�ρτων. Zταν τ� BeoSound
3000 είναι απ�συνδεδεµέν� απ� τ� ρεύµα
µπ�ρείτε να αν�ίγετε και να κλείνετε τις
π�ρτες µε τ� �έρι. Dρειά?εται µ�ν� ελα*ριά,
απαλή ώθηση για να γίνει αυτ�.

Σκ�υπίστε τη σκ�νη απ� τ� BeoSound 3000,
�ρησιµ�π�ιώντας ένα στεγν�, µαλακ� πανί.

�ι γυάλινες π�ρτες µπ�ρ�ύν να α*αιρεθ�ύν
για να καθαριστ�ύν εσωτερικά εάν
�ρειά?εται. Για την α*αίρεση των π�ρτων,
απλά πιάστε τις γέρα, µία κάθε *�ρά, ενώ
είναι αν�ικτές και απαλά αλλά σταθερά
απαγκιστρώστε τις απ� τα τέσσερα σηµεία
στερέωσης, τραFώντας πρ�ς τα έ;ω.
Για τ�ν καθαρισµ� των γυάλινων π�ρτων,
συνιστ�ύµε να �ρησιµ�π�ιείτε ένα ήπι�
καθαριστικ� τ?αµιών.

Τ�π�θετήστε ;ανά τις π�ρτες �πως
περιγρά*εται παραπάνω σε αυτ�ν τ�ν
�δηγ�. Α*ήστε τις π�ρτες µισάν�ι�τες πριν
συνδέσετε και πάλι τ� BeoSound 3000 στ�
ρεύµα.

Σηµείωση: Dειρί?εστε τ�υς δίσκ�υς CD µε
πρ�σ��ή. Αν κρατάτε πάντ�τε τ� δίσκ� CD
απ� τις άκρες τ�υ και τ�ν τ�π�θετείτε στη
θήκη τ�υ �ταν τ�ν Fγά?ετε απ� τ�
BeoSound 3000, δε θα �ρειαστεί καθαρισµ�.

Αν τ� CD λερωθεί απ� δακτυλικά
απ�τυπώµατα, σκ�νη ή Fρωµιά, µπ�ρείτε να
τ� καθαρίσετε µε ένα µαλακ�, στεγν�, πανί
�ωρίς �ν�ύδια. Απ�*εύγετε την υπερF�λική
θερµ�τητα και υγρασία, και µη γρά*ετε π�τέ
πάνω στα CD.

∆εν πρέπει να )ρησιµ�π�ι�ύνται π�τέ

διαλυτικά ή ισ)υρά καθαριστικά στα CD και

πάντ�τε τα CD πρέπει να σκ�υπί6�νται

ακτινικά απ# τ� κέντρ� πρ�ς την

περι�έρεια.

The program list for TV is now called up. It

provides you with an overview of all your

available 

TV programs.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη )ρησιµ�π�ιείτε �ιν#πνευµα

ή άλλα διαλυτικά για να καθαρίσετε κάπ�ι�

τµήµα τ�υ BeoSound 3000. ∆ε συνιστάται 

η )ρήση ειδικών CD καθαρισµ�ύ στ�

BeoSound 3000.
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Μ�λ�ν#τι έ)ει σ)εδιαστεί για

)ειρισµ# απ# κ�ντά, τ�

BeoSound 3000 έ)ει επίσης τη

δυνατ#τητα τηλε)ειρισµ�ύ. Τ�

τηλε)ειριστήρι� Beo4 )ειρί6εται

#λες τις κύριες λειτ�υργίες τ�υ

BeoSound 3000.

Με τ� Beo4, µπ�ρείτε να κάνετε

ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση,

να επιλέ?ετε ραδι��ωνικ�ύς

σταθµ�ύς ή κ�µµάτια CD.

Είναι επίσης δυνατ# να

ενεργ�π�ιήσετε τις ειδικές

λειτ�υργίες τυ)αίας και

επαναλαµ�αν#µενης

αναπαραγωγής στ� CD player,

#πως και να ρυθµίσετε τ�ν ή)�.

Εάν τ� BeoSound 3000

)ρησιµ�π�ιείται ταυτ#)ρ�να 

µε άλλα πρ�ϊ#ντα της Bang &

Olufsen, ανατρέ?τε στις �δηγίες

)ρήσης π�υ συν�δεύ�υν αυτά τα

πρ�ϊ#ντα για περαιτέρω

επε?ήγηση.

Xρήση τ�υ τηλε)ειριστηρί�υ Beo4

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµ�ανιστ�ύν τα

αντίστ�ι)α πρ#σθετα πλήκτρα στ� Beo4,

πρέπει να τα πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4:

Πρ�σθέστε τα RANDOM και REPEAT στ�

Beo4 για )ρήση των λειτ�υργιών τυ)αίας

και επαναλαµ�αν#µενης αναπαραγωγής.

Πρ�σθέστε τ� A.AUX για να υπάρ)ει

δυνατ#τητα ενεργ�π�ίησης �π�ιασδήπ�τε

άλλης πηγής είναι συνδεδεµένη στην

υπ�δ�)ή AUX τ�υ BeoSound 3000.

Ανατρέ?τε στις �δηγίες )ρήσης τ�υ Beo4

για πληρ���ρίες σ)ετικά µε την πρ�σθήκη

πλήκτρων στ� Beo4.

BANG & OLUFSEN

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

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ ραδι��ών�υ

Πιέστε για να ενεργ�π�ιήσετε τ� CD player

Μετακινείται ανάµεσα στα ραδι��ωνικά

πρ�γράµµατα ή τα κ�µµάτια εν#ς CD.

Πιέστε �, ενώ εµ�ανί6εται η ένδει?η

RANDOM ή REPEAT στην �θ#νη, για να

ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία, ή � για να

την απενεργ�π�ιήσετε

iρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα 

για να εισάγετε τ�ν ακρι�ή αριθµ#

ραδι��ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς ή αριθµ#

κ�µµατι�ύ CD

Ανα6ήτηση σε δίσκ� CD

Πιέστε #π�τε θέλετε να διακ#ψετε

πρ�σωρινά την αναπαραγωγή

Πιέστε για συνέ)εια της αναπαραγωγής – Τ�

πλήκτρ� GO ισ�δυναµεί µε τ� πλήκτρ� PLAY

τ�υ ταµπλ# )ειρισµ�ύ τ�υ BeoSound 3000

Πιέστε για εµ�άνιση πρ#σθετων πλήκτρων ή

λειτ�υργιών*, π.). RANDOM ή REPEAT*

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της πηγής ή

λειτ�υργίας στην �θ#νη τ�υ Beo4

Για αύ?ηση ή µείωση της έντασης, πιέστε στ�

κέντρ� για διακ�πή τ�υ ή)�υ, πιέστε και πάλι

για επανα��ρά τ�υ ή)�υ

Θέτει τ� BeoSound 3000 σε αναµ�νή

RADIO

CD

�

�

0 – 9

ss tt

STOP

GO

LIST
RANDOM

REPEAT

GO

∧

∨

•



24

Για να )ρησιµ�π�ιήσετε τ�

BeoSound 3000 µα6ί µε µια

συσκευή �ίντε� της Bang &

Olufsen, πρέπει να τα συνδέσετε

µε ένα ειδικ# καλώδι� Master

Link και να δηµι�υργήσετε µια

�λ�κληρωµένη διάτα?η AV.

Εάν επιλέ?ετε τη σύνδεση των

πρ�ϊ#ντων σας Bang & Olufsen,

µπ�ρείτε να κατανείµετε τ�ν ή)�

των πηγών σας σε #λ� τ� σπίτι

σας.

Επειδή είναι διαθέσιµες π�λλές

δια��ρετικές διατά?εις,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα

της Bang & Olufsen για

περισσ#τερες πληρ���ρίες.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµ�ανιστεί η ένδει?η AV

στ� Beo4, πρέπει να τ� πρ�σθέσετε στη

λίστα λειτ�υργιών. Ανατρέ?τε στις �δηγίες

)ρήσης τ�υ Beo4 για πληρ���ρίες σ)ετικά

µε την πρ�σθήκη λειτ�υργιών στ� Beo4.

iρήση τ�υ BeoSound 3000 µε µια 
συσκευή �ίντε�

Πλήρως �λ�κληρωµένη διάτα;η AV

Zταν τ� BeoSound 3000 �ρησιµ�π�ιείται σε
πλήρως �λ�κληρωµένη διάτα;η AV, τα η�εία
συνδέ�νται µε τη συσκευή Fίντε�, η �π�ία
αναλαµFάνει �ρισµένες απ� τις λειτ�υργίες
π�υ ανα*έρ�νται στις παρ�ύσες �δηγίες.
Επιπλέ�ν, �λες �ι λειτ�υργίες τηλε�ειρισµ�ύ
(ή��υ και εικ�νας) πρέπει να απευθύν�νται
στη συσκευή Fίντε�. Για περισσ�τερες
πληρ�*�ρίες παρακαλ�ύµε ανατρέ;τε στ�ν
�δηγ� της συσκευής Fίντε�.

Dρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4
Αναπαραγωγή µιας πηγής απ� τ	 

σύστηµα AV… 

• Πιέστε ένα πλήκτρ� πηγής στ� Beo4,

π.). CD, RADIO, TV, κλπ.

Ραδι	�ωνικές/τηλε	πτικές εκπ	µπές

Simulcast – για παρακ�λ�ύθηση εν#ς

τηλε�πτικ�ύ πρ�γράµµατ�ς ενώ ακ�ύτε τ�ν

ή)� εν#ς ραδι��ωνικ�ύ σταθµ�ύ…

• Πιέστε TV για ενεργ�π�ίηση της

τηλε#ρασης

• Πιέστε επανειληµµένα LIST µέ)ρι να

εµ�ανιστεί η ένδει?η AV* στην �θ#νη 

τ�υ Beo4

• Πιέστε RADIO για ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ και έναρ?η εκπ�µπής

simulcast

�λ�κληρωµένη διάτα;η AV

Σε µια �λ�κληρωµένη διάτα;η AV, ένα ?εύγ�ς
ενεργών η�είων συνδέεται µε τ� BeoSound
3000. Μπ�ρείτε να ακ�ύτε �π�ια πηγή
θέλετε απ� τα η�εία εν�ς απ� τα δύ�
συστήµατα. Η τ�π�θέτηση τ�υ BeoSound
3000 και της συσκευής Fίντε� στ� ίδι�
δωµάτι� δεν είναι απαραίτητη.

Dρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4
Αναπαραγωγή τηλε	πτικ	ύ ή�	υ, ή�	υ απ�

συσκευή �ίντε	 ή δ	ρυ�	ρικ� δέκτη απ� τα

η�εία τ	υ BeoSound… 

• Πιέστε LIST µέ)ρι να εµ�ανιστεί η 

ένδει?η AV* στην �θ#νη τ�υ Beo4

• Πιέστε TV για ακρ#αση τηλε�πτικ�ύ ή)�υ,

V TAPE για ακρ#αση τ�υ ή)�υ απ# τ�

�ίντε� ή SAT για ακρ#αση ή)�υ εν#ς

πρ�γράµµατ�ς δ�ρυ��ρικής

τηλε#ρασης/ραδι��ών�υ

Αναπαραγωγή ραδι	�ών	υ ή CD στα η�εία

της τηλε�ρασης…

• Πιέστε LIST µέ)ρι να εµ�ανιστεί η 

ένδει?η AV* στην �θ#νη τ�υ Beo4

• Πιέστε RADIO για ακρ#αση ραδι��ωνικ�ύ

ή)�υ, ή CD για ακρ#αση εν#ς CD
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Μπ�ρείτε να επιλέ?ετε την

ενεργ�π�ίηση ή µη τ�υ

συστήµατ�ς κωδικ�ύ PIN. Ωστ#σ�,

εάν επιλέ?ετε την ενεργ�π�ίηση

τ�υ συστήµατ�ς, τ� BeoSound

3000 πρ�στατεύεται έναντι

κλ�πής, απ# έναν τετραψή�ι�

κωδικ# PIN.

Η )ρήση εν#ς κωδικ�ύ PIN σηµαίνει

#τι εάν τ� BeoSound 3000

απ�συνδεθεί απ# τ� ρεύµα για

περισσ#τερ� απ# περίπ�υ 

30 λεπτά, θα ανα��σ�ήσει η

ενδεικτική λυ)νία υπ�δεικνύ�ντας

#τι τ� σύστηµα τ�υ κωδικ�ύ PIN

είναι ενεργ�π�ιηµέν�.

Τ	 BeoSound 3000 µπ	ρεί 

να λειτ	υργήσει .ανά µ�ν	

ενεργ	π	ιώντας τ	 και εισάγ	ντας

τ	ν πρ	σωπικ� σας κωδικ� PIN απ�

τ	 ταµπλ� �ειρισµ	ύ απ� κ	ντά.

Εάν δεν εισα)θεί � κωδικ#ς PIN,

τ� BeoSound 3000 τίθεται

αυτ#µατα σε αναµ�νή µετά απ# 3

λεπτά.

Εάν εισάγετε λάθ�ς κωδικ# PIN,

έ)ετε πέντε πρ�σπάθειες να

πληκτρ�λ�γήσετε σωστά τ�ν

κωδικ#, µετά απ# τις �π�ίες τ�

σύστηµα απενεργ�π�ιείται και δεν

µπ�ρεί να ενεργ�π�ιηθεί για 3

ώρες.

Σε περίπτωση π�υ ?ε)άσετε τ�ν

κωδικ# σας PIN, επικ�ινωνήστε 

µε τ� κατάστηµα αγ�ράς, τ� �π�ί�

µπ�ρεί να σας ��ηθήσει 

να πάρετε ένα Γενικ# κωδικ# 

απ# την Bang & Olufsen. Για να

ενεργ�π�ιήσετε και πάλι τ�

BeoSound 3000, πρέπει να έ)ετε

τ� Γενικ# κωδικ#.

Ρύθµιση και εισαγωγή εν#ς κωδικ�ύ PIN

Εισαγωγή τ�υ κωδικ�ύ PIN

Εάν είναι ενεργ� τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN
και τ� BeoSound 3000 απ�συνδεθεί απ� την
πρί?α, �ταν τ� σύστηµα ενεργ�π�ιηθεί και
πάλι, σας ?ητείται να εισάγετε τ�ν
τετραψή*ι� κωδικ� PIN.

Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς

κωδικ�ύ PIN

Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN ενεργ�π�ιείται
εύκ�λα, ενώ εσείς επιλέγετε τ�ν τετραψή*ι�
κωδικ�.

Εµ�ανί6εται η

πρ�τρ�πή PIN _ _ _ _ 

Πληκτρ�λ�γήστε 

τ�ν πρ�σωπικ# 

σας κωδικ# PIN.

7 κωδικ#ς PIN 

δεν εµ�ανί6εται

Μετά την

πληκτρ�λ#γηση 

εν#ς τετραψή�ι�υ

κωδικ�ύ, η ένδει?η

επιστρέ�ει στη

σ)ετική πηγή 

π.). RADIO 1

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN * _ _ _

PIN ****

RADIO 1

Πιέστε δύ� ��ρές

ενώ η συσκευή είναι

σε αναµ�νή

Πιέστε STOP για να

εισάγετε έναν

τετραψή�ι� κωδικ#

PIN της επιλ�γής

σας. Η ένδει?η 

NEW PIN εµ�ανί6εται

για λίγ�, και µετά

εµ�ανί6εται η

ένδει?η PIN _ _ _ _ 

Εισάγετε έναν

τετραψή�ι� κωδικ#

PIN της επιλ�γής

σας. 7 κωδικ#ς PIN

δεν εµ�ανί6εται

Πιέστε PLAY για να

απ�θηκεύσετε τ�ν

κωδικ# PIN. Η

ένδει?η CONFIRM

εµ�ανί6εται για λίγ�

και µετά εµ�ανί6εται

η ένδει?η PIN _ _ _ _

Εισάγετε ?ανά τ�ν

κωδικ# σας. 7

κωδικ#ς PIN δεν

εµ�ανί6εται

Πιέστε PLAY για την

απ�θήκευση.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

κωδικ#ς PIN έ)ει

απ�θηκευθεί

ss

ss

STOP
NEW PIN

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN * _ _ _

PIN ****

PLAY
CONFIRM

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

PLAY
STORED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν εισα)θεί λάθ�ς κωδικ#ς για

δεύτερη ��ρά, στην �θ#νη εµ�ανί6εται η

ένδει?η ERROR και πρέπει να εισάγετε και

πάλι τ�ν κωδικ#.
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Απενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς

κωδικ�ύ PIN

Zπ�τε θέλετε, µπ�ρείτε να απενεργ�π�ιήσετε
τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN. Τ� µ�ν� π�υ
�ρειά?εται, είναι να εισάγετε πρώτα τ�ν
κωδικ� PIN και µετά να απενεργ�π�ιήσετε 
τ� σύστηµα.

Σε περίπτωση π�υ ;ε�άσετε τ�ν

κωδικ� σας PIN

Εάν ;ε�άσετε τ�ν κωδικ� PIN, πρέπει να
επικ�ινωνήσετε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς,
τ� �π�ί� µε τη σειρά τ�υ θα ?ητήσει έναν
πενταψή*ι� Γενικ� κωδικ� απ� την Bang &
Olufsen. Α*�ύ πληκτρ�λ�γήσετε τ�ν κωδικ�,
τ� BeoSound 3000 µπ�ρεί να λειτ�υργήσει
και πάλι και τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN
απενεργ�π�ιείται.

Πιέστε δύ� ��ρές

ενώ η συσκευή είναι

σε αναµ�νή

Πιέστε STOP για 

να εισάγετε τ�ν

τετραψή�ι� κωδικ#

PIN. Εµ�ανί6εται η

ένδει?η PIN _ _ _ _

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν

πρ�σωπικ# σας

κωδικ# PIN. 7

κωδικ#ς PIN δεν

εµ�ανί6εται.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η NEW PIN ?

Πιέστε για να

αλλά?ετε την

ένδει?η.

Εµ�ανί6εται η

ένδει?η PIN OFF

Πιέστε PLAY για να

απενεργ�π�ιήσετε

τ� σύστηµα κωδικ�ύ

PIN. Εµ�ανί6εται η

ένδει?η DELETED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

κωδικ#ς συστήµατ�ς

PIN έ)ει

απενεργ�π�ιηθεί

ss

ss

STOP
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****
NEW PIN ?

�

�

PIN OFF

PLAY
DELETED

Αλλαγή τ�υ κωδικ�ύ PIN

Zπ�τε θέλετε, µπ�ρείτε να αλλά;ετε τ�ν
κωδικ� PIN. Ωστ�σ�, για λ�γ�υς ασ*αλείας,
σε µια περί�δ� 3 ωρών, είναι δυνατ�ν να
αλλά;ετε τ�ν κωδικ� PIN µ�ν� πέντε *�ρές.

Πιέστε δύ� ��ρές ενώ η

συσκευή είναι σε

αναµ�νή

Πιέστε STOP για να

εισάγετε τ�ν

τετραψή�ι� κωδικ# PIN.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

PIN _ _ _ _

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν

πρ�σωπικ# σας κωδικ#

PIN. 7 κωδικ#ς PIN δεν

εµ�ανί6εται. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η NEW PIN ?

Πιέστε PLAY για την

εισαγωγή εν#ς νέ�υ

κωδικ�ύ PIN.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

PIN _ _ _ _

Πληκτρ�λ�γήστε τ� νέ�

κωδικ# PIN. 7 κωδικ#ς

PIN δεν εµ�ανί6εται

Πιέστε PLAY για την

απ�θήκευση. Η ένδει?η

CONFIRM εµ�ανί6εται

για λίγ� και µετά

εµ�ανί6εται η ένδει?η

PIN _ _ _ _

Εισάγετε ?ανά τ�ν

κωδικ# σας. 7 κωδικ#ς

PIN δεν εµ�ανί6εται

Πιέστε PLAY για την

απ�θήκευση.

Εµ�ανί6εται η ένδει?η

STORED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

αλλαγµέν�ς κωδικ#ς PIN

έ)ει απ�θηκευθεί

ss

ss

STOP
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****
NEW PIN ?

PLAY
PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

PLAY
CONFIRM

PIN _ _ _ _

0 – 9
PIN ****

PLAY
STORED

Εµ�ανί6εται η

πρ�τρ�πή PIN _ _ _ _

Κρατήστε πιεσµέν�

για 3 δευτερ#λεπτα

για πρ�ετ�ιµασία για

την εισαγωγή τ�υ

γενικ�ύ κωδικ�ύ

Εισάγετε τ�ν

πενταψή�ι� Γενικ#

κωδικ#. Εµ�ανί6εται

η ένδει?η DELETED,

υπ�δεικνύ�ντας #τι

� κωδικ#ς

συστήµατ�ς PIN έ)ει

απενεργ�π�ιηθεί και

#τι η συσκευή είναι

έτ�ιµη πρ�ς )ρήση

PIN _ _ _ _

ss

0 – 9
DELETED
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Για τη δική σας πληρ�*�ρηση…

�ι ανάγκες σας ως �ρήστη, ε;ετά?�νται
πρ�σεκτικά κατά τη διαδικασία σ�εδιασµ�ύ
και ανάπτυ;ης εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς Bang &
Olufsen και καταFάλ�υµε ιδιαίτερη
πρ�σπάθεια να κάν�υµε τα πρ�ϊ�ντα µας
εύκ�λα και άνετα στη �ρήση.

Επ�µένως, ελπί?�υµε να διαθέσετε τ� �ρ�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 F�ηθήσει στις πρ�σπάθειες
τελει�π�ίησης των πρ�ϊ�ντων µας.

Σας ευ�αριστ�ύµε! 

Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s
Consumer Service 
dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer

ή στείλτε �α2: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11 (fax.)

ή e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκε�θείτε την ιστσελίδα µας 

στη διεύθυνση…

www.bang-olufsen.com

3505776   0501          Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer



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 µαύρη και κίτρινη ετικέτα επάνω στ� 

CD player, πρ�ειδ�π�ιεί #τι η συσκευή

περιλαµ�άνει ένα σύστηµα laser π�υ

κατατάσσεται στην κλάση 1 των πρ�ϊ#ντων

laser. Σε περίπτωση π�υ πρ�κύψ�υν

πρ��λήµατα µε τ� CD player, επικ�ινωνήστε

µε τ� κατάστηµα της Bang & Olufsen.

Η συσκευή πρέπει να αν�ίγεται µ#ν� απ#

ε?�υσι�δ�τηµέν� πρ�σωπικ# σέρ�ις.

ΠΡ7Σ7iΗ: Η )ρήση )ειρισµών, ρυθµίσεων ή

διαδικασιών δια��ρετικών απ# αυτών π�υ

καθ�ρί6�νται εδώ, µπ�ρεί να έ)ει ως

απ�τέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη

ακτιν���λία.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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