BeoSound 3200

Οδηγς

Περιεχµενα

Γνωριµία µε το µουσικ σας σύστηµα Bang & Olufsen, 4
Γνωρίστε το µουσικ σας σύστηµα, δείτε πως είναι οργανωµένα τα
πλήκτρα στο ταµπλ χειρισµού, κατανοήστε και αλλάξετε τις
πληροφορίες στην οθνη.

Καθηµερινή χρήση, 9
Μάθετε τον τρπο χρήσης του µουσικού σας συστήµατος, πώς να
αναπαράγετε µουσική απ τη µνήµη CD, χρησιµοποιήστε το CD player και
το ραδιφωνο και µάθετε πώς να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο Beo4.

Προηγµένη λειτουργία, 15
Μάθετε περισστερα για τις προηγµένες λειτουργίες, πώς να
αναπαράγετε µνο τα αγαπηµένα σας κοµµάτια απ CD, χρησιµοποιήστε
την τυχαία και την επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή, αντιγράψτε και
αποθηκεύστε ένα CD στη µνήµη CD, ονοµάστε τις οµάδες µνήµης CD, τα
CD σας και τους ραδιοφωνικούς σταθµούς.
Επιπλέον, µάθετε πώς να επεξεργάζεστε τη µνήµη CD, να αντιγράφετε,
να µετακινείτε και να διαγράφετε και πώς να ρυθµίσετε το µουσικ
σύστηµα να εκκινεί ή να διακπτει σε συγκεκριµένη ώρα, πως επίσης
πώς να χειρίζεστε το σύστηµα Ήχου/Εικνας.

Τοποθέτηση, συνδέσεις και συντήρηση, 27
Μάθετε πώς να τοποθετείτε, να συνδέετε και να συναρµολογείτε το
µουσικ σας σύστηµα. Πώς να συνδέσετε το µουσικ σας σύστηµα στο
σύστηµα εικνας, πώς να καθαρίσετε το µουσικ σας σύστηµα και τα CD
σας και πώς να αλλάξετε τις µπαταρίες του Beo4. Συµπεριλαµβάνονται
οδηγίες σχετικά µε τη µνήµη CD.

Συντονισµς και προσωπικές ρυθµίσεις, 33
Μάθετε να συντονίζετε ραδιοφωνικούς σταθµούς, να ρυθµίζετε τον ήχο
και το ρολι, να ενεργοποιείτε το σύστηµα κωδικού PIN και να εισάγετε
έναν κωδικ PIN, να διαµορφώνετε το Beo4 για λειτουργία µε τις
συσκευές σας και να προσθέτετε επιπλέον 'πλήκτρα' στο Beo4.

Ευρετήριο, 42
Μάθετε για τα συγκεκριµένα θέµατα, για τα οποία θέλετε να ξέρετε
περισστερα.
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Γνωριµία µε το µουσικ σας σύστηµά
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Απλώστε το χέρι σας για να
ακουµπήσετε τις γυάλινες
πρτες και το BeoSound ανοίγει
αυτµατα, αποκαλύπτοντας το
µουσικ σύστηµα πίσω απ τις
πρτες.
Χρησιµοποιήστε το µουσικ σας
σύστηµα για να ακούσετε
ραδιφωνο, να αναπαράγετε ένα
CD και να αναπαράγετε απ τη
µνήµη CD.
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Υποδοχή ακουστικών. Bταν συνδέσετε τα ακουστικά, τα
ηχεία τα οποία είναι συνδεδεµένα στο µουσικ σας
σύστηµα παύουν να ακούγονται.
Πιέστε το πλήκτρο LOAD για να ανυψωθεί ο
βραχίονας ο οποίος συγκρατεί το CD στη
θέση του.

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

Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε ένα CD ή να
τοποθετήσετε ένα που θέλετε να
αναπαράγετε. Τοποθετείτε πάντοτε το CD µε
την ετικέτα προς τα εσάς.
Πιέστε ξανά το LOAD για να κατέβει ο
βραχίονας. Εάν πιέσετε το πλήκτρο CD, ο
βραχίονας κατεβαίνει αυτµατα και ξεκινά η
αναπαραγωγή.
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Η µνήµη CD σας παρέχει τη
δυναττητα να αποθηκεύετε το
περιεχµενο των CD σας µέσα
στο µουσικ σύστηµα. Έχει
τέσσερις διαθέσιµες οµάδες και
κάθε οµάδα µπορεί να χωρέσει
µέχρι 99 CD. Ξεχάστε την
αναζήτηση και τοποθέτηση των
CD ένα–ένα, έχετε τώρα
στιγµιαία πρσβαση στη συλλογή
των CD σας, η οποία είναι πλέον
αποθηκευµένη ολκληρη στην
ίδια συσκευή.
Bταν αντιγραφούν τα CD σας
στη µνήµη µπορείτε να τα
αποθηκεύσετε χωρίς να
φαίνονται.

Για να βοηθηθείτε στην οργάνωση των
οµάδων µνήµης CD, χρησιµοποιήστε το
φυλλάδιο που εσωκλείεται σε αυτν τον
οδηγ. Κάθε οµάδα αντιπροσωπεύεται
απ το χρώµα του πλήκτρου που την
ενεργοποιεί και υπάρχει χώρος για να
εισάγετε τα ονµατα των οµάδων, των
CD, καθώς και των κοµµατιών.
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Κάθε ένα απ τα τέσσερα χρωµατιστά πλήκτρα αντιπροσωπεύει µια οµάδα µνήµης CD.

Οµάδες µνήµης
Bταν αντιγράφετε τα CD σας, πρέπει να
αποθηκεύετε τα περιεχµενα σε µια ή
περισστερες απ τις τέσσερις οµάδες που
έχουν ήδη δηµιουργηθεί µέσα στη µνήµη CD.
Οι τέσσερις οµάδες σχετίζονται µε τα
τέσσερα χρωµατιστά πλήκτρα στο ταµπλ
χειρισµού, πράσινο, κίτρινο, κκκινο και
µπλε, τα οποία είναι και τα ονµατα τα οποία
θα εµφανίζονται στην οθνη, εκτς εάν
ονοµάσετε τις οµάδες πως περιγράφεται
στη σελίδα 20.

Ονοµασία και οργάνωση
Μπορείτε να δώσετε σε κάθε µια απ τις
τέσσερις οµάδες ένα νέο νοµα και να
δηµιουργήσετε τη δική σας δοµή. Μπορείτε
να επιλέξετε να αποθηκεύσετε λα σας τα
CD σε µια οµάδα ή να τα αποθηκεύσετε σε
διαφορετικές οµάδες οργανωµένες, για
παράδειγµα σύµφωνα µε το είδος και να
ονοµάσετε αναλγως τις οµάδες: POP,
BLUES, κλπ. Ένας άλλος τρπος οργάνωσης
των CD είναι σύµφωνα µε τους
διαφορετικούς χρήστες του µουσικού
συστήµατος, πως: MY MUSIC, MUM ή
PETER. Bλα εξαρτώνται απ εσάς.

Ταµπλ χειρισµού απ κοντά και οθνες
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Bλα τα πλήκτρα του ταµπλ
χειρισµού είναι οµαδοποιηµένα
σύµφωνα µε τη λειτουργία τους,
ώστε να διευκολύνεται ο
χειρισµς του συστήµατος.

Οθνες
Οι οθνες σας πληροφορούν για το τι
κάνει το σύστηµα. Οι ενδείξεις στην
επάνω οθνη σχετίζονται µε τις
λειτουργίες του CD player, π.χ. αριθµς
κοµµατιού.

Οι οθνες του µουσικού
συστήµατος σας δίνουν
διάφορες πληροφορίες. Εσείς
επιλέγετε ποιος τύπος
πληροφορίας εµφανίζεται.

TRACK

Η κάτω οθνη εµφανίζει, για παράδειγµα, το
νοµα του αναπαραγµενου ραδιοφωνικού
σταθµού ή οµάδας µνήµης CD. Επίσης σας
καθοδηγεί στις διαδικασίες ρύθµισης και
προγραµµατισµού.
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Πλήκτρα πηγών και λειτουργίες µνήµης
CD
Αυτή η οµάδα πλήκτρων παρέχει
πρσβαση στις πηγές καθώς και στις
λειτουργίες ρύθµισης, αναπαραγωγής και
χρονοδιακπτη (Timer).

GO

DISPLAY

Αριθµητικά πλήκτρα
Τα αριθµητικά πλήκτρα σας
επιτρέπουν να επιλέξετε άλλους
αριθµούς σταθµών, να επιλέξετε
κοµµάτια σε ένα CD ή να
επιλέξετε CD και κοµµάτια απ
τη µνήµη CD.
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Aλλαγή των πληροφοριών στην οθνη
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των
διαφορετικών τύπων πληροφοριών πιέζοντας
επανειληµµένα το πλήκτρο DISPLAY ταν
είναι ενεργοποιηµένο το ραδιφωνο, το
CD player ή η µνήµη CD.

TRACK

Ακούγεται ο ραδιοφωνικς σταθµς µε το
νοµα 'CLASSIC'.

Ο αναπαραγµενος ραδιοφωνικς σταθµς
µεταδίδει στη συχντητα 94,6 των FM.
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Γίνεται σάρωση του CD που σηµαίνει τι
αναπαράγονται τα πρώτα 15 δευτερλεπτα
του κάθε κοµµατιού. Ο αριθµς του
τρέχοντος κοµµατιού είναι 5.

CD ED
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Κύριες λειτουργίες
Τα πλήκτρα στη δεξιά πλευρά του
ταµπλ παρέχουν πρσβαση σε λες τις
κύριες λειτουργίες: ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του συστήµατος,
ρύθµιση της έντασης του ήχου, σίγαση
του ήχου και λειτουργία του
ραδιοφώνου, CD player και µνήµης CD.
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Γίνεται επεξεργασία του CD, που σηµαίνει
τι κάποια κοµµάτια δε θα αναπαραχθούν,
επίσης τα κοµµάτια θα επαναληφθούν. Το
τρέχον κοµµάτι αναπαράγεται για 2 λεπτά
και 25 δευτερλεπτα
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Τα δέκα κοµµάτια του CD µε το νοµα
'MOZART' θα αναπαραχθούν µε τυχαία σειρά.

Αναπαράγεται το κοµµάτι 15 του CD αριθµς
12 στην πράσινη οµάδα µνήµης CD.

Τρεις διαφορετικές ρυθµίσεις οθνης είναι
διαθέσιµες για το ραδιφωνο:
1 8νοµα σταθµού
2 Αριθµς σταθµού
3 Ραδιοφωνική συχντητα

∆ύο ρυθµίσεις οθνης είναι διαθέσιµες για
τη µνήµη CD:
1 8νοµα της οµάδας, στη συνέχεια
εµφανίζεται το νοµα του CD
2 Οµάδα, αριθµς CD και κοµµατιού

Τρεις διαφορετικές ρυθµίσεις οθνης είναι
διαθέσιµες για το CD player:
1 8νοµα του CD
2 Αριθµς κοµµατιού
3 Χρνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
κοµµατιού που έχει παρέλθει
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Καθηµερινή χρήση

Το κεφάλαιο αυτ σας δίνει
πληροφορίες για τις βασικές
λειτουργίες του µουσικού σας
συστήµατος. Πως να
αναπαράγετε µουσική απ τη
µνήµη CD ή απ CD, πως να
χρησιµοποιήστε το ραδιφωνο
και τέλος πως να χειρίζεστε το
τηλεχειριστήριο Beo4, εφσον
υπάρχει.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις
πιο προηγµένες λειτουργίες,
πως την αντιγραφή ενς CD
στη µνήµη CD, ανατρέξετε στο
επµενο κεφάλαιο Προηγµένη
λειτουργία στη σελίδα 15.
Εάν εµφανιστεί το PIN στην οθνη την
πρώτη φορά που ενεργοποιείτε µία
λειτουργία και δεν έχετε λάβει έναν κωδικ
PIN απ το κατάστηµα πώλησης της Bang &
Olufsεn, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα για
να λάβετε έναν κωδικ PIN. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τη
λειτουργία του κωδικού PIN, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ρύθµιση και εισαγωγή ενς
κωδικού PIN στη σελίδα 38.

Αναπαραγωγή απ τη µνήµη CD, 10
• Αναπαραγωγή µνήµης CD
• Αναπαραγωγή συγκεκριµένης οµάδας, CD ή κοµµατιού

Χρήση του CD player, 11
• Αναπαραγωγή CD

Χρήση του ραδιοφώνου, 12
• Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 13
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Αναπαραγωγή απ τη µνήµη CD
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Αφού έχετε αντιγράψει τα CD
σας στη µνήµη CD, παραµένουν
αποθηκευµένα µέχρι να τα
διαγράψετε. Μπορείτε τώρα
εύκολα να αναπαράγετε λα τα
µουσικά σας CD.
8ταν ενεργοποιείτε τη µνήµη CD, αρχίζει
να αναπαράγεται η οµάδα και το CD που
είχατε αναπαραγάγει την τελευταία φορά.
Μπορείτε να επιλέξετε άλλα CD ή
κοµµάτια µέσα στην οµάδα, να επιλέξετε
άλλη οµάδα ή ίσως ένα συγκεκριµένο CD
σε κάποια άλλη οµάδα. Για να
ενεργοποιήσετε µια οµάδα, πιέστε το
αντίστοιχο πλήκτρο στο ταµπλ χειρισµού
απ κοντά. Οι οµάδες ξεχωρίζουν µε τα
χρώµατά τους: πράσινο, κίτρινο, κκκινο
και µπλε αρχικά, αλλά µπορείτε να
επιλέξετε να δώσετε ονµατα στις
οµάδες. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 για
περισστερες πληροφορίες.
Η αναπαραγωγή απ τη µνήµη CD
συνεχίζεται για 12 ώρες, εκτς και εάν
επιλέξετε διαφορετικά

Αναπαραγωγή µνήµης CD

Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Αναπαραγωγή συγκεκριµένης
οµάδας, CD ή κοµµατιού
Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Πιέστε για αναπαραγωγή των
αποθηκευµένων στην
πράσινη οµάδα CD

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας απ την οποία
θέλετε να αναπαράγετε

Πιέστε για αναπαραγωγή των
αποθηκευµένων στην κίτρινη
οµάδα CD

Πληκτρολογήστε τον αριθµ
ενς συγκεκριµένου CD σε
αυτή την οµάδα, ή...

1–9

Πιέστε για αναπαραγωγή των
αποθηκευµένων στην
κκκινη οµάδα CD

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των CD

ss

Πιέστε το GO και στη
συνέχεια πληκτρολογήστε
τον αριθµ ενς
συγκεκριµένου κοµµατιού, ή...

GO
1–9

Πιέστε για να µεταβείτε στο
επµενο κοµµάτι
Πιέστε για να µεταβείτε στο
προηγούµενο κοµµάτι.

▲

Πιέστε για αναπαραγωγή των
αποθηκευµένων στην µπλε
οµάδα CD
Εάν δεν υπάρχουν
αποθηκευµένα CD στην
οµάδα την οποία επιθυµείτε
να αναπαράγετε, στην οθνη
θα εµφανιστεί η ένδειξη
EMPTY

EMPTY

Πιέστε για να µεταβείτε στο
επµενο CD της οµάδας, ή...
Πιέστε για να µεταβείτε στο
προηγούµενο CD της οµάδας

tt

Πιέστε για αναπαραγωγή του
επµενου κοµµατιού ή...
Πιέστε για αναπαραγωγή του
προηγούµενου κοµµατιού

▲

Πιέστε για παύση της
αναπαραγωγής

STOP

Πιέστε για συνέχεια της
αναπαραγωγής

GO

Ρύθµιση της έντασης ήχου...
Πιέστε για να αυξήσετε ή να
µειώσετε την ένταση

ss

▼

∧
∨

Πιέστε για ολοκληρωτική
διακοπή του ήχου, πιέστε και
πάλι για επαναφορά του ήχου

MUTE

Πιέστε για να µεταβείτε στην
κατάσταση αναµονής

•

▼
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Χρήση του CD player

Πριν την αναπαραγωγή ενς CD
που έχει τοποθετηθεί,
καταχωρούνται λες οι
πληροφορίες του CD, πως ο
αριθµς των κοµµατιών. Στη
συνέχεια ξεκινά η αναπαραγωγή
του CD, απ την αρχή. Η
αναπαραγωγή συνεχίζεται µέχρι
να αναπαραχθεί ολκληρο το
CD, εκτς εάν επιλέξετε
διαφορετικά.
Μπορείτε πάντοτε να ελέγχετε τη
λειτουργία του CD player
παρακολουθώντας τις οθνες. Η οθνη
εµφανίζει είτε τον αριθµ του κοµµατιού
είτε το χρνο του κοµµατιού, ανάλογα µε
τον τρπο εµφάνισης στον οποίο έχει
ρυθµισθεί. Εάν έχετε δώσει νοµα στο
CD, θα εµφανίζεται και το νοµα στην
οθνη*

Αναπαραγωγή CD
Πιέστε για αναπαραγωγή
ενς τοποθετηµένου CD

CD

Πιέστε για αναπαραγωγή
συγκεκριµένων αριθµών
κοµµατιών

0–9

Πιέστε για αναπαραγωγή του
επµενου κοµµατιού
Πιέστε για αναπαραγωγή του
προηγούµενου κοµµατιού

▲

Πιέστε για παύση της
αναπαραγωγής

STOP

Πιέστε για συνέχεια της
αναπαραγωγής

GO

Πιέστε για αναζήτηση προς
τα εµπρς, προς το τέλος
του CD
Πιέστε για αναζήτηση προς
τα πίσω, προς την αρχή του
CD – Κρατήστε το πλήκτρο
πατηµένο µέχρι να φτάσετε
στο σηµείο που επιθυµείτε

tt

Ρύθµιση της έντασης ήχου...
Πιέστε για να αυξήσετε ή να
µειώσετε την ένταση
Πιέστε για ολοκληρωτική
διακοπή του ήχου, πιέστε και
πάλι για επαναφορά του ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το BeoSound 3200 τίθεται
αυτµατα σε αναµονή εάν παραµείνει
ανενεργ για 30 λεπτά. *Εάν η οθνη έχει
ρυθµιστεί να εµφανίζει το νοµα του CD,
θα εµφανίζεται µνο το νοµα στην
οθνη και δε θα µπορείτε να
παρακολουθήσετε τη διαδικασία του
χρνου αναπαραγωγής που έχει
παρέλθει. Ανατρέξτε στη σελίδα 7 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε τους
διαφορετικούς τρπους εµφάνισης.
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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

▼

TRACK

ss

∧
∨
MUTE
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2

3

4

5

6

7

8

RANDOM
9 10

Το CD που αναπαράγεται έχει ονοµασθεί
'MOZART'. Τα κοµµάτια αναπαράγονται µε
τυχαία σειρά.

Χρήση του ραδιοφώνου

12

Για να χρησιµοποιήσετε το
ραδιφωνο, πρέπει πρώτα να
βρείτε και να αποθηκεύσετε τις
συχντητες των ραδιοφωνικών
σταθµών.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε
µέχρι 60 διαφορετικούς
ραδιοσταθµούς στο µουσικ σας
σύστηµα. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Συντονισµς
ραδιοσταθµών στη σελίδα 34 για
περισστερες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου
Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

RADIO

Χρησιµοποιήστε τα
αριθµητικά πλήκτρα για
επιλογή ενς
αποθηκευµένου σταθµού

0–9

Μετακίνηση µεταξύ λων
των αποθηκευµένων
σταθµών

▲

Μετάβαση σε κατάσταση
αναµονής

•

Ακούγεται το ραδιοφωνικ πργραµµα 3.

▼

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή µεταξύ του
παρντος και του προηγούµενου
ραδιοσταθµού.
Ρύθµιση της έντασης ήχου...
Πιέστε για να αυξήσετε ή να
µειώσετε την ένταση
Πιέστε για ολοκληρωτική
διακοπή του ήχου. Πιέστε και
πάλι για επαναφορά του ήχου

∧
∨
MUTE

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4

RADIO

Μολοντι έχει σχεδιαστεί για
χειρισµ απ κοντά, το µουσικ
σύστηµα έχει επίσης τη
δυναττητα τηλεχειρισµού. Το
τηλεχειριστήριο Beo4 χειρίζεται
λες τις βασικές λειτουργίες της
συσκευής Bang & Olufsen.

Με το Beo4, µπορείτε να κάνετε
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, να
επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθµούς ή
κοµµάτια CD. Είναι επίσης δυνατ να
ενεργοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες
τυχαίας και επαναλαµβανµενης
αναπαραγωγής στο CD player, πως και
να ρυθµίσετε τον ήχο.
Εάν το µουσικ σας σύστηµα
χρησιµοποιείται ταυτχρονα µε άλλα
προϊντα της Bang & Olufsen, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν
αυτά τα προϊντα για περαιτέρω
επεξήγηση σχετικά µε το χειρισµ τους.

CD

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου
Ενεργοποίηση του CD player

A TAPE

Ενεργοποίηση της µνήµης CD – Αντιστοιχεί
στο πλήκτρο CD MEM στο ταµπλ χειρισµού
απ κοντά

0–9

Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για
να εισάγετε τον ακριβή αριθµ ραδιοφωνικού
προγράµµατος ή αριθµ CD ή κοµµατιού CD

MENU

Μετακινείται ανάµεσα στα ραδιοφωνικά
προγράµµατα ή τα κοµµάτια ενς CD.
Πιέστε ▲, ενώ εµφανίζεται το µήνυµα
RANDOM ή REPEAT στην οθνη, για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ή ▼ για να
την απενεργοποιήσετε

▲
▼

ss

Πιέστε για να προγραµµατίσετε το
χρονοδιακπτη

tt

Αναζήτηση σε δίσκο CD
Επιλογή οµάδας µνήµης CD

GO

GO
LIST

EXIT

Συνέχιση αναπαραγωγής – αποδοχή
ρυθµίσεων, κλπ.
Ενεργοποίηση της πηγής ή λειτουργίας στην
οθνη του Beo4

STOP

STOP

Παύση της αναπαραγωγής οποιαδήποτε
στιγµή

LIST

Εµφάνιση πρσθετων 'πλήκτρων'*, π.χ.
RANDOM ή REPEAT

RANDOM
REPEAT

∧
∨

•
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµφανιστούν τα
αντίστοιχα πρσθετα πλήκτρα στο Beo4,
πρέπει να τα προσθέσετε στη λίστα
λειτουργιών του Beo4: Προσθέστε τα
RANDOM και REPEAT στο Beo4 για χρήση
αυτών των λειτουργιών. Προσθέστε το
A.AUX για να υπάρχει δυναττητα
ενεργοποίησης οποιασδήποτε άλλης
πηγής είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή
AUX. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Εξατοµίκευση του Beo4 στη σελίδα 40 για
περισστερες πληροφορίες.

Για αύξηση ή µείωση της έντασης, πιέστε στο
κέντρο για διακοπή του ήχου, πιέστε και πάλι
για επαναφορά του ήχου
Θέτει το BeoSound 3200 σε αναµονή
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Προηγµένη λειτουργία

Μάθετε πώς να χειρίζεστε το
µουσικ σας σύστηµα πέρα απ
την καθηµερινή χρήση.
Εξερευνήστε τους διαφορετικούς
τρπους αναπαραγωγής των CD.
Μάθετε πώς να αντιγράφετε
µουσική στη µνήµη CD και µάθετε
πώς να εξατοµικεύετε το µουσικ
σας σύστηµα δίνοντας ονµατα
στις οµάδες µνήµης CD, τα CD και
τους ραδιοσταθµούς. Οργανώστε
τη µουσική σύµφωνα µε το
γούστο σας και µάθετε πως να
ρυθµίσετε το µουσικ σύστηµα να
εκκινεί ή να διακπτει σε
συγκεκριµένη ώρα. Επιπλέον,
διαβάστε για τους διαφορετικούς
τρπους χρήσης µιας ρύθµισης
Ήχου/Εικνας.

Αναπαραγωγή µνο αγαπηµένων κοµµατιών, 16
• Επεξεργασία CD
• Αναπαραγωγή ή διαγραφή µιας σειράς κοµµατιών

Τυχαία και επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή, 17
• ∆ιαφορετικοί τρποι αναπαραγωγής CD

Αντιγραφή και αποθήκευση CD, 18
• Αντιγραφή και αποθήκευση ολκληρου CD
• Αντιγραφή και αποθήκευση αγαπηµένων κοµµατιών

Ονοµασία, 20
• Χρήση της λειτουργίας ονοµασίας
• Προβολή της λίστας ονοµάτων CD

Μνήµη CD – αντιγραφή, µετακίνηση και διαγραφή, 22
• Αντιγραφή ενς CD σε άλλη οµάδα
• Μετακίνηση ενς CD σε άλλη οµάδα
• Ανάθεση νέας θέσης εντς της οµάδας σε ένα CD
• ∆ιαγραφή CD ή κοµµατιών απ οµάδα

Εκκίνηση ή διακοπή σε συγκεκριµένη ώρα, 24
• Ρύθµιση ενς χρονοδιακπτη
• Έλεγχος των χρονοδιακοπτών
• ∆ιαγραφή ενς χρονοδιακπτη

Χρήση συστήµατος Ήχου/Εικνας, 26
• Αναπαραγωγή ήχου απ σύστηµα ήχου ή εικνας σε οποιαδήποτε
απ τα δύο συστήµατα...

15

Αναπαραγωγή µνο αγαπηµένων
κοµµατιών CD
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Εάν δε σας αρέσουν κάποια
κοµµάτια ενς CD, µπορείτε να
επεξεργαστείτε το CD έτσι ώστε
να αναπαράγονται µνο τα
κοµµάτια που σας αρέσουν και
που έχετε επιλέξει. Αφού έχετε
επεξεργαστεί το CD και επιλέξει
τη δική σας σειρά κοµµατιών,
στη συνέχεια, κάθε φορά που
αναπαράγετε αυτ το CD, το
µουσικ σύστηµα θα
αναπαραγάγει τη σειρά των
κοµµατιών που έχετε επιλέξει.
Ωστσο µπορείτε ακµη να
αναπαράγετε ολκληρο το CD.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε
τη σειρά κοµµατιών που έχετε
δηµιουργήσει, για να
αναπαράγεται πάντα λο το CD.
Τα επιλεγµένα κοµµάτια
αναπαράγονται µε αριθµητική
σειρά.
Τοποθετήστε το CD που επιθυµείτε να
επεξεργαστείτε και ξεκινήστε τη
διαδικασία επεξεργασίας. Σε λειτουργία
επεξεργασίας θα ακούσετε τα πρώτα
15 δευτερλεπτα κάθε κοµµατιού κάτι το
οποίο σας αφήνει χρνο να αποφασίσετε
αν θα συµπεριλάβετε ή θα εξαιρέσετε το
κοµµάτι. Εάν δεν πραγµατοποιήσετε µια
επιλογή για το αν θα συµπεριληφθεί ή θα
εξαιρεθεί το κοµµάτι που αναπαράγεται,
συµπεριλαµβάνεται αυτοµάτως.

Επεξεργασία CD
Ενώ αναπαράγεται ένα CD
πιέστε για επεξεργασία του
CD.
Εµφανίζεται το µήνυµα EDIT ?

EDIT

Πιέστε για να ξεκινήσει η
σάρωση του CD.
Εµφανίζεται το µήνυµα
EDITING – και το µήνυµα
SCAN εµφανίζεται στην πάνω
οθνη

GO

Πιέστε για να συµπεριλάβετε
έναν αριθµ κοµµατιού στη
σειρά, ή...
Πιέστε για να εξαιρέσετε
έναν αριθµ κοµµατιού απ
τη σειρά

▲

Bταν έχει συµπεριληφθεί ή
εξαιρεθεί το τελευταίο
κοµµάτι, εµφανίζεται στην
οθνη το µήνυµα EDIT OK ?

EDIT OK ?

Πιέστε για αποθήκευση της
σειράς.
Εµφανίζεται το µήνυµα
STORED

GO

Πιέστε οποιαδήποτε στιγµή
επιθυµείτε να τερµατίσετε τη
διαδικασία επεξεργασίας πριν
συµπεριληφθεί ή εξαιρεθεί
το τελευταίο κοµµάτι

GO

EDIT ?

EDITING

Αναπαραγωγή ή διαγραφή
µιας σειράς κοµµατιών
Πιέστε για αναπαραγωγή της
επεξεργασµένης σειράς
κοµµατιών. Εµφανίζεται το
µήνυµα CD ED

CD

Πιέστε για αναπαραγωγή
ολκληρου του CD

CD–ALL

Για διαγραφή µιας σειράς
κοµµατιών...
Ενώ αναπαράγεται ένα
επεξεργασµένο CD, πιέστε
για διαγραφή της σειράς.
Εµφανίζεται το µήνυµα EDIT ?

CD ED

EDIT
EDIT ?

▼

STORED

Πιέστε για διαγραφή
ολκληρης της σειράς
κοµµατιών. Εµφανίζεται το
µήνυµα DELETED

DELETE
DELETED

Η επιλογή κοµµατιών µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµ µε τις
λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής
κοµµατιών και επαναλαµβανµενης
αναπαραγωγής CD, δείτε την επµενη
σελίδα.

Εάν αλλάξετε γνώµη κατά την επιλογή των
κοµµατιών, απλά πιέστε και πάλι το πλήκτρο
CD και το πλήκτρο EDIT – και ξεκινήστε απ
την αρχή.

Εάν επιλέξετε να εγκαταλείψετε την
επεξεργασία πριν την αποδοχή ή
εξαίρεση λων των κοµµατιών του CD, τα
υπλοιπα κοµµάτια θεωρούνται ως
εξαιρούµενα απ τη σειρά κοµµατιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν αντιγράψετε ένα CD το
οποίο έχετε επεξεργαστεί στη µνήµη CD, θα
αντιγραφούν λα τα κοµµάτια, εκτς και εάν
καθορίσετε διαφορετικά πριν την αντιγραφή.
Ανατρέξετε στο κεφάλαιο Αντιγραφή και
αποθήκευση CD στη σελίδα 18 για
περισστερες πληροφορίες.

Τυχαία και επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή

Η λειτουργία τυχαίας
αναπαραγωγής αναπαραγάγει
λα τα κοµµάτια του
τοποθετηµένου CD ή της
επιλεγµένης οµάδας µνήµης µε
τυχαία σειρά. Η λειτουργία
επαναλαµβανµενης
αναπαραγωγής αναπαραγάγει το
τοποθετηµένο CD ξανά και ξανά
– για µέχρι και 12 ώρες συνέχεια.
Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµ
ή ξεχωριστά.

∆ιαφορετικοί τρποι
αναπαραγωγής των CD

TRACK

Πιέστε για αναπαραγωγή του
τοποθετηµένου CD, ή...

CD

Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Πιέστε για ενεργοποίηση της
λειτουργίας τυχαίας
αναπαραγωγής

RANDOM

Εµφανίζεται το µήνυµα ON –
και το µήνυµα RANDOM
εµφανίζεται στην επάνω
οθνη

ON

Για επανάληψη ενς CD...
Πιέστε για αναπαραγωγή του
τοποθετηµένου CD

CD

Πιέστε για ενεργοποίηση της
λειτουργίας
επαναλαµβανµενης
αναπαραγωγής

REPEAT

Εµφανίζεται το µήνυµα ON –
και το µήνυµα REPEAT
εµφανίζεται στην επάνω
οθνη

ON

Για ακύρωση της λειτουργίας τυχαίας ή
επαναλαµβανµενης αναπαραγωγής, απλά
πιέστε ξανά το αντίστοιχο πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν ακυρώσετε τη λειτουργία
τυχαίας αναπαραγωγής κατά την
αναπαραγωγή του CD, λα τα κοµµάτια
µετά το τρέχον κοµµάτι αναπαράγονται
µε τη σειρά που βρίσκονται στο δίσκο,
ακµη και εάν είχαν ήδη αναπαραχθεί
σο ήταν ενεργή η λειτουργία τυχαίας
αναπαραγωγής.

2

3

4

5

6

7

8

RANDOM
9 10

Η επάνω οθνη δείχνει τι το τρέχον CD
αναπαράγεται µε τυχαία σειρά και τι
αναπαράγεται το κοµµάτι αριθµς 5. Η κάτω
οθνη δείχνει τι το νοµα του CD είναι
'MOZART'.

CD ED
TRACK

Πιέστε για επιλογή
διαφορετικής οµάδας

1

REPEAT
1

4

5

6

8

10

Η πάνω οθνη δείχνει τι το επεξεργασµένο
CD επαναλαµβάνεται. Η κάτω οθνη δείχνει
τι το τρέχον κοµµάτι αναπαράγεται για
2 λεπτά και 15 δευτερλεπτα.
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Αντιγραφή και αποθήκευση CD

18

Ο ευκολτερος τρπος να
αντιγραφεί µουσική στη µνήµη
CD είναι να αντιγραφεί ολκληρο
το CD. Απλά τοποθετήστε το CD
και ξεκινήστε την αντιγραφή. Η
διάρκεια της αντιγραφής
εξαρτάται απ διάρκεια του CD.
Η ποιτητα της µουσικής στη
µνήµη CD αντιστοιχεί στην
ποιτητα του αρχικού CD.
Μπορείτε να ακούτε το CD κατά
την αντιγραφή αλλά µπορείτε
επίσης να επιλέξετε να
διακψετε προσωρινά τον ήχο
κατά την αντιγραφή.
Τα CD µε προστασία αντιγραφής
µπορούν να αντιγραφούν στη
µνήµη του µουσικού σας
συστήµατος. Ωστσο, εάν το CD
που έχετε αντιγράψει διαθέτει
προστασία αντιγραφής, θα
πρέπει να επιβεβαιώσετε τι
επιθυµείτε να αποθηκεύσετε
αυτ το αντίγραφο. ∆ιαφορετικά
θα διαγραφεί αυτµατα µλις το
σύστηµα τεθεί σε αναµονή,
περίπου 30 λεπτά µετά την
ολοκλήρωση της αντιγραφής.
Η πληροφορία προστασίας αντιγραφής
µπορεί να είναι τοποθετηµένη οπουδήποτε
επάνω σε ένα CD. Συνεπώς, αυτή η
πληροφορία µπορεί να εµφανίζεται κάθε
φορά που αντιγράφετε ένα τέτοιο CD. Μλις
αυτή η πληροφορία ανιχνευθεί απ το
µουσικ σας σύστηµα, το µήνυµα CODED CD
εµφανίζεται στην οθνη αλλά το µουσικ
σύστηµα συνεχίζει την αντιγραφή του CD.
Εάν η οµάδα µνήµης που επιλέγετε είναι
πλήρης τη στιγµή που επιθυµείτε να
αντιγράψετε κάποιο CD σε αυτήν, θα
εµφανιστεί το µήνυµα FULL στην οθνη. Θα
πρέπει να διαγράψετε κάποιο CD πριν
αντιγράψετε ένα νέο στην οµάδα.

…➾

Αντιγραφή και αποθήκευση
ολκληρου CD
Πιέστε για αναπαραγωγή του
τοποθετηµένου CD

CD

Πιέστε για να ξεκινήσει η
αντιγραφή του CD

COPY

Στην οθνη εµφανίζεται η
ένδειξη για την αντιγραφή
λων των κοµµατιών

ALL ?

Πιέστε για αντιγραφή
ολκληρου του CD

GO

Αφού αντιγραφεί και
αποθηκευθεί το CD, στην
οθνη εµφανίζεται το µήνυµα
COPY OK
Για διακοπή της αντιγραφής...
Πιέστε για διακοπή –
διαγράφεται ττε ολκληρη
η αντιγραφή

COPY TO ?

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας στην οποία θα
αποθηκευτεί το CD – πράσινη,
κίτρινη, κκκινη ή µπλε
Προτείνεται η πρώτη
διαθέσιµη θέση στη κάθε
οµάδα, αλλά µπορείτε να
επιλέξετε µια άλλη θέση

CD MEM
STOP

*Εάν επιλέξετε να µην αποθηκεύσετε το
αντίγραφο ενς CD που διαθέτει προστασία
εγγραφής, πιέστε το πλήκτρο STOP για να
διαγράψετε το αντίγραφο.

17 ?

Πιέστε για να µετακινηθείτε
ανάµεσα στις διαθέσιµες
θέσεις, ή...

▲

Πληκτρολογήστε τον αριθµ
της θέσης που θέλετε, ή...

0–9

Πιέστε για να αρχίσει η
αντιγραφή

GO

Εάν το CD διαθέτει προστασία
αντιγραφής, στην οθνη θα
εµφανιστεί για µικρ χρονικ
διάστηµα η εξής ένδειξη

CODED CD

Bταν ολοκληρωθεί η
αντιγραφή ενς CD µε
κωδικοποίηση, στην οθνη θα
εµφανιστεί η ένδειξη CODED
και θα πρέπει να
επιβεβαιώσετε τι επιθυµείτε
να αποθηκεύσετε αυτ το
αντίγραφο*

COPY OK

▼

COPYING

CODED

GO

➾…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν δεν καθορίσετε µια θέση, το
CD τοποθετείται στην πρώτη διαθέσιµη θέση
µέσα στην επιλεγµένη οµάδα.
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Εάν ένα CD είναι ήδη επεξεργασµένο (δείτε
τη σελίδα 16) και πάλι θα αντιγραφεί
ολκληρο εάν επιλέξετε ALL. Μπορείτε
επίσης να αντιγράψετε µνο επιλεγµένα
κοµµάτια και να επεξεργασθείτε το CD. Στη
λειτουργία επεξεργασίας, ακούτε µνο τα
πρώτα 15 δευτερλεπτα κάθε κοµµατιού.
Αυτ σας αφήνει χρνο να αποφασίσετε αν
θα συµπεριλάβετε ή θα εξαιρέσετε το
κοµµάτι. Εάν επιλέξετε να εγκαταλείψετε
την επεξεργασία πριν την ακραση λων των
κοµµατιών του CD, τα υπλοιπα κοµµάτια
θεωρούνται ως εξαιρούµενα.

Αντιγραφή και αποθήκευση
αγαπηµένων κοµµατιών

Εάν το µουσικ σας σύστηµα είναι
ρυθµισµένο στην Επιλογή 0 (δείτε τη σελίδα
31) και ενεργοποιήσετε την τηλεραση κατά
τη διάρκεια της αντιγραφής, το µουσικ
σύστηµα τίθεται σε αναµονή µλις
ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Συνεπώς, για να
αποθηκεύσετε το αντίγραφο ενς CD που
διαθέτει προστασία αντιγραφής, πρέπει να
βεβαιωθείτε τι το µουσικ σύστηµα είναι
ενεργοποιηµένο κατά τη διάρκεια της
αντιγραφής.

…➾

Πιέστε για αναπαραγωγή του
τοποθετηµένου CD

CD

Πιέστε για να ξεκινήσει η
αντιγραφή του CD

COPY

Πιέστε για να έχετε τη
δυναττητα επιλογής των
κοµµατιών που θα
συµπεριληφθούν

EDIT

Πιέστε για να ξεκινήσει η
επεξεργασία του CD

GO

Πιέστε για να συµπεριλάβετε
το κοµµάτι
Πιέστε για να εξαιρέσετε το
κοµµάτι

▲

Πιέστε οποιαδήποτε στιγµή
για να αποθηκεύσετε τα
κοµµάτια τα οποία έχετε
επιλέξει µέχρι εκείνη τη
στιγµή

GO

Bταν έχει επεξεργασθεί το
CD εµφανίζεται στην οθνη
το µήνυµα EDIT OK?

EDIT OK?

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας στην οποία θα
αποθηκευτεί το CD

GO

ALL ?

Πιέστε για να αρχίσει η
αντιγραφή

GO

Εάν το CD διαθέτει προστασία
αντιγραφής, στην οθνη
εµφανίζεται για µικρ χρονικ
διάστηµα η εξής ένδειξη

CODED CD

COPYING

EDIT ?

Bταν ολοκληρωθεί η
αντιγραφή ενς CD µε
κωδικοποίηση, στην οθνη θα
εµφανιστεί η ένδειξη CODED
και θα πρέπει να
επιβεβαιώσετε τι επιθυµείτε
να αποθηκεύσετε αυτ το
αντίγραφο*

EDITING

CODED

GO

▼

Αφού ολοκληρωθεί η
αντιγραφή και η αποθήκευση
του επεξεργασµένου CD, στην
οθνη εµφανίζεται η ένδειξη
COPY OK

COPY OK

COPY TO ?

Πιέστε για επιλογή µιας
οµάδας
Προτείνεται η πρώτη
διαθέσιµη θέση στη κάθε
οµάδα, αλλά µπορείτε να
επιλέξετε µια άλλη θέση
Πληκτρολογήστε τον αριθµ
της θέσης που θέλετε

17 ?

0–9

➾…

*Εάν επιλέξετε να µην αποθηκεύσετε το
αντίγραφο ενς CD που διαθέτει προστασία
αντιγραφής, πιέστε το πλήκτρο STOP για να
διαγράψετε το αντίγραφο.

Ονοµασία
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Για να ξεχωρίζετε τα CD σας,
τσο τα κανονικά (υλικά) CD σο
και εκείνα τα οποία είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη,
µπορείτε να τα ονοµάσετε.
Μπορείτε επίσης να ονοµάσετε
τους ραδιοσταθµούς και τις
οµάδες µνήµης CD.
Κατά την ονοµασία ενς CD ή
ραδιοσταθµού, το CD ή ο ραδιοσταθµς
που πρκειται να ονοµαστεί θα πρέπει να
αναπαράγεται. Μπορείτε να αποθηκεύσετε
ένα σύνολο 200 ονοµάτων CD στο µουσικ
σας σύστηµα, ωστσο, λα τα CD που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη CD µπορούν να
ονοµαστούν. Κάθε νοµα µπορεί να
περιέχει µέχρι 8 χαρακτήρες,
συµπεριλαµβανοµένων και αριθµών.
Εάν δεν ονοµάσετε κάποιο ραδιοσταθµ,
στην οθνη µπορεί να εµφανιστεί κάποιο
νοµα το οποίο εκπέµπεται απ το
σταθµ.
Μπορείτε να ανακαλέσετε µια λίστα των
ονοµάτων CD τα οποία είναι
αποθηκευµένα στο µουσικ σας σύστηµα
(χι εκείνα τα οποία έχουν αντιστοιχηθεί
σε CD στη µνήµη CD) και να διαγράψετε
εάν θέλετε κάποια ονµατα απ τη λίστα.
Εάν διαγράψετε το νοµα κάποιου CD
που έχετε επεξεργαστεί, η
επεξεργασµένη σειρά για εκείνο το CD
διαγράφεται µαζί µε το νοµα.

Χρήση της λειτουργία ονοµασίας

Προβολή της λίστας ονοµάτων CD

Πρώτα επιλέξτε τι θέλετε να ονοµάσετε...
Επιλέξτε την οµάδα την οποία
θέλετε να ονοµάσετε και/ή...

Ενώ αναπαράγεται
οποιοδήποτε CD πιέστε δυο
φορές για προβολή των
ονοµάτων CD. Το µήνυµα
MEMORY εµφανίζεται
στιγµιαία στην οθνη, στη
συνέχεια το νοµα του
τρέχοντος CD αναβοσβήνει.
Εάν δεν έχει νοµα,
εµφανίζεται ο αριθµς του
δίσκου, π.χ. DISC 1

NAME
NAME

Πιέστε για προβολή των
ονοµάτων ένα–ένα

▲

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε τη µνήµη
του CD

CD MEM

Επιλέξτε το CD που θέλετε να
ονοµάσετε στη µνήµη CD, ή...

0–9

Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου
Επιλέξτε το ραδιοσταθµ που
θέλετε να ονοµάσετε, ή...

RADIO
0–9

Πιέστε για ονοµασία ενς
τοποθετηµένου CD

CD

Ενώ ακούτε αυτ που θέλετε να ονοµάσετε...
NAME
Πιέστε για να αρχίσει ή
A______
ονοµασία

∆ιαγραφή ονµατος CD...
Πιέστε για διαγραφή
ονµατος και σειράς
κοµµατιών ενώ εµφανίζεται
το κατάλληλο νοµα.
Εµφανίζεται το µήνυµα
DELETE ?

MEMORY
DISC 1

▼

DELETE
DELETE ?

Πιέστε και πάλι για διαγραφή
ονµατος και σειράς
κοµµατιών.
Εµφανίζεται η ένδειξη
DELETED, υποδεικνύοντας
τι έχει διαγραφεί το νοµα
και η σειρά κοµµατιών

DELETE

CD

STORE ?

Πιέστε CD για να
εγκαταλείψετε τη λειτουργία
ονοµασίας CD

EMPTY

GO

Εάν η λίστα ονοµάτων CD
είναι κενή, θα εµφανιστεί
στην οθνη η ένδειξη EMPTY
Εάν η λίστα ονοµάτων CD
είναι πλήρης, θα εµφανιστεί
στην οθνη η ένδειξη FULL

FULL

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των χαρακτήρων

▲

Πιέστε για να µετακινηθείτε
στην επµενη θέση
χαρακτήρα – συνεχίστε για
την εισαγωγή ολκληρου του
ονµατος

tt

Πιέστε για να µπορέσετε να
αποθηκεύσετε το νοµα.
Εµφανίζεται το µήνυµα
STORE ?

GO

Πιέστε και πάλι για
αποθήκευση του ονµατος*.
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
το νοµα έχει αποθηκευθεί

▼

D______

DELETED

STORED

*Εάν πιέσετε DELETE αντί για GO,
διαγράφεται µνο το νοµα, λες οι
υπλοιπες ρυθµίσεις παραµένουν.
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Μνήµη CD – αντιγραφή, µετακίνηση και
διαγραφή
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Μπορείτε να αντιγράψετε ή να
µετακινήσετε CD µεταξύ των
οµάδων CD ή να
ξαναδιευθετήσετε τις θέσεις για
κάθε CD µέσα σε µια οµάδα, για
παράδειγµα ταν θέλετε να
φτιάξετε µια προσωρινή λίστα
αναπαραγωγής µέσα σε µια
οµάδα για ένα πάρτι ή µπορείτε
να αντιγράψετε ένα CD σε µια
οµάδα αφιερωµένη σε κάποιον
άλλο χρήστη. Αφού αντιγραφεί
το CD, θα είναι διαθέσιµο και
στις δύο οµάδες. Είναι επίσης
δυνατ να διαγραφούν ολκληρα
CD ή κοµµάτια τα οποία δε
θέλετε πλέον στη µνήµη CD.
8ταν αντιγράφετε ή µετακινείτε ένα CD,
το CD αντιγράφεται ή µετακινείται στην
πρώτη διαθέσιµη θέση. Εάν θέλετε να
αντιγράψετε ή να µετακινήσετε ένα CD
σε µια θέση η οποία είναι ήδη
κατειληµµένη, θα πρέπει πρώτα να
διαγράψετε ή να µετακινήσετε το CD που
καταλαµβάνει αυτή τη θέση.

Αντιγραφή ενς CD σε άλλη
οµάδα
Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας απ την οποία
θέλετε να αντιγράψετε

Μετακίνηση ενς CD σε άλλη
οµάδα
Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας απ την οποία
θέλετε να µετακινήσετε ένα
CD

Πιέστε για επιλογή του CD
που θέλετε να αντιγράψετε –
ξεκινά η αναπαραγωγή του
CD

0–9

Πιέστε για αντιγραφή του CD
σε µια άλλη οµάδα

COPY
COPY TO ?

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας στην οποία θέλετε να
αντιγράψετε

15 ?

Πιέστε για επιλογή θέσης για
το CD στη νέα του οµάδα

0–9

Πιέστε για αντιγραφή του CD
στη νέα οµάδα. Στην οθνη
εµφανίζεται το µήνυµα
COPYING

GO

Αφού ολοκληρωθεί η
αντιγραφή, εµφανίζεται το
µήνυµα COPY OK

COPY OK

COPYING

Πιέστε για επιλογή του CD
που θέλετε να µετακινήσετε
– ξεκινά η αναπαραγωγή του
CD

0–9

Πιέστε για µετακίνηση του
CD σε µια άλλη οµάδα

MOVE
MOVE TO ?

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας στην οποία θέλετε να
µετακινήσετε το CD

15 ?

Πιέστε για επιλογή θέσης για
το CD στη νέα του οµάδα

0–9

Πιέστε για µετακίνηση του
CD στη νέα οµάδα. Στην
οθνη εµφανίζεται το µήνυµα
MOVING

GO

Αφού ολοκληρωθεί η
µετακίνηση, εµφανίζεται το
µήνυµα MOVED

MOVED

MOVING
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Ανάθεση νέας θέσης εντς της
οµάδας σε ένα CD
Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας απ την οποία
θέλετε να µετακινήσετε ένα
CD

∆ιαγραφή CD ή κοµµατιών απ
οµάδα
Πιέστε για αναπαραγωγή των
CD της οµάδας την οποία
ακούγατε την τελευταία
φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της
οµάδας απ την οποία
θέλετε να διαγράψετε ένα
CD ή ένα κοµµάτι

Πιέστε για επιλογή του CD
που θέλετε να µετακινήσετε
– ξεκινά η αναπαραγωγή του
CD

0–9

Πιέστε για να µπορέσετε να
µετακινήσετε το CD

MOVE

Πιέστε για επιλογή του CD
που θέλετε να διαγράψετε ή
απ το οποίο θέλετε να
διαγράψετε ένα κοµµάτι –
ξεκινά η αναπαραγωγή του
CD

0–9

Πιέστε για διαγραφή του CD
ή κοµµατιών απ αυτ

DELETE

Πιέστε για διαγραφή
ολκληρου ου CD, ή...

DELETE

Πιέστε εάν επιθυµείτε να
διαγράψετε µνο
συγκεκριµένα κοµµάτια απ
το CD

EDIT

Πιέστε για να έχετε τη
δυναττητα επιλογής των
κοµµατιών που επιθυµείτε να
διαγράψετε

GO

Πιέστε για να συµπεριλάβετε
το κοµµάτι που ακούτε, ή...
Πιέστε για να εξαιρέσετε το
κοµµάτι που ακούτε

▲

Bταν έχει συµπεριληφθεί ή
εξαιρεθεί το τελευταίο
κοµµάτι εµφανίζεται στην
οθνη το µήνυµα DELETE ?

DELETE ?

Πιέστε για διαγραφή των
κοµµατιών που έχετε
εξαιρέσει. Εµφανίζεται το
µήνυµα DELETED

DELETE

MOVE TO ?

Πιέστε για επιλογή της ίδιας
οµάδας και πάλι
15 ?

Πιέστε για επιλογή της νέας
θέσης

0–9

Πιέστε για µετακίνηση του
CD στη νέα θέση. Στην οθνη
εµφανίζεται το µήνυµα
MOVING

GO

Αφού ολοκληρωθεί η
µετακίνηση, εµφανίζεται το
µήνυµα MOVED

MOVED

MOVING

15 ?

EDIT ?

EDITING

▼

DELETED

Εκκίνηση ή διακοπή σε συγκεκριµένη ώρα
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Μπορείτε να ρυθµίσετε το
µουσικ σύστηµα ώστε να ξεκινά
ή να διακπτει την αναπαραγωγή
σε καθορισµένες ώρες µέσα
στην ηµέρα ή την εβδοµάδα.
Το µουσικ σας σύστηµα
αποµνηµονεύει µέχρι 15 τέτοιες
ρυθµίσεις χρονοδιακπτη, τις
οποίες µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε για να ξυπνάτε
το πρωί µε το αγαπηµένο σας CD
ή ραδιοφωνικ σταθµ. Εάν, για
παράδειγµα, θέλετε να διακψει
την αναπαραγωγή µια
συγκεκριµένη ώρα το βράδυ,
απλά ρυθµίστε ένα
χρονοδιακπτη έχοντας ως πηγή
την κατάσταση STANDBY
(αναµονής).
Εάν ρυθµίσετε ένα χρονοδιακπτη για
∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη, ο
χρονοδιακπτης ενεργοποιείται αυτές τις
ηµέρες, κάθε εβδοµάδα.
Εάν αλλάξετε γνώµη οι χρονοδιακπτες
µπορούν να αλλαχθούν ή να ακυρωθούν
οποιαδήποτε στιγµή. 8ταν το µουσικ
σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε ένα
σύστηµα εικνας, ο χρονοδιακπτης
πρέπει να ρυθµιστεί πως περιγράφεται
στον Οδηγ του συστήµατος εικνας.
8ταν µεταβείτε στη λειτουργία
χρονοδιακπτη, στην οθνη θα
εµφανιστεί το µήνυµα USE TV. 8ταν
προγραµµατίζετε ένα χρονοδιακπτη
µέσω του συστήµατος εικνας, η µνήµη
CD επιλέγεται σαν πηγή µε την επιλογή
του A TAPE. 8ταν έχετε επιλέξει τη
µνήµη CD ως πηγή, το σύστηµα εκτελεί
αναπαραγωγή απ την τελευταία οµάδα
µνήµης που χρησιµοποιήθηκε, ταν έχει
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακπτης.

…➾

Ρύθµιση ενς χρονοδιακπτη

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των ηµερών

ss

Πιέστε για να συµπεριλάβετε
µια ηµέρα της εβδοµάδας
Πιέστε για να εξαιρέσετε µια
ηµέρα της εβδοµάδας

▲

Εµφανίζονται οι επιλεγµένες
ηµέρες

MT T SS

RADIO ?

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των διαθέσιµων
πηγών

▲

Πιέστε για αποδοχή της
ηµέρας που φαίνεται στην
οθνη. Εµφανίζεται το
µήνυµα STORE ?

GO

Πιέστε για επιλογή µιας
πηγής ταν εµφανιστεί – Εάν
έχετε επιλέξει το ραδιφωνο,
εµφανίζεται ο αριθµς του
προγράµµατος

GO

Πιέστε για αποθήκευση του
χρονοδιακπτη.
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
ο χρονοδιακπτης έχει
αποθηκευθεί

▲

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε
το χρονοδιακπτη και να
ενεργοποιηθούν τα
συνδεδεµένα στο
BeoSound 3200 ηχεία

TIMER

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των αριθµών
προγραµµάτων
Πιέστε για αποδοχή της
πηγής.
Εµφανίζεται ένας χρνος
έναρξης

GO

Πληκτρολογήστε το χρνο
έναρξης που θέλετε

0–9

Πιέστε για αποδοχή.
Εµφανίζεται ένας χρνος
λήξης

GO

Πληκτρολογήστε το χρνο
λήξης που θέλετε

0–9

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
TIMER ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για να µεταβείτε στη
λειτουργία χρονοδιακπτη.
Εµφανίζεται η ένδειξη NEW ?

GO

Πιέστε για να
προγραµµατίσετε ένα νέο
χρονοδιακπτη.
Εµφανίζεται η ένδειξη
RADIO ?

GO

TIMER ?

NEW ?

▼

STORE ?

▼

P.NO 12 ?

▼

ON 20:00

OFF 21:00

Εάν προγραµµατίζετε ένα
χρονοδιακπτη STANDBY,
ττε το µνο που χρειάζεται
να αποθηκεύσετε είναι ο
χρνος λήξης.
Πιέστε για αποδοχή του
χρνου. Εµφανίζεται το
µήνυµα MTWTFSS
Τα γράµµατα
ντιπροσωπεύουν τις ηµέρες
της εβδοµάδας, ξεκινώντας
απ το Μ για τη ∆ευτέρα
(Monday)

tt

STORED

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία
θα δείξει πτε ενεργοποιείται
ο χρονοδιακπτης
Εάν δεν επιθυµείτε να αποθηκευθεί ο
χρονοδιακπτης, πιέζοντας ▲ ταν
εµφανιστεί το STORE ?, το µήνυµα αλλάζει
σε EXIT ?. Πιέστε GO για να εγκαταλείψετε
τη λειτουργία χρονοδιακπτη χωρίς
αποθήκευση του χρονοδιακπτη.
Εάν εγκαταλείψετε τη λειτουργία
χρονοδιακπτη πιέζοντας για παράδειγµα
ένα πλήκτρο πηγής, πριν αποθηκευθεί ο
χρονοδιακπτης, αυτς ακυρώνεται
αυτµατα.

GO
MTWTFSS

➾…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η λίστα πηγών που
εµφανίζεται στην οθνη, περιλαµβάνει
την επιλογή N.MUSIC (για µουσικά
κοµµάτια αποθηκευµένα στο PC σας).
Αυτή η πηγή είναι διαθέσιµη εάν έχετε
συνδέσει το µουσικ σας σύστηµα σε
BeoLink PC 2.
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Έλεγχος των χρονοδιακοπτών
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
TIMER ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για να µεταβείτε στη
λειτουργία χρονοδιακπτη.
Εµφανίζεται η ένδειξη NEW ?

GO

Πιέστε επανειληµµένα για να
αλλάξετε το µήνυµα σε
CHECK ?

▲

Πιέστε για εµφάνιση των
χρονοδιακοπτών
Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των
προγραµµατισµένων
χρονοδιακοπτών
Εάν επιθυµείτε να κάνετε
αλλαγές, πιέστε GO ταν
εµφανιστεί ο αντίστοιχος
χρονοδιακπτης

∆ιαγραφή ενς χρονοδιακπτη
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
TIMER ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για να µεταβείτε στη
λειτουργία χρονοδιακπτη.
Εµφανίζεται η ένδειξη NEW ?

GO

Πιέστε επανειληµµένα για να
αλλάξετε το µήνυµα σε
CHECK ?

▲

GO

Πιέστε για εµφάνιση των
χρονοδιακοπτών

GO

▲

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των
προγραµµατισµένων
χρονοδιακοπτών

▲

Bταν εµφανισθεί ο
χρονοδιακπτης

RADIO 12

Πιέστε DELETE για να τον
διαγράψετε.
Εµφανίζεται η ένδειξη
DELETED, υποδεικνύοντας
τι ο χρονοδιακπτης έχει
διαγραφεί

DELETE

TIMER ?

NEW ?

CHECK ?

▼

RADIO 12

GO

Πιέστε για αλλαγή πηγής, εάν
θέλετε

▲

Πιέστε για αποδοχή, εάν
έχετε αλλάξει πηγή

GO

Πληκτρολογήστε τις
διορθώσεις σας

0–9

Πιέστε για αποδοχή.
Εµφανίζεται το µήνυµα OK ?

GO

Πιέστε για αποθήκευση.
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
ο διορθωµένος
χρονοδιακπτης έχει
αποθηκευθεί

GO

▼

TIMER ?

NEW ?

CHECK ?

▼

DELETED

OK ?

STORED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπορείτε να
προγραµµατίσετε ένα χρονοδιακπτη
µέσω του Beo4, απλά πιέστε το πλήκτρο
MENU για µετάβαση στη λειτουργία
χρονοδιακπτη και ακολουθήστε τη
διαδικασία που περιγράφεται σε αυτές τις
σελίδες.

Χρήση συστήµατος Ήχου/Εικνας
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Bταν το µουσικ σας σύστηµα
είναι συνδεδεµένο σε σύστηµα
εικνας µέσω του καλωδίου
Master Link πως περιγράφεται
στο κεφάλαιο Ρύθµιση
Ήχου/Εικνας στη σελίδα 31,
µπορείτε να επιλέξετε αν θα
χρησιµοποιηθούν τα ηχεία που
πιθανώς είναι συνδεδεµένα στο
µουσικ σύστηµα, ή τα ηχεία του
συστήµατος εικνας.
8ταν το µουσικ σας σύστηµα είναι
συνδεδεµένο µε ένα σύστηµα εικνας και
τα ηχεία είναι συνδεδεµένα στο σύστηµα
εικνας, αυτ αναλαµβάνει ορισµένες
απ τις λειτουργίες που αναφέρονται στις
παρούσες οδηγίες, πως για παράδειγµα
τον προγραµµατισµ ενς χρονοδιακπτη
πως περιγράφεται στο κεφάλαιο
Εκκίνηση ή διακοπή σε συγκεκριµένη ώρα
στη σελίδα 24. Επιπλέον, λες οι
λειτουργίες τηλεχειρισµού (ήχου και
εικνας) πρέπει να απευθύνονται στο
σύστηµα εικνας.
Εάν τα ηχεία είναι συνδεδεµένα στο
µουσικ σας σύστηµα, το µουσικ
σύστηµα και το σύστηµα εικνας δε
χρειάζεται να βρίσκονται στο ίδιο
δωµάτιο, µπορείτε και πάλι να ακούτε το
ήχο απ οποιοδήποτε σύστηµα στα ηχεία
οποιουδήποτε συστήµατος.

Αναπαραγωγή ήχου απ σύστηµα
ήχου ή εικνας σε οποιαδήποτε
απ τα δύο συστήµατα...
Για να ακούσετε ήχο απ µία πηγή του
συστήµατος εικνας στα ηχεία του µουσικού
συστήµατος χωρίς να ενεργοποιήσετε την
οθνη της τηλερασης...
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
LIST
AV
να εµφανιστεί η ένδειξη AV*
στην οθνη του Beo4...
Στη συνέχεια πιέστε ένα
πλήκτρο επιλογής πηγής
εικνας, πως TV

Ένα σύστηµα Ήχου/Εικνας. Ηχεία
συνδεδεµένα στο σύστηµα εικνας.

TV

Εάν πιέσετε ένα πλήκτρο πηγής και πριν και
µετά την εµφάνιση του AV στην οθνη του
Beo4, θα ενεργοποιηθεί η οθνη της
τηλερασης.

∆ιάταξη ενς συστήµατος Ήχου/Εικνας σε
ένα δωµάτιο. Ηχεία συνδεδεµένα στο
σύστηµα ήχου.

Για να ακούσετε ήχο απ το µουσικ
σύστηµα στα ηχεία της τηλερασης...
LIST
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
AV
να εµφανιστεί η ένδειξη AV
στην οθνη του Beo4...
Στη συνέχεια πιέστε ένα
πλήκτρο ηχητικής πηγής,
πως RADIO

RADIO

∆ιάταξη ενς συστήµατος Ήχου/Εικνας σε
δύο δωµάτια. Ηχεία συνδεδεµένα στο
σύστηµα ήχου – ή και στα δύο συστήµατα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η ένδειξη AV δεν είναι
διαθέσιµη στην οθνη του Beo4, θα
πρέπει να την προσθέσετε στη λίστα µε
τις λειτουργίες του Beo4, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Εξατοµίκευση του Beo4 στη
σελίδα 40 για περισστερες πληροφορίες.

Τοποθέτηση, συνδέσεις και συντήρηση

Το κεφάλαιο αυτ σας δίνει
πληροφορίες για την
τοποθέτηση, σύνδεση και
συντήρηση του µουσικού σας
συστήµατος.
Είναι καλ να τηρήσετε την
ακλουθη διαδικασία κατά την
εγκατάσταση του µουσικού σας
συστήµατος:
1 Τοποθετήστε το µουσικ
σύστηµα στη θέση που
θέλετε να το χρησιµοποιείτε.
2 Τοποθετήστε τα ηχεία και
τυχν βοηθητικ εξοπλισµ.
3 ∆ιατάξτε τα καλώδια στα
αυλάκια του καλύµµατος
καλωδίων και προσαρτήστε το
κάλυµµα στο πίσω µέρος του
µουσικού συστήµατος.
4 Συνδέστε λα τα καλώδια στις
υποδοχές στο πίσω µέρος του
µουσικού συστήµατος – µην το
συνδέσετε ακµη µε την πρίζα!
5 Τοποθετήστε τις γυάλινες
πρτες.
6 Συνδέστε τις συσκευές στο
ρεύµα.

Πώς να ρυθµίσετε το µουσικ σας σύστηµα, 28
• Τοποθέτηση του µουσικού σας συστήµατος...

Σύνδεση των καλωδίων, 29
• Κεραία
• Ηχεία
• Εξωτερική συσκευή
• Σύνδεση BeoLink
• Τροφοδοσία

Πώς να συναρµολογήσετε το µουσικ σας σύστηµα, 30
• ∆ιατάξτε τα καλώδια
• Τοποθετήστε το κάλυµµα καλωδίων
• Τοποθετήστε τις γυάλινες πρτες

Ρύθµιση Ήχου/Εικνας, 31

Φροντίδα του µουσικού σας συστήµατος, 32
• Καθαρισµς του BeoSound
• Καθαρισµς των CD σας
• Μνήµη CD – σκληρς δίσκος
• Αλλαγή των µπαταριών του Beo4
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Τοποθέτηση του µουσικού σας συστήµατος

Τοποθέτηση του µουσικού σας
συστήµατος...
Βεβαιωθείτε τι το µουσικ σύστηµα είναι
εγκατεστηµένο, τοποθετηµένο και
συνδεδεµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτού
του οδηγού.
Τοποθετήστε το µουσικ σύστηµα σε µια
σταθερή επιφάνεια, κατά προτίµηση ένα
τραπέζι, πάγκο ή βάση που θέλετε να
τοποθετηθεί µνιµα.
Το µουσικ σύστηµα έχει σχεδιαστεί για
εσωτερική χρήση, σε ξηρά οικιακά
περιβάλλοντα µνο και σε εύρος
θερµοκρασιών 10–40° C.
Αποφύγετε την τοποθέτηση του συστήµατος
στο άµεσο ηλιακ φως, κοντά σε καλοριφέρ
ή άλλες πηγές θερµτητας.
Αφήστε απσταση τουλάχιστον 5 cm στο
επάνω µέρος και απ κάθε πλευρά του
µουσικού συστήµατος για επαρκή αερισµ.
Θυµηθείτε να αφήσετε αρκετ χώρο στις
πλευρές για να ανοίγουν οι γυάλινες πρτες.
Εάν επιθυµείτε να τοποθετήσετε το µουσικ
σύστηµα στον τοίχο, βεβαιωθείτε τι, για την
τοποθέτηση του προσαρτήµατος τοίχου
(προαιρετικ αξεσουάρ) και του µουσικού
συστήµατος, χρησιµοποιείτε βίδες και ούπα
σωστού µεγέθους και τύπου. Ο τύπος τους
εξαρτάται απ το υλικ και την κατασκευή
του τοίχου.
Μη συνδέσετε οποιαδήποτε απ τις
συσκευές στο σύστηµά σας στο ρεύµα πριν
συνδέσετε λα τα καλώδια (δείτε την
απέναντι σελίδα).

Εάν δεν είναι διαθέσιµη µνιµη σύνδεση
κεραίας FM, µπορεί να στερεωθεί µια
εσωτερική κεραία στο άγκιστρο στο πίσω
µέρος του BeoSound 3200.

Σύνδεση των καλωδίων

Για τον εντοπισµ των
υποδοχών, χρησιµοποιείτε το
διάγραµµα και τα τυπωµένα
γραφικά στην ετικέτα των
υποδοχών.

Κεραία AM

Κεραία FM

Ηχεία

Τροφοδοσία

Κεραία
Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM
και την κεραία AM, εάν υπάρχει, στην
υποδοχή AM.
]ταν χρησιµοποιείτε κεραία βρχου AM,
συντονίστε στο ραδιοφωνικ σταθµ που
θέλετε και στη συνέχεια περιστρέψτε
οριζντια την κεραία µέχρι να λάβετε το
καλύτερο δυνατ σήµα.
Ηχεία
Συνδέστε τα ενεργά ηχεία στις υποδοχές µε
την ένδειξη POWER LINK.
Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση σε σειρά
των ηχείων, ή µπορείτε να συνδέσετε ένα
ηχείο σε κάθε µία απ τις δυο υποδοχές.
Ανατρέξτε στον Οδηγ χρήσης που
συνοδεύει τα ηχεία σας BeoLab.
Μην παραλείψετε να ρυθµίσετε το διακπτη
L • R • LINE στα ηχεία BeoLab, στη θέση L
και R (αριστερ και δεξι κανάλι), αντίστοιχα.
Εάν επιθυµείτε να συνδέσετε τα ηχεία
BeoLab 2500, ανατρέξετε στους οδηγούς
χρήσης που συνοδεύουν τα ηχεία.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Παρακαλούµε απευθυνθείτε
σε ένα κατάστηµα της Bang & Olufsen για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε το
σύστηµα BeoLink και πληροφορίες
σχετικά µε το βοηθητικ εξοπλισµ.

Εξωτερική
συσκευή

Μη συνδέετε το µουσικ
σύστηµα στο ρεύµα µέχρι να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία
εγκατάστασης!
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το µουσικ
σας σύστηµα είτε σε µεµονωµένη
εγκατάσταση ή συνδεδεµένο µε ένα
σύστηµα εικνας της Bang & Olufsen
µέσω ενς καλωδίου Master Link. Η
υποδοχή Master Link στο πίσω µέρος του
µουσικού συστήµατος µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για διανοµή BeoLink. Το
σύστηµα BeoLink® σας επιτρέπει να
ακούτε το µουσικ σύστηµα σε
οποιοδήποτε δωµάτιο θέλετε µέσω
πρσθετων ηχείων*.
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Σύνδεση BeoLink

Εξωτερική συσκευή
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην
υποδοχή µε την ένδειξη AUX. Η υποδοχή
αυτή σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε
συµβατές συσκευές Bang & Olufsen, πως
ένα κασετφωνο ή ένα πικάπ. Παρακαλούµε
σηµειώστε τι συσκευές συνδεδεµένες σε
αυτή την υποδοχή δε λειτουργούν µε
τηλεχειρισµ. Αυτή η υποδοχή µπορεί επίσης
να δεχτεί συσκευές άλλων κατασκευαστών.
Σύνδεση BeoLink
Η υποδοχή MASTER LINK πρέπει να
χρησιµοποιείται ταν συνδέετε το µουσικ
σας σύστηµα και ένα συµβατ σύστηµα
εικνας της Bang & Olufsen.
Τροφοδοσία
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
υποδοχή του µουσικού συστήµατος µε την
ένδειξη ~, αλλά µην το συνδέσετε ακµη
στην παροχή ρεύµατος.

Πώς να συναρµολογήσετε το BeoSound 3200
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Bταν ολοκληρώσετε τη
διαδικασία εγκατάστασης που
περιγράφεται στην προηγούµενη
σελίδα, πρέπει να τοποθετήσετε
τις γυάλινες πρτες και το
κάλυµµα καλωδίων.

∆ιατάξτε τα καλώδια
∆ιατάξτε τα καλώδια σύνδεσης στο κάλυµµα
καλωδίων πως φαίνεται δεξιά. Μπορείτε να
στερεώσετε τα καλώδια µε ταινία για να τα
κρατήσετε στη θέση τους πριν τοποθετήσετε
το κάλυµµα καλωδίων στο πίσω µέρος του
µουσικού συστήµατος.
Τοποθετήστε το κάλυµµα καλωδίων
Στερεώστε το κάλυµµα – µε συνδεδεµένα τα
καλώδια – στη σχάρα στο πίσω µέρος του
BeoSound:
a Εισάγετε την κάτω σειρά πείρων στη
σχάρα.
b Πιέστε την πάνω σειρά πείρων στη σχάρα.
c Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυµµα των
καλωδίων µέχρι οι πείροι να εφαρµσουν
σωστά στη σχάρα.
b

Μη συνδέσετε τα καλώδια πριν τοποθετηθεί
το κάλυµµα καλωδίων.
c

Τοποθετήστε τις γυάλινες πρτες
Οι ετικέτες στη ράχη των γυάλινων πρτων
υποδεικνύουν ποιο άκρο πρέπει να βλέπει
προς τα πάνω και πια πλευρά πρέπει να
βλέπει προς το κέντρο του BeoSound.
> Στερεώστε τις δύο γυάλινες πρτες, µία
κάθε φορά, στο εµπρς µέρος του
µουσικού συστήµατος πιέζοντας τα σηµεία
στερέωσης στις αντίστοιχες υποδοχές
στερέωσης στο BeoSound.
> Πιέστε απαλά σε κάθε σηµείο στερέωσης
µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το κλικ
υποδηλώνει τι οι γυάλινες πρτες έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

a

Προσέχετε ιδιαίτερα τις γυάλινες πρτες!
Εάν έχουν ραγίσει ή έχει σπάσει κάποιο
µικρ κοµµάτι ή έχουν υποστεί ζηµιά µε
οποιοδήποτε άλλο τρπο, θα πρέπει να
αντικατασταθούν άµεσα, διαφορετικά είναι
πιθανν να προκληθούν σωµατικές βλάβες.
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικές
πρτες σε ένα κατάστηµα της Bang &
Olufsen.

Ρύθµιση Ήχου/Εικνας

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το
µουσικ σύστηµα είτε ως
µεµονωµένη εγκατάσταση είτε
ως σύστηµα Ήχου/Εικνας, εάν
συνδέσετε τα συστήµατα µε ένα
καλώδιο Master Link. Εάν
συνδέσετε το µουσικ σύστηµα
και το σύστηµα εικνας, θα
πρέπει να βεβαιωθείτε τι έχουν
ρυθµιστεί να λειτουργούν µαζί.
Αυτ σηµαίνει τι θα πρέπει να
εκτελέσετε το προγραµµατισµ
Επιλογή πως περιγράφεται σε
αυτή τη σελίδα. Επίσης µπορείτε
να επιλέξετε εάν θα συνδέσετε
τα ηχεία στο µουσικ σύστηµα ή
στο σύστηµα εικνας.

Προγραµµατισµ ς επιλογών

Το µουσικ σας σύστηµα είναι
ρυθµισµένο στην Επιλογή 1 απ το
εργοστάσιο και δε χρειάζεται να
εκτελέσετε προγραµµατισµ Επιλογή εάν
χρησιµοποιείται µ νο του.

Το µουσικ σύστηµα έχει πέντε διαφορετικές
ρυθµίσεις Επιλογής:
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Option 2

Ο προγραµµατισµς επιλογής γίνεται µε το
τηλεχειριστήριο Beo4 και µε ολκληρο το
σύστηµα σε αναµονή.
Για προγραµµατισµ 'Επιλογή' του
συστήµατος ήχου...
> Κρατώντας πιεσµένο το πλήκτρο •, πιέστε
LIST.
> Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
> Πιέστε LIST επανειληµµένα µέχρι να
εµφανιστεί το OPTION? στην οθνη του
Beo4 και πιέστε το GO.
> Πιέστε LIST επανειληµµένα µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη Α.OPT στην οθνη
του Beo4 και στη συνέχεια
πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθµ (0,
1, 2, 5 ή 6).

Ένα σύστηµα Ήχου/Εικνας.

Option 1

Μια µεµονωµένη εγκατάσταση.
Επιλέξτε V.OPT για να προγραµµατίσετε
'Επιλογή' για το σύστηµα εικνας.
Option 1

Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά
µε τη χρήση εν ς συστήµατος
Ήχου/Εικ νας ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Χρήση συστήµατος Ήχου/Εικνας στη
σελίδα 26.

Option 0

Επιλογή 0. Χρησιµοποιείται ταν το µουσικ
σας σύστηµα είναι συνδεδεµένο στο
σύστηµα εικνας και δεν υπάρχουν ηχεία
συνδεδεµένα απευθείας στο µουσικ
σύστηµα.
Επιλογή 1. Χρησιµοποιείται ταν το µουσικ
σας σύστηµα έχει εγκατασταθεί αυτνοµα
ή είναι συνδεδεµένο στο σύστηµα εικνας,
ταν υπάρχουν ηχεία συνδεδεµένα στο
µουσικ σύστηµα.
Επιλογή 2. Χρησιµοποιείται ταν το µουσικ
σας σύστηµα έχει εγκατασταθεί σε ένα
δωµάτιο και είναι συνδεδεµένο σε
σύστηµα εικνας σε άλλο δωµάτιο.
Επιλογή 5. Χρησιµοποιείται ταν το µουσικ
σας σύστηµα έχει εγκατασταθεί σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, το οποίο
περιλαµβάνει επίσης µια τηλεραση
Bang & Olufsen.
Επιλογή 6. Χρησιµοποιείται ταν το µουσικ
σας σύστηµα έχει εγκατασταθεί σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο χωρίς τηλεραση
Bang & Olufsen.

Option 1

∆ιάταξη ενς συστήµατος Ήχου/Εικνας σε
ένα δωµάτιο.

Option 2

Option 2

∆ιάταξη ενς συστήµατος Ήχου/Εικνας σε
δύο δωµάτια.

Φροντίδα του µουσικού σας συστήµατος
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Η κανονική συντήρηση, πως ο
καθαρισµς του µουσικού
συστήµατος, είναι στις ευθύνες
του χρήστη. Για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσµατα,
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
Πριν καθαρίσετε το µουσικ σύστηµα,
συνιστούµε να το αποσυνδέετε απ την
πρίζα για να αποφύγετε το άνοιγµα και το
κλείσιµο των πρτων. 8ταν το σύστηµα
είναι αποσυνδεδεµένο απ το ρεύµα
µπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε τις
πρτες µε το χέρι. Χρειάζεται µνο
ελαφριά, απαλή ώθηση για να γίνει αυτ.
Χειρίζεστε τους δίσκους CD µε προσοχή.
Αν κρατάτε πάντοτε το δίσκο CD απ τις
άκρες του και τον τοποθετείτε στη θήκη
του ταν τον βγάζετε απ το CD, δε θα
χρειαστεί καθαρισµ.
Εάν υποστεί βλάβη ο σκληρς δίσκος, λη
η µουσική που είναι γραµµένη στη µνήµη
CD µπορεί να χαθεί και να πρέπει να
εγγραφεί ξανά.
8ταν εµφανιστεί το µήνυµα 'BATTERY'
στην οθνη του Beo4, θα πρέπει να
αλλάξετε τις µπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου.

Καθαρισµς του µουσικού σας συστήµατος
Σκουπίστε τη σκνη απ το µουσικ
σύστηµα, χρησιµοποιώντας ένα στεγν,
µαλακ πανί.
Οι γυάλινες πρτες µπορούν να αφαιρεθούν
για να καθαριστούν εσωτερικά εάν
χρειάζεται. Για την αφαίρεση των πρτων,
απλά πιάστε τις γέρα, µία κάθε φορά, ενώ
είναι ανοικτές και απαλά αλλά σταθερά
απαγκιστρώστε τις απ τα τέσσερα σηµεία
στερέωσης, τραβώντας προς τα έξω. Για τον
καθαρισµ των γυάλινων πρτων,
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε ένα ήπιο
καθαριστικ τζαµιών.

Μη χρησιµοποιήσετε οινπνευµα ή άλλους
διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε
µέρος του BeoSound. ∆ε συνιστούµε τη
χρήση ειδικών CD καθαρισµού στο CD player.

Τοποθετήστε ξανά τις πρτες πως
περιγράφεται σε αυτν τον οδηγ. Αφήστε
τις πρτες µισάνοιχτες πριν συνδέσετε και
πάλι το σύστηµα στο ρεύµα.
Μνήµη CD – σκληρς δίσκος
Εάν κατά την αναπαραγωγή µουσικής απ τη
µνήµη CD χαθεί κάποιο κοµµάτι ή εµφανιστεί
θρυβος, συνιστάται να ζητήσετε να
ελεγχθεί το µουσικ σας σύστηµα απ το
προσωπικ του εξουσιοδοτηµένου σέρβις.
Εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί ο σκληρς
δίσκος, η αποθηκευµένη στη µνήµη CD
µουσική θα µεταφερθεί σε ένα νέο σκληρ
δίσκο εφ' σον είναι δυνατ.
Αλλαγή των µπαταριών...
Το Beo4 χρειάζεται τρεις µπαταρίες. Σας
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε µνο
αλκαλικές µπαταρίες 1,5 volt (µέγεθος AAA).
Αντικαταστήστε τις µπαταρίες πως φαίνεται
σε αυτή τη σελίδα, κρατήστε το δάκτυλ σας
πάνω στις µπαταρίες µέχρι να τοποθετηθεί
το καπάκι.
Αφού αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, πρέπει
να περιµένετε 10 δευτερλεπτα µέχρι στην
οθνη να εµφανιστεί το µήνυµα 'TV'. Το
τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιµο
για χρήση.

Καθαρισµς των CD σας Αν το CD λερωθεί
απ δακτυλικά αποτυπώµατα, σκνη ή
βρωµιά, µπορείτε να το καθαρίσετε µε ένα
µαλακ, στεγν, πανί χωρίς χνούδια.
Αποφεύγετε την υπερβολική θερµτητα και
υγρασία, και µη γράφετε ποτέ πάνω στα CD.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ποτέ
διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά στα CD και
πάντοτε τα CD πρέπει να σκουπίζονται
ακτινικά απ το κέντρο προς την περιφέρεια.

2
1

3

2

1

Συντονισµς και προσωπικές ρυθµίσεις

Μάθετε να συντονίζετε
ραδιοφωνικούς σταθµούς και να
ρυθµίζετε τις προσωπικές σας
προτιµήσεις για τον ήχο. Μάθετε
πως ρυθµίζεται το ρολι και για
τον τρπο χρήσης του
συστήµατος κωδικών PIN. Εάν
επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε
το τηλεχειριστήριο Beo4 µε το
µουσικ σας σύστηµα, το
κεφάλαιο αυτ σας εξηγεί πως
το Beo4 µπορεί να προσαρµοστεί
για το σκοπ αυτ. Για
περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε τη χρήση του Beo4,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Καθηµερινή χρήση στη σελίδα 9.

Συντονισµς και επεξεργασία ραδιοσταθµών, 34
• Συντονισµς ραδιοσταθµών
• Μετακίνηση αποθηκευµένων ραδιοσταθµών
• ∆ιαγραφή ραδιοσταθµών

Προσαρµογή και αποθήκευση ρυθµίσεων ήχου, 36
• Ρυθµίσεις ήχου

Ρύθµιση του ενσωµατωµένου ρολογιού, 37
• Ρύθµιση του ρολογιού

Ρύθµιση και εισαγωγή ενς κωδικού PIN, 38
• Εισαγωγή του κωδικού PIN
• Ενεργοποίηση του συστήµατος κωδικού PIN
• Αλλαγή του κωδικού PIN
• Απενεργοποίηση του συστήµατος κωδικού PIN
• Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικ σας PIN

Εξατοµίκευση του Beo4, 40
• ∆ιαµρφωση του Beo4
• Πρσθεση ενς επιπλέον 'πλήκτρου'
• Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'
• Αφαίρεση επιπλέον 'πλήκτρων'
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Συντονισµς και επεξεργασία ραδιοσταθµών

34

Αφήστε το µουσικ σύστηµα να
αναζητήσει για εσάς λους τους
διαθέσιµους ραδιοσταθµούς, στη
συνέχεια αποθηκεύστε τους
στους αριθµούς προγραµµάτων
της επιλογής σας. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε µέχρι και
60 ραδιοσταθµούς και να τους
ονοµάσετε πως περιγράφεται
στη σελίδα 20. Αφού
αποθηκευτεί ένας σταθµς,
έχετε απευθείας πρσβαση σε
αυτν πληκτρολογώντας τον
αριθµ του προγράµµατος ή
µετακινούµενοι σε λους τους
αποθηκευµένους ραδιοσταθµούς.
Αφού εντοπίσετε ένα σταθµ και εάν το
σήµα του είναι χαµηλ, µπορείτε να
κάνετε µικροσυντονισµ σε αυτν.
Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε
την ακριβή συχντητα ενς
ραδιοσταθµού και να την αποθηκεύσετε
στον αριθµ προγράµµατος της επιλογής
σας.
Εάν το επιθυµείτε µπορείτε να
µετακινήσετε ή να διαγράψετε
συντονισµένους ραδιοσταθµούς.
Μπορείτε ακµη να βρείτε στον αρχικ
αριθµ προγράµµατος ένα σταθµ που
έχετε µετακινήσει σε κάποιο άλλο αριθµ
προγράµµατος. Οποιοδήποτε νοµα που
έχετε δώσει σε ένα σταθµ χάνεται ταν
το αποθηκεύετε σε ένα νέο αριθµ
προγράµµατος.
Εάν µετακινήσετε ένα σταθµ σε έναν
αριθµ προγράµµατος που
χρησιµοποιείται απ έναν άλλο σταθµ,
αυτς ο άλλος σταθµς διαγράφεται και
πρέπει να συντονιστεί και να αποθηκευτεί
σε κάποιον άλλο αριθµ προγράµµατος.

Συντονισµς ραδιοσταθµών
Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
TUNE ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για πρσβαση στη
λειτουργία συντονισµού.
Εµφανίζεται το µήνυµα FM ?

GO

Πιέστε για µετακίνηση απ τα
FM στα AM και αντίστροφα

▲

Μετακίνηση αποθηκευµένων
ραδιοσταθµών
Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
TUNE ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για συντονισµ του
σταθµού. Εµφανίζεται το
µήνυµα FM ? (ή AM ?)

GO

▼

Πιέστε για αποδοχή

GO

Πιέστε για να επιλέξετε AM ή
FM.
Εµφανίζεται η ένδειξη FM ή
AM και η τρέχουσα
συχντητα

GO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί o αριθµς του
προγράµµατος

GO

0–9

Πιέστε για αναζήτηση ενς
σταθµού – προς τα επάνω ή
κάτω στην µπάντα
συχνοτήτων ή...

▲

Πληκτρολογήστε τον αριθµ
στον οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε το σταθµ

GO

Πληκτρολογήστε την ακριβή
συχντητα

0–9

Πιέστε και πάλι για
αποθήκευση του σταθµού.
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
ο σταθµς έχει αποθηκευθεί
στον επιλεγµένο αριθµ

Πιέστε για αποδοχή.
Εµφανίζεται το µήνυµα FINE 0

GO

Πιέστε για µικροσυντονισµ,
εάν χρειάζεται

▲

Πιέστε για αποδοχή.
Εµφανίζεται το µήνυµα
STEREO ?

GO

Πιέστε για µετακίνηση απ
STEREO σε MONO

▲

Πιέστε για αποδοχή –
εµφανίζεται ο πρώτος
διαθέσιµος αριθµς
προγράµµατος

GO

Πιέστε για να µεταβείτε σε
διαφορετικ αριθµ
προγράµµατος, ή...

▲

Πληκτρολογήστε τον αριθµ
προγράµµατος που θέλετε

0–9

Πιέστε για να αποθηκεύσετε
το σταθµ στον εµφανιζµενο
αριθµ προγράµµατος.
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
το νοµα έχει αποθηκευθεί

GO

TUNE ?

FM ?

FM 88.9

TUNE ?

FM ?

P 15 ?

▼

STORED

FINE 0

▼

STEREO ?

▼

P 15 ?

▼

STORED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το στερεοφωνικ σήµα
δεν είναι αρκετά ισχυρ ώστε να
παράγεται ικανοποιητικς στερεοφωνικς
ήχος, το µουσικ σύστηµα αλλάζει
αυτµατα σε µονοφωνικ ήχο. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε το µονοφωνικ ήχο
και χειροκίνητα κατά το συντονισµ, εάν
χρειαστεί.
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∆ιαγραφή ραδιοσταθµών
Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε ένα απ τα
αριθµητικά πλήκτρα για
επιλογή ενς ραδιοσταθµού

0–9

Πιέστε για διαγραφή του
σταθµού τον οποίο ακούτε.
Εµφανίζεται το µήνυµα
DELETE ?

DELETE

Πιέστε και πάλι για διαγραφή
του σταθµού.
Εµφανίζεται η ένδειξη
DELETED, υποδεικνύοντας
τι ο ραδιοσταθµς έχει
διαγραφεί

DELETE

RADIO 7

DELETE ?

DELETED

Προσαρµογή και αποθήκευση ρυθµίσεων ήχου
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Bλες οι ρυθµίσεις του ήχου
έχουν ουδέτερες τιµές απ το
εργοστάσιο, µως 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 µουσικ σας σύστηµα αρχίζει να παίζει
µε αυτήν την ένταση κάθε φορά που το
ενεργοποιείτε. Το µέγιστο επίπεδο που
µπορεί να αποθηκευτεί είναι 60.
Το µουσικ σύστηµα διαθέτει επίσης µια
λειτουργία loudness (αντιστάθµιση
χαµηλής έντασης), την οποία µπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε
κατά βούληση. Η λειτουργία loudness
κάνει πιο δυναµική τη µουσική.
Αντισταθµίζει την έλλειψη ευαισθησίας
του ανθρώπινου αφτιού σε υψηλές και
χαµηλές συχντητες, κατά την ακραση
µουσικής χαµηλής έντασης.
Εάν δεν αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις
ήχου που πραγµατοποιήσατε, το µουσικ
σύστηµα θα επιστρέψει στα
προρυθµισµένα επίπεδα ήχου ταν
απενεργοποιηθεί.

Ρυθµίσεις ήχου
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
SOUND ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για πρσβαση στη
λειτουργία ρύθµισης ήχου.
Εµφανίζεται το µήνυµα VOL
και η τρέχουσα ρύθµιση της
έντασης

GO

Πιέστε για αύξηση ή µείωση
της έντασης ήχου

▲

Πιέστε επανειληµµένα για
εµφάνιση των διαφορετικών
ενδείξεων ήχου, π.χ. BAL > <

GO

Πιέστε για να ρυθµίσετε την
ισορροπία

ss

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
STORE ?

GO

Πιέστε για να αποθηκεύσετε
τα τρέχοντα επίπεδα ήχου.
Εµφανίζεται το µήνυµα
STORED

GO

Ρύθµιση της έντασης ήχου...
Πιέστε για να αυξήσετε ή να
µειώσετε την ένταση
Πιέστε για ολοκληρωτική
διακοπή του ήχου, πιέστε και
πάλι για επαναφορά του ήχου

SOUND ?

VOL 28

Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά τη ρύθµιση
του ήχου...

Στάθµη έντασης Η ένταση του ήχου µπορεί
να ρυθµιστεί ανά δύο βήµατα σε ένα εύρος
τιµών απ 00 µέχρι 72.

Ρύθµιση ισορροπίας Η ισορροπία µπορεί να
ρυθµίζεται µέχρι το 7 σε κάθε κανάλι.

▼

BAL ><

tt

Στάθµη µπάσων Τα µπάσα µπορούν να
ρυθµιστούν σε ένα εύρος απ –5 µέχρι +5.

STORE ?

Στάθµη πρίµων Τα πρίµα µπορούν να
ρυθµιστούν σε ένα εύρος απ –5 µέχρι +5.

STORED

∧
∨

Ρύθµιση Loudness ∆είχνει εάν είναι ενεργή
ή χι η λειτουργία loudness.

MUTE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Bταν το BeoSound
χρησιµοποιείται σε ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα Ήχου/Εικνας της
Bang & Olufsen, ο ήχος πρέπει να
ρυθµίζεται πως περιγράφεται στον
οδηγ για το σύστηµα εικνας. Bταν
πιέσετε το πλήκτρο SOUND, στην οθνη
θα εµφανιστεί το µήνυµα 'USE TV'.

Ρύθµιση του ενσωµατωµένου ρολογιού

Το µουσικ σύστηµα διαθέτει
ενσωµατωµένο ρολι µε ώρα,
ηµεροµηνία και έτος. Μπορείτε
να ανακαλείτε την ώρα στην
οθνη µέσω του πλήκτρου
SETUP ή µέσω του
τηλεχειριστηρίου Beo4. Το ρολι
δε ρυθµίζεται αυτµατα, πρέπει
να εισάγετε εσείς τις ρυθµίσεις.
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία χρονοδιακπτη που
περιγράφεται στη σελίδα 24, πρέπει
πρώτα να ρυθµίσετε σωστά το
ενσωµατωµένο ρολι του µουσικού
συστήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Bταν το µουσικ σύστηµα
είναι συνδεδεµένο µε ένα σύστηµα
εικνας µε καλώδιο Master Link, το ρολι
πρέπει να ρυθµιστεί στο σύστηµα
εικνας.
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Ρύθµιση του ρολογιού
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
CLOCK ? στην οθνη

SETUP

Πιέστε για πρσβαση στη
λειτουργία ρολογιού.
Εµφανίζεται η ώρα

GO

Πιέστε για να αλλάξετε την
ακριβή ώρα, εάν χρειάζεται

▲

Εναλλακτικά
πληκτρολογήστε την ακριβή
ώρα

0–9

Πιέστε για αποδοχή.
Εµφανίζεται η ηµεροµηνία

GO

Πιέστε για να αλλάξετε την
ηµεροµηνία, εάν χρειάζεται

▲

Πιέστε για αποδοχή.
Εµφανίζεται το έτος

GO

Πιέστε για να αλλάξετε το
έτος, εάν χρειάζεται

▲

Πιέστε για αποδοχή
Εµφανίζεται το µήνυµα
STORE ?

GO

Πιέστε για αποθήκευση της
νέας ρύθµισης.
Εµφανίζεται το µήνυµα
STORED

GO

CLOCK ?

Για να ανακαλέσετε το ρολι στην οθνη
µέσω του Beo4...
Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
LIST
CLOCK
να εµφανιστεί το µήνυµα
CLOCK στην οθνη του Beo4

14 : 45

▼

23 AUG

▼

2002

▼

STORE ?

STORED

Πιέστε για να ανακαλέσετε
το ρολι. Η ώρα εµφανίζεται
στην οθνη του µουσικού
συστήµατος

GO
14 : 45

Ρύθµιση και εισαγωγή ενς κωδικού PIN
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Μπορείτε να επιλέξετε την
ενεργοποίηση ή µη του
συστήµατος κωδικού PIN.
Η χρήση ενς κωδικού PIN
σηµαίνει τι αν το µουσικ
σύστηµα παραµείνει
αποσυνδεδεµένο απ το ρεύµα
για περισστερο απ 30 λεπτά,
θα πρέπει να εισάγετε τον
κωδικ PIN απ το ταµπλ
χειρισµού απ κοντά ταν το
µουσικ σύστηµα ενεργοποιηθεί
και πάλι.
Εάν δεν εισαχθεί ο κωδικς PIN, το
µουσικ σύστηµα τίθεται αυτµατα σε
αναµονή µετά απ 3 λεπτά.
Εάν εισάγετε λάθος κωδικ PIN, έχετε
πέντε προσπάθειες να πληκτρολογήσετε
σωστά τον κωδικ, µετά απ τις οποίες το
σύστηµα απενεργοποιείται και δεν µπορεί
να ενεργοποιηθεί για 3 ώρες.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικ PIN,
ωστσο, για λγους ασφαλείας, σε µια
περίοδο 3 ωρών, είναι δυνατν να
αλλάξετε τον κωδικ PIN µνο πέντε
φορές.
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικ
σας PIN, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα
αγοράς, το οποίο µπορεί να σας βοηθήσει
να πάρετε ένα Γενικ κωδικ απ την
Bang & Olufsen. Για να ενεργοποιήσετε
και πάλι το µουσικ σύστηµα πρέπει να
έχετε το Γενικ κωδικ.

Εισαγωγή του κωδικού PIN

____

Εµφανίζεται η προτροπή
PIN _ _ _ _

PIN

Πληκτρολογήστε τον
προσωπικ σας κωδικ PIN.
Ο κωδικς PIN δεν
εµφανίζεται

0–9

Μετά την πληκτρολγηση
ενς τετραψήφιου κωδικού, η
ένδειξη επιστρέφει στη
σχετική πηγή π.χ. RADIO 1

RADIO 1

PIN
PIN

*___
****

]ταν έχει ενεργοποιηθεί το σύστηµα
κωδικού PIN και το µουσικ σύστηµα
παραµείνει αποσυνδεδεµένο απ το ρεύµα
για περισστερο απ 30 λεπτά, θα
αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία
υποδεικνύοντας τι το σύστηµα πρέπει να
ενεργοποιηθεί και να εισαχθεί ο κωδικς
PIN απ το ταµπλ χειρισµού απ κοντά.

Ενεργοποίηση του συστήµατος
κωδικού PIN
Πιέστε δύο φορές ενώ το
σύστηµα είναι σε αναµονή

ss

Πιέστε για να εισάγετε έναν
τετραψήφιο κωδικ PIN της
επιλογής σας.
Η ένδειξη NEW PIN
εµφανίζεται για λίγο, και µετά
εµφανίζεται η ένδειξη
PIN _ _ _ _

STOP

Εισάγετε έναν τετραψήφιο
κωδικ PIN της επιλογής σας.
Ο κωδικς PIN δεν
εµφανίζεται

0–9

Πιέστε για αποθήκευση του
κωδικού PIN.
Η ένδειξη CONFIRM
εµφανίζεται για λίγο και µετά
εµφανίζεται η ένδειξη
PIN _ _ _ _

GO

Εισάγετε ξανά τον κωδικ
σας.
Ο κωδικς PIN δεν
εµφανίζεται

0–9

Πιέστε για αποθήκευση
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
κωδικς PIN έχει αποθηκευθεί

GO

NEW PIN
PIN

PIN
PIN

____

*___
****

CONFIRM
PIN

PIN

____

****

STORED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν εισαχθεί λάθος κωδικς
για δεύτερη φορά, στην οθνη
εµφανίζεται το µήνυµα ERROR και πρέπει
να εισάγετε και πάλι τον κωδικ.
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Αλλαγή του κωδικού PIN

Απενεργοποίηση του
συστήµατος κωδικού PIN

Πιέστε δύο φορές ενώ η
συσκευή είναι σε αναµονή

ss

Πιέστε για να εισάγετε τον
τετραψήφιο κωδικ PIN.
Εµφανίζεται η ένδειξη
PIN _ _ _ _

STOP

Πληκτρολογήστε τον
προσωπικ σας κωδικ PIN.
Ο κωδικς PIN δεν
εµφανίζεται.
Εµφανίζεται η ένδειξη
NEW PIN ?

0–9

Πιέστε για την εισαγωγή
ενς νέου κωδικού PIN.
Εµφανίζεται η ένδειξη
PIN _ _ _ _

GO

Πληκτρολογήστε το νέο
κωδικ PIN. Ο κωδικς PIN
δεν εµφανίζεται

0–9

Πιέστε για αποθήκευση Η
ένδειξη CONFIRM
εµφανίζεται για λίγο και µετά
εµφανίζεται η ένδειξη
PIN _ _ _ _

GO

Εισάγετε ξανά τον κωδικ
σας.
Ο κωδικς PIN δεν
εµφανίζεται

0–9

Πιέστε για αποθήκευση.
Εµφανίζεται η ένδειξη
STORED, υποδεικνύοντας τι
αλλαγµένος κωδικς PIN έχει
αποθηκευθεί

GO

PIN

PIN

____

****

NEW PIN ?

PIN

____

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον
κωδικ σας PIN

Πιέστε δύο φορές ενώ η
συσκευή είναι σε αναµονή

ss

Πιέστε για να εισάγετε τον
τετραψήφιο κωδικ PIN.
Εµφανίζεται η ένδειξη
PIN _ _ _ _

STOP

Πληκτρολογήστε τον
προσωπικ σας κωδικ PIN.
Ο κωδικς PIN δεν
εµφανίζεται.
Εµφανίζεται η ένδειξη
NEW PIN ?

0–9

Πιέστε για να αλλάξει η
ένδειξη σε PIN OFF

▲

PIN

PIN

____

****

NEW PIN ?

▼

PIN OFF

PIN

****

CONFIRM
PIN

PIN

____

****

STORED

Πιέστε για να
απενεργοποιήσετε το
σύστηµα κωδικού PIN.
Εµφανίζεται η ένδειξη
DELETED, υποδεικνύοντας
τι κωδικς συστήµατος PIN
έχει απενεργοποιηθεί

GO
DELETED

____

Εµφανίζεται η προτροπή
PIN _ _ _ _

PIN

Κρατήστε πιεσµένο για
3 δευτερλεπτα για
προετοιµασία για την
εισαγωγή του γενικού
κωδικού

ss

Εισάγετε τον πενταψήφιο
Γενικ κωδικ.
Εµφανίζεται η ένδειξη
DELETED, υποδεικνύοντας
τι ο κωδικς συστήµατος
PIN έχει απενεργοποιηθεί και
τι η συσκευή είναι έτοιµη
προς χρήση

0–9
DELETED

Εξατοµίκευση του Beo4
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Εάν ήδη διαθέτετε ένα
τηλεχειριστήριο Beo4, είναι
δυνατ να το διαµορφώσετε εκ
νέου για χρήση µε το µουσικ
σας σύστηµα.
Μπορείτε να προσθέσετε
επιπλέον 'πλήκτρα' στο Beo4 τα
οποία στη συνέχεια
ανακαλούνται πιέζοντας το
πλήκτρο LIST. Μπορείτε να
ρυθµίσετε ξανά τη σειρά µε την
οποία εµφανίζονται τα επιπλέον
'πλήκτρα', τα οποία εσείς έχετε
προσθέσει και εκείνα τα οποία
υπήρχαν ήδη, ταν πιέζετε το
πλήκτρο LIST.
8ταν προσθέτετε ένα 'πλήκτρο', µπορείτε
να επιλέξτε που θα τοποθετηθεί στη
λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων' στο Beo4.
Τα επιπλέον 'πλήκτρα' µπορούν επίσης να
διαγραφούν και πάλι.

Πρσθεση ενς επιπλέον
'πλήκτρου'

∆ιαµρφωση του Beo4
Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρσβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Τώρα, απελευθερώστε και τα
δύο πλήκτρα.
Στην οθνη εµφανίζεται το
µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
CONFIG? στην οθνη

LIST

Πιέστε για να µπορέσετε να
επιλέξετε τον τύπο της
διαµρφωσης

GO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
AUDIO? στην οθνη

LIST

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρσβαση στη λειτουργία
διαµρφωσης ήχου

GO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
AUDIO1 στην οθνη*

LIST

Πιέστε για να αποθηκεύσετε
τη διαµρφωση

GO

Εµφανίζεται το µήνυµα
STORED υποδεικνύοντας τι
η διαµρφωση έχει
αποθηκευθεί. Εγκαταλείπετε
αυτµατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

CONFIG?

AUDIO?

AUDIO1

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρσβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Τώρα, απελευθερώστε και τα
δύο πλήκτρα.
Στην οθνη εµφανίζεται το
µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα µε τα διαθέσιµα
'πλήκτρα' απ τα οποία θα
προσθέσετε.
Το πρώτο 'πλήκτρο'
εµφανίζεται στην οθνη,
αναβοσβήνει

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
εµπρς ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

Πιέστε για προσθήκη του
'πλήκτρου' και τοποθέτησή
του στην προρυθµισµένη
θέση του ή σαν το πρώτο
'πλήκτρο' της λίστας,
ή...

GO

Πιέστε για εισαγωγή του
'πλήκτρου' σε συγκεκριµένη
θέση στη λίστα

1–9

▼

STORED

*Εάν η αυτµατη διαµρφωση δεν περιέχει
το AUDIO1, αντί για αυτ επιλέξτε BASIC.

Εµφανίζεται το µήνυµα
ADDED υποδεικνύοντας τι
το έχει προστεθεί το
'πλήκτρο' και εγκαταλείπετε
αυτµατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

ADDED
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Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'
Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Αφαίρεση επιπλέον 'πλήκτρων'
Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

GO

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρσβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Τώρα, απελευθερώστε και τα
δύο πλήκτρα.
Στην οθνη εµφανίζεται το
µήνυµα ADD?

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρσβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
MOVE?

LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα µε τα διαθέσιµα
επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο
'πλήκτρο' εµφανίζεται στην
οθνη

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
εµπρς ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

Πιέστε για µετακίνηση και
τοποθέτησή του 'πλήκτρου'
σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της
λίστας, ή...

GO

Πιέστε για εισαγωγή του
'πλήκτρου' σε συγκεκριµένη
θέση στη λίστα. Τα επµενα
'πλήκτρα' µετακινούνται πιο
κάτω ση λίστα

1–9

Εµφανίζεται το µήνυµα
MOVED υποδεικνύοντας τι
το έχει µετακινηθεί το
'πλήκτρο' και εγκαταλείπετε
αυτµατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

MOVE?

▼

MOVED

LIST

Τώρα, απελευθερώστε και τα
δύο πλήκτρα.
Στην οθνη εµφανίζεται το
µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
REMOVE?

LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα µε τα διαθέσιµα
επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο
'πλήκτρο' εµφανίζεται στην
οθνη

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
εµπρς ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

Πιέστε για να αφαιρέσετε το
εµφανιζµενο 'πλήκτρο'

GO

Εµφανίζεται το µήνυµα
REMOVED υποδεικνύοντας
τι το έχει αφαιρεθεί το
'πλήκτρο' και εγκαταλείπετε
αυτµατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

3

REMOVE?

Πρσθεση ενς επιπλέον 'πλήκτρου' στο
Beo4.

GO

▼

REMOVED

Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'.

3
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Ευρετήριο

CD player

Επιλογή

Αναπαραγωγή CD, 11
Αναπαραγωγή αγαπηµένων µνο
κοµµατιών, 16
∆ιαγραφή ονοµάτων CD, 20
Επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή CD για
µέχρι 12 ώρες, 17
Ονοµασία των CD, 20
Προβολή της λίστας ονοµάτων CD, 20
Τοποθέτηση CD, 4

Προγραµµατίστε το µουσικ σύστηµα στη
σωστή Επιλογή, 31

Ηχεία
Σύνδεση των ηχείων, 29

Ήχος

Προγραµµατισµς επιλογής, 31
Ρύθµιση Ήχου/Εικνας, 31
Χρήση συστήµατος Ήχου/Εικνας, 26

Αλλαγή ήχου απ στερεοφωνικ σε
µονοφωνικ, 34
Αλλαγή της έντασης ήχου, των µπάσων ή
πρίµων, 36
Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης του ήχου, 36

Ακουστικά

Καθαρισµς

Σύνδεση των ακουστικών, 4

Φροντίδα του µουσικού σας συστήµατος, 32
Χειρισµς των CD σας, 32

Master Link

Αντιγραφή
Καλώδια
Αντιγραφή απ CD στη µνήµη CD, 18
Αντιγραφή ενς CD απ µια οµάδα σε µια
άλλη, 22

Σύνδεση των καλωδίων, 29
Τοποθετήστε το κάλυµµα καλωδίων, 30

Γυάλινες πρτες

Κοµµάτια

Τοποθετήστε τις γυάλινες πρτες, 30

Αναπαραγωγή αγαπηµένων µνο
κοµµατιών, 16
Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά, 17
Αντιγραφή αγαπηµένων µνο κοµµατιών, 19

∆ιαγραφή
∆ιαγραφή
CD, 23
∆ιαγραφή
∆ιαγραφή
∆ιαγραφή

κοµµατιών ή CD απ τη µνήµη

Κωδικς PIN
ονοµάτων CD, 20
ραδιοσταθµών, 35
σειράς κοµµατιών, 16

Επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή
Επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή CD, 17

Επικοινωνία
Επικοινωνία µε την Bang & Olufsen, 44

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN, 39
Ενεργοποίηση του συστήµατος κωδικού
PIN, 38
Ξεχάσετε τον κωδικ PIN;, 39
Χρήση του κωδικού PIN, 38
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Μνήµη CD

Σκληρς δίσκος

Τοποθέτηση

Αναπαραγωγή απ τη µνήµηςCD, 10
Αντιγραφή CD εντς της µνήµης CD, 22
Αντιγραφή CD στη µνήµη CD, 18
Αντιγραφή µνο επιλεγµένων κοµµατιών στις
οµάδες µνήµης CD, 19
∆ιαγραφή CD απ τη µνήµη CD, 23
∆ιαγραφή κοµµατιών απ τη µνήµη CD, 23
Μετακίνηση CD µέσα στη µνήµη CD, 22 – 24
Οµάδες µνήµης CD, 5
Ονοµασία CD µέσα στη µνήµη CD, 20
Ονοµασία οµάδων µνήµης CD, 20

Μνήµη CD – σκληρς δίσκος, 32

Τοποθέτηση του µουσικού σας συστήµατος,
28

Συναρµολγηση
Τυχαία αναπαραγωγή
Πώς να συναρµολογήσετε το
BeoSound 3200, 30
Τοποθετήστε τις γυάλινες πρτες, 30
Τοποθετήστε το κάλυµµα καλωδίων, 30

Υποδοχές
Συνδέσεις

Οθνες
Κατανηση και αλλαγή των εµφανιζµενων
πληροφοριών, 7

Σύνδεση ηχείων, 29
Σύνδεση των ακουστικών, 4
Συνδέστε το µουσικ σας σύστηµα µε ένα
σύστηµα εικνας, 29
Υποδοχές, 29
Υποδοχή κεραίας, 29

Οµάδες
Οµάδες µνήµης CD, 5
Ονοµασία οµάδων µνήµης CD, 20

Συντήρηση
Φροντίδα του µουσικού σας συστήµατος, 32

Ονοµασία
Συντονισµς
∆ιαγραφή ονοµάτων CD, 20
Ονοµασία ενς CD, 20
Ονοµασία οµάδων µνήµης CD, 20
Ονοµασία ραδιοφωνικού σταθµού, 20
Προβολή της λίστας ονοµάτων CD, 20

∆ιαγραφή ραδιοσταθµών, 35
Εύρεση διαθέσιµων ραδιοσταθµών, 34
Μετακίνηση ραδιοσταθµών, 34
Ονοµασία ραδιοφωνικών σταθµών, 20
Συντονισµς ραδιοσταθµών, 34

Ραδιφωνο
Σύστηµα Ήχου/Εικνας
∆ιαγραφή ραδιοσταθµών, 35
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, 12
Μετακίνηση ραδιοσταθµών, 34
Ονοµασία ραδιοφωνικών σταθµών, 20
Συντονισµς ραδιοσταθµών, 34

Προγραµµατισµς επιλογής, 31
Συνδέστε το µουσικ σας σύστηµά σας µε
ένα σύστηµα εικνας, 29
Χρήση συστήµατος Ήχου/Εικνας, 26

Ρολι

Τηλεχειριστήριο Beo4

Εισαγωγή ρυθµίσεων για το ενσωµατωµένο
ρολι, 37

Αλλαγή των µπαταριών του Beo4, 32
Αφαίρεση επιπλέον 'πλήκτρων', 41
∆ιαµρφωση του Beo4, 40
Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων', 41
Πρσθεση ενς επιπλέον 'πλήκτρου' στο
Beo4, 40
Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 13

Ρυθµίσεις
Εξατοµίκευση του Beo4, 40
Ρυθµίσεις ήχου, 36
Ρύθµιση του ρολογιού, 37

Αναπαραγωγή κοµµατιών µε τυχαία σειρά, 17

Επισκπηση των υποδοχών, 29

Χρονοδιακπτης
Αυτµατη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του µουσικού σας συστήµατος, 24
Εισαγωγή ρυθµίσεων για το ενσωµατωµένο
ρολι, 37
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
αναπαραγωγής µε χρονοδιακπτη, 24
Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενς
χρονοδιακπτη, 25
Προγραµµατισµς χρονοδιακπτη µέσω του
Beo4, 25
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Για τη δική σας πληροφρηση...
Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται
προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασµού
και ανάπτυξης ενς προϊντος Bang &
Olufsen και καταβάλουµε ιδιαίτερη
προσπάθεια να κάνουµε τα προϊντα µας
εύκολα και άνετα στη χρήση.
Εποµένως, ελπίζουµε να διαθέσετε το χρνο
για να µας πείτε τις εµπειρίες σας µε το
προϊν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε
θεωρείτε σηµαντικ – θετικ ή αρνητικ –
µπορεί να µας βοηθήσει στις προσπάθειες
τελειοποίησης των προϊντων µας.
Σας ευχαριστούµε!

Γράψτε στη διεύθυνση:
Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
ή στείλτε φαξ:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (φαξ)

ή e–mail:

beoinfo1@bang–olufsen.dk

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στη
διεύθυνση...
www.bang–olufsen.com

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα
χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπκεινται
σε µεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

3508598

0501
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Το παρν προϊν ικανοποιεί τις απαιτήσεις
που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και
73/23.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Η µαύρη και κίτρινη ετικέτα επάνω στο CD
player, προειδοποιεί τι η συσκευή
περιλαµβάνει ένα σύστηµα laser που
κατατάσσεται στην κλάση 1 των προϊντων
laser. Σε περίπτωση που προκύψουν
προβλήµατα µε το CD player, επικοινωνήστε
µε το κατάστηµα της Bang & Olufsen. Η
συσκευή πρέπει να ανοίγεται µνο απ
εξουσιοδοτηµένο προσωπικ σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση χειρισµών, ρυθµίσεων ή
διαδικασιών διαφορετικών απ αυτών που
καθορίζονται εδώ, µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία.
Η Bang & Olufsen δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων λγω
βλάβης του σκληρού δίσκου.
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