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Το σύστημά σας είναι εξοπλισμένο με τη 
λειτουργία Adaptive Sound Technology, 
που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μία 
βέλτιστη ηχητική εμπειρία με μία 
διάταξη πολλαπλών ηχείων, ακόμη κι αν 
τα ηχεία σας δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά ως προς τη θέση ακρόασης.  
Το χαρακτηριστικό Adaptive Sound 
Technology στην τηλεόραση χρησιμοποιεί 
όλα τα συνδεδεμένα ηχεία για να 
δημιουργήσει την απόλυτη ηχητική 
εμπειρία που προσφέρουν τα τέλεια 
τοποθετημένα ηχεία. 

Για να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα 
αυτής της ρύθμισης, απαιτούνται αρκετά 
ηχεία και ένα τηλεχειριστήριο Beo5. Εάν 
διαθέτετε λίγα μόνο ηχεία ή ένα 
τηλεχειριστήριο Beo4, αυτή η ρύθμιση 
δεν συνιστάται και θα πρέπει να επιλέξετε 
τη ρύθμιση χωρίς Adaptive Sound 
Technology, η οποία περιγράφεται στα 
κεφάλαια σχετικά με την αρχική ρύθμιση 
και τη ρύθμιση των ηχείων στον Οδηγό 
που συνοδεύει το προϊόν σας. 

Η διαδικασία ρύθμισης ενεργοποιείται 
όταν η τηλεόραση συνδέεται για πρώτη 
φορά στο ρεύμα και ενεργοποιείται. 
Καθοδηγείστε μέσα από μία αυτόματη 
σειρά μενού στην οθόνη, στα οποία 
πρέπει να καταχωρήσετε τις επιπλέον 
συσκευές που έχετε συνδέσει, όπως 
βιντεοπροβολέα και ηχεία. 

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση 
αργότερα, μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα ίδια μενού και να 
ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας. 
Θυμηθείτε ότι πρέπει να καθορίσετε τον 
τύπο και τις αποστάσεις των ηχείων στο 
μενού SPEAKER SETUP. 

Αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας 

Η αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας περιλαμβάνει 
μέχρι τέσσερα κύρια βήματα: καταχώρηση όλων 
των συνδεδεμένων συσκευών, συντονισμό 
καναλιών, διάταξη ηχείων και ρύθμιση ήχου.* 

Μετά από τα δύο πρώτα μενού, θα σας ζητηθεί να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Adaptive Sound Technology. Συνεχίστε με τη 
διαδικασία που περιγράφεται εδώ, εάν επιλέξετε  
το ON. Εάν επιλέξετε το OFF, ακολουθήστε τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο σχετικά 
με την αρχική ρύθμιση στον Οδηγό. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να ονομάσετε τις 
δικές σας προρυθμίσεις για θέσεις ακρόασης όπως 
το τραπέζι της τραπεζαρίας ή η αγαπημένη σας 
πολυθρόνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις προρυθμίσεις ακρόασης, ανατρέξτε στη 
σελίδα 6 αυτού του συμπληρώματος. 

Εάν επιλέξετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας 
Adaptive Sound Technology, εξακολουθείτε να 
έχετε τη δυνατότητα απενεργοποίησής της σε μία ή 
περισσότερες από τις προρυθμίσεις ακρόασης που 
θα δημιουργήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη λειτουργία Adaptive Sound Technology, 
ανατρέξτε στη σελίδα 4 αυτού του συμπληρώματος.

Επισκόπηση της αρχικής ρύθμισης 

AST ON/OFF

 store

AST ON

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο συντονισμός των καναλιών δεν 
αποτελεί μέρος της αρχικής ρύθμισης σε όλες τις 
χώρες. 



Η αλληλουχία των μενού στην αρχική ρύθμιση: 
MENU LANGUAGE* … Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα 

για τα μενού οθόνης. Το κείμενο στην οθόνη 
αλλάζει καθώς μετακινείστε από γλώσσα σε γλώσσα. 

CONNECTIONS … Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής 
που έχετε συνδέσει σε κάθε υποδοχή, τις υποδοχές 
που έχουν χρησιμοποιηθεί, το όνομα του προϊόντος 
και το όνομα της πηγής. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το μενού CONNECTIONS, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο σχετικά με την καταχώρηση πρόσθετων 
συσκευών στον Οδηγό. 

AUTO TUNING* … Αφού έχετε καταχωρήσει τις 
συνδεδεμένες συσκευές σας, εμφανίζεται αυτόματα 
στην οθόνη ένα μενού για το συντονισμό των 
καναλιών. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο στο Beo5 για 
να αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός. Η τηλεόραση 
βρίσκει όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό των 
τηλεοπτικών καναλιών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
σχετικά με τον επανασυντονισμό και την προσθήκη 
καναλιών στον Οδηγό. 

AST ON/OFF … Σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε 
ένα μενού ρύθμισης ηχείων με ή χωρίς Adaptive 
Sound Technology. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
OFF. Όλες οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτό 
το Συμπλήρωμα ισχύουν μόνο όταν το AST έχει 
ρυθμιστεί στο ON. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη λειτουργία Adaptive Sound Technology, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Διάταξη ηχείων’ στη 
σελίδα 4. 

SPEAKER SETUP … Σε αυτό το μενού, καθοδηγείστε 
μέσα από μία διαδικασία στην οποία το φωτισμένο 
ηχείο παράγει κάποιον ήχο. Στη συνέχεια, καταχωρήστε 
τον τύπο του ηχείου στο μενού. Εισαγάγετε τις 
αποστάσεις από δύο σημεία, Σημεία Α και Β, προς 
κάθε ηχείο, προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά 
της οθόνης της τηλεόρασης και της οθόνης ενός 
βιντεοπροβολέα, προς μία θέση παρακολούθησης, 
καθώς και την απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 
SPEAKER SETUP, ανατρέξτε στη σελίδα 5 στο 
κεφάλαιο ‘Διάταξη ηχείων’. 

TV … Επιλέξτε τα ηχεία που θα είναι ενεργά όταν 
παρακολουθείτε τηλεόραση και καθορίστε την 
απόσταση από τη θέση ακρόασης προς τρία 
ενεργοποιημένα ηχεία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Adaptive Sound Technology ή να 
ρυθμίσετε τους ρόλους και τις εντάσεις των ηχείων. 

CINEMA … Επιλέξτε τα ηχεία που θα είναι ενεργά για 
έναν συνδεδεμένο βιντεοπροβολέα και καθορίστε 
την απόσταση από τη θέση ακρόασης προς τρία 
ενεργοποιημένα ηχεία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Adaptive Sound Technology ή να 
ρυθμίσετε τους ρόλους και τις εντάσεις των ηχείων. 
Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε 
συνδέσει έναν βιντεοπροβολέα. 

SOUND ADJUSTMENT … Ρυθμίστε τα χαρακτηριστικά 
του ήχου, όπως ένταση, μπάσα, πρίμα και loudness. 
Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε δύο προεπιλεγμένους 
συνδυασμούς ηχείων: έναν που θα χρησιμοποιείται 
κάθε φορά που ενεργοποιείτε μία πηγή εικόνας στην 
τηλεόρασή σας, και έναν που θα χρησιμοποιείται 
κάθε φορά που ενεργοποιείτε μία πηγή ήχου που 
έχετε συνδέσει στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε ποια προρύθμιση ακρόασης 
LISTENING PRESET θα ενεργοποιείται όταν 
ενεργοποιείτε μία πηγή ήχου. Εάν επιλέξετε την 
επιλογή MANUAL, η προρύθμιση που 
χρησιμοποιείται όταν ενεργοποιείτε την πηγή ήχου 
εξακολουθεί να είναι ενεργή και εάν όλες οι πηγές 
σας είναι απενεργοποιημένες, ενεργοποιείται 
αυτόματα η προρύθμιση που χρησιμοποιούσατε 
πριν την ενεργοποίηση της πηγής ήχου. Εάν 
επιλέξετε μία από τις προρυθμίσεις LISTENING 
PRESETS, η επιλεγμένη προρύθμιση ενεργοποιείται 
κάθε φορά που ενεργοποιείτε μία πηγή ήχου. 
Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 
ένα διαφορετικό συνδυασμό ηχείων οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το μενού SOUND ADJUSTMENT, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με την εισαγωγή 
ρυθμίσεων εικόνας και ήχου στον Οδηγό. 

SOUND SETUP … Μπείτε στο μενού LISTENING 
PRESETS και επιλέξτε ένα πεδίο Presets. Στη 
συνέχεια, επιλέξτε τα ηχεία που θα είναι ενεργά για 
διάφορες θέσεις ακρόασης, όπως το τραπέζι της 
τραπεζαρίας ή η αγαπημένη σας πολυθρόνα, και 
καθορίστε την απόσταση από τη θέση ακρόασης 
προς τρία ενεργοποιημένα ηχεία. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Adaptive Sound Technology και είτε να 
περιστρέψετε την επιλεγμένη διάταξη ηχείων είτε 
να ρυθμίσετε τους ρόλους και την ένταση των 
ηχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
ηχεία για εξατομικευμένες προρυθμίσεις ακρόασης, 
ανατρέξτε στην ενότητα ‘Προρυθμίσεις ακρόασης’ 
στη σελίδα 6. 

STAND ADJUSTMENT … Ρυθμίστε τη μέγιστη γωνία 
περιστροφής και κλίσης της τηλεόρασης. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 
STAND ADJUSTMENT, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
σχετικά με τη ρύθμιση της μηχανοκίνητης κίνησης 
στον Οδηγό. 

STAND POSITIONS … Ρυθμίστε τις προρυθμισμένες 
θέσεις που προτιμάτε για την τηλεόραση. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 
STAND POSITIONS, ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά 
με τη ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η 
τηλεόραση στον Οδηγό. 

Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία και τον τρόπο 
σύνδεσης πρόσθετων συσκευών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
σχετικά με τους πίνακες συνδέσεων στον Οδηγό. 
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι ρυθμίσεις MENU LANGUAGE και AUTO 
TUNING δεν αποτελούν μέρος της αρχικής ρύθμισης 
σε όλες τις χώρες. 



Σημεία Α και Β 

Για να μπορέσει η λειτουργία Adaptive Sound 
Technology να καθορίσει την ακριβή θέση κάθε 
ηχείου, θα πρέπει να επιλέξετε δύο σταθερά σημεία, 
το Σημείο Α και το Σημείο Β, πριν εισάγετε τις 
ρυθμίσεις για το μενού διάταξης των ηχείων. Για 
παράδειγμα, αυτά τα σημεία θα μπορούσαν να 
βρίσκονται σε έναν τοίχο. 

Οδηγίες για την επιλογή του Σημείου Α και του 
Σημείου Β: 
1 Επιλέξτε τα σημεία στην άκρη ενός δωματίου, έτσι 

ώστε όλα τα ηχεία να τοποθετούνται στην ίδια 
πλευρά μιας φανταστικής γραμμής μεταξύ του 
Σημείου Α και του Σημείου Β. 

2 Επιλέξτε τα σημεία να απέχουν μεταξύ τους κατά 
τουλάχιστον δύο μέτρα. 

3 Θα πρέπει να μπορείτε να βλέπετε όλα τα ηχεία της 
διάταξης τόσο από το Σημείο Α όσο και από το 
Σημείο Β. Ωστόσο, κάποιο έπιπλο μπορεί να 
παρεμβαίνει.  

Παραδείγματα δύο πιθανοτήτων για τα σημεία Α και Β με 
την φανταστική γραμμή από το ένα σημείο στο άλλο. 
Μπορείτε να προρυθμίσετε συνδυασμούς ηχείων για 
διάφορες θέσεις ακρόασης, όπως τον καναπέ όταν 
παρακολουθείτε τηλεόραση, το τραπέζι της τραπεζαρίας 
ή την πολυθρόνα σας όταν διαβάζετε. 

Διάταξη ηχείων 

Η λειτουργία Adaptive Sound Technology 
σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε 
τη βέλτιστη ηχητική εμπειρία με μία 
διάταξη πολλαπλών ηχείων, ακόμη κι αν 
τα ηχεία σας δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά ως προς τη θέση ακρόασης.* 

Η απόσταση μεταξύ της θέσης σας 
ακρόασης και οποιουδήποτε ηχείου σε 
μία προρύθμιση ακρόασης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 10 μέτρα. 

Σε αυτό το τμήμα της ρύθμισης, ρυθμίζετε 
τα ηχεία για την τηλεόρασή σας και έναν 
προαιρετικό βιντεοπροβολέα. 

A
(1)

B
(1)

A(2) B(2)
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να χρησιμοποιήσετε το μενού 
ρύθμισης χωρίς τη λειτουργία Adaptive Sound 
Technology, ανακαλέστε το μενού TV SETUP 
>OPTIONS >SOUND >AST ON/OFF, επιλέξτε OFF και 
αποθηκεύστε τη ρύθμιση. 



Ρύθμιση των ηχείων 

Ρυθμίστε τους τύπους των ηχείων και τις αποστάσεις 
από τα Σημεία Α και Β προς κάθε ηχείο, προς την 
αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης της 
τηλεόρασης και της οθόνης ενός βιντεοπροβολέα, 
προς μία θέση παρακολούθησης, καθώς και την 
απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. 

Ρύθμιση του τύπου και της απόστασης των ηχείων … 
> Ανακαλέστε το μενού TV SETUP και επιλέξτε 

OPTIONS. 
> Ανακαλέστε το μενού SOUND και επιλέξτε  

SPEAKER SETUP. 
> Επιλέξτε τους τύπους των ηχείων. 
> Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό 

σας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να 
ανακαλέσετε το μενού DISTANCE TO POINT A. 

> Εισαγάγετε τις απαιτούμενες οριζόντιες αποστάσεις 
σε μέτρα. Η απόσταση προς ένα στερεοφωνικό 
ηχείο πρέπει να μετράται προς την αριστερή και τη 
δεξιά άκρη του ηχείου. 

> Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό 
σας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να 
ανακαλέσετε το μενού DISTANCE TO POINT B. 

> Εισαγάγετε τις οριζόντιες αποστάσεις. 
> Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό 

σας για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Τώρα, η 
τηλεόραση μπορεί να υπολογίσει τη διάταξη των 
ηχείων σας.

Επιλέξτε τη θέση παρακολούθησης απ' όπου 
παρακολουθείτε τηλεόραση. 

Όταν ρυθμίζετε τον τύπο των ηχείων, το όνομα του ηχείου 
που φωτίζεται στο μενού πρέπει να ταιριάζει με το ηχείο 
που παράγει τον ήχο. Στο μενού που ακολουθεί, σας 
ζητείται να εισαγάγετε την οριζόντια απόσταση σε μέτρα 
από το Σημείο Α προς κάθε ένα από τα ηχεία σας, προς 
την αριστερή και τη δεξιά άκρη της οθόνης της 
τηλεόρασης και της οθόνης ενός συνδεδεμένου 
βιντεοπροβολέα, προς μία θέση παρακολούθησης και 
προς το Σημείο Β. 

A

B

DISTANCE  TO  POINT  A

 store

BEOLAB  7-2  LEFT 1.0 M
BEOLAB  7-2  RIGHT 1.0 M
BEOLAB  5 1.0 M
BEOLAB  5 1.0 M
BEOLAB  9 1.0 M
BEOLAB  9 1.0 M
BEOLAB  4000 1.0 M
BEOLAB  4000 1.0 M
BEOLAB  4000 1.0 M
BEOLAB  4000 1.0 M
BEOLAB  4000 1.0 M

TV  LEFT 1.0 M
TV  RIGHT 1.0 M
VIEW POSITION 1.0 M
CINEMA  LEFT 1.0 M
CINEMA  RIGHT 1.0 M
POINT  B 1.0 M

SPEAKER  TYPE 

 select 

CENTRE 1 BEOLAB 7-2
CONFIG

SPEAKERS: 
  BEOLAB 5
  BEOLAB 5
  BEOLAB 9
  BEOLAB 9
  BEOLAB 4000
  BEOLAB 4000
  BEOLAB 4000
  BEOLAB 4000
  BEOLAB 4000
  NONE
  NONE
  NONE
  NONE
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Προρυθμίσεις ακρόασης 

>> Διάταξη ηχείων 

Επιλέξτε τα ηχεία που θα ενεργοποιούνται σε  
τρόπο λειτουργίας TV και, εάν έχετε συνδέσει ένα 
βιντεοπροβολέα, σε τρόπο λειτουργίας Cinema. 
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μέχρι πέντε 
εξατομικευμένες προρυθμίσεις ακρόασης, όπως το 
τραπέζι της τραπεζαρίας ή η αγαπημένη σας 
πολυθρόνα. Επιλέξτε τρία έως επτά* ηχεία και έως 
δύο subwoofer που θα ενεργοποιούνται για μία 
προρύθμιση και καθορίστε την απόσταση από τη 
θέση ακρόασης προς τρία ενεργοποιημένα ηχεία. 

Για κάθε εξατομικευμένη προρύθμιση ακρόασης 
μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον ήχο που 
ακούτε κατά 360 μοίρες γύρω από τη θέση 
ακρόασης. Η προεπιλεγμένη περιστροφή είναι 0 
μοίρες, που είναι η κατεύθυνση από τη θέση σας 
ακρόασης προς την τηλεόραση. 

Εάν τα ηχεία σας έχουν τοποθετηθεί σωστά  
ως προς τις θέσεις σας ακρόασης, συνιστάται να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Adaptive Sound 
Technology και να ρυθμίσετε τους ρόλους, τις 
αποστάσεις και τις εντάσεις των ηχείων. Εάν 
ενεργοποιήσετε λιγότερα από τρία ηχεία, είναι 
απαραίτητο να ρυθμίσετε τους ρόλους, τις 
αποστάσεις και τις εντάσεις των ηχείων. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, 
τις αποστάσεις και τις εντάσεις των ηχείων, ανατρέξτε 
στα κεφάλαια του Οδηγού σχετικά με την εκχώρηση 
ρόλων στα ηχεία, τη ρύθμιση της απόστασης των 
ηχείων και τη ρύθμιση της έντασης του ήχου. 

*Ένα στερεοφωνικό ηχείο, όπως ένα BeoLab 7-1 ή 7-2 
μετρά ως δύο ηχεία, εάν ενεργοποιηθούν λιγότερα από  
έξι ηχεία. 

Για να ρυθμίσετε τις προρυθμίσεις των ηχείων … 
> Ανακαλέστε το μενού TV SETUP και επιλέξτε OPTIONS. 
> Ανακαλέστε το μενού SOUND και επιλέξτε 

LISTENING PRESETS. 
> Επιλέξτε TV, CINEMA ή ένα πεδίο εξατομικευμένης 

προρύθμισης. 
> Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία 

Adaptive Sound Technology. 
> Ενεργοποιήστε τα ηχεία που προτιμάτε. Μπορείτε 

να ενεργοποιήσετε τρία έως επτά ηχεία καθώς 
επίσης και έως δύο subwoofer. 

> Ελέγξτε ότι η λειτουργία Adaptive Sound Technology 
είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

> Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις για να ανακαλέσετε το 
επόμενο μενού. Εάν έχετε επιλέξει OFF για την 
απενεργοποίηση της λειτουργίας Adaptive Sound 
Technology, ανατρέξτε στα κεφάλαια του Οδηγού 
σχετικά με την εκχώρηση ρόλων στα ηχεία, τη 
ρύθμιση των αποστάσεων των ηχείων και τη 
ρύθμιση της έντασης του ήχου. 

> Εισαγάγετε την οριζόντια απόσταση σε μέτρα 
μεταξύ της θέσης σας ακρόασης και του κάθε 
ηχείου που παράγει έναν ήχο. 

> Εάν ρυθμίζετε μία εξατομικευμένη προρύθμιση και 
η λειτουργία ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY είναι 
ενεργοποιημένη, φωτίστε το ROTATION και επιλέξτε 
το βαθμό περιστροφής της ηχητικής σκηνής. Η διάταξη 
θα παράγει έναν ήχο εάν κάποια πηγή βρίσκεται σε 
λειτουργία. Συνεχίστε την περιστροφή μέχρι ο ήχος 
να ακούγεται από την κατεύθυνση που θέλετε. 

> Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στο 
μενού LISTENING PRESETS. Κατά την αρχική 
ρύθμιση, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να 
συνεχίσετε με την αρχική ρύθμιση, όταν έχετε 
δημιουργήσει τις προρυθμίσεις που θέλετε. 

Παράδειγμα θέσης ακρόασης για την παρακολούθηση 
τηλεόρασης και Home cinema. Εσείς επιλέγετε ποια ηχεία 
θα είναι ενεργά σε κάθε περίπτωση. 

CINEMA

TV
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν έχετε αλλάξει την περιστροφή μιας 
προρύθμισης κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε 
εύκολα να δημιουργήσετε μία νέα προρύθμιση με 
αυτές τις ρυθμίσεις. Μπείτε στο μενού LISTENING 
PRESETS, επιλέξτε ένα κενό πεδίο Presets και πιέστε το 
κεντρικό πλήκτρο για κάθε μενού, καθώς οι τρέχουσες 
ρυθμίσεις θα ισχύουν αυτόματα σε κάθε ένα από αυτά 
τα μενού. 



Ονομασία μιας εξατομικευμένης 
προρύθμισης 

Μπορείτε να ονομάσετε τις εξατομικευμένες 
προρυθμίσεις ακρόασης στο μενού της 
τηλεόρασης. Το κατάστημα πώλησης μπορεί να σας 
βοηθήσει να ονομάσετε τις εξατομικευμένες 
προρυθμίσεις ακρόασης στην οθόνη του Beo5. 

Για να ονομάσετε μία εξατομικευμένη προρύθμιση … 
> Ανακαλέστε το μενού TV SETUP και επιλέξτε 

OPTIONS. 
> Ανακαλέστε το μενού SOUND και επιλέξτε 

LISTENING PRESETS. 
> Φωτίστε την εξατομικευμένη προρύθμιση 

ακρόασης που θέλετε και πιέστε το πράσινο 
πλήκτρο για να ονομάσετε την προρύθμιση. 

> Εισαγάγετε το όνομα που θέλετε και αποθηκεύστε 
το πιέζοντας το κεντρικό πλήκτρο στο 
τηλεχειριστήριό σας. 

Διαγραφή μιας εξατομικευμένης 
προρύθμισης 

Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε 
εξατομικευμένη προρύθμιση ακρόασης δεν 
χρειάζεστε. 

Για να διαγράψετε μία εξατομικευμένη προρύθμιση … 
> Ανακαλέστε το μενού TV SETUP και επιλέξτε 

OPTIONS. 
> Ανακαλέστε το μενού SOUND και επιλέξτε 

LISTENING PRESETS. 
> Φωτίστε την εξατομικευμένη προρύθμιση 

ακρόασης που θέλετε και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο 
για να μπορέσετε να διαγράψετε την προρύθμιση 
- τότε η προρύθμιση γίνεται πιο αμυδρή. 

> Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για να 
διαγράψετε οριστικά την προρύθμιση. 

TV

CINEMA
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Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να μεταβαίνει 
αυτόματα σε μία εξατομικευμένη προρύθμιση ακρόασης 
όταν επιλέγεται μία πηγή ήχου. 



Για να επιλέξετε μία εξατομικευμένη προρύθμιση 
ακρόασης … 
> Πιέστε  για να ανακαλέσετε την ένδειξη Scene στο 

Beo5 και μετά πιέστε Presets για να ανακαλέσετε 
την ένδειξη Presets στο Beo5. 

> Πιέστε το όνομα ή τον αριθμό της προρύθμισης που 
θέλετε.   

> Πιέστε  για να βγείτε από τη λειτουργία. 

Για να περιστρέψετε μία εξατομικευμένη προρύθμιση 
ακρόασης … 
> Πιέστε  για να ανακαλέσετε την ένδειξη Scene στο 

Beo5 και μετά πιέστε Presets για να ανακαλέσετε 
την ένδειξη Presets στο Beo5. 

> Πιέστε < Rotate ή Rotate > για να περιστρέψετε τον 
τρέχοντα συνδυασμό ηχείων. 

> Πιέστε  για να βγείτε από τη λειτουργία. 

Εάν θέλετε ο ήχος να ακούγεται σαν να προέρχεται από 
κάποια άλλη κατεύθυνση και όχι από τις πραγματικές 
θέσεις των ενεργοποιημένων ηχείων, περιστρέψτε τον ήχο 
για να ταιριάζει με την κατεύθυνση την οποία αντικρίζετε. 

Καθημερινή χρήση 

Για να βελτιστοποιήσετε την ηχητική 
εμπειρία από τη θέση ακρόασης, μπορείτε 
να επιλέξετε μία εξατομικευμένη 
προρύθμιση ακρόασης και επίσης να 
περιστρέψετε τον ήχο για να ταιριάζει με 
την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεστε. 

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ή ακούτε 
μουσική, μπορείτε να επιλέξετε τη δική σας 
προρύθμιση ακρόασης για να βελτιστοποιήσετε 
τον ήχο ως προς τη θέση σας ακρόασης. 
Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον ήχο της 
προρύθμισης, έτσι ώστε να ακούτε τον ήχο να 
έρχεται κατεύθειαν από μπροστά σας. 

Εάν η τηλεόραση έχει απενεργοποιηθεί,  
η προρύθμιση ακρόασης θα αλλάξει στην 
προρύθμιση της τηλεόρασης όταν η τηλεόραση 
ενεργοποιηθεί και πάλι. Εάν μία εξατομικευμένη 
προρύθμιση ακρόασης έχει οριστεί ως AUDIO 
PRESET στο μενού SOUND ADJUSTMENT,  
η ρύθμιση του ήχου θα μεταβεί σε αυτή την 
προρύθμιση όταν ενεργοποιήσετε κάποια  
πηγή ήχου. 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και  
η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς 
προειδοποίηση.  
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