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• Υπ�δ��ές στ� πίσω µέρ�ς, 9

• Η��σύστηµα µε BeoCenter 1, 10

• ∆ιαν�µή ή��υ και εικ�νας µε τ�
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συνδυασµ�ύ η�είων

Ανα�ήτηση πληρ���ριών µέσω

Teletext

10 Ε�ερεύνηση στ� Teletext

11 ∆ηµι�υργία ή διαγρα�ή σελίδων MEMO 

11 /ρήση σελίδων MEMO

�ρήση �µάδων πρ�γράµµατ�ς

12 Επιλ�γή πρ�γραµµάτων σε µία �µάδα

12 ∆ηµι�υργία �µάδων
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TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Η �θ�νη τ�υ Beo4 δεί�νει την πηγή π�υ

έ�ετε επιλέ�ει, ή επιπλέ�ν διαθέσιµες

λειτ�υργίες �ταν πιέσετε τ� πλήκτρ� LIST

Πιέστε RADIO για να ενεργ�π�ιήσετε και να

�ρησιµ�π�ιήσετε τ� ραδι��ων�

Ενεργ�π�ίηση τ�υ DVD και αναπαραγωγή

εν�ς ��ρτωµέν�υ δίσκ�υ

Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ� κυρίως

µεν�ύ SETUP. Εάν έ�ετε επιλέ�ει την STB

σαν πηγή σας, µε τ� πάτηµα τ�υ MENU

εµ�ανί7εται τ� µεν�ύ Set-top Box Controller.

Πατήστε MENU για δεύτερη ��ρά για τ�

κύρι� µεν�ύ SETUP

Πιέστε για να ανακαλέσετε τ� Teletext

Πιέστε για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ τ�υ

δίσκ�υ DVD

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη γραµµή

εργαλείων τ�υ DVD στην �θ�νη

Ρυθµίστε την ένταση τ�υ ή��υ – πιέστε στ�

µέσ� για να σιγήσετε τ�ν ή��

Έ��δ�ς απ� τα µεν�ύ της �θ�νης

Θέστε την BeoCenter 1 σε αναµ�νή

Ενεργ�π�ίηση τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων

Ενεργ�π�ιήστε µία συνδεδεµένη πηγή και την

BeoCenter 1 για να παρακ�λ�υθήσετε π.�.

πρ�γράµµατα απ� τ�ν ελεγκτή set-top box

(STB) ή �ιντε�κασέτες

/ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για

να επιλέ�ετε πρ�γράµµατα, σελίδες Teletext,

κε�άλαια και τίτλ�υς DVD και κ�µµάτια CD

Εισάγετε πληρ���ρίες στα µεν�ύ της

�θ�νης. Πιέστε ss ή tt ενώ π.�. η τηλε�ραση

είναι αναµµένη για να επιλέ�ετε µία �µάδα

πρ�γραµµάτων π�υ έ�ετε δηµι�υργήσει

Πιέστε για να επιλέ�ετε µία γλώσσα υπ�τιτλων*

Πιέστε για να επιλέ�ετε δια��ρετική γλώσσα

διαλ�γων*

Πιέστε GO για να ανακαλέσετε ένα µεν�ύ ή να

απ�θηκεύσετε ρυθµίσεις, πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� για να ανακαλέσετε λίστες

πρ�γραµµάτων ή ένα µεν�ύ δίσκ�υ DVD

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα

πρ�γράµµατα, τις επιλ�γές µεν�ύ ή τα

κε�άλαια DVD

Απ�κάλυψη επιπλέ�ν λειτ�υργιών στην

�θ�νη τ�υ Beo4, π.�. FORMAT

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε µερικ�ύς µ�ν� δίσκ�υς

υπάρ��υν εναλλακτικές γλώσσες υπ�τιτλων

και διαλ�γων.

TV

SAT
V TAPE

0 – 9

ss tt

GO

▲

▼

LIST

TV

FORMAT

RADIO

DVD

MENU

TEXT

∧
∨

EXIT

•

Xρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4

Ε�ετάστε τις �ασικές αρ�ές τ�υ

τηλε�ειριστηρί�υ Beo4 και δ�κιµάστε τις.

Κάθε πλήκτρ� επε�ηγείται παρακάτω.

Ανατρέ�τε στ�ν �δηγ� τ�υ Beo4 για

πληρ���ρίες σ�ετικά µε την πρ�σθήκη

επιπλέ�ν λειτ�υργιών σε αυτές π�υ

�αίν�νται στην �θ�νη τ�υ Beo4.



5

�ρήση των µεν�ύ

Τα µεν�ύ στην �θ�νη της BeoCenter 1 σάς

δίν�υν πρ�σ�αση σε έναν αριθµ�

δια��ρετικών επιλ�γών. Kταν εισέρ�εστε

στ� σύστηµα τ�υ µεν�ύ, τ� πρώτ� διαθέσιµ�

µεν�ύ είναι τ� µεν�ύ SETUP.

Η ένδει$η κάτω απ� την �θ�νη

Kταν επιλέγετε µια πηγή, �πως την

τηλε�ραση, ή µια λειτ�υργία, �πως 

τ� Teletext, η ένδει�η αλλά7ει κατάλληλα

καθώς κάνετε τις επιλ�γές σας.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 . . . . . . . .

TV  TUNING

back select GO

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε για να ανακαλέστε τ�

µεν�ύ TV SETUP

Πιέστε για να µετακινηθείτε

µετα�ύ των δια��ρετικών

επιλ�γών τ�υ µεν�ύ

Πιέστε για να εµ�ανίσετε

διά��ρες ρυθµίσεις

Πιέστε για να ανακαλέσετε

ένα µεν�ύ ή να

απ�θηκεύσετε µια ρύθµιση

π�υ έ�ετε κάνει

Πιέστε για να �γείτε απ� τ�

σύστηµα των µεν�ύ

TV

MENU

▲

▼

ss tt

GO

EXIT

�ν�µα µεν�ύ

Επιλ�γές
µεν�ύ

Περιε��µενα
επιλ�γών

Πεδί�
πληρ���ριών

TV
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Μπ�ρείτε να �ρείτε ένα

τηλε�πτικ� πρ�γραµµα τ� �π�ί�

είναι συντ�νισµέν� στην

BeoCenter 1 µε τέσσερις

τρ�π�υς...

– Μετακιν�ύµεν�ι µέσα σε

�λ�κληρη τη λίστα των

συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων.

– /ρησιµ�π�ιώντας τα

αριθµητικά πλήκτρα για να

πληκτρ�λ�γήσετε τ�ν αριθµ�

τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε.

– Ανακαλώντας µια λίστα

πρ�γραµµάτων �λων των

συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων.

– Επιλέγ�ντας µία �µάδα

πρ�γραµµάτων. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

�ρησιµ�π�ιήστε �µάδες

πρ�γραµµάτων.

Καθώς παρακ�λ�υθείτε

τηλε�ραση, µπ�ρείτε επίσης να

ρυθµίσετε τ� ��ρµά εικ�νας και

να στρέψετε την BeoCenter 1

αριστερά ή δε�ιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέ�τε στ� �ε�ωριστ� �ι�λί�

Ανα��ράς για πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�

συντ�νισµ� των τηλε�πτικών καναλιών. Τα

πρ�γράµµατα τ�υ STB είναι διαθέσιµα µ�ν�

εάν η BeoCenter 1 είναι ε��πλισµένη µε

ενσωµατωµέν� Set-top Βox Controller και

είναι συνδεδεµέν� ένα Set-top box.

Παρακ�λ�ύθηση τηλε�ρασης

Μετακίνηση µετα$ύ των

συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων

Για να αρ�ίσετε να παρακ�λ�υθείτε

τηλε�ραση, πιέστε TV στ� τηλε�ειριστήρι�

Beo4. Η τηλε�ραση αυτ�µατα ενεργ�π�ιείται

στ� τελευταί� πρ�γραµµα π�υ

παρακ�λ�υθ�ύσατε.

Εµ�άνιση λίστας �λων των

πρ�γραµµάτων

Επιλέ�τε µία πηγή, για παράδειγµα TV, και

πιέστε και κρατήστε πατηµέν� τ� GO στ�

τηλε�ειριστήρι� τ�υ Beo4 για να εµ�ανίσετε

µία πλήρη λίστα των διαθέσιµων

τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων. Μπ�ρείτε

επίσης να ανακαλέσετε µια λίστα

πρ�γραµµάτων για �µάδες πρ�γραµµάτων.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� για να ανακαλέσετε

τη λίστα καναλιών

τηλε�ρασης

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω

µετα�ύ των διαθέσιµων

πρ�γραµµάτων

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� πρ�γραµµα π�υ επιλέ�ατε,

ή...

πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ�

τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε να δείτε

Εµ�ανίστε τη λίστα πργραµµάτων για µία

συγκεκριµένη �µάδα...

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα

για να µετα�είτε απ� τη µία

�µάδα σας στην άλλη

Πιέστε για να ανακαλέσετε

την επιλεγµένη �µάδα

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� για να ανακαλέσετε

τη λίστα καναλιών για την

�µάδα αυτή

Μπ�ρείτε να δείτε τις λίστες

πρ�γραµµάτων �λων των

άλλων �µάδων πιέ7�ντας 

ss ή tt

TV
BBC

GO

▲

▼

GO

0 – 9

TV
BBC

ss tt

MY GROUP

GO

GO

ss tt

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε 

την BeoCenter 1

Πιέστε ▲ ή ▼ για να

µετακινηθείτε µετα�ύ των

διαθέσιµων τηλε�πτικών

πρ�γραµµάτων

Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς π�υ θέλετε

Πιέστε κάπ�ι� άλλ� πλήκτρ�

πηγής, π.�. SAT, για να

µετα�είτε στα πρ�γράµµατα

τ�υ set-top box

Πιέ��ντας 0 γίνεται εναλλαγή µετα�ύ τ�υ

παρ�ντ�ς και τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ

τηλε�πτικ�ύ πρ�γράµµατ�ς.

TV

▲

▼

0 – 9

SAT
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Kταν τ� Beo4 είναι σε

λειτ�υργία ραδι��ών�υ, δεν είναι δυνατή η

ανάκληση της επιλ�γής STAND στην �θ�νη

τ�υ Beo4.

Ρύθµιση τ�υ ��ρµά της εικ�νας

Τ� ��ρµά της εικ�νας π�υ επιλέ�ατε αλλά7ει

αντίστ�ι�α στην �θ�νη, σε εικ�να ευρείας

�θ�νης 16:9 ή σε στάνταρ ��ρµά 4:3. Τ�

��ρµά εικ�νας π�υ επιλέγετε δεν

απ�θηκεύεται �ταν αλλά�ετε πρ�γραµµα ή

σ�ήσετε την BeoCenter 1, τ� στάνταρ ��ρµά

4:3 επανεγκαθίσταται.

Περιστρ��ή της BeoCenter 1

αριστερά ή δε$ιά

Εάν η BeoCenter 1 σας είναι ε��διασµένη µε

τη µη�αν�κίνητη �άση, µπ�ρείτε να

στρέ�ετε την BeoCenter 1 αριστερά ή δε�ιά

µε τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4. Μπ�ρείτε

επίσης να στρέ�ετε την BeoCenter 1

�ειρ�κίνητα.

Πιέστε επανειληµµένα µέ�ρι

να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

STAND στην �θ�νη τ�υ Beo4

Πιέστε για να στρέψετε την

BeoCenter 1 πρ�ς τα

αριστερά ή πρ�ς τα δε�ιά, ή

�ρησιµ�π�ιήστε τα

αριθµητικά πλήκτρα για να

επιλέ�ετε µια

πρ�καθ�ρισµένη θέση.

� αριθµ�ς 1 αντιστ�ι�εί στην

τελευταία αριστερή θέση,

ενώ τ� 9 αντιστ�ι�εί στην

τελευταία δε�ιά 

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά 

µε τ�ν τρ�π� πρ�ρύθµισης θέσεων

παρακ�λ�ύθησης τηλε�ρασης για την

BeoCenter 1, ανατρέ�τε στις 'Ρυθµίσεις

θέσεων τηλε�ρασης' στ� �ε�ωριστ� &ι&λί�

Ανα��ράς.

LIST
STAND

ss tt

1 – 9

Πιέστε επανειληµµένα µέ�ρι

να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

FORMAT στην �θ�νη τ�υ

Beo4

Πιέστε 1 ή 2 για να επιλέ�ετε

ένα ��ρµά εικ�νας: FORMAT 1

για εικ�να 4:3 , ή FORMAT 2 για

εικ�να 16:9

LIST
FORMAT

1 – 2

TV  PROGRAM  LIST

  1 DR2
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

more select GO

Η λίστα πρ�γραµµάτων για την τηλε�ραση

έ�ει τώρα ανακληθεί. Σας παρέ�ει µία γενική

εικ�να �λων των διαθέσιµων τηλε�πτικών

πρ�γραµµάτων.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO

Λίστα �µάδων... Τα τηλε�πτικά (TV)

πρ�γράµµατα π�υ επιλέ�θηκαν για µία

�µάδα εµ�ανί��νται επίσης στις λίστες

πρ�γράµµατ�ς �λων των συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων.
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Ρύθµιση ή σίγαση τ�υ ή��υ

Ενώ παρακ�λ�υθείτε τηλε�ραση, µπ�ρείτε

να ρυθµίσετε την ένταση τ�υ ή��υ της

τηλε�ρασης �π�ιαδήπ�τε στιγµή ή να

σιγάσετε εντελώς τ�ν ή��.

Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή��υ ή της

γλώσσας

Εάν υπάρ��υν δια��ρετικ�ί τύπ�ι ή��υ ή

γλώσσας, µπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε τ�ν

αγαπηµέν� σας τύπ� ή��υ κατά τ�

συντ�νισµ� των καναλιών της τηλε�ρασης.

Ωστ�σ�, είναι δυνατ� επίσης να επιλέ�ετε

ανάµεσα σε τύπ�υς ή��υ ή γλώσσες κατά

την παρακ�λ�ύθηση εν�ς πρ�γράµµατ�ς.

Πιέστε ∧ ή ∨ για να

αυ�ήσετε ή να µειώσετε 

την ένταση τ�υ ή��υ

Πιέστε στ� µέσ�ν των

πλήκτρων ∧ και ∨ για να

διακ�ψετε πρ�σωρινά τ�ν

ή��

Πιέστε ∧ ή ∨ �ανά για να

επανέλθει � ή��ς

∧
∨

VOL 26

∧
∨

MUTE

∧
∨

Πιέστε επανειληµµένα µέ�ρι

να εµ�ανιστεί η ένδει�η

SOUND* στην �θ�νη τ�υ

Beo4

Πιέστε για να δείτε τ�ν

τρέ��ντα τύπ� ή��υ στην

�θ�νη σας

Πιέστε επανειληµµένα για να

επιλέ�ετε δια��ρετικ� τύπ�

ή��υ ή δια��ρετική γλώσσα

σε ένα π�λυγλωσσικ�

πρ�γραµµα

Πιέστε για να �γείτε απ� τη

λειτ�υργία SOUND 

*Για να εµ�ανιστεί η ένδει�η SOUND στ�

Beo4, πρέπει πρώτα να την πρ�σθέσετε στη

λίστα λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Ανατρέ�τε 

στ�ν �δηγ� της Beo4 για περισσ�τερες

πληρ���ρίες.

LIST
SOUND

GO
MONO

GO
STEREO

EXIT

Η BeoCenter 1 διαθέτει π�λλές

δυνατ�τητες ρύθµισης της

έντασης τ�υ ή��υ.

Μπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή να

ρυθµίσετε την ένταση ή να

σιγήσετε τελείως τ�ν ή��.

Εάν τα πρ�γράµµατα

µεταδίδ�νται µε δια��ρετικά

είδη ή��υ ή γλώσσες, µπ�ρείτε

να επιλέ�ετε ανάµεσα τ�υς.

Εάν έ�ετε συνδέσει η�εία στην

BeoCenter 1, µπ�ρείτε να

επιλέ�ετε ελεύθερα τ�

συνδυασµ� η�είων π�υ

πρ�τιµάτε.

Kταν ενεργ�π�ιείτε την

BeoCenter 1 ή µία απ� τις πηγές

π�υ συνδέ�νται σ' αυτήν, τα

η�εία π�υ µπ�ρεί να έ�ετε

συνδεδεµένα µπ�ρ�ύν να

ενεργ�π�ιηθ�ύν ή να

απενεργ�π�ιηθ�ύν, ανάλ�γα µε

τ� είδ�ς τ�υ ή��υ π�υ ταιριά7ει

στη πηγή π�υ �ρησιµ�π�ιείτε.
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Ρύθµιση ισ�ρρ�πίας η�είων και

επιλ�γή συνδυασµ�ύ η�είων

Kταν συνδέετε η�εία στ� BeoCenter 1 σας,

µπ�ρείτε να ρυθµίσετε την ισ�ρρ�πία των

η�είων και να επιλέ�ετε ένα συνδυασµ�

η�είων �π�ιαδήπ�τε στιγµή.

Πιέστε επανειληµµένα µέ�ρι

να εµ�ανιστεί η ένδει�η

SPEAKER στην �θ�νη τ�υ

Beo4 

Πιέστε για να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία ανάµεσα στ�

αριστερ� και τ� δε�ί η�εί�

Πιέστε για να επιλέ�ετε ένα

συνδυασµ� η�είων 

Πιέστε για να �γείτε απ� τη

λειτ�υργία SPEAKER

LIST
SPEAKER

ss tt

1 – 3

EXIT

Συνδυασµ�ί η�είων 
SPEAKER 1

Ή��ς µ�ν� απ� τα η�εία της τηλε�ρασης.

Για πρ�γράµµατα µε διάλ�γ�, π.�.

τηλε�πτικές ειδήσεις.

SPEAKER 2

Στερε��ωνικ�ς ή��ς στα δύ� ε�ωτερικά

εµπρ�ς η�εία. Τ� subwoofer BeoLab 2 

είναι ενεργ�. Για µ�υσικά CD.

SPEAKER 3

Τα η�εία της τηλε�ρασης, τα εµπρ�ς

ε�ωτερικά η�εία και τ� subwoofer BeoLab 2

είναι ενεργά. Για στερε��ωνικά τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα.

Ανατρέ�τε στ� κε�άλαι� Ρύθµιση επιλ�γών ή��υ

στ� �ε�ωριστ� Βι�λί� ανα��ράς για

περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε την

πρ�επιλ�γή συνδυασµ�ύ η�είων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

'Υπ�δ��ές στ� πίσω µέρ�ς' στ� �ε�ωριστ�

Βι�λί� Ανα��ράς για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ� πώς θα

συνδέσετε η�εία στην BeoCenter 1 και στ�ν

�δηγ� π�υ παρέ�εται µε τη µ�νάδα ή��υ

suround για πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν

ή�� surround.
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Πιέστε TEXT για να απ�κτήσετε πρ�σ�αση

στ� Teletext και EXIT για να �γείτε απ� τ�

Teletext.

Εάν πιέσετε EXIT και �γείτε απ� τ� Teletext

πριν �ρεθεί η σελίδα π�υ θέλετε, η ένδει�η

ΤΕ/Τ σας ενηµερώνει �ταν �ρεθεί η σελίδα.

Πιέστε GO για να δείτε τη σελίδα.

Παρακαλ�ύµε σηµειώστε �τι δε θα

εµ�ανιστεί τέτ�ια ειδ�π�ίηση εάν π.�.

αλλά�ετε πρ�γράµµατα ή �γείτε απ� τ�

Teletext επιλέγ�ντας µία νέα πηγή, �πως

V.TAPE.

Για να µετακινηθείτε σε µια νέα σελίδα...

> Πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ� της σελίδας

π�υ θέλετε να δείτε, ή...

> µετακινήστε τ� �ωτισµέν� κέρσ�ρα στ�

PAGE πιέ7�ντας τ� ss.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µετα�ύ

των σελίδων, και κρατήστε πιεσµέν� για

να µετακινηθείτε γρηγ�ρ�τερα.

> Πιέστε GO για να µετακινηθείτε στις

σελίδες ευρετηρί�υ (100, 200, 300, κλπ.).

Για να µετακινηθείτε �ρησιµπιώντας τις

ρατές ανα�ρές σελίδων...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στην µπάρα στ� POINT.

> Πιέστε GO ή ▼ για να τ�π�θετήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στη σελίδα.

> Μετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα σε µια ανα��ρά

σελίδας �ρησιµ�π�ιώντας τα πλήκτρα

�έλ�υς και πιέστε GO.

Για να επιστρέψετε στην πρηγύµενη

σελίδα...

> Kταν �ρησιµ�π�ιείτε την ένδει�η POINT

για να µετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, η

ένδει�η POINT στη γραµµή των µεν�ύ θα

αλλά�ει σε RETURN.

> Ενώ �ρίσκεστε στη νέα σελίδα πιέστε GO
για να επιστρέψετε στην πρ�ηγ�ύµενη

σελίδα.

Η λειτ�υργία RETURN σας γυρί�ει πίσω 

µ�ν� µια σελίδα. Επιστρέψετε σε σελίδες

π�υ εί�ατε πρ�ηγ�υµένως ανακαλέσει

�ρησιµ�π�ιώντας τις λειτ�υργίες 

PAGE ή MEMO.

Για να µετα�είτε σε άλλη υπηρεσία Teletext...

> Μετακινήστε τ� �ωτισµέν� κέρσ�ρα στ�

PROGRAM πιέ7�ντας τ� tt.

Εάν έ��υν δηµι�υργηθεί σελίδες MEMO,

τ� MEMO θα είναι �ωτισµέν� �ταν

ενεργ�π�ιήσετε τ� Teletext. Πιέστε ▲ ή ▼

�ταν τ� MEMO είναι �ωτισµέν� για να

�ρείτε τ� PROGRAM.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε µία λίστα

πρ�γραµµάτων.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να �ρείτε ένα

πρ�γραµµα π�υ επιθυµείτε.

> Πιέστε GO για να µετα�είτε σε άλλη

υπηρεσία Teletext.

Ανα7ήτηση πληρ���ριών µέσω Teletext

Ε$ερεύνηση στ� Teletext

Ε�ερευνήστε τις σελίδες τ�υ Teletext

�ρησιµ�π�ιώντας τη γραµµή των µεν�ύ 

στ� πάνω µέρ�ς της σελίδας Teletext.

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

Τ� Τeletext σας πρ�σ�έρει ένα

θησαυρ� πληρ���ριών. Η

ΒeoCenter 1 σας ��ηθά να τ�

�ρείτε γρήγ�ρα.

Τα πλήκτρα �έλη στ� Beo4, η

γραµµή µεν�ύ στ� πάνω µέρ�ς

της �θ�νης και � �ωτισµέν�ς

κέρσ�ρας σας ��ηθ�ύν να

µετακινηθείτε στη σελίδα π�υ

επιθυµείτε µε ένα �ήµα. Kταν

�τάσετε εκεί, µπ�ρείτε να

διακ�ψετε τη ρ�ή των

υπ�σελίδων και να τις δια�άσετε

µε την ησυ�ία σας.

Η ΒeoCenter 1 θυµάται τις

αγαπηµένες σας σελίδες, σας

επιστρέ�ει πίσω στην

πρ�ηγ�ύµενη σελίδα,

απ�καλύπτει τα κρυ�ά µηνύµατα

ή σας ��ηθά να µετακινηθείτε

στην υπηρεσία Teletext κάπ�ι�υ

άλλ�υ πρ�γράµµατ�ς.

Μέσω της λειτ�υργίας SETUP,

µπ�ρείτε να δηµι�υργήσετε

µέ�ρι 9 αγαπηµένες σελίδες

MEMO σε κάθε διαθέσιµη

υπηρεσία Teletext. Απ�θηκεύστε

µια σελίδα µε τ�υς υπ�τιτλ�υς

Teletext σαν σελίδα MEMO µε

αριθµ� 9, και �ι υπ�τιτλ�ι

Teletext εµ�ανί7�νται αυτ�µατα

�ταν εµ�ανί7εται τ� πρ�γραµµα

αυτ�.
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Για να σταµατήσετε τη ρή υπσελίδων...

> Πιέστε STOP για να γίνει παύση ρ�ής των

υπ�σελίδων, ή...

> µετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα στ� HALT και

πιέστε GO. Η ένδει�η HALT θα

αντικατασταθεί απ� µια �µάδα τεσσάρων

ψη�ίων.

> /ρησιµ�π�ιήστε τα ▼ και ▲ για να

µετα�είτε στην υπ�σελίδα π�υ θέλετε να

δείτε, ή πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ� της.

> Πιέστε GO για να επανεκκινήσετε τη ρ�ή

των σελίδων.

Για να απκαλύψετε κρυ�ά µηνύµατα...

> Μετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα στην µπάρα 

στ� t.

> Πιέστε GO για να αλλά�ετε τ� SETUP σε

REVEAL.

> Πιέστε GO �ανά για να απ�καλύψετε

κρυ�ά µηνύµατα κειµέν�υ στην τρέ��υσα

σελίδα.

Για να δηµιυργήσετε µια σελίδα MEMO...

> Βρείτε µια σελίδα π�υ �ρησιµ�π�ιείτε

συ�νά.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα κατά µήκ�ς της γραµµής µεν�ύ

στ� SETUP και πιέστε GO. �ι 9 διαθέσιµες

θέσεις σελίδων MEMO εµ�ανί7�νται µε

αριθµ�ύς. Η πρώτη θέση �ωτί7εται.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την

τρέ��υσα σελίδα. � κέρσ�ρας µετακινείται

στην επ�µενη διαθέσιµη σελίδα MEMO.

> /ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα

στ� Beo4 για να επιλέ�ετε την επ�µενη

σελίδα teletext π�υ θέλετε να

απ�θηκεύσετε.

> Επαναλά�ετε τη διαδικασία για κάθε

σελίδα π�υ θέλετε να απ�θηκεύσετε.

> Για να �γείτε απ� τη ρύθµιση MEMO,

πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� BACK και πιέστε GO.

Αν θέλετε �ι διαθέσιµ�ι υπ�τιτλ�ι Teletext να

εµ�ανί��νται αυτ�µατα για ένα συγκεκριµέν�

πρ�γραµµα, απ�θηκεύστε τ�υς υπ�τιτλ�υς

Teletext στη σελίδα MEMO 9.

Για να διαγράψετε µια σελίδα MEMO...

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� SETUP και πιέστε GO.

> Μετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα στη σελίδα

MEMO π�υ θέλετε να διαγράψετε και

πιέστε τ� κίτριν� πλήκτρ�.

> Πιέστε και πάλι τ� κίτριν� πλήκτρ� για

επι�ε�αίωση.

∆ηµι�υργία ή διαγρα�ή σελίδων

MEMO 

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε τις σελίδες

Teletext π�υ �ρησιµ�π�ιείτε συ�ν�τερα ως

σελίδες MEMO, ώστε να µπ�ρείτε να τις

ανακαλείτε ευκ�λ�τερα �ταν

παρακ�λ�υθείτε µια υπηρεσία Teletext.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε 9 αγαπηµένες

σελίδες MEMO.

PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

Για να ανακαλέσετε σελίδες MEMO...

> Πιέστε ΤΕ�Τ για να ανακαλέσετε τ�

Teletext.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µετα�ύ

των σελίδων ΜΕΜ�.

> Πιέστε Ε�ΙΤ για να �γείτε απ� τ� Teletext.

�ρήση σελίδων MEMO 

Εάν έ�ετε δηµι�υργήσει αγαπηµένες σελίδες

ΜΕΜ�, µπ�ρείτε να µετακινηθείτε µετα�ύ

αυτών απευθείας.
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Αν έ�ετε απ�θηκεύσει π�λλά

πρ�γράµµατα και θέλετε να

έ�ετε γρήγ�ρη πρ�σ�αση στα

αγαπηµένα σας πρ�γράµµατα,

�ωρίς να �ρειά7εται να ψά�νετε

στη λίστα κάθε ��ρά,

τ�π�θετήστε τα σε µια �µάδα.

∆ε �ρειά7εται πλέ�ν να  ψά�νετε

ανάµεσα στα πρ�γράµµατα π�υ

δε �ρησιµ�π�ιείτε.

∆ώστε στις �µάδες τ� �ν�µα των

ατ�µων π�υ τις παρακ�λ�υθ�ύν

π.�. – 'Μπαµπάς' ή 'Μαίρη' – ή

σύµ�ωνα µε τα είδη των

πρ�γραµµάτων π�υ

συµπεριλά�ατε, �πως 'Ειδήσεις'

ή 'Αθλητικά'.

Kταν έ�ετε δηµι�υργήσει και

επιλέ�ει µια συγκεκριµένη

�µάδα, µετακινήστε µ�ν� µετα�ύ

των τηλε�πτικών (ΤV) ή STB*

πρ�γραµµάτων π�υ ανήκ�υν

µ�ν� στη συγκεκριµένη �µάδα.

Μετακινηθείτε σε µια

δια��ρετική �µάδα για να

παρακ�λ�υθήσετε µια

δια��ρετική �µάδα

πρ�γραµµάτων, ή µετακινηθείτε

απ� την ένδει�η GROUPS στην

τηλε�ραση (TV) για να δείτε �λα

τα συντ�νισµένα τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα.

/ρήση �µάδων πρ�γράµµατ�ς

Επιλ�γή πρ�γραµµάτων σε µία

�µάδα

Έ�ετε πρ�σ�αση στις �µάδες σας

ενεργ�π�ιώντας τη λειτ�υργία �µάδες.

Πιέστε τα πλήκτρα �έλη για να επιλέ�ετε την

�µάδα π�υ ανα7ητάτε, και στη συνέ�εια

µετακινηθείτε στα πρ�γράµµατα π�υ

περιλαµ�άνει η �µάδα.

∆ηµι�υργία �µάδων

Με την BeoCenter 1, έ�ετε τη δυνατ�τητα να

δηµι�υργήσετε µέ�ρι 8 δια��ρετικές �µάδες

πρ�γραµµάτων, ανάλ�γα µε τ� �ρήστη ή τ�ν

τύπ� τ�υ πρ�γράµµατ�ς. Κάθε �µάδα µπ�ρεί

να περιλαµ�άνει µέ�ρι 18 πρ�γράµµατα.

'Αντίγρα�α' τ�υ ίδι�υ πρ�γράµµατ�ς

µπ�ρ�ύν να απ�θηκευτ�ύν σε δια��ρετικές

�µάδες.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Μετακινηθείτε αριστερά ή

δε�ιά στις διά��ρες �µάδες

Kταν �ρείτε την �µάδα π�υ

θέλετε, πιέστε GO για να

επιλέ�ετε την �µάδα σας

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω

ανάµεσα στα πρ�γράµµατα

της συγκεκριµένης �µάδας,

ή �ρησιµ�π�ιήστε τα

αριθµητικά πλήκτρα για να

πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς τ� �π�ί�

θέλετε να παρακ�λ�υθήσετε

Μετακινηθείτε αριστερά ή

δε�ιά για να µετακινηθείτε σε

άλλη �µάδα – και πιέστε GO

για να την ανακαλέσετε 

Πατήστε και κρατήστε πατηµέν� τ� GO στη

λειτ�υργία �µάδων για να δείτε µία λίστα

πρ�γραµµάτων για την τρέ��υσα �µάδα.

TV

ss tt

MY GROUP

GO
NEWS

▲

▼

0 – 9
TV 2

BBC

ss tt

SPORT

GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

A

PROGRAM GROUPS

character next 
 accept GO

   1 DR2 DR2
  2  TV2 SKY NEWS
  3  . . . . . . . . ZDF
  4 EUROSPORT RADIO 2
  5 ZDF BBC
  6 ARD
  7  . . . . . . . .
. .
. .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

COPY TV TO MY GROUP

 copy 
 accept GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
new group create group GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
 create GO

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για τη λήψη set-top box (STB)

πρ�γραµµάτων, η BeoCenter 1 σας θα πρέπει

να είναι ε��πλισµένη µε ενσωµατωµέν� 

Set-top Box Controller και επίσης ένα 

set-top box θα πρέπει να είναι συνδεδεµέν�.
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> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση ή RADIO για να

ενεργ�π�ιήσετε τ� ραδι��ων�.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP. H ένδει�η 

PROGRAM GROUPS είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PROGRAM GROUPS.

> Πιέστε ▼ για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα σε µια κενή �µάδα και πιέστε τ�

πράσιν� πλήκτρ� για να µπ�ρέσετε να

�ν�µάσετε τη νέα �µάδα.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για �αρακτήρες και ss ή tt

για να µετακινηθείτε στην επ�µενη ή στην

πρ�ηγ�ύµενη θέση �αρακτήρα.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τ� �ν�µα,

και πιέστε GO �ανά για την αντιγρα�ή

πρ�γραµµάτων στη νέα �µάδα.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για την εύρεση τ�υ

πρ�γράµµατ�ς π�υ θέλετε να αντιγράψετε

στη νέα �µάδα.

> Πιέστε tt για να αντιγράψετε ένα

τηλε�πτικ� πρ�γραµµα στην �µάδα σας.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την

�µάδα.

> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των

πρ�ηγ�ύµενων µεν�ύ ή πιέστε EXIT για να

�γείτε απ� τα µεν�ύ της �θ�νης

απευθείας.

Τα πρ�γράµµατα Set-top box δεν µπ�ρ�ύν να

τ�π�θετηθ�ύν στην ίδια �µάδα µα7ί µε

τηλε�πτικά και ραδι��ωνικά πρ�γράµµατα.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε

τ�ν τρ�π� δηµι�υργίας �µάδων

πρ�γραµµάτων STB, παρακαλ�ύµε ανατρέ�τε

στ� κε�άλαι� στ� �ε�ωριστ� Βι�λί�

ανα��ράς µε τίτλ� 

Εάν έ�ετε Set-top Box Controller.

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση ή RADIO για να

ενεργ�π�ιήσετε τ� ραδι��ων�.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP. H ένδει�η 

PROGRAM GROUPS είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PROGRAM GROUPS.

> Πιέστε ▼ για να �ωτίσετε µία �µάδα και

πιέστε G� για να την επιλέ�ετε.

> Πιέστε ▼ για να �ωτίσετε τ� πρ�γραµµα

π�υ θέλετε να µετακινήσετε ή να

διαγράψετε.

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα εκτ�ς της λίστας και πιέστε 
▲ ή ▼ για να τ� µετακινήσετε στη νέα

θέση.

> Πιέστε ss για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα πίσω στη λίστα, ή πατήστε τ�

κίτριν� πλήκτρ� για να τ� διαγράψετε.

Kταν διαγρά�ετε ένα πρ�γραµµα απ� τη

λίστα, τα υπ�λειπ�µενα πρ�γράµµατα

συµπυκνών�νται.

> Εάν τ� πρ�γραµµα αλλά�ει θέσεις µε άλλ�

πρ�γραµµα, στη συνέ�εια µετακινήστε τ�

πρ�γραµµα αυτ� σε νέα θέση.

> Έ��ντας �λ�κληρώσει τη µετακίνηση ή

διαγρα�ή πρ�γραµµάτων σε µία �µάδα,

πιέστε GO για να την απ�θηκεύσετε.

Μετακίνηση πρ�γραµµάτων µέσα

σε µία �µάδα

Μπ�ρείτε να αλλά�ετε τη σειρά µε την �π�ία

τα πρ�γράµµατα σας εµ�ανί7�νται µέσα σε

µία �µάδα και να διαγράψετε πρ�γράµµατα

µίας �µάδας.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO
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Η BeoCenter 1 σας επιτρέπει να

αναπαράγετε DVD, video CD και

µ�υσικ� CD.

Η ��ρτωση γίνεται µέσω της

γραµµής LOAD κάτω απ� την

�θ�νη της τηλε�ρασης, και �ι

λειτ�υργίες αναπαραγωγής �πως

η µετακίνηση, η αλλαγή

κε�αλαίων, τ� άν�ιγµα τ�υ

µεν�ύ δίσκ�υ DVD, η παύση

αναπαραγωγής και η αργή

κίνηση εκτελ�ύνται µε τ�

τηλε�ειριστήρι� Beo4.

Κατά την αναπαραγωγή 

audio CD, η �θ�νη της

BeoCenter 1 είναι κενή.

/ρήση τ�υ DVD player

Φ�ρτωση και αναπαραγωγή δίσκ�υ

DVD

Η ��ρτωση εν�ς δίσκ�υ στ� DVD player

γίνεται µέσω της γραµµής LOAD στ� ταµπλ�

�ειρισµ�ύ απ� κ�ντά της BeoCenter 1,

ακρι�ώς κάτω απ� την �θ�νη της

τηλε�ρασης.

Τ�π�θετήστε ένα δίσκ� στ� συρταράκι µε

τέτ�ι� τρ�π� ώστε �ι πλαϊνές άκρες τ�υ

δίσκ�υ να κάθ�νται πάνω στα πλευρικά

αυτάκια τ�υ συρταρι�ύ, ενώ η εµπρ�ς άκρη

τ�υ δίσκ�υ να κάθεται κάτω απ� τ� εµπρ�ς

αυτάκι τ�υ συρταρι�ύ.

LOAD-bar

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν τ� DVD player δεν

αναγνωρί7ει τ� ��ρµά εν�ς ��ρτωµέν�υ

δίσκ�υ, � δίσκ�ς ε�άγεται και τ� DVD LOAD

εµ�ανί7εται στ� παράθυρ� ενδεί�εων. Κάτι

τέτ�ι� µπ�ρεί να ��είλεται σε σ�άλµατα τ�υ

δίσκ�υ, �πως σκ�νη, �ρωµιά, δακτυλικά

απ�τυπώµατα ή γδαρσίµατα. Ανατρέ�τε στ�

κε�άλαι� 'Φρ�ντίδα της BeoCenter 1' στ�

�ε�ωριστ� �ι�λί� Ανα��ράς για

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

�ειρισµ� των δίσκων DVD.

Για να �ρτώσετε ένα δίσκ και να αρ�ίσει η

αναπαραγωγή...

> Πιέστε LOAD στ� ταµπλ� �ειρισµ�ύ απ�

κ�ντά. Τ� συρταράκι αν�ίγει, και τ�

παράθυρ� ενδεί�εων σας πρ�τρέπει να

��ρτώσετε ένα δίσκ�.

> Τ�π�θετήστε ένα δίσκ� στ� συρταράκι

�πως περιγρά�εται αριστερά.

> Πιέστε και κρατήστε πιεσµέν� τ� LOAD. Τ�

συρταράκι κλείνει, � δίσκ�ς DVD

ενεργ�π�ιείται και η αναπαραγωγή αρ�ί7ει

αυτ�µατα.*

Για να ��ρτώσετε ένα δίσκ� DVD ενώ

παρακ�λ�υθείτε τηλε�ραση ή ακ�ύτε

ραδι��ων�, π.�. για αναπαραγωγή

αργ�τερα, πιέστε LOAD µια ��ρά �ωρίς να

κρατάτε πατηµένη τη γραµµή. Τ�

συρταράκι κλείνει.

Εάν επανεκκινήσετε την αναπαραγωγή εν�ς

��ρτωµέν�υ δίσκ�υ µετά απ� µια διακ�πή, η

BeoCenter 1 θα σας πρ�τρέψει να

συνε�ίσετε την αναπαραγωγή απ� τ� σηµεί�

π�υ την εί�ατε διακ�ψει. Ένα παράθυρ�

στην επάνω αριστερή γωνία της �θ�νης

εµ�ανί7ει την ένδει�η RESUME. Πιέστε GO

για να συνε�ίσετε την αναπαραγωγή. Εάν

δεν πιέσετε GO στ� διάστηµα π�υ τ�

παράθυρ� εµ�ανί7εται στην �θ�νη, η

αναπαραγωγή αρ�ί7ει αυτ�µατα απ� την

αρ�ή τ�υ δίσκ�υ.
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Κατά την αναπαραγωγή µ�υσικ�ύ

CD...

Μπ�ρείτε να �εκινήσετε ή να διακ�ψετε

τελείως την αναπαραγωγή, να µετακινηθείτε

απ� τ� ένα κ�µµάτι στ� άλλ�, ή να

µετακινηθείτε πίσω και εµπρ�ς σε

δια��ρετικές τα�ύτητες σε ένα δίσκ� µέσω

τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4.

Κατά την αναπαραγωγή DVD...

Μπ�ρείτε να �εκινήσετε ή να διακ�ψετε την

αναπαραγωγή, να µετα�είτε απ� τ� ένα

κε�άλαι� στ� άλλ�, ή να µετακινηθείτε πίσω

και εµπρ�ς �ωρίς να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

DVD στην �θ�νη.

Για να αλλά!ετε κµµάτια σε ένα µυσικ" CD...

Πιέστε ▲ ή ▼ για να

µετακινηθείτε στ� επ�µεν� ή

στ� πρ�ηγ�ύµεν� κ�µµάτι

Πιέστε επανειληµµένα για να

µετα�είτε σε άλλ� κ�µµάτι

τ�υ CD

Εισάγετε τ�ν αριθµ�

κ�µµατι�ύ στ� Beo4 για να

µετα�είτε απευθείας στ�

κ�µµάτι αυτ�

Για να παύσετε ή να διακ"ψετε τελείως την

αναπαραγωγή εν"ς µυσικύ CD...

Πιέστε τ� πλήκτρ� DVD στ�

Beo4 για να αρ�ίσει η

αναπαραγωγή τ�υ CD

Πιέστε για παύση της

αναπαραγωγής

Πιέστε για να διακ�ψετε

τελείως την αναπαραγωγή,

ή...

πιέστε για συνέ�εια της

αναπαραγωγής. Εάν η

αναπαραγωγή έ�ει

σταµατήσει τελείως, πιέστε

για επανεκκίνηση της

αναπαραγωγής απ� την αρ�ή 

Για να µετακινηθείτε πρς τα εµπρ"ς ή πρς

τα πίσω σε ένα µυσικ" CD...

Πιέστε ss ή tt για να

µετακινηθείτε πρ�ς τα πίσω

ή πρ�ς τα εµπρ�ς κατά τη

διάρκεια της αναπαραγωγής 

Πιέστε για συνέ�εια της

αναπαραγωγής

▲   ▼

DVD -    3

▲   ▼

DVD -    5

1 – 9

DVD

STOP

STOP

GO

ss tt

GO

Για να αλλά!ετε κε�άλαια σε ένα DVD...

Πιέστε GO και µετά ▲ ή ▼ για

να µετακινηθείτε στ� επ�µεν�

ή στ� πρ�ηγ�ύµεν� κε�άλαι�

Πιέστε GO και στη συνέ�εια

επανειληµµένα ▲ ή ▼ για να

µετα�είτε σε άλλ� κε�άλαι�

τ�υ δίσκ�υ

Εισάγετε τ�ν αριθµ�

κε�αλαί�υ στ� Beo4 για να

µετα�είτε απευθείας στ�

κε�άλαι� αυτ� 

Για να παύσετε ή να διακ"ψετε τελείως την

αναπαραγωγή εν"ς DVD...

Πιέστε τ� πλήκτρ� DVD στ�

Beo4 για να αρ�ίσει η

αναπαραγωγή τ�υ DVD

Πιέστε για παύση της

αναπαραγωγής

Πιέστε για να διακ�ψετε

τελείως την αναπαραγωγή, ή...

πιέστε για συνέ�εια της

αναπαραγωγής. Εάν η

αναπαραγωγή έ�ει

σταµατήσει τελείως, πιέστε

για επανεκκίνηση της

αναπαραγωγής απ� την αρ�ή

Για να µετακινηθείτε πρς τα εµπρ"ς ή πρς

τα πίσω σε ένα DVD...

Πιέστε ss ή tt για να

µετακινηθείτε πρ�ς τα πίσω

ή πρ�ς τα εµπρ�ς κατά τη

διάρκεια της αναπαραγωγής 

Πιέστε �ανά για να αλλά�ετε

την τα�ύτητα

Πιέστε για συνέ�εια της

αναπαραγωγής

Τ� µεν�ύ δίσκ�υ DVD

Τα DVD µπ�ρεί να περιέ��υν κάπ�ιες

ιδιαίτερες λειτ�υργίες, �πως για παράδειγµα

επιλ�γή µεµ�νωµένων σκηνών ή κε�αλαίων,

γλώσσα υπ�τιτλων, κλπ., �ι �π�ίες είναι

διαθέσιµες µέσω τ�υ µεν�ύ δίσκ�υ.

Ενώ έ�ετε επιλέ!ει DVD...

Πιέστε τ� κίτριν� πλήκτρ�

για να εµ�ανίσετε τ� µεν�ύ

τ�υ δίσκ�υ

/ρησιµ�π�ιήστε τα πλήκτρα

�έλη για να µετακινηθείτε

µετα�ύ των λειτ�υργιών τ�υ

δίσκ�υ

Πιέστε GO δύ� ��ρές για να

κατα�ωρήσετε την επιλ�γή

σας

�ρισµένα DVD πρ�σ�έρ�υν ειδικά

�αρακτηριστικά, πρ�σωρινά διαθέσιµα κατά

την αναπαραγωγή, π.�. επιπλέ�ν σκηνές απ�

την ταινία. �ι λειτ�υργίες αυτές µπ�ρεί να

συν�δεύ�νται απ� �πτική ένδει�η για να

αντιλη�θείτε �τι είναι διαθέσιµες. Στις

περιπτώσεις αυτές, πιέστε GO δύ� ��ρές τη

µία αµέσως µετά την άλλη, για να κάνετε µια

επιλ�γή.

GO
▲   ▼

DVD - 1  3

GO
▲   ▼

DVD - 1  5

1 – 9

DVD

▲

STOP

GO

ss tt

ss tt

GO

▲

ss tt

▼

GO
GO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τ� BeoCenter 1 µπ�ρεί να έ�ει τη

δυνατ�τητα αναπαραγωγής δίσκων µε άλλα

��ρµά αρ�είων. Εάν ��ρτωθεί τέτ�ι�ς

δίσκ�ς �ειριστείτε τ� µεν�ύ της �θ�νης σαν

να ήταν ��ρτωµέν� ένα DVD.
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Η γραµµή εργαλείων

Μετακινηθείτε απ� τ� ένα σύµ��λ� της

γραµµής εργαλείων στ� άλλ� και δείτε τις

επιλ�γές για την κάθε λειτ�υργία. �ι

τρέ��υσες ρυθµίσεις εµ�ανί7�νται κάτω απ�

τα σύµ��λα της γραµµής εργαλείων.

Τ� παράθυρ� Ανάδρασης
(Feedback)
/ρησιµ�π�ιείται κάµερα µε

εναλλαγές γωνίας. Αυτή η

λειτ�υργία τ�υ δίσκ�υ διατίθεται

µ�ν� σε �ρισµένα DVD.

� Γ�νικ�ς Έλεγ��ς 

(Parental Control) έ�ει

ενεργ�π�ιηθεί. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�

Γ�νικ� έλεγ��, ανατρέ�τε στ�

Access Control στη σελίδα 36

στ� �ι�λί� Ανα��ράς.

Ασ�αλής για παιδιά. � δίσκ�ς

έ�ει ελεγ�θεί για σκηνές �ίας

και έ�ει κριθεί κατάλληλ�ς για

παιδιά.

Η αναπαραγωγή τ�υ δίσκ�υ

συνε�ί7εται απ� τ� σηµεί� π�υ

πρ�ηγ�υµένως εί�ε διακ�πεί.

Η ενέργεια δεν είναι έγκυρη.

Υπ�δηλώνει �τι η εν λ�γω

λειτ�υργία δεν µπ�ρεί να

ενεργ�π�ιηθεί στ� συγκεκριµέν�

�ρ�νικ� σηµεί�.

Για να �ρησιµπιήσετε τη γραµµή

εργαλείων κατά την αναπαραγωγή...

> Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� για να

ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων στην

�θ�νη.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε απ�

λειτ�υργία σε λειτ�υργία.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να εµ�ανίσετε τις

επιλ�γές των ρυθµίσεων µιας

συγκεκριµένης λειτ�υργίας.

> /ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα

για να επιλέ�ετε, για παράδειγµα,

συγκεκριµένα κε�άλαια.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τη γραµµή

εργαλείων στην �θ�νη.

> Πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

Η γραµµή εργαλείων στην �θ�νη

Τ� παράθυρ� Ανάδρασης (Feedback) στην

έ�ω αριστερή άκρη της γραµµής εργαλείων

σας ενηµερώνει για την τρέ��υσα κατάσταση

συγκεκριµένων λειτ�υργιών.

off 3en st

no off 1 1

off 3en st

locked

safe

resume

�ι κύριες λειτ�υργίες τ�υ 

DVD player είναι πρ�σ�άσιµες

µέσω της γραµµής εργαλείων

στ� πάνω µέρ�ς της �θ�νης.

Η γραµµή εργαλείων στην �θ�νη

σας παρέ�ει γρήγ�ρη πρ�σ�αση

σε πρ�σθετες λειτ�υργίες τ�υ

DVD. Μερικές απ� τις

λειτ�υργίες είναι η µεγέθυνση

µιας ακινητ�π�ιηµένης εικ�νας

(zoom in), η αναπαραγωγή σε

αργή κίνηση ή η έναρ�η

αναπαραγωγής απ� κάπ�ι�

συγκεκριµέν� σηµεί� π�υ έ�ει

ήδη αναπαρα�θεί.

Για να µάθετε περισσ�τερα

σ�ετικά µε τις επί µέρ�υς

λειτ�υργίες και τη �ρήση τ�υς,

ανατρέ�τε στις επ�µενες

σελίδες.



Ρυθµίσεις πρ�τιµήσεων �ρήστη
Μέσω τ�υ µεν�ύ αυτ�ύ µπ�ρείτε να

αλλά�ετε τις ρυθµίσεις για την εικ�να, τ�ν

ή��, τη γλώσσα και τ� Γ�νικ� Έλεγ��. Για

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

µεν�ύ User Preferences, ανατρέ�τε στ�

κε�άλαι�, Αλλαγή ρυθµίσεων εικ�νας,

ή��υ ή γλώσσας.

Γλώσσα υπ�τιτλων*
Συ�νά στα DVD διατίθενται υπ�τιτλ�ι σε

διά��ρες γλώσσες. Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε

ανάµεσα στις γλώσσες υπ�τιτλων π�υ

διατίθενται στ� DVD σας. Για να αλλά�ετε

τ�υς υπ�τιτλ�υς απευθείας κατά τη

διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε τ�

πράσιν� πλήκτρ� στ� Beo4.

Γλώσσα αναπαραγωγής*
�ι διάλ�γ�ι σε µια ταινία DVD µπ�ρεί να

έ��υν η��γρα�ηθεί σε διά��ρες γλώσσες,

και να έ��υν �λ�ι απ�θηκευθεί στ� δίσκ�.

Μπ�ρείτε να επιλέ�τε µετα�ύ των

διαθέσιµων γλωσσών στ� συγκεκριµέν�

δίσκ�. Για να αλλά�ετε απευθείας τη γλώσσα

αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής, πιέστε τ� κ�κκιν� πλήκτρ�

στ� Beo4.

Λειτ�υργία ή��υ
Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε ανάµεσα στις

γλώσσες υπ�τιτλων π�υ διατίθενται στ�

δίσκ� σας.

Παύση
Η αναπαραγωγή σταµατά σε ένα

συγκεκριµέν� καρέ και σας επιτρέπει να

µετακινηθείτε στα πρ�ηγ�ύµενα ή στα

επ�µενα καρέ.

Αργή κίνηση
Σας επιτρέπει να µειώσετε την τα�ύτητα

αναπαραγωγής σε ένα επιθυµητ� �ρι�.

Γρήγ�ρη κίνηση
Σας επιτρέπει να αυ�ήσετε την τα�ύτητα

αναπαραγωγής σε ένα επιθυµητ� �ρι�.

Γωνία κάµερας*
Σε µερικά DVD είναι δυνατ� να αλλά�ετε τη

γωνία της κάµερας λήψης.

8�υµ
Σας επιτρέπει τη µεγέθυνση εν�ς τµήµατ�ς

της εικ�νας, την επιλ�γή της µεγέθυνσης

και την παν�ραµική λήψη.

Αριθµ�ς τίτλ�υ
Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε ανάµεσα σε

δια��ρετικ�ύς τίτλ�υς στ� δίσκ� σας.

Αριθµ�ς κε�αλαί�υ
Κάθε κε�άλαι� σε µία ταινία DVD

απ�τελείται απ� µια εύκ�λα πρ�σδι�ρίσιµη

σκηνή, µε παρ�µ�ι� τρ�π� �πως τα

�ε�ωριστά κ�µµάτια σε ένα µ�υσικ� CD.

Ανα�ήτηση �ρ�ν�υ
Σας επιτρέπει να αρ�ίσετε την αναπαραγωγή

απ� ένα συγκεκριµέν� σηµεί� τ�υ �ρ�ν�υ

π�υ έ�ει ήδη αναπαρα�θεί στ� δίσκ�.

Επιλ�γή Αγαπηµένων Κ�µµατιών (fts)*
Σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τ�υς

αγαπηµέν�υς σας τίτλ�υς, κε�άλαια ή

κ�µµάτια, σε ένα συγκεκριµέν� δίσκ� και να

τα απ�θηκεύσετε στη µνήµη της συσκευής.

Kταν η λειτ�υργία είναι ενεργ�π�ιηµένη, θα

�λέπετε ή θα ακ�ύτε µ�ν� τ�υς

επιλεγµέν�υς τίτλ�υς, κε�άλαια ή κ�µµάτια

στ� δίσκ� αυτ� κατά την αναπαραγωγή τ�υ.

17

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν µια λειτ�υργία είναι

απενεργ�π�ιηµένη απ� τη ρύθµιση της

συσκευής σας, ή αν � δίσκ�ς δεν περιέ�ει

µια συγκεκριµένη επιλ�γή, τ� σύµ��λ� της

λειτ�υργίας και η τρέ��υσα ρύθµιση δε θα

�ωτιστεί, και δε θα είναι δυνατή η πρ�σ�αση

στη λειτ�υργία.

Τα σύµ:�λα της γραµµής εργαλείων 

� παρακάτω είναι ένας κατάλ�γ�ς �λων των

συµ��λων στη γραµµή εργαλείων και µία

επε�ήγηση των λειτ�υργιών π�υ

ενεργ�π�ι�ύνται απ� τ� κάθε σύµ��λ�.

Εµ�ανί7�νται επίσης �ι συντ�µεύσεις τ�υ Beo4.
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Τρ�π�ς �ρήσης των λειτ�υργιών

της γραµµής εργαλείων

Κατ' αρ�ήν εµ�ανίστε τη γραµµή εργαλείων

πατώντας τ� µπλε πλήκτρ�. Μ�λις η γραµµή

εργαλείων είναι διαθέσιµη, συµ��υλευτείτε

τις παρακάτω �δηγίες. Θα σας καθ�δηγήσ�υν

�σ�ν α��ρά �λες τις διαθέσιµες λειτ�υργίες

στη γραµµή εργαλείων.

Για να αλλά!ετε τη γλώσσα διαλ"γων...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε ανάµεσα

στις διαθέσιµες στ� δίσκ� σας γλώσσες

υπ�τίτλων. Η αναπαραγωγή συνε�ί7εται και

�ι υπ�τιτλ�ι αλλά7�υν καθώς µετακινήστε

ανάµεσα στις επιλ�γές.

Για να αλλά!ετε τη γλώσσα τυ ή�υ...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε ανάµεσα

στις διαθέσιµες στ� δίσκ� σας γλώσσες

διαλ�γων. Η αναπαραγωγή συνε�ί7εται και η

γλώσσα διαλ�γων αλλά7ει καθώς

µετακινήστε ανάµεσα στις επιλ�γές.

Για να αλλά!ετε τη λειτυργία ή�υ...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε

ανάµεσα στις διαθέσιµες λειτ�υργίες

ή��υ. Η αναπαραγωγή συνε�ί7εται και �

ή��ς αλλά7ει καθώς µετακινήστε απ�

επιλ�γή σε επιλ�γή.

Για να µετακινηθείτε ανάµεσα σε

µεµνωµένα καρέ...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .
> Πιέστε ▼ για να σταµατήσετε την εικ�να

σε συγκεκριµέν� καρέ.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στα

πρ�ηγ�ύµενα ή τα επ�µενα καρέ.

> Πιέστε GO για να α�αιρέσετε τη γραµµή

εργαλείων.

> Πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

Μετακίνηση πρς τα εµπρ"ς ή πρς τα

πίσω...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να σταµατήσετε την εικ�να.

> Τώρα πατήστε ss ή tt για να µετακινηθείτε

πίσω ή εµπρ�ς, και µε τ� πάτηµα τ�υ 

ss ή tt η τα�ύτητα αλλά7ει αντίστ�ι�α. Εάν

µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα και πάλι στη

µεσαία θέση, η αναπαραγωγή συνε�ί7εται

µε καν�νική τα�ύτητα.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τη γραµµή

εργαλείων.

> Πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

Για να αλλά!ετε τη γωνία της κάµερας...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε

ανάµεσα στις διαθέσιµες στ� δίσκ� σας

γωνίες κάµερας. Η αναπαραγωγή

συνε�ί7εται και η γωνία της κάµερας

αλλά7ει καθώς µετακινήστε ανάµεσα στις

επιλ�γές.

Για να µεγεθύνετε σε ένα τµήµα της

εικ"νας...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέ�ετε τη

µεγέθυνση π�υ θέλετε.

> Πιέστε GO δύ� ��ρές για να εισάγετε την

επιλ�γή σας και να έ�ετε τη δυνατ�τητα

�ρι7�ντιας κίνησης στην εικ�να.

> Πιέστε ss tt ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε

στ� τµήµα της εικ�νας π�υ θέλετε.

> Πιέστε GO δύ� ��ρές για να δείτε την

αναπαραγωγή τ�υ επιλεγµέν�υ τµήµατ�ς.

> Πιέστε τ� µπλε πλήκτρ� για να ανακαλέσετε

τη γραµµή εργαλείων και πάλι.

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να θέσετε τη λειτ�υργία

µεγέθυνσης στ� Off.

> Πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

Για να παρακλυθήσετε την ταινία σε αργή

κίνηση...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να σταµατήσετε την εικ�να.

> Τώρα πατήστε ss ή tt για να µετακινηθείτε

αργά πίσω ή εµπρ�ς, και µε τ� πάτηµα τ�υ

ss ή tt η τα�ύτητα αλλά7ει αντίστ�ι�α. Εάν

µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα και πάλι στη

µεσαία θέση, η αναπαραγωγή συνε�ί7εται

µε καν�νική τα�ύτητα.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τη γραµµή

εργαλείων.

> Πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.
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Για να µετα�είτε σε άλλ τίτλ στ δίσκ...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε

ανάµεσα στ�υς τίτλ�υς π�υ υπάρ��υν στ�

δίσκ� σας. Η αναπαραγωγή �εκινά

αυτ�µατα ή...

> �ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα 

0 – 9 για να πληκτρ�λ�γήσετε τ�ν αριθµ�

τ�υ τίτλ�υ π�υ θέλετε. Η αναπαραγωγή

�εκινά αυτ�µατα.

Για να µετα�είτε σε άλλ κε�άλαι ή

κµµάτι...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε

ανάµεσα στα κε�άλαια ή τα κ�µµάτια π�υ

υπάρ��υν στ� δίσκ� σας. Η αναπαραγωγή

�εκινά αυτ�µατα ή...

> �ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα 

0 – 9 για να πληκτρ�λ�γήσετε τ�ν αριθµ�

τ�υ κε�αλαί�υ ή κ�µµατι�ύ π�υ θέλετε.

Η αναπαραγωγή �εκινά αυτ�µατα.

Για να µετακινηθείτε σε ένα συγκεκριµέν

�ρνικ" σηµεί τυ δίσκυ...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να έ�ετε τη δυνατ�τητα

εισαγωγής µίας τιµής �ρ�ν�υ στ�

αριθµητικ� πεδί�. Εάν για παράδειγµα,

θέλετε να αρ�ίσετε την αναπαραγωγή µία

ώρα µετά την έναρ�η της ταινίας, εισάγετε

1:00:00 στ� αριθµητικ� πεδί� µε τα

αριθµητικά πλήκτρα.

> Πιέστε GO δύ� ��ρές για να

µετακινηθείτε σε αυτ� τ� �ρ�νικ� σηµεί�.

Επιλέ!τε τυς αγαπηµένυς σας τίτλυς ή

κε�άλαια (fts) για αναπαραγωγή µ"ν...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να έ�ετε τη δυνατ�τητα

επιλ�γής. Η αναπαραγωγή σταµατά και

εµ�ανί7εται τ� µεν�ύ π�υ απεικ�νί7εται

δε�ιά.

> Πιέστε ss ή tt για να επιλέ�ετε On.

> Πιέστε ▼ για να επιλέ�ετε titles.

> Πιέστε ss ή tt για να επιλέ�ετε τ�ν αριθµ�

τίτλ�υ π�υ θέλετε.

> Πιέστε GO δύ� ��ρές εάν θέλετε να

απ�θηκεύσετε �λ�κληρ� τ�ν τίτλ� ή...

> πιέστε ▼ �ταν � κέρσ�ρας �ρίσκεται στ�ν

επιλεγµέν� αριθµ� τίτλ�υ για να

µετακινηθείτε στ�ν πρώτ� διαθέσιµ�

αριθµ� κε�αλαί�υ.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε απ� τ�

ένα κε�άλαι� στ� άλλ� και πιέστε GO δύ�

��ρές για να απ�θηκεύσετε την επιλ�γή

σας. � τίτλ�ς, τα κε�άλαια ή κ�µµάτια π�υ

θα επιλέ�ετε θα εµ�ανιστ�ύν δίπλα στ�

πεδί� program.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τ� µεν�ύ

και πιέστε GO για να �εκινήσει η

αναπαραγωγή απ� την επιλ�γή

αγαπηµένων κ�µµατιών σας.

Για να αναπαράγετε λ"κληρ τ DVD και να

απενεργπιήσετε τη λειτυργία 

'Επιλγής Αγαπηµένων Κµµατιών (fts)'...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ fts.

> Πιέστε ss ή tt για να επιλέ�ετε Off.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τ� µεν�ύ

και πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

Για να διαγράψετε µια 'Επιλγή Αγαπηµένυ

Κµµατιύ'...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ fts.

> Πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στ� program.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στην

επιλ�γή π�υ θέλετε να διαγράψετε.

> Πιέστε GO δύ� ��ρές για να διαγράψετε

την επιλ�γή.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τ� µεν�ύ

και πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

Για να διαγράψετε "λες τις 'Επιλγές

Αγαπηµένων Κµµατιών'...

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� σύµ��λ� .

> Πιέστε ▼ για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ fts.

> Πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στ� 

Clear all.

> Πιέστε GO δύ� ��ρές για να διαγράψετε

�λες τις επιλ�γές.

> Πιέστε EXIT για να α�αιρέσετε τ� µεν�ύ

και πιέστε GO για να συνε�ίσετε την

αναπαραγωγή.

On off

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
[ ] 
Clear all

no off 1 1

Favourite Track Selection

title
chapter

program

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Kταν η µνήµη τ�υ BeoCenter 1

είναι γεµάτη, η παλαι�τερη 

Επιλ�γή Αγαπηµέν�υ Κ�µµατι�ύ (fts)

α�αιρείται.
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Η ΒeoCenter 1 συντ�νί7εται

αυτ�µατα στα διαθέσιµα

ραδι��ωνικά πρ�γράµµατα κατά

την πρώτη εγκατάσταση.

Kταν συντ�νίσετε τα

πρ�γράµµατα, µπ�ρείτε είτε να

ενεργ�π�ιήσετε τ� ραδι��ων�

και να µετακινηθείτε ανάµεσα

στα συντ�νισµένα πρ�γράµµατα,

να πληκτρ�λ�γήσετε τ�ν αριθµ�

τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ θέλετε, ή

να ανακαλέσετε στην �θ�νη

�λ�κληρη τη λίστα και να �ρείτε

εκεί τ� πρ�γραµµα π�υ θέλετε.

Εάν έ�ετε δηµι�υργήσει �µάδες

πρ�γραµµάτων, µπ�ρείτε επίσης

να ανακαλέσετε λίστες

πρ�γραµµάτων για τις �µάδες

σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σ�ετικά µε τ� συντ�νισµ� πρ�σθετων

πρ�γραµµάτων ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

'Επανασυντ�νισµ�ς ή πρ�σθήκη

πρ�γραµµάτων' στ� �ε�ωριστ� �ι�λί�

Ανα��ράς.

/ρήση τ�υ ραδι��ών�υ

Ακρ�αση συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων 

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν ενσωµατωµέν�

ραδι��ωνικ� δέκτη, επιλέ�τε RADIO σαν

πηγή σας. Ενεργ�π�ιείται αυτ�µατα τ�

τελευταί� πρ�γραµµα π�υ ακ�ύγατε.

Εµ�άνιση λίστας �λων των

πρ�γραµµάτων

Επιλέ�τε RADIO σαν πηγή σας και

ανακαλέστε µια λίστα πρ�γραµµάτων για να

απ�κτήσετε µια πλήρη εικ�να των

διαθέσιµων ραδι��ωνικών πρ�γραµµάτων.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ. Ενεργ�π�ιείται

αυτ�µατα τ� τελευταί�

πρ�γραµµα π�υ ακ�ύγατε

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω

µετα�ύ των διαθέσιµων

συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων ή...

πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ�

τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε να ακ�ύσετε

Πιέστε για να δείτε τ� �ν�µα

ή τ�ν αριθµ� τ�υ τρέ��ντ�ς

πρ�γράµµατ�ς

Πιέστε κάπ�ι� άλλ� πλήκτρ�

πηγής, π.�. TV, για να

µετα�είτε στα τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα

Πιέ��ντας 0 γίνεται εναλλαγή µετα�ύ τ�υ

παρ�ντ�ς και τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ

ραδι��ωνικ�ύ πρ�γράµµατ�ς.

RADIO
P 3

▲

▼

0 – 9

GO

TV

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� για να ανακαλέσετε

τη λίστα ραδι��ωνικών

πρ�γραµµάτων

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω

µετα�ύ των διαθέσιµων

πρ�γραµµάτων

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� πρ�γραµµα π�υ

επιλέ�ατε, ή

πληκτρ�λ�γήστε τ�ν αριθµ�

τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε να ακ�ύσετε

Εµ�ανίστε τη λίστα πργραµµάτων για µία

συγκεκριµένη �µάδα...

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

ραδι��ών�υ

Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα

για να µετα�είτε απ� τη µία

σας �µάδα στην άλλη

Πιέστε για να ανακαλέσετε

την επιλεγµένη �µάδα

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� για να ανακαλέσετε

τη λίστα καναλιών για την

�µάδα αυτή

Μπ�ρείτε να δείτε τις λίστες

πρ�γραµµάτων �λων των

άλλων �µάδων πιέ7�ντας 

ss ή tt

RADIO
P 3

GO

▲

▼

GO

0 – 9

RADIO
P 3

ss tt

MY GROUP

GO

GO

ss tt
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RADIO  PROGRAM  LIST

  1 P1
  2 P2
  3 P3
  4 P4
  5 STRUER
  6 MVEST
  7 . . . . . . . .
  8 . . . . . . . .
  9 BBC1
10 . . . . . . . .
11 SR1
12 SR2
13 SR3
14 . . . . . . . .
15 VIBORG
16 NRK1
17 NRK2
18 NRK3

 select GO

Η λίστα πρ�γραµµάτων για τ� ραδι��ων�

έ�ει τώρα ανακληθεί. Σας παρέ�ει µία γενική

εικ�να �λων των διαθέσιµων ραδι��ωνικών

πρ�γραµµάτων.

MY  RADIO

P1
P2
P3
RADIO MW
NRK
BBC
SR1

group select GO

Λίστα �µάδων... Τα ραδι��ωνικά

πρ�γράµµατα π�υ επιλέ�θηκαν για µία

�µάδα εµ�ανί��νται επίσης στις λίστες

πρ�γράµµατ�ς �λων των συντ�νισµένων

ραδι��ωνικών πρ�γραµµάτων.
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