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Η εισαγωγή σας στη χρήση της BeoCenter 1
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Xρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4
Εξετάστε τις βασικές αρχές του
τηλεχειριστηρίου Beo4 και δοκιµάστε τις.
Κάθε πλήκτρο επεξηγείται παρακάτω.

Ενεργοποίηση τηλεοπτικών προγραµµάτων
Ενεργοποιήστε µία συνδεδεµένη πηγή και την
BeoCenter 1 για να παρακολουθήσετε π.χ.
προγράµµατα απ τον ελεγκτή set-top box
(STB) ή βιντεοκασέτες

SAT
V TAPE

Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για
να επιλέξετε προγράµµατα, σελίδες Teletext,
κεφάλαια και τίτλους DVD και κοµµάτια CD

0–9

Εισάγετε πληροφορίες στα µενού της
οθνης. Πιέστε ss ή tt ενώ π.χ. η τηλεραση
είναι αναµµένη για να επιλέξετε µία Οµάδα
προγραµµάτων που έχετε δηµιουργήσει

RADIO

ss

tt

Πιέστε για να επιλέξετε µία γλώσσα υπτιτλων*
Πιέστε για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα
διαλγων*
Πιέστε GO για να ανακαλέσετε ένα µενού ή να
αποθηκεύσετε ρυθµίσεις, πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο για να ανακαλέσετε λίστες
προγραµµάτων ή ένα µενού δίσκου DVD

TV
FORMAT

TV

GO

DVD

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE
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TEXT

0

MENU

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε µερικούς µνο δίσκους
υπάρχουν εναλλακτικές γλώσσες υπτιτλων
και διαλγων.

Πιέστε RADIO για να ενεργοποιήσετε και να
χρησιµοποιήσετε το ραδιφωνο
Ενεργοποίηση του DVD και αναπαραγωγή
ενς φορτωµένου δίσκου

MENU

Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το κυρίως
µενού SETUP. Εάν έχετε επιλέξει την STB
σαν πηγή σας, µε το πάτηµα του MENU
εµφανίζεται το µενού Set-top Box Controller.
Πατήστε MENU για δεύτερη φορά για το
κύριο µενού SETUP

TEXT

Πιέστε για να ανακαλέσετε το Teletext
Πιέστε για να ανακαλέσετε το µενού του
δίσκου DVD

∧
∨

▲

Ρυθµίστε την ένταση του ήχου – πιέστε στο
µέσο για να σιγήσετε τον ήχο

▼

EXIT
LIST

Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην
οθνη του Beo4, π.χ. FORMAT

Η οθνη του Beo4 δείχνει την πηγή που
έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιµες
λειτουργίες ταν πιέσετε το πλήκτρο LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη γραµµή
εργαλείων του DVD στην οθνη
GO

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα
προγράµµατα, τις επιλογές µενού ή τα
κεφάλαια DVD

Ανατρέξτε στον Οδηγ του Beo4 για
πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη
επιπλέον λειτουργιών σε αυτές που
φαίνονται στην οθνη του Beo4.

•

LIST
STOP

Έξοδος απ τα µενού της οθνης

EXIT

Θέστε την BeoCenter 1 σε αναµονή
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Χρήση των µενού

Η ένδειξη κάτω απ την οθνη

Τα µενού στην οθνη της BeoCenter 1 σάς
δίνουν πρσβαση σε έναν αριθµ
διαφορετικών επιλογών. Kταν εισέρχεστε
στο σύστηµα του µενού, το πρώτο διαθέσιµο
µενού είναι το µενού SETUP.

Kταν επιλέγετε µια πηγή, πως την
τηλεραση, ή µια λειτουργία, πως
το Teletext, η ένδειξη αλλάζει κατάλληλα
καθώς κάνετε τις επιλογές σας.

νοµα µενού
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

Επιλογές
µενού

Περιεχµενα
επιλογών
Πεδίο
πληροφοριών

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

LINK FREQUENCY

back

TV

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

MENU

Πιέστε για να ανακαλέστε το
µενού TV SETUP

▲

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των διαφορετικών
επιλογών του µενού

▼

ss

tt

TV

1 DR1
2 TV2
select GO 3 . . . . . . . .

Πιέστε για να εµφανίσετε
διάφορες ρυθµίσεις

GO

Πιέστε για να ανακαλέσετε
ένα µενού ή να
αποθηκεύσετε µια ρύθµιση
που έχετε κάνει

EXIT

Πιέστε για να βγείτε απ το
σύστηµα των µενού

select

GO

Παρακολούθηση τηλερασης
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Μπορείτε να βρείτε ένα
τηλεοπτικ πργραµµα το οποίο
είναι συντονισµένο στην
BeoCenter 1 µε τέσσερις
τρπους...
– Μετακινούµενοι µέσα σε
ολκληρη τη λίστα των
συντονισµένων
προγραµµάτων.
– Χρησιµοποιώντας τα
αριθµητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήσετε τον αριθµ
του προγράµµατος που
θέλετε.
– Ανακαλώντας µια λίστα
προγραµµάτων λων των
συντονισµένων
προγραµµάτων.
– Επιλέγοντας µία Οµάδα
προγραµµάτων. Για
περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Χρησιµοποιήστε Οµάδες
προγραµµάτων.
Καθώς παρακολουθείτε
τηλεραση, µπορείτε επίσης να
ρυθµίσετε το φορµά εικνας και
να στρέψετε την BeoCenter 1
αριστερά ή δεξιά.

Μετακίνηση µεταξύ των
συντονισµένων προγραµµάτων

Εµφάνιση λίστας λων των
προγραµµάτων

Για να αρχίσετε να παρακολουθείτε
τηλεραση, πιέστε TV στο τηλεχειριστήριο
Beo4. Η τηλεραση αυτµατα ενεργοποιείται
στο τελευταίο πργραµµα που
παρακολουθούσατε.

Επιλέξτε µία πηγή, για παράδειγµα TV, και
πιέστε και κρατήστε πατηµένο το GO στο
τηλεχειριστήριο του Beo4 για να εµφανίσετε
µία πλήρη λίστα των διαθέσιµων
τηλεοπτικών προγραµµάτων. Μπορείτε
επίσης να ανακαλέσετε µια λίστα
προγραµµάτων για Οµάδες προγραµµάτων.

TV

▲
▼

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε
την BeoCenter 1

TV
BBC

GO

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο για να ανακαλέσετε
τη λίστα καναλιών
τηλερασης

▲

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω
µεταξύ των διαθέσιµων
προγραµµάτων

Πιέστε ▲ ή ▼ για να
µετακινηθείτε µεταξύ των
διαθέσιµων τηλεοπτικών
προγραµµάτων

0–9

Πληκτρολογήστε τον αριθµ
προγράµµατος που θέλετε

▼

SAT

Πιέστε κάποιο άλλο πλήκτρο
πηγής, π.χ. SAT, για να
µεταβείτε στα προγράµµατα
του set-top box

GO

0–9
Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή µεταξύ του
παρντος και του προηγούµενου
τηλεοπτικού προγράµµατος.

Πιέστε για να ανακαλέσετε
το πργραµµα που επιλέξατε,
ή...
πληκτρολογήστε τον αριθµ
του προγράµµατος που
θέλετε να δείτε

Εµφανίστε τη λίστα προγραµµάτων για µία
συγκεκριµένη Οµάδα...
TV
Πιέστε για ενεργοποίηση της
BBC
τηλερασης
ss

tt

MY GROUP

Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα
για να µεταβείτε απ τη µία
Οµάδα σας στην άλλη

GO

Πιέστε για να ανακαλέσετε
την επιλεγµένη Οµάδα

GO

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο για να ανακαλέσετε
τη λίστα καναλιών για την
Οµάδα αυτή

ss

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στο ξεχωριστ βιβλίο
Αναφοράς για πληροφορίες σχετικά µε το
συντονισµ των τηλεοπτικών καναλιών. Τα
προγράµµατα του STB είναι διαθέσιµα µνο
εάν η BeoCenter 1 είναι εξοπλισµένη µε
ενσωµατωµένο Set-top Βox Controller και
είναι συνδεδεµένο ένα Set-top box.

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

tt

Μπορείτε να δείτε τις λίστες
προγραµµάτων λων των
άλλων οµάδων πιέζοντας
ss ή tt
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Ρύθµιση του φορµά της εικνας
Το φορµά της εικνας που επιλέξατε αλλάζει
αντίστοιχα στην οθνη, σε εικνα ευρείας
οθνης 16:9 ή σε στάνταρ φορµά 4:3. Το
φορµά εικνας που επιλέγετε δεν
αποθηκεύεται ταν αλλάξετε πργραµµα ή
σβήσετε την BeoCenter 1, το στάνταρ φορµά
4:3 επανεγκαθίσταται.

LIST
FORMAT

TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DR2
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
more

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
FORMAT στην οθνη του
Beo4

Περιστροφή της BeoCenter 1
αριστερά ή δεξιά
Εάν η BeoCenter 1 σας είναι εφοδιασµένη µε
τη µηχανοκίνητη βάση, µπορείτε να
στρέφετε την BeoCenter 1 αριστερά ή δεξιά
µε το τηλεχειριστήριο Beo4. Μπορείτε
επίσης να στρέφετε την BeoCenter 1
χειροκίνητα.

LIST
STAND

ss

1–2

select

GO

Η λίστα προγραµµάτων για την τηλεραση
έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει µία γενική
εικνα λων των διαθέσιµων τηλεοπτικών
προγραµµάτων.

NEWS

Πιέστε 1 ή 2 για να επιλέξετε
ένα φορµά εικνας: FORMAT 1
για εικνα 4:3 , ή FORMAT 2 για
εικνα 16:9

tt

1–9

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
STAND στην οθνη του Beo4
Πιέστε για να στρέψετε την
BeoCenter 1 προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά, ή
χρησιµοποιήστε τα
αριθµητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε µια
προκαθορισµένη θέση.
Ο αριθµς 1 αντιστοιχεί στην
τελευταία αριστερή θέση,
ενώ το 9 αντιστοιχεί στην
τελευταία δεξιά

Για περισστερες πληροφορίες σχετικά
µε τον τρπο προρύθµισης θέσεων
παρακολούθησης τηλερασης για την
BeoCenter 1, ανατρέξτε στις 'Ρυθµίσεις
θέσεων τηλερασης' στο ξεχωριστ βιβλίο
Αναφοράς.

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group

select

GO

Λίστα Οµάδων... Τα τηλεοπτικά (TV)
προγράµµατα που επιλέχθηκαν για µία
Οµάδα εµφανίζονται επίσης στις λίστες
προγράµµατος λων των συντονισµένων
προγραµµάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Kταν το Beo4 είναι σε
λειτουργία ραδιοφώνου, δεν είναι δυνατή η
ανάκληση της επιλογής STAND στην οθνη
του Beo4.

Ρύθµιση της έντασης ήχου
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Η BeoCenter 1 διαθέτει πολλές
δυναττητες ρύθµισης της
έντασης του ήχου.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να
ρυθµίσετε την ένταση ή να
σιγήσετε τελείως τον ήχο.
Εάν τα προγράµµατα
µεταδίδονται µε διαφορετικά
είδη ήχου ή γλώσσες, µπορείτε
να επιλέξετε ανάµεσα τους.
Εάν έχετε συνδέσει ηχεία στην
BeoCenter 1, µπορείτε να
επιλέξετε ελεύθερα το
συνδυασµ ηχείων που
προτιµάτε.
Kταν ενεργοποιείτε την
BeoCenter 1 ή µία απ τις πηγές
που συνδέονται σ' αυτήν, τα
ηχεία που µπορεί να έχετε
συνδεδεµένα µπορούν να
ενεργοποιηθούν ή να
απενεργοποιηθούν, ανάλογα µε
το είδος του ήχου που ταιριάζει
στη πηγή που χρησιµοποιείτε.

Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου
Ενώ παρακολουθείτε τηλεραση, µπορείτε
να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου της
τηλερασης οποιαδήποτε στιγµή ή να
σιγάσετε εντελώς τον ήχο.

∧
∨
VOL 26

∧
∨
MUTE

∧
∨

Πιέστε ∧ ή ∨ για να
αυξήσετε ή να µειώσετε
την ένταση του ήχου
Πιέστε στο µέσον των
πλήκτρων ∧ και ∨ για να
διακψετε προσωρινά τον
ήχο
Πιέστε ∧ ή ∨ ξανά για να
επανέλθει ο ήχος

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της
γλώσσας
Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ήχου ή
γλώσσας, µπορείτε να αποθηκεύσετε τον
αγαπηµένο σας τύπο ήχου κατά το
συντονισµ των καναλιών της τηλερασης.
Ωστσο, είναι δυνατ επίσης να επιλέξετε
ανάµεσα σε τύπους ήχου ή γλώσσες κατά
την παρακολούθηση ενς προγράµµατος.

LIST
SOUND

GO
MONO

GO
STEREO

EXIT

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
SOUND* στην οθνη του
Beo4
Πιέστε για να δείτε τον
τρέχοντα τύπο ήχου στην
οθνη σας
Πιέστε επανειληµµένα για να
επιλέξετε διαφορετικ τύπο
ήχου ή διαφορετική γλώσσα
σε ένα πολυγλωσσικ
πργραµµα
Πιέστε για να βγείτε απ τη
λειτουργία SOUND

*Για να εµφανιστεί η ένδειξη SOUND στο
Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη
λίστα λειτουργιών του Beo4. Ανατρέξτε
στον Οδηγ της Beo4 για περισστερες
πληροφορίες.
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Ρύθµιση ισορροπίας ηχείων και
επιλογή συνδυασµού ηχείων
Kταν συνδέετε ηχεία στο BeoCenter 1 σας,
µπορείτε να ρυθµίσετε την ισορροπία των
ηχείων και να επιλέξετε ένα συνδυασµ
ηχείων οποιαδήποτε στιγµή.

LIST
SPEAKER

ss

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
SPEAKER στην οθνη του
Beo4

tt

Πιέστε για να ρυθµίσετε την
ισορροπία ανάµεσα στο
αριστερ και το δεξί ηχείο

1–3

Πιέστε για να επιλέξετε ένα
συνδυασµ ηχείων

EXIT

Πιέστε για να βγείτε απ τη
λειτουργία SPEAKER

Συνδυασµοί ηχείων
SPEAKER 1
Ήχος µνο απ τα ηχεία της τηλερασης.
Για προγράµµατα µε διάλογο, π.χ.
τηλεοπτικές ειδήσεις.
SPEAKER 2
Στερεοφωνικς ήχος στα δύο εξωτερικά
εµπρς ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2
είναι ενεργ. Για µουσικά CD.
SPEAKER 3
Τα ηχεία της τηλερασης, τα εµπρς
εξωτερικά ηχεία και το subwoofer BeoLab 2
είναι ενεργά. Για στερεοφωνικά τηλεοπτικά
προγράµµατα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρύθµιση επιλογών ήχου
στο ξεχωριστ Βιβλίο αναφοράς για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την
προεπιλογή συνδυασµού ηχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Υποδοχές στο πίσω µέρος' στο ξεχωριστ
Βιβλίο Αναφοράς για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε το πώς θα
συνδέσετε ηχεία στην BeoCenter 1 και στον
Οδηγ που παρέχεται µε τη µονάδα ήχου
suround για πληροφορίες σχετικά µε τον
ήχο surround.

Αναζήτηση πληροφοριών µέσω Teletext
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Το Τeletext σας προσφέρει ένα
θησαυρ πληροφοριών. Η
ΒeoCenter 1 σας βοηθά να το
βρείτε γρήγορα.
Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4, η
γραµµή µενού στο πάνω µέρος
της οθνης και ο φωτισµένος
κέρσορας σας βοηθούν να
µετακινηθείτε στη σελίδα που
επιθυµείτε µε ένα βήµα. Kταν
φτάσετε εκεί, µπορείτε να
διακψετε τη ροή των
υποσελίδων και να τις διαβάσετε
µε την ησυχία σας.
Η ΒeoCenter 1 θυµάται τις
αγαπηµένες σας σελίδες, σας
επιστρέφει πίσω στην
προηγούµενη σελίδα,
αποκαλύπτει τα κρυφά µηνύµατα
ή σας βοηθά να µετακινηθείτε
στην υπηρεσία Teletext κάποιου
άλλου προγράµµατος.
Μέσω της λειτουργίας SETUP,
µπορείτε να δηµιουργήσετε
µέχρι 9 αγαπηµένες σελίδες
MEMO σε κάθε διαθέσιµη
υπηρεσία Teletext. Αποθηκεύστε
µια σελίδα µε τους υπτιτλους
Teletext σαν σελίδα MEMO µε
αριθµ 9, και οι υπτιτλοι
Teletext εµφανίζονται αυτµατα
ταν εµφανίζεται το πργραµµα
αυτ.

Εξερεύνηση στο Teletext
Εξερευνήστε τις σελίδες του Teletext
χρησιµοποιώντας τη γραµµή των µενού
στο πάνω µέρος 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

Πιέστε TEXT για να αποκτήσετε πρσβαση
στο Teletext και EXIT για να βγείτε απ το
Teletext.
Εάν πιέσετε EXIT και βγείτε απ το Teletext
πριν βρεθεί η σελίδα που θέλετε, η ένδειξη
ΤΕΧΤ σας ενηµερώνει ταν βρεθεί η σελίδα.
Πιέστε GO για να δείτε τη σελίδα.
Παρακαλούµε σηµειώστε τι δε θα
εµφανιστεί τέτοια ειδοποίηση εάν π.χ.
αλλάξετε προγράµµατα ή βγείτε απ το
Teletext επιλέγοντας µία νέα πηγή, πως
V.TAPE.
Για να µετακινηθείτε σε µια νέα σελίδα...
> Πληκτρολογήστε τον αριθµ της σελίδας
που θέλετε να δείτε, ή...
> µετακινήστε το φωτισµένο κέρσορα στο
PAGE πιέζοντας το ss.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των σελίδων, και κρατήστε πιεσµένο για
να µετακινηθείτε γρηγορτερα.
> Πιέστε GO για να µετακινηθείτε στις
σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300, κλπ.).
Για να µετακινηθείτε χρησιµοποιώντας τις
ορατές αναφορές σελίδων...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στην µπάρα στο POINT.
> Πιέστε GO ή ▼ για να τοποθετήσετε τον
κέρσορα στη σελίδα.
> Μετακινήστε τον κέρσορα σε µια αναφορά
σελίδας χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
βέλους και πιέστε GO.

Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη
σελίδα...
> Kταν χρησιµοποιείτε την ένδειξη POINT
για να µετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, η
ένδειξη POINT στη γραµµή των µενού θα
αλλάξει σε RETURN.
> Ενώ βρίσκεστε στη νέα σελίδα πιέστε GO
για να επιστρέψετε στην προηγούµενη
σελίδα.
Η λειτουργία RETURN σας γυρίζει πίσω
µνο µια σελίδα. Επιστρέψετε σε σελίδες
που είχατε προηγουµένως ανακαλέσει
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες
PAGE ή MEMO.
Για να µεταβείτε σε άλλη υπηρεσία Teletext...
> Μετακινήστε το φωτισµένο κέρσορα στο
PROGRAM πιέζοντας το tt.
Εάν έχουν δηµιουργηθεί σελίδες MEMO,
το MEMO θα είναι φωτισµένο ταν
ενεργοποιήσετε το Teletext. Πιέστε ▲ ή ▼
ταν το MEMO είναι φωτισµένο για να
βρείτε το PROGRAM.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε µία λίστα
προγραµµάτων.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να βρείτε ένα
πργραµµα που επιθυµείτε.
> Πιέστε GO για να µεταβείτε σε άλλη
υπηρεσία Teletext.
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∆ηµιουργία ή διαγραφή σελίδων
MEMO
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες
Teletext που χρησιµοποιείτε συχντερα ως
σελίδες MEMO, ώστε να µπορείτε να τις
ανακαλείτε ευκολτερα ταν
παρακολουθείτε µια υπηρεσία Teletext.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε 9 αγαπηµένες
σελίδες MEMO.

Χρήση σελίδων MEMO
Εάν έχετε δηµιουργήσει αγαπηµένες σελίδες
ΜΕΜΟ, µπορείτε να µετακινηθείτε µεταξύ
αυτών απευθείας.

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 σταµατήσετε τη ροή υποσελίδων...
> Πιέστε STOP για να γίνει παύση ροής των
υποσελίδων, ή...
> µετακινήστε τον κέρσορα στο HALT και
πιέστε GO. Η ένδειξη HALT θα
αντικατασταθεί απ µια οµάδα τεσσάρων
ψηφίων.
> Χρησιµοποιήστε τα ▼ και ▲ για να
µεταβείτε στην υποσελίδα που θέλετε να
δείτε, ή πληκτρολογήστε τον αριθµ της.
> Πιέστε GO για να επανεκκινήσετε τη ροή
των σελίδων.
Για να αποκαλύψετε κρυφά µηνύµατα...
> Μετακινήστε τον κέρσορα στην µπάρα
στο t.
> Πιέστε GO για να αλλάξετε το SETUP σε
REVEAL.
> Πιέστε GO ξανά για να αποκαλύψετε
κρυφά µηνύµατα κειµένου στην τρέχουσα
σελίδα.

Για να δηµιουργήσετε µια σελίδα MEMO...
> Βρείτε µια σελίδα που χρησιµοποιείτε
συχνά.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα κατά µήκος της γραµµής µενού
στο SETUP και πιέστε GO. Οι 9 διαθέσιµες
θέσεις σελίδων MEMO εµφανίζονται µε
αριθµούς. Η πρώτη θέση φωτίζεται.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας µετακινείται
στην επµενη διαθέσιµη σελίδα MEMO.
> Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα
στο Beo4 για να επιλέξετε την επµενη
σελίδα teletext που θέλετε να
αποθηκεύσετε.
> Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε
σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
> Για να βγείτε απ τη ρύθµιση MEMO,
πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο BACK και πιέστε GO.
Αν θέλετε οι διαθέσιµοι υπτιτλοι Teletext να
εµφανίζονται αυτµατα για ένα συγκεκριµένο
πργραµµα, αποθηκεύστε τους υπτιτλους
Teletext στη σελίδα MEMO 9.
Για να διαγράψετε µια σελίδα MEMO...
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο SETUP και πιέστε GO.
> Μετακινήστε τον κέρσορα στη σελίδα
MEMO που θέλετε να διαγράψετε και
πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
> Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για
επιβεβαίωση.

Για να ανακαλέσετε σελίδες MEMO...
> Πιέστε ΤΕΧΤ για να ανακαλέσετε το
Teletext.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των σελίδων ΜΕΜΟ.
> Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε απ το Teletext.

Χρήση Οµάδων προγράµµατος
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Αν έχετε αποθηκεύσει πολλά
προγράµµατα και θέλετε να
έχετε γρήγορη πρσβαση στα
αγαπηµένα σας προγράµµατα,
χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε
στη λίστα κάθε φορά,
τοποθετήστε τα σε µια Οµάδα.
∆ε χρειάζεται πλέον να ψάχνετε
ανάµεσα στα προγράµµατα που
δε χρησιµοποιείτε.
∆ώστε στις Οµάδες το νοµα των
ατµων που τις παρακολουθούν
π.χ. – 'Μπαµπάς' ή 'Μαίρη' – ή
σύµφωνα µε τα είδη των
προγραµµάτων που
συµπεριλάβατε, πως 'Ειδήσεις'
ή 'Αθλητικά'.

Επιλογή προγραµµάτων σε µία
Οµάδα
Έχετε πρσβαση στις Οµάδες σας
ενεργοποιώντας τη λειτουργία Οµάδες.
Πιέστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την
Οµάδα που αναζητάτε, και στη συνέχεια
µετακινηθείτε στα προγράµµατα που
περιλαµβάνει η Οµάδα.

TV

Με την BeoCenter 1, έχετε τη δυναττητα να
δηµιουργήσετε µέχρι 8 διαφορετικές Οµάδες
προγραµµάτων, ανάλογα µε το χρήστη ή τον
τύπο του προγράµµατος. Κάθε Οµάδα µπορεί
να περιλαµβάνει µέχρι 18 προγράµµατα.
'Αντίγραφα' του ίδιου προγράµµατος
µπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές
Οµάδες.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS

PROGRAM GROUPS
TUNING

ss

tt

MY GROUP

GO
NEWS

▲

Kταν έχετε δηµιουργήσει και
επιλέξει µια συγκεκριµένη
Οµάδα, µετακινήστε µνο µεταξύ
των τηλεοπτικών (ΤV) ή STB*
προγραµµάτων που ανήκουν
µνο στη συγκεκριµένη Οµάδα.
Μετακινηθείτε σε µια
διαφορετική Οµάδα για να
παρακολουθήσετε µια
διαφορετική οµάδα
προγραµµάτων, ή µετακινηθείτε
απ την ένδειξη GROUPS στην
τηλεραση (TV) για να δείτε λα
τα συντονισµένα τηλεοπτικά
προγράµµατα.

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

∆ηµιουργία Οµάδων

▼

0–9
TV 2
BBC

ss

tt

SPORT

GO

Μετακινηθείτε αριστερά ή
δεξιά στις διάφορες Οµάδες
Kταν βρείτε την Οµάδα που
θέλετε, πιέστε GO για να
επιλέξετε την Οµάδα σας
Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω
ανάµεσα στα προγράµµατα
της συγκεκριµένης Οµάδας,
ή χρησιµοποιήστε τα
αριθµητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήστε τον αριθµ
προγράµµατος το οποίο
θέλετε να παρακολουθήσετε

GROUP1

TIMER RECORDING

...

PLAY TIMER

...

OPTIONS

...

STAND POSITIONS

...
...

GROUP1
. . .
. . .
back

...
...
select

name
new group

PROGRAM GROUPS
A

character

next
accept

GO

PROGRAM GROUPS
MY GROUP

Μετακινηθείτε αριστερά ή
δεξιά για να µετακινηθείτε σε
άλλη Οµάδα – και πιέστε GO
για να την ανακαλέσετε

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το GO στη
λειτουργία Οµάδων για να δείτε µία λίστα
προγραµµάτων για την τρέχουσα Οµάδα.

...
name

move
create

GO

COPY TV

TO MY GROUP

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

DR2
SKY NEWS
ZDF
RADIO 2
BBC

copy
accept

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για τη λήψη set-top box (STB)
προγραµµάτων, η BeoCenter 1 σας θα πρέπει
να είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο
Set-top Box Controller και επίσης ένα
set-top box θα πρέπει να είναι συνδεδεµένο.

GO

GO

move
create group

GO
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Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα
σε µία Οµάδα
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία
τα προγράµµατα σας εµφανίζονται µέσα σε
µία Οµάδα και να διαγράψετε προγράµµατα
µίας Οµάδας.

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση ή RADIO για να
ενεργοποιήσετε το ραδιφωνο.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP. H ένδειξη
PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PROGRAM GROUPS.
> Πιέστε ▼ για να µετακινήσετε τον
κέρσορα σε µια κενή Οµάδα και πιέστε το
πράσινο πλήκτρο για να µπορέσετε να
ονοµάσετε τη νέα Οµάδα.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για χαρακτήρες και ss ή tt
για να µετακινηθείτε στην επµενη ή στην
προηγούµενη θέση χαρακτήρα.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε το νοµα,
και πιέστε GO ξανά για την αντιγραφή
προγραµµάτων στη νέα Οµάδα.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για την εύρεση του
προγράµµατος που θέλετε να αντιγράψετε
στη νέα Οµάδα.
> Πιέστε tt για να αντιγράψετε ένα
τηλεοπτικ πργραµµα στην Οµάδα σας.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
Οµάδα.
> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των
προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απ τα µενού της οθνης
απευθείας.
Τα προγράµµατα Set-top box δεν µπορούν να
τοποθετηθούν στην ίδια Οµάδα µαζί µε
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε
τον τρπο δηµιουργίας Οµάδων
προγραµµάτων STB, παρακαλούµε ανατρέξτε
στο κεφάλαιο στο ξεχωριστ Βιβλίο
αναφοράς µε τίτλο
Εάν έχετε Set-top Box Controller.

NEWS
DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group

select

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση ή RADIO για να
ενεργοποιήσετε το ραδιφωνο.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP. H ένδειξη
PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PROGRAM GROUPS.
> Πιέστε ▼ για να φωτίσετε µία Οµάδα και
πιέστε GΟ για να την επιλέξετε.
> Πιέστε ▼ για να φωτίσετε το πργραµµα
που θέλετε να µετακινήσετε ή να
διαγράψετε.
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε το
πργραµµα εκτς της λίστας και πιέστε
▲ ή ▼ για να το µετακινήσετε στη νέα
θέση.
> Πιέστε ss για να µετακινήσετε το
πργραµµα πίσω στη λίστα, ή πατήστε το
κίτρινο πλήκτρο για να το διαγράψετε.
Kταν διαγράφετε ένα πργραµµα απ τη
λίστα, τα υπολειπµενα προγράµµατα
συµπυκνώνονται.
> Εάν το πργραµµα αλλάξει θέσεις µε άλλο
πργραµµα, στη συνέχεια µετακινήστε το
πργραµµα αυτ σε νέα θέση.
> Έχοντας ολοκληρώσει τη µετακίνηση ή
διαγραφή προγραµµάτων σε µία οµάδα,
πιέστε GO για να την αποθηκεύσετε.

Χρήση του DVD player
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Η BeoCenter 1 σας επιτρέπει να
αναπαράγετε DVD, video CD και
µουσικ CD.
Η φρτωση γίνεται µέσω της
γραµµής LOAD κάτω απ την
οθνη της τηλερασης, και οι
λειτουργίες αναπαραγωγής πως
η µετακίνηση, η αλλαγή
κεφαλαίων, το άνοιγµα του
µενού δίσκου DVD, η παύση
αναπαραγωγής και η αργή
κίνηση εκτελούνται µε το
τηλεχειριστήριο Beo4.

Φρτωση και αναπαραγωγή δίσκου
DVD
Η φρτωση ενς δίσκου στο DVD player
γίνεται µέσω της γραµµής LOAD στο ταµπλ
χειρισµού απ κοντά της BeoCenter 1,
ακριβώς κάτω απ την οθνη της
τηλερασης.

LOAD-bar

Κατά την αναπαραγωγή
audio CD, η οθνη της
BeoCenter 1 είναι κενή.

Τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρταράκι µε
τέτοιο τρπο ώστε οι πλαϊνές άκρες του
δίσκου να κάθονται πάνω στα πλευρικά
αυτάκια του συρταριού, ενώ η εµπρς άκρη
του δίσκου να κάθεται κάτω απ το εµπρς
αυτάκι του συρταριού.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν το DVD player δεν
αναγνωρίζει το φορµά ενς φορτωµένου
δίσκου, ο δίσκος εξάγεται και το DVD LOAD
εµφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων. Κάτι
τέτοιο µπορεί να οφείλεται σε σφάλµατα του
δίσκου, πως σκνη, βρωµιά, δακτυλικά
αποτυπώµατα ή γδαρσίµατα. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Φροντίδα της BeoCenter 1' στο
ξεχωριστ βιβλίο Αναφοράς για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε το
χειρισµ των δίσκων DVD.

Για να φορτώσετε ένα δίσκο και να αρχίσει η
αναπαραγωγή...
> Πιέστε LOAD στο ταµπλ χειρισµού απ
κοντά. Το συρταράκι ανοίγει, και το
παράθυρο ενδείξεων σας προτρέπει να
φορτώσετε ένα δίσκο.
> Τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρταράκι
πως περιγράφεται αριστερά.
> Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το LOAD. Το
συρταράκι κλείνει, ο δίσκος DVD
ενεργοποιείται και η αναπαραγωγή αρχίζει
αυτµατα.*
Για να φορτώσετε ένα δίσκο DVD ενώ
παρακολουθείτε τηλεραση ή ακούτε
ραδιφωνο, π.χ. για αναπαραγωγή
αργτερα, πιέστε LOAD µια φορά χωρίς να
κρατάτε πατηµένη τη γραµµή. Το
συρταράκι κλείνει.
Εάν επανεκκινήσετε την αναπαραγωγή ενς
φορτωµένου δίσκου µετά απ µια διακοπή, η
BeoCenter 1 θα σας προτρέψει να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή απ το σηµείο
που την είχατε διακψει. Ένα παράθυρο
στην επάνω αριστερή γωνία της οθνης
εµφανίζει την ένδειξη RESUME. Πιέστε GO
για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Εάν
δεν πιέσετε GO στο διάστηµα που το
παράθυρο εµφανίζεται στην οθνη, η
αναπαραγωγή αρχίζει αυτµατα απ την
αρχή του δίσκου.
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Κατά την αναπαραγωγή µουσικού
CD...
Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακψετε
τελείως την αναπαραγωγή, να µετακινηθείτε
απ το ένα κοµµάτι στο άλλο, ή να
µετακινηθείτε πίσω και εµπρς σε
διαφορετικές ταχύτητες σε ένα δίσκο µέσω
του τηλεχειριστηρίου Beo4.

Για να αλλάξετε κοµµάτια σε ένα µουσικ" CD...
Πιέστε ▲ ή ▼ για να
▲ ▼
µετακινηθείτε στο επµενο ή
DVD - 3
στο προηγούµενο κοµµάτι
▲

▼

DVD -

1–9

5

Πιέστε επανειληµµένα για να
µεταβείτε σε άλλο κοµµάτι
του CD
Εισάγετε τον αριθµ
κοµµατιού στο Beo4 για να
µεταβείτε απευθείας στο
κοµµάτι αυτ

Για να παύσετε ή να διακ"ψετε τελείως την
αναπαραγωγή εν"ς µουσικού CD...
Πιέστε το πλήκτρο DVD στο
DVD
Beo4 για να αρχίσει η
αναπαραγωγή του CD
STOP

STOP

GO

Το µενού δίσκου DVD

Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακψετε την
αναπαραγωγή, να µεταβείτε απ το ένα
κεφάλαιο στο άλλο, ή να µετακινηθείτε πίσω
και εµπρς χωρίς να ανακαλέσετε το µενού
DVD στην οθνη.

Τα DVD µπορεί να περιέχουν κάποιες
ιδιαίτερες λειτουργίες, πως για παράδειγµα
επιλογή µεµονωµένων σκηνών ή κεφαλαίων,
γλώσσα υπτιτλων, κλπ., οι οποίες είναι
διαθέσιµες µέσω του µενού δίσκου.

Για να αλλάξετε κεφάλαια σε ένα DVD...
Πιέστε GO και µετά ▲ ή ▼ για
GO
να µετακινηθείτε στο επµενο
▲ ▼
ή στο προηγούµενο κεφάλαιο
DVD - 1 3

Ενώ έχετε επιλέξει DVD...
Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο
για να εµφανίσετε το µενού
του δίσκου

GO
▲

Πιέστε για να διακψετε
τελείως την αναπαραγωγή,
ή...
πιέστε για συνέχεια της
αναπαραγωγής. Εάν η
αναπαραγωγή έχει
σταµατήσει τελείως, πιέστε
για επανεκκίνηση της
αναπαραγωγής απ την αρχή

Πιέστε για συνέχεια της
αναπαραγωγής

▼

DVD - 1 5

1–9

Πιέστε GO και στη συνέχεια
επανειληµµένα ▲ ή ▼ για να
µεταβείτε σε άλλο κεφάλαιο
του δίσκου
Εισάγετε τον αριθµ
κεφαλαίου στο Beo4 για να
µεταβείτε απευθείας στο
κεφάλαιο αυτ

Για να παύσετε ή να διακ"ψετε τελείως την
αναπαραγωγή εν"ς DVD...
Πιέστε το πλήκτρο DVD στο
DVD
Beo4 για να αρχίσει η
αναπαραγωγή του DVD

Πιέστε για παύση της
αναπαραγωγής

Για να µετακινηθείτε προς τα εµπρ"ς ή προς
τα πίσω σε ένα µουσικ" CD...
Πιέστε ss ή tt για να
ss tt
µετακινηθείτε προς τα πίσω
ή προς τα εµπρς κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
GO

Κατά την αναπαραγωγή DVD...

Πιέστε για παύση της
αναπαραγωγής

▲

STOP

Πιέστε για να διακψετε
τελείως την αναπαραγωγή, ή...

GO

πιέστε για συνέχεια της
αναπαραγωγής. Εάν η
αναπαραγωγή έχει
σταµατήσει τελείως, πιέστε
για επανεκκίνηση της
αναπαραγωγής απ την αρχή

▲

ss

tt
▼

GO
GO

Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
βέλη για να µετακινηθείτε
µεταξύ των λειτουργιών του
δίσκου
Πιέστε GO δύο φορές για να
καταχωρήσετε την επιλογή
σας

Ορισµένα DVD προσφέρουν ειδικά
χαρακτηριστικά, προσωρινά διαθέσιµα κατά
την αναπαραγωγή, π.χ. επιπλέον σκηνές απ
την ταινία. Οι λειτουργίες αυτές µπορεί να
συνοδεύονται απ οπτική ένδειξη για να
αντιληφθείτε τι είναι διαθέσιµες. Στις
περιπτώσεις αυτές, πιέστε GO δύο φορές τη
µία αµέσως µετά την άλλη, για να κάνετε µια
επιλογή.

Για να µετακινηθείτε προς τα εµπρ"ς ή προς
τα πίσω σε ένα DVD...
Πιέστε ss ή tt για να
ss tt
µετακινηθείτε προς τα πίσω
ή προς τα εµπρς κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
ss

tt

GO

Πιέστε ξανά για να αλλάξετε
την ταχύτητα
Πιέστε για συνέχεια της
αναπαραγωγής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το BeoCenter 1 µπορεί να έχει τη
δυναττητα αναπαραγωγής δίσκων µε άλλα
φορµά αρχείων. Εάν φορτωθεί τέτοιος
δίσκος χειριστείτε το µενού της οθνης σαν
να ήταν φορτωµένο ένα DVD.

Η γραµµή εργαλείων στην οθνη
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Οι κύριες λειτουργίες του
DVD player είναι προσβάσιµες
µέσω της γραµµής εργαλείων
στο πάνω µέρος της οθνης.
Η γραµµή εργαλείων στην οθνη
σας παρέχει γρήγορη πρσβαση
σε πρσθετες λειτουργίες του
DVD. Μερικές απ τις
λειτουργίες είναι η µεγέθυνση
µιας ακινητοποιηµένης εικνας
(zoom in), η αναπαραγωγή σε
αργή κίνηση ή η έναρξη
αναπαραγωγής απ κάποιο
συγκεκριµένο σηµείο που έχει
ήδη αναπαραχθεί.

Η γραµµή εργαλείων
Μετακινηθείτε απ το ένα σύµβολο της
γραµµής εργαλείων στο άλλο και δείτε τις
επιλογές για την κάθε λειτουργία. Οι
τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται κάτω απ
τα σύµβολα της γραµµής εργαλείων.

off

3en

st

no

off

1

off

3en

1

st

Για να µάθετε περισστερα
σχετικά µε τις επί µέρους
λειτουργίες και τη χρήση τους,
ανατρέξτε στις επµενες
σελίδες.
Το παράθυρο Ανάδρασης
(Feedback)
Χρησιµοποιείται κάµερα µε
εναλλαγές γωνίας. Αυτή η
λειτουργία του δίσκου διατίθεται
µνο σε ορισµένα DVD.

Το παράθυρο Ανάδρασης (Feedback) στην
έξω αριστερή άκρη της γραµµής εργαλείων
σας ενηµερώνει για την τρέχουσα κατάσταση
συγκεκριµένων λειτουργιών.

locked

safe

resume

Ο Γονικς Έλεγχος
(Parental Control) έχει
ενεργοποιηθεί. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε το
Γονικ έλεγχο, ανατρέξτε στο
Access Control στη σελίδα 36
στο βιβλίο Αναφοράς.
Ασφαλής για παιδιά. Ο δίσκος
έχει ελεγχθεί για σκηνές βίας
και έχει κριθεί κατάλληλος για
παιδιά.
Η αναπαραγωγή του δίσκου
συνεχίζεται απ το σηµείο που
προηγουµένως είχε διακοπεί.
Η ενέργεια δεν είναι έγκυρη.
Υποδηλώνει τι η εν λγω
λειτουργία δεν µπορεί να
ενεργοποιηθεί στο συγκεκριµένο
χρονικ σηµείο.

Για να χρησιµοποιήσετε τη γραµµή
εργαλείων κατά την αναπαραγωγή...
> Πιέστε το µπλε πλήκτρο για να
ανακαλέσετε τη γραµµή εργαλείων στην
οθνη.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε απ
λειτουργία σε λειτουργία.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να εµφανίσετε τις
επιλογές των ρυθµίσεων µιας
συγκεκριµένης λειτουργίας.
> Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα
για να επιλέξετε, για παράδειγµα,
συγκεκριµένα κεφάλαια.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε τη γραµµή
εργαλείων στην οθνη.
> Πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.
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Τα σύµβολα της γραµµής εργαλείων
Ο παρακάτω είναι ένας κατάλογος λων των
συµβλων στη γραµµή εργαλείων και µία
επεξήγηση των λειτουργιών που
ενεργοποιούνται απ το κάθε σύµβολο.
Εµφανίζονται επίσης οι συντοµεύσεις του Beo4.

Ρυθµίσεις προτιµήσεων Χρήστη
Μέσω του µενού αυτού µπορείτε να
αλλάξετε τις ρυθµίσεις για την εικνα, τον
ήχο, τη γλώσσα και το Γονικ Έλεγχο. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε το
µενού User Preferences, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο, Αλλαγή ρυθµίσεων εικνας,
ήχου ή γλώσσας.
Γλώσσα υπτιτλων*
Συχνά στα DVD διατίθενται υπτιτλοι σε
διάφορες γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε
ανάµεσα στις γλώσσες υπτιτλων που
διατίθενται στο DVD σας. Για να αλλάξετε
τους υπτιτλους απευθείας κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το
πράσινο πλήκτρο στο Beo4.
Γλώσσα αναπαραγωγής*
Οι διάλογοι σε µια ταινία DVD µπορεί να
έχουν ηχογραφηθεί σε διάφορες γλώσσες,
και να έχουν λοι αποθηκευθεί στο δίσκο.
Μπορείτε να επιλέξτε µεταξύ των
διαθέσιµων γλωσσών στο συγκεκριµένο
δίσκο. Για να αλλάξετε απευθείας τη γλώσσα
αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πιέστε το κκκινο πλήκτρο
στο Beo4.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν µια λειτουργία είναι
απενεργοποιηµένη απ τη ρύθµιση της
συσκευής σας, ή αν ο δίσκος δεν περιέχει
µια συγκεκριµένη επιλογή, το σύµβολο της
λειτουργίας και η τρέχουσα ρύθµιση δε θα
φωτιστεί, και δε θα είναι δυνατή η πρσβαση
στη λειτουργία.

Λειτουργία ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στις
γλώσσες υπτιτλων που διατίθενται στο
δίσκο σας.
Παύση
Η αναπαραγωγή σταµατά σε ένα
συγκεκριµένο καρέ και σας επιτρέπει να
µετακινηθείτε στα προηγούµενα ή στα
επµενα καρέ.
Αργή κίνηση
Σας επιτρέπει να µειώσετε την ταχύτητα
αναπαραγωγής σε ένα επιθυµητ ριο.
Γρήγορη κίνηση
Σας επιτρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα
αναπαραγωγής σε ένα επιθυµητ ριο.
Γωνία κάµερας*
Σε µερικά DVD είναι δυνατ να αλλάξετε τη
γωνία της κάµερας λήψης.
Ζουµ
Σας επιτρέπει τη µεγέθυνση ενς τµήµατος
της εικνας, την επιλογή της µεγέθυνσης
και την πανοραµική λήψη.

Αριθµς τίτλου
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε
διαφορετικούς τίτλους στο δίσκο σας.
Αριθµς κεφαλαίου
Κάθε κεφάλαιο σε µία ταινία DVD
αποτελείται απ µια εύκολα προσδιορίσιµη
σκηνή, µε παρµοιο τρπο πως τα
ξεχωριστά κοµµάτια σε ένα µουσικ CD.
Αναζήτηση χρνου
Σας επιτρέπει να αρχίσετε την αναπαραγωγή
απ ένα συγκεκριµένο σηµείο του χρνου
που έχει ήδη αναπαραχθεί στο δίσκο.
Επιλογή Αγαπηµένων Κοµµατιών (fts)*
Σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τους
αγαπηµένους σας τίτλους, κεφάλαια ή
κοµµάτια, σε ένα συγκεκριµένο δίσκο και να
τα αποθηκεύσετε στη µνήµη της συσκευής.
Kταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, θα
βλέπετε ή θα ακούτε µνο τους
επιλεγµένους τίτλους, κεφάλαια ή κοµµάτια
στο δίσκο αυτ κατά την αναπαραγωγή του.

>> Η γραµµή εργαλείων στην οθνη
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Τρπος χρήσης των λειτουργιών
της γραµµής εργαλείων
Κατ' αρχήν εµφανίστε τη γραµµή εργαλείων
πατώντας το µπλε πλήκτρο. Μλις η γραµµή
εργαλείων είναι διαθέσιµη, συµβουλευτείτε
τις παρακάτω οδηγίες. Θα σας καθοδηγήσουν
σον αφορά λες τις διαθέσιµες λειτουργίες
στη γραµµή εργαλείων.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα διαλ"γων...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε ανάµεσα
στις διαθέσιµες στο δίσκο σας γλώσσες
υποτίτλων. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται και
οι υπτιτλοι αλλάζουν καθώς µετακινήστε
ανάµεσα στις επιλογές.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα του ήχου...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε ανάµεσα
στις διαθέσιµες στο δίσκο σας γλώσσες
διαλγων. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται και η
γλώσσα διαλγων αλλάζει καθώς
µετακινήστε ανάµεσα στις επιλογές.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία ήχου...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε
ανάµεσα στις διαθέσιµες λειτουργίες
ήχου. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται και ο
ήχος αλλάζει καθώς µετακινήστε απ
επιλογή σε επιλογή.
Για να µετακινηθείτε ανάµεσα σε
µεµονωµένα καρέ...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να σταµατήσετε την εικνα
σε συγκεκριµένο καρέ.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στα
προηγούµενα ή τα επµενα καρέ.
> Πιέστε GO για να αφαιρέσετε τη γραµµή
εργαλείων.
> Πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.

Για να παρακολουθήσετε την ταινία σε αργή
κίνηση...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο .
> Πιέστε ▼ για να σταµατήσετε την εικνα.
> Τώρα πατήστε ss ή tt για να µετακινηθείτε
αργά πίσω ή εµπρς, και µε το πάτηµα του
ss ή tt η ταχύτητα αλλάζει αντίστοιχα. Εάν
µετακινήσετε τον κέρσορα και πάλι στη
µεσαία θέση, η αναπαραγωγή συνεχίζεται
µε κανονική ταχύτητα.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε τη γραµµή
εργαλείων.
> Πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.

Μετακίνηση προς τα εµπρ"ς ή προς τα
πίσω...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να σταµατήσετε την εικνα.
> Τώρα πατήστε ss ή tt για να µετακινηθείτε
πίσω ή εµπρς, και µε το πάτηµα του
ss ή tt η ταχύτητα αλλάζει αντίστοιχα. Εάν
µετακινήσετε τον κέρσορα και πάλι στη
µεσαία θέση, η αναπαραγωγή συνεχίζεται
µε κανονική ταχύτητα.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε τη γραµµή
εργαλείων.
> Πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.
Για να αλλάξετε τη γωνία της κάµερας...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο .
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε
ανάµεσα στις διαθέσιµες στο δίσκο σας
γωνίες κάµερας. Η αναπαραγωγή
συνεχίζεται και η γωνία της κάµερας
αλλάζει καθώς µετακινήστε ανάµεσα στις
επιλογές.
Για να µεγεθύνετε σε ένα τµήµα της
εικ"νας...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τη
µεγέθυνση που θέλετε.
> Πιέστε GO δύο φορές για να εισάγετε την
επιλογή σας και να έχετε τη δυναττητα
οριζντιας κίνησης στην εικνα.
> Πιέστε ss tt ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε
στο τµήµα της εικνας που θέλετε.
> Πιέστε GO δύο φορές για να δείτε την
αναπαραγωγή του επιλεγµένου τµήµατος.
> Πιέστε το µπλε πλήκτρο για να ανακαλέσετε
τη γραµµή εργαλείων και πάλι.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να θέσετε τη λειτουργία
µεγέθυνσης στο Off.
> Πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.
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Για να µεταβείτε σε άλλο τίτλο στο δίσκο...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε
ανάµεσα στους τίτλους που υπάρχουν στο
δίσκο σας. Η αναπαραγωγή ξεκινά
αυτµατα ή...
> χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα
0 – 9 για να πληκτρολογήσετε τον αριθµ
του τίτλου που θέλετε. Η αναπαραγωγή
ξεκινά αυτµατα.
Για να µεταβείτε σε άλλο κεφάλαιο ή
κοµµάτι...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε
ανάµεσα στα κεφάλαια ή τα κοµµάτια που
υπάρχουν στο δίσκο σας. Η αναπαραγωγή
ξεκινά αυτµατα ή...
> χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα
0 – 9 για να πληκτρολογήσετε τον αριθµ
του κεφαλαίου ή κοµµατιού που θέλετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτµατα.
Για να µετακινηθείτε σε ένα συγκεκριµένο
χρονικ" σηµείο του δίσκου...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να έχετε τη δυναττητα
εισαγωγής µίας τιµής χρνου στο
αριθµητικ πεδίο. Εάν για παράδειγµα,
θέλετε να αρχίσετε την αναπαραγωγή µία
ώρα µετά την έναρξη της ταινίας, εισάγετε
1:00:00 στο αριθµητικ πεδίο µε τα
αριθµητικά πλήκτρα.
> Πιέστε GO δύο φορές για να
µετακινηθείτε σε αυτ το χρονικ σηµείο.

Επιλέξτε τους αγαπηµένους σας τίτλους ή
κεφάλαια (fts) για αναπαραγωγή µ"νο...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να έχετε τη δυναττητα
επιλογής. Η αναπαραγωγή σταµατά και
εµφανίζεται το µενού που απεικονίζεται
δεξιά.
> Πιέστε ss ή tt για να επιλέξετε On.
> Πιέστε ▼ για να επιλέξετε titles.
> Πιέστε ss ή tt για να επιλέξετε τον αριθµ
τίτλου που θέλετε.
> Πιέστε GO δύο φορές εάν θέλετε να
αποθηκεύσετε ολκληρο τον τίτλο ή...
> πιέστε ▼ ταν ο κέρσορας βρίσκεται στον
επιλεγµένο αριθµ τίτλου για να
µετακινηθείτε στον πρώτο διαθέσιµο
αριθµ κεφαλαίου.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε απ το
ένα κεφάλαιο στο άλλο και πιέστε GO δύο
φορές για να αποθηκεύσετε την επιλογή
σας. Ο τίτλος, τα κεφάλαια ή κοµµάτια που
θα επιλέξετε θα εµφανιστούν δίπλα στο
πεδίο program.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε το µενού
και πιέστε GO για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή απ την επιλογή
αγαπηµένων κοµµατιών σας.
Για να αναπαράγετε ολ"κληρο το DVD και να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
'Επιλογής Αγαπηµένων Κοµµατιών (fts)'...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να ανακαλέσετε το µενού fts.
> Πιέστε ss ή tt για να επιλέξετε Off.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε το µενού
και πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.

no

off

1

1
Favourite Track Selection

On
title
chapter
program

off

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

>
>

[ ]
Clear all

Για να διαγράψετε µια 'Επιλογή Αγαπηµένου
Κοµµατιού'...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να ανακαλέσετε το µενού fts.
> Πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στο program.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στην
επιλογή που θέλετε να διαγράψετε.
> Πιέστε GO δύο φορές για να διαγράψετε
την επιλογή.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε το µενού
και πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.
Για να διαγράψετε "λες τις 'Επιλογές
Αγαπηµένων Κοµµατιών'...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο σύµβολο
.
> Πιέστε ▼ για να ανακαλέσετε το µενού fts.
> Πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στο
Clear all.
> Πιέστε GO δύο φορές για να διαγράψετε
λες τις επιλογές.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε το µενού
και πιέστε GO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Kταν η µνήµη του BeoCenter 1
είναι γεµάτη, η παλαιτερη
Επιλογή Αγαπηµένου Κοµµατιού (fts)
αφαιρείται.

Χρήση του ραδιοφώνου
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Η ΒeoCenter 1 συντονίζεται
αυτµατα στα διαθέσιµα
ραδιοφωνικά προγράµµατα κατά
την πρώτη εγκατάσταση.
Kταν συντονίσετε τα
προγράµµατα, µπορείτε είτε να
ενεργοποιήσετε το ραδιφωνο
και να µετακινηθείτε ανάµεσα
στα συντονισµένα προγράµµατα,
να πληκτρολογήσετε τον αριθµ
του προγράµµατος που θέλετε, ή
να ανακαλέσετε στην οθνη
ολκληρη τη λίστα και να βρείτε
εκεί το πργραµµα που θέλετε.
Εάν έχετε δηµιουργήσει Οµάδες
προγραµµάτων, µπορείτε επίσης
να ανακαλέσετε λίστες
προγραµµάτων για τις Οµάδες
σας.

Ακραση συντονισµένων
προγραµµάτων

Εµφάνιση λίστας λων των
προγραµµάτων

Για να ενεργοποιήσετε τον ενσωµατωµένο
ραδιοφωνικ δέκτη, επιλέξτε RADIO σαν
πηγή σας. Ενεργοποιείται αυτµατα το
τελευταίο πργραµµα που ακούγατε.

Επιλέξτε RADIO σαν πηγή σας και
ανακαλέστε µια λίστα προγραµµάτων για να
αποκτήσετε µια πλήρη εικνα των
διαθέσιµων ραδιοφωνικών προγραµµάτων.

RADIO
P3

▲
▼

Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου. Ενεργοποιείται
αυτµατα το τελευταίο
πργραµµα που ακούγατε

RADIO
P3

GO

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο για να ανακαλέσετε
τη λίστα ραδιοφωνικών
προγραµµάτων

▲

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω
µεταξύ των διαθέσιµων
προγραµµάτων

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω
µεταξύ των διαθέσιµων
συντονισµένων
προγραµµάτων ή...

▼

0–9

GO

TV

πληκτρολογήστε τον αριθµ
του προγράµµατος που
θέλετε να ακούσετε

GO

Πιέστε για να δείτε το νοµα
ή τον αριθµ του τρέχοντος
προγράµµατος

0–9

Πιέστε κάποιο άλλο πλήκτρο
πηγής, π.χ. TV, για να
µεταβείτε στα τηλεοπτικά
προγράµµατα

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή µεταξύ του
παρντος και του προηγούµενου
ραδιοφωνικού προγράµµατος.

Πιέστε για να ανακαλέσετε
το πργραµµα που
επιλέξατε, ή
πληκτρολογήστε τον αριθµ
του προγράµµατος που
θέλετε να ακούσετε

Εµφανίστε τη λίστα προγραµµάτων για µία
συγκεκριµένη Οµάδα...
RADIO
Πιέστε για ενεργοποίηση του
P3
ραδιοφώνου

ss

tt

MY GROUP

Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα
για να µεταβείτε απ τη µία
σας Οµάδα στην άλλη

GO

Πιέστε για να ανακαλέσετε
την επιλεγµένη Οµάδα

GO

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο για να ανακαλέσετε
τη λίστα καναλιών για την
Οµάδα αυτή

ss

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε το συντονισµ πρσθετων
προγραµµάτων ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Επανασυντονισµς ή προσθήκη
προγραµµάτων' στο ξεχωριστ βιβλίο
Αναφοράς.

Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

tt

Μπορείτε να δείτε τις λίστες
προγραµµάτων λων των
άλλων οµάδων πιέζοντας
ss ή tt
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RADIO PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P1
P2
P3
P4
STRUER
MVEST
........
........
BBC1
........
SR1
SR2
SR3
........
VIBORG
NRK1
NRK2
NRK3
select

GO

Η λίστα προγραµµάτων για το ραδιφωνο
έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει µία γενική
εικνα λων των διαθέσιµων ραδιοφωνικών
προγραµµάτων.

MY RADIO
P1
P2
P3
RADIO MW
NRK
BBC
SR1

group

select

GO

Λίστα Οµάδων... Τα ραδιοφωνικά
προγράµµατα που επιλέχθηκαν για µία
Οµάδα εµφανίζονται επίσης στις λίστες
προγράµµατος λων των συντονισµένων
ραδιοφωνικών προγραµµάτων.

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