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Οδηγός

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς
Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της
συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες
σχετικά με περισσότερο προηγμένες λειτουργίες καθώς και σχετικά με τη
σύνδεση και τη λειτουργία εξωτερικών συσκευών. Σας παρέχει επίσης μία
επισκόπηση των μενού οθόνης.
Θεωρούμε δεδομένο ότι προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen θα
παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθμίσει τα προϊόντα σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες
που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμισή τους περιλαμβάνονται στο
Βιβλίο Αναφοράς. Αυτό είναι χρήσιμο εάν μεταφέρετε τα προϊόντα σας ή επεκτείνετε
αργότερα το σύστημά σας.
Ευρετήριο…
Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει επίσης ένα ευρετήριο το οποίο αναφέρεται σε
αυτόν τον Οδηγό και στο Βιβλίο Αναφοράς. Μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε
το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα.
Επεξήγηση των συμβόλων που
χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και στο
Βιβλίο Αναφοράς
Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο
Beo4
Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο
Beo4
Ένδειξη στην τηλεόραση
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Περιεχόμενα

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας Bang & Olufsen και το Beo4, 4
Μάθετε για τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και εμφάνισης των
μενού στην οθόνη.
Παρακολούθηση τηλεόρασης, 6
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις καθημερινές λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Ρύθμιση φορμά ήχου και εικόνας, 8
Πώς να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε λειτουργία ήχου. Πώς να αλλάξετε
το φορμά εικόνας.
Teletext, 10
Πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες teletext της τηλεόρασής σας,
για παράδειγμα τις σελίδες MEMO.
Χρήση Ομάδων, 12
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ομάδων στην τηλεόρασή σας και να
δημιουργήσετε ομάδες με τα αγαπημένα σας προγράμματα.
Χρήση του ραδιοφώνου, 14
Πώς να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο ραδιόφωνο.
Το σύστημα κωδικού PIN, 16
Πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN της τηλεόρασής σας.
Συντήρηση, 18
Πώς να καθαρίσετε την τηλεόρασή σας και να αλλάξετε μπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο Beo4.

3

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας και το Beo4
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
χειρισμό συνδεδεμένης συσκευής, ανατρέξτε
στον Οδηγό που τη συνοδεύει. Για πληροφορίες
σχετικά με την προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών
σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη του Beo4,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Εξατομίκευση του Beo4’
στο Βιβλίο Αναφοράς.

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.
Όταν χρησιμοποιείται μια λειτουργία,
ενημερώνεστε μέσω των ενδείξεων
που εμφανίζονται στο Beo4 ή στην
τηλεόραση.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

TV

Ενεργοποίηση της μονάδα DVB αν τη διαθέτει η
τηλεόρασή σας, ή ενεργοποίηση συνδεδεμένου
set-top box

DTV

Επιλογή καναλιών ή σελίδων teletext.
Εισαγωγή δεδομένων στα μενού της οθόνης

0–9

Εισαγωγή πληροφοριών στα μενού της οθόνης.
Πιέστε ή ενώ είναι ενεργοποιημένη η
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο για να επιλέξετε μια
Ομάδα προγραμμάτων που δημιουργήσατε
Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθμίσεων.
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε
μία λίστα προγραμμάτων
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RADIO

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, αν η
τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική
μονάδα FM ή FM/DAB

MENU

Ανάκληση του κυρίως μενού

TEXT

Ενεργοποίηση του teletext
Ρύθμιση της έντασης του ήχου: Πιέστε στο
μέσον για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο

GO

EXIT

Έξοδος από όλα τα μενού της οθόνης

GO

•
Mετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα προγράμματα
ή στις επιλογές του μενού
LIST

Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθόνη
του Beo4, όπως της λειτουργίας FORMAT

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

LIST

STOP

EXIT

Βάλτε την τηλεόραση σε αναμονή
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Εμφανιζόμενες πληροφορίες και μενού
Οι πληροφορίες για την επιλεγμένη πηγή
εμφανίζονται στην οθόνη. Τα μενού της οθόνης
σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις.

Όνομα μενού

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

TV TUNING

TIMER RECORDING

Επιλογές μενού

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING

Περιεχόμενα επιλογών

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

Πεδίο πληροφοριών

GO

select

Παραδείγματα μενού στην οθόνη. Καθώς φωτίζετε
τις επιλογές μενού, τα περιεχόμενα κάθε επιλογής
εμφανίζονται σε γκρι κάτω από τις επιλογές.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τα
μενού στην οθόνη …
Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλεόρασης
Πιέστε για να ανακαλέστε το
μενού TV SETUP

TV

MENU

Πιέστε για να μετακινηθείτε
μεταξύ των διαφορετικών
επιλογών του μενού
Πιέστε για να εμφανίσετε
διάφορες ρυθμίσεις
Πιέστε για να ανακαλέσετε ένα
μενού ή να αποθηκεύσετε μια
ρύθμιση που έχετε κάνει

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε στα
προηγούμενα μενού

STOP

Πιέστε για να βγείτε από όλα τα
μενού

EXIT

TV

GO

Παρακολούθηση τηλεόρασης
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Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την
καθημερινή χρήση της τηλεόρασής
σας: Πώς να ενεργοποιήσετε την
τηλεόραση, να επιλέξετε ένα
πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε
την τηλεόραση.
Επιπλέον, περιγράφει δύο
λειτουργίες που διευκολύνουν την
παρακολούθηση της τηλεόρασης
και την καθιστούν πιο απολαυστική:
– Η τηλεοπτική λίστα σάς παρέχει
μια επισκόπηση όλων των
προγραμμάτων σας, και μπορείτε
επίσης να δείτε μια λίστα
προγραμμάτων που έχετε
τοποθετήσει σε μια Ομάδα.
– Εάν η τηλεόρασή σας είναι
εφοδιασμένη με μια προαιρετική
μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να
περιστρέψετε την τηλεόραση.

Επιλογή ενός τηλεοπτικού
προγράμματος

Ανάκληση μιας τηλεοπτικής λίστας

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλεόρασης

TV

Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματά σας εμφανίζονται
σε μια λίστα, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε
στην οθόνη. Η λίστα περιέχει αριθμούς και
ονόματα μέχρι 99 τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε μια λίστα
προγραμμάτων για Ομάδες προγραμμάτων.

0–9

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλεόρασης

TV

Πιέστε έναν αριθμό
προγράμματος για να μεταβείτε
απευθείας στο πρόγραμμα

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο
για να ανακαλέσετε μια λίστα
με κανάλια στην οθόνη

GO

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, στην οθόνη
εμφανίζεται το πρόγραμμα που
παρακολουθούσατε τελευταία φορά.

Πιέστε για να αλλάξετε
διαδοχικά τα προγράμματα
Πιέστε για να θέσετε την
τηλεόραση σε αναμονή

•

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή
μεταξύ του παρόντος
τηλεοπτικού προγράμματος και
του προηγούμενου τηλεοπτικού
προγράμματος.

Πιέστε ή για να
μετακινηθείτε μεταξύ των
‘σελίδων’ στη λίστα
προγραμμάτων
Για να επιλέξετε ένα
πρόγραμμα, πατήστε τον
αριθμό προγράμματος ή …

0–9

… πιέστε μέχρι να φωτιστεί το
πρόγραμμα που θέλετε

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις Ομάδες, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο ‘Χρήση Ομάδων’ στη
σελίδα 12.

Πιέστε για ενεργοποίηση του
προγράμματος που επιλέξατε,
ή…
… πιέστε για να βγείτε από το
μενού
Ανάκληση της λίστας
προγραμμάτων για μια
συγκεκριμένη Ομάδα …
Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλεόρασης

GO

EXIT

TV

Πιέστε ή επανειλημμένα
για να μεταβείτε από τη μία σας
Ομάδα στην άλλη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν υπερθερμανθεί η οθόνη,
μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες στην
εικόνα. Οι κηλίδες αυτές εξαφανίζονται και πάλι
μόλις η θερμοκρασία της τηλεόρασης πέσει σε
κανονικά επίπεδα.

Πιέστε για να ανακαλέσετε την
επιλεγμένη Ομάδα

GO

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

GO

Πιέστε ή για να δείτε τις
λίστες προγραμμάτων όλων
των άλλων Ομάδων
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Περιστροφή της τηλεόρασης
Εάν έχετε μια μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να
στρέψετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο
Beo4.

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

Πιέστε επανειλημμένα για να
εμφανιστεί η ένδειξη STAND
στο Beo4

STAND

Πιέστε για να περιστρέψετε την
τηλεόραση προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά ή …

… πιέστε τα αριθμητικά
πλήκτρα για να επιλέξετε μια
more
select GO
προκαθορισμένη θέση. Το 1
αντιστοιχεί στη θέση τέρμα
Η λίστα προγραμμάτων για την τηλεόραση έχει
αριστερά και το 9 στη θέση
τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει μια γενική εικόνα
όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών προγραμμάτων. τέρμα δεξιά
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την προρύθμιση
θέσεων τηλεοπτικής θέασης,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
‘Προρύθμιση θέσεων όπου θα
στρέφεται η τηλεόραση’ στη
σελίδα 28 στο Βιβλίο Αναφοράς.

NEWS
DR1
DR2
TV2
BBC
CNN
ZDF
RTL7
EUROSPRT

group

LIST

select

GO

Λίστα Ομάδων… Τα τηλεοπτικά προγράμματα
που επιλέχθηκαν για μια Ομάδα εμφανίζονται
επίσης στις λίστες προγραμμάτων όλων των
συντονισμένων προγραμμάτων.

1–9

Εάν η τηλεόρασή σας βρίσκεται τοποθετημένη
σε μηχανοκίνητη βάση ή προσάρτημα τοίχου,
μπορεί επίσης να αποκτήσει κλίση προς τα
επάνω ή κάτω αλλά μόνο χειροκίνητα.

Ρύθμιση φορμά ήχου και εικόνας
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Η τηλεόρασή σας διαθέτει πολλές
δυνατότητες ρύθμισης του ήχου.

Ρύθμιση της έντασης ή σίγαση του
ήχου

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να
ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε
τελείως τον ήχο.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε ή
να μηδενίσετε την ένταση του ήχου.

Εάν τα προγράμματα μεταδίδονται
σε διαφορετικά είδη ήχου ή γλώσσες,
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα
είδη ήχου και τις γλώσσες.
Εάν έχετε ηχεία συνδεδεμένα στην
τηλεόρασή σας, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ισορροπία των
ηχείων και να επιλέξετε ένα
συνδυασμό ηχείων.
Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
μπορείτε να ρυθμίσετε το φορμά
της εικόνας.

Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του
πλήκτρου για να ρυθμίσετε την
ένταση προς τα πάνω ή προς
τα κάτω
Πιέστε στο μέσον του
πλήκτρου για να διακόψετε
προσωρινά τον ήχο
Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του
πλήκτρου για να επαναφέρετε
τον ήχο
Η παρατεταμένη ακρόαση σε
υψηλή ένταση μπορεί να
προκαλέσει βλάβες στην ακοή!

Τύπος ήχου ή γλώσσα
Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να
μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών τύπων
ήχου που είναι διαθέσιμοι.
Πιέστε επανειλημμένα για να
εμφανιστεί η ένδειξη SOUND*
στο Beo4

LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον
τρέχοντα τύπο του ήχου στην
οθόνη

GO

Πιέστε επανειλημμένα το GO
για να επιλέξετε διαφορετικό
τύπο ήχου ή διαφορετική
γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο
πρόγραμμα

GO

Πιέστε για έξοδο από τη
λειτουργία SOUND

EXIT

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον
αγαπημένο σας τύπο ήχου όταν
συντονίζετε τα τηλεοπτικά σας
κανάλια. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ‘Επεξεργασία
συντονισμένων προγραμμάτων’
στη σελίδα 20 του Βιβλίου
Αναφοράς.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστεί η ένδειξη
SOUND στο Beo4, πρέπει πρώτα να την
προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Εξατομίκευση του
Beo4’ στη σελίδα 66 του Βιβλίου Αναφοράς.

SOUND
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Ισορροπία ή συνδυασμός ηχείων

Φορμά εικόνας

Εάν συνδέσετε ηχεία στην τηλεόρασή σας,
μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των
ηχείων και να αλλάξετε το συνδυασμό ηχείων
οποιαδήποτε στιγμή.

Όταν επιλέγετε μόνοι σας το φορμά, η αυτόματη
επιλογή φορμά απενεργοποιείται μέχρι να
αλλάξετε κανάλι ή πηγή.

Πιέστε επανειλημμένα για να
εμφανιστεί η ένδειξη
SPEAKER στο Beo4

LIST
SPEAKER

Πιέστε επανειλημμένα για να
εμφανιστεί η ένδειξη FORMAT
στο Beo4

LIST
FORMAT

Πιέστε εάν θέλετε να
GO
βελτιστοποιήσετε την εικόνα, ή …

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

… πιέστε τον αριθμό του
επιθυμητού φορμά εικόνας

Πιέστε για να επιλέξετε ένα
συνδυασμό ηχείων

1–5

Πιέστε για να αφαιρέσετε την
ένδειξη SPEAKER από την
οθόνη του Beo4 και για να
επιστρέψετε στη συσκευή που
χρησιμοποιούσατε

EXIT

Συνδυασμοί ηχείων
SPEAKER 1 … Ήχος μόνο από τα ηχεία της
τηλεόρασης.
SPEAKER 2 … Στερεοφωνικός ήχος στα δύο
μπροστινά ηχεία.
SPEAKER 3… Τα ηχεία της τηλεόρασης και τα
μπροστινά ηχεία είναι ενεργά.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των ηχείων στην
τηλεόραση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Πίνακας
υποδοχών’ στη σελίδα 40 του Βιβλίου Αναφοράς.

1–3

Εάν επιλέξετε Format 1 …
Πιέστε ή για επιλογή
παραλλαγών αυτού του φορμά
Εάν επιλέξετε Format 1* ή
Format 2 …
Πιέστε ή για να μετακινήσετε
την εικόνα επάνω και κάτω
Πιέστε για έξοδο από τη
λειτουργία FORMAT
*Εικόνες σε φορμά 4:3 δεν
μπορούν να μετακινηθούν
επάνω και κάτω.

EXIT

Φορμά εικόνας για να επιλέξετε
FORMAT 1 … Για κανονικές τηλεοπτικές
εικόνες. Είναι διαθέσιμες τρεις παραλλαγές:
4:3, 15:9 και πανοραμική προβολή (για τη
μεγαλύτερη εικόνα).
FORMAT 2 … Για εικόνες letter-box. Όταν
επιλέγετε FORMAT 2, η εικόνα προσαρμόζεται
αυτόματα κατακόρυφα. Αυτό εξασφαλίζει ότι
θα φαίνονται τα ονόματα ή οι υπότιτλοι των
καναλιών – εάν εμφανίζονται στην εικόνα που
εκπέμπεται.
FORMAT 3 … Για γνήσιες εικόνες 16:9 ευρείας
οθόνης. Το FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται
αυτόματα. Εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε
να το επιλέξετε μόνοι σας.

Teletext
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Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα και ο
σταθμός μετάδοσης προσφέρει
υπηρεσία teletext, η τηλεόραση σας
δίνει πρόσβαση στις σελίδες
teletext και σε κάθε υποσελίδα που
συνδέεται με τις σελίδες.
Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4 και η
γραμμή μενού στο πάνω μέρος της
οθόνης σας βοηθούν να μετακινηθείτε
στη σελίδα που επιθυμείτε. Όταν
φτάσετε εκεί, μπορείτε να διακόψετε
τη ροή των υποσελίδων και να τις
διαβάσετε με την ησυχία σας.
Η τηλεόραση θυμάται τις αγαπημένες
σας σελίδες, αποκαλύπτει τα κρυφά
μηνύματα ή σας βοηθά να
μετακινηθείτε στην υπηρεσία teletext
κάποιου άλλου προγράμματος.
Για να εμφανίζονται πρώτες οι
αγαπημένες σας σελίδες teletext
όταν ανακαλείτε το teletext,
αποθηκεύστε τις ως σελίδες ΜΕΜΟ.

Βασικές λειτουργίες teletext
Εξερευνήστε τις σελίδες του teletext
χρησιμοποιώντας τη γραμμή των μενού στο
πάνω μέρος της σελίδας teletext.
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> Πιέστε TEXT για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
teletext και EXIT για να βγείτε από το teletext.
Για να μετακινηθείτε σε μια νέα σελίδα …
> Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε
να δείτε, ή …
> … πιέστε για να μετακινήσετε το φωτισμένο
κέρσορα στο PAGE.
> Πιέστε ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των
σελίδων και κρατήστε πιεσμένο για να
μετακινηθείτε γρηγορότερα.
> Πιέστε GO για να μετακινηθείτε στις σελίδες
ευρετηρίου (100, 200, 300 …).
Για να μεταβείτε σε άλλη υπηρεσία teletext …
> Πιέστε για να μετακινήσετε το φωτισμένο
κέρσορα στο PROGRAM. Εάν έχουν
δημιουργηθεί σελίδες MEMO, το MEMO θα
είναι φωτισμένο όταν ενεργοποιήσετε το
teletext. Πιέστε ή όταν το MEMO είναι
φωτισμένο για να βρείτε το PROGRAM.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε μια λίστα
προγραμμάτων.
> Πιέστε ή για να βρείτε ένα πρόγραμμα
που επιθυμείτε.
> Πιέστε GO για να μεταβείτε σε άλλη υπηρεσία
teletext.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλεόρασή σας είναι
συνδεδεμένη μέσω ενός καλωδίου BeoLink σε
μία άλλη τηλεόραση, οι αποθηκευμένες σελίδες
MEMO δε θα εμφανιστούν σε αυτές τις
τηλεοράσεις. Οι σελίδες MEMO πρέπει να
αποθηκεύονται χειροκίνητα σε κάθε
διασυνδεδεμένη τηλεόραση.

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 αντικαθίσταται
από μια ομάδα τεσσάρων ψηφίων.
> Χρησιμοποιήστε και για να μετακινηθείτε
στην υποσελίδα που θέλετε να δείτε ή …
> … εισάγετε τον αριθμό της με τα αριθμητικά
πλήκτρα στο Beo4.
> Πιέστε GO για να επανεκκινήσετε τη ροή των
σελίδων.
Για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα …
> Πιέστε για να μετακινήσετε το φωτισμένο
κέρσορα στο REVEAL.
> Πιέστε GO για να αποκαλύψετε κρυφά
μηνύματα κειμένου στην τρέχουσα σελίδα.
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Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων
teletext
Υπάρχουν εννέα σελίδες MEMO για την
υπηρεσία teletext κάθε τηλεοπτικού
προγράμματος.
Για να δημιουργήσετε μια σελίδα MEMO …
> Ανακαλέστε μια σελίδα που χρησιμοποιείτε
συχνά.
> Πιέστε ή 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 επόμενη διαθέσιμη σελίδα MEMO.
> Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο
Beo4 για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα
teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε.
> Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα
που θέλετε να αποθηκεύσετε.
> Για να βγείτε από τη ρύθμιση MEMO, πιέστε
ή για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο
BACK και πιέστε GO.
> Πιέστε EXIT για να βγείτε από το teletext.

Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO
Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα
στις σελίδες MEMO του teletext, για παράδειγμα,
εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις
πληροφορίες για την κίνηση σε μια υπηρεσία
teletext.
Για να δείτε τις σελίδες MEMO …
> Πιέστε TEXT για να ανακαλέσετε το teletext.
> Πιέστε ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των
σελίδων ΜΕΜΟ.
> Πιέστε EXIT για να βγείτε από το teletext.
Για να διαγράψετε μια σελίδα MEMO …
> Πιέστε ή 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 εμφανίζονται οι υπότιτλοι του teletext …
Εάν θέλετε οι διαθέσιμοι υπότιτλοι teletext να
εμφανίζονται αυτόματα για ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα, αποθηκεύστε τη σελίδα υποτίτλων
teletext ως σελίδα MEMO 9.

PAGE MEMO1
P100
BBC

HALT
S100

REC
SETUP
Wed 13 Oct

PAGE MEMO2
P100
BBC

REVEAL
12:39:34

HALT REC SETUP REVEAL
S100
Wed 13 Oct
12:39:34

Χρήση Ομάδων
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Αν έχετε αποθηκεύσει πολλά
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά*
προγράμματα και θέλετε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα
σας προγράμματα, χωρίς να
χρειάζεται να ψάχνετε στη λίστα κάθε
φορά, τοποθετήστε τα σε μια Ομάδα.
Δε χρειάζεται πλέον να ψάχνετε
ανάμεσα στα προγράμματα που δε
χρησιμοποιείτε.
Δώστε στις Ομάδες το όνομα των
ατόμων που τις χρησιμοποιούν,
π.χ. – ‘Μπαμπάς’ ή ‘Μαίρη’ – ή
σύμφωνα με τα είδη των
προγραμμάτων που συμπεριλάβατε,
όπως ‘Ειδήσεις’ ή ‘Αθλητικά’.
Όταν έχετε δημιουργήσει και
επιλέξει μια συγκεκριμένη Ομάδα,
μετακινείστε μόνο μεταξύ των
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
προγραμμάτων που ανήκουν μόνο
στη συγκεκριμένη Ομάδα.
Μετακινηθείτε σε μια διαφορετική
Ομάδα για να παρακολουθήσετε
μια διαφορετική ομάδα
προγραμμάτων, ή μετακινηθείτε
από την ένδειξη GROUPS στην
ένδειξη TV για να δείτε όλα τα
συντονισμένα τηλεοπτικά
προγράμματα.
Όταν μετακινείστε από ένα
τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ένα
ραδιοφωνικό σε μια ομάδα,
η οθόνη θα σβήσει και θα εμφανιστεί
η επιλεγμένη εμφάνιση ραδιοφώνου.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το ραδιόφωνο είναι διαθέσιμο
μόνο αν η τηλεόρασή σας διαθέτει την
προαιρετική μονάδα FM ή FM/DAB.

Επιλογή προγραμμάτων σε μια
Ομάδα
Έχετε πρόσβαση 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.
Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλεόρασης, ή …
… πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

TV

RADIO

Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά
μέχρι να εμφανιστούν οι
Ομάδες σας
Όταν βρείτε την Ομάδα που
θέλετε, πιέστε GO για να την
επιλέξετε

GO

Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω
στα προγράμματα της
συγκεκριμένης Ομάδας
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα για να βάλετε τον
αριθμό του προγράμματος που
θέλετε να δείτε
Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά
για να μετακινηθείτε σε άλλη
Ομάδα – και πιέστε GO για να
την ανακαλέσετε
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο
το GO στη λειτουργία Ομάδων
για να ανακαλέσετε μια λίστα
προγραμμάτων για την
τρέχουσα Ομάδα. Για να
επιλέξετε όλα τα διαθέσιμα
τηλεοπτικά προγράμματα,
πιέστε TV.

0–9

GO

Δημιουργία Ομάδων
Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι οκτώ
διαφορετικές Ομάδες. Κάθε Ομάδα μπορεί να
περιλαμβάνει μέχρι 18 προγράμματα. Το ίδιο
πρόγραμμα μπορεί να αποθηκευτεί σε
περισσότερες από μία Ομάδες.
> Πιέστε TV για ενεργοποίηση της τηλεόρασης,
ή RADIO για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού
SETUP, η 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 να επιλέξετε χαρακτήρες.
> Πιέστε ή για μετακίνηση στην
προηγούμενη ή επόμενη θέση χαρακτήρα.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε το όνομα, 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 για να αντιγράψετε ένα τηλεοπτικό
πρόγραμμα στην Ομάδα σας.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την Ομάδα
σας όταν τελειώσετε την αντιγραφή των
προγραμμάτων.
> Πιέστε STOP για να επιστρέψετε μέσω των
προηγούμενων μενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε από όλα τα μενού.
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Μετακίνηση προγραμμάτων μέσα σε μια Ομάδα
TV SETUP
PROGRAM GROUPS

PROGRAM GROUPS
TUNING

GROUP1

TIMER RECORDING

...

PLAY TIMER

...

OPTIONS

...

STAND POSITIONS

...
...

GROUP1
. . .
. . .

...
select

...

GO

name
new group

PROGRAM GROUPS
A

character

next
accept

GO

PROGRAM GROUPS
MY GROUP
...
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

GO

move
create group

GO

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα
προγράμματα σας εμφανίζονται μέσα σε μια
Ομάδα και να διαγράψετε προγράμματα μιας
Ομάδας.
> Πιέστε TV για ενεργοποίηση της τηλεόρασης,
ή RADIO για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού
SETUP, η ένδειξη PROGRAM GROUPS είναι
ήδη φωτισμένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού
PROGRAM GROUPS.
> Πιέστε για να φωτίσετε μια Ομάδα και
πιέστε GO για να την επιλέξετε.
> Πιέστε για να φωτίσετε το πρόγραμμα που
θέλετε μετακινήσετε ή να διαγράψετε.
> Πιέστε για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
εκτός της λίστας και πιέστε ή για να το
μετακινήσετε στη νέα θέση.
> Πιέστε για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
πίσω στη λίστα, ή πατήστε το κίτρινο πλήκτρο
για να το διαγράψετε. Όταν διαγράφετε ένα
πρόγραμμα από τη λίστα, τα υπολειπόμενα
προγράμματα συμπυκνώνονται.
> Εάν το πρόγραμμα αλλάξει θέσεις με άλλο
πρόγραμμα, μετακινήστε το πρόγραμμα αυτό
σε νέα θέση.
> Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση ή
διαγραφή προγραμμάτων σε μια Ομάδα,
πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την Ομάδα.
> Πιέστε STOP για να επιστρέψετε μέσω των
προηγούμενων μενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε από όλα τα μενού.

NEWS
DR1
DR2
TV2
BBC
CNN
ZDF
RTL7
EUROSPRT

group

select

GO

Χρήση του ραδιοφώνου
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Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την
προαιρετική μονάδα FM,
συντονίζεται αυτόματα στα διαθέσιμα
ραδιοφωνικά προγράμματα κατά
την πρώτη εγκατάσταση.
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την
προαιρετική μονάδα FM/DAB,
τα προγράμματα DAB συντονίζονται
και αυτά αυτόματα κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας αρχικής ρύθμισης.
Όταν συντονίσετε τα προγράμματα,
μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε το
ραδιόφωνο και να μετακινηθείτε
ανάμεσα στα συντονισμένα
προγράμματα, να πληκτρολογήσετε
τον αριθμό του προγράμματος που
θέλετε, ή να ανακαλέσετε στην οθόνη
τη λίστα προγραμμάτων και να βρείτε
εκεί το πρόγραμμα που θέλετε.
Εάν έχετε δημιουργήσει Ομάδες
προγραμμάτων, μπορείτε επίσης να
ανακαλέσετε λίστες προγραμμάτων
για τις Ομάδες σας.

Ακρόαση συντονισμένων
προγραμμάτων

Εμφάνιση λίστας όλων των
προγραμμάτων

Για να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο
ραδιοφωνικό δέκτη, επιλέξτε RADIO σαν πηγή
σας. Ενεργοποιείται αυτόματα το τελευταίο
πρόγραμμα που ακούγατε.

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

Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου.

RADIO

Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω
μεταξύ των διαθέσιμων
συντονισμένων προγραμμάτων
ή…
… πιέστε τον αριθμό του
προγράμματος που θέλετε να
ακούσετε

0–9

Πιέστε για να δείτε το όνομα ή
τον αριθμό του τρέχοντος
προγράμματος

GO

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ
του παρόντος και του
προηγούμενου ραδιοφωνικού
προγράμματος

0

Πιέστε κάποιο άλλο πλήκτρο
πηγής, όπως το TV, για να
μεταβείτε στα τηλεοπτικά
κανάλια

TV

Πιέστε για ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο
για να ανακαλέσετε μια λίστα
ραδιοφωνικών προγραμμάτων
στην οθόνη

GO

Πιέστε ή για να
μετακινηθείτε μεταξύ των
‘σελίδων’ στη λίστα
προγραμμάτων
Για να επιλέξετε ένα
πρόγραμμα, πατήστε τον
αριθμό προγράμματος ή …

0–9

… πιέστε μέχρι να φωτιστεί το
πρόγραμμα που θέλετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το
συντονισμό των πρόσθετων προγραμμάτων,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Επανασυντονισμός ή
προσθήκη προγραμμάτων’ στη σελίδα 26 του
Βιβλίου Αναφοράς.

Πιέστε για ενεργοποίηση του
προγράμματος που επιλέξατε,
ή…
… πιέστε για να βγείτε από το
μενού

GO

EXIT
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Ανάκληση της λίστας προγραμμάτων για μια
συγκεκριμένη Ομάδα …
Πιέστε για ενεργοποίηση του
RADIO
ραδιοφώνου
Πιέστε ή επανειλημμένα
για να μεταβείτε από τη μία σας
Ομάδα στην άλλη
Πιέστε για να ανακαλέσετε την
επιλεγμένη Ομάδα

GO

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

GO

Πιέστε ή για να δείτε τις
λίστες προγραμμάτων όλων
των άλλων Ομάδων

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
more

GERNO VERSI FOLLOW EPIUM
RADIO 3
BBC CLASSIC
BBC National DAB

select

GO

Η λίστα προγραμμάτων για το ραδιόφωνο έχει
τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει μια γενική εικόνα
όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών
προγραμμάτων. Τα συντονισμένα προγράμματα
DAB εμφανίζονται στη λίστα μαζί με τα
προγράμματα FM.
MY RADIO
P1
P2
P3
RADIO MW
NRK
BBC
SR1

group

select

GO

Λίστα Ομάδων… Τα τηλεοπτικά προγράμματα
που επιλέχθηκαν για μια Ομάδα εμφανίζονται
επίσης στις λίστες προγραμμάτων όλων των
συντονισμένων προγραμμάτων.

Κατά τη διαδικασία της αρχικής ρύθμισης σας
ζητείται να επιλέξετε τη ρύθμιση εμφάνισης
ραδιοφώνου την οποία προτιμάτε. Η επιλογή
σας καθορίζει το τι θα εμφανίζεται στην οθόνη
όταν ακούτε ραδιόφωνο.

Το σύστημα κωδικού PIN
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Το σύστημα κωδικού PIN έχει σκοπό
να αποτρέπει τη χρήση της
τηλεόρασής σας από τρίτους που
δε γνωρίζουν τον κωδικό PIN.
Μπορείτε να επιλέξετε την
ενεργοποίηση ή μη του συστήματος
κωδικού PIN.
Όταν το σύστημα κωδικού PIN είναι
ενεργοποιημένο και η τηλεόραση
αποσυνδέεται από την πρίζα για
15 -30 λεπτά, αρχίζει να λειτουργεί
το σύστημα κωδικού PIN.
Όταν επανασυνδεθεί και
ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση
απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από τέσσερα λεπτά. Η εισαγωγή
του κωδικού PIN επαναφέρει την
τηλεόραση στην κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN
Ανακαλέστε το μενού TV SETUP στην οθόνη,
ενεργοποιήστε το μενού PINCODE και επιλέξτε
από τα υπομενού. Εάν επιθυμείτε να
ενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού ΡΙΝ, μπορείτε
να το κάνετε διαγράφοντας τον κωδικό σας PIN.
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN …
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού
TV SETUP.
> Πιέστε δύο φορές, και μετά STOP. Το μενού
PINCODE εμφανίζεται στην οθόνη.
> Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή
στο Beo4 για την εισαγωγή των τεσσάρων
ψηφίων του κωδικού σας. Πιέστε για να
επιστρέψετε στα ψηφία που θέλετε να
διορθώσετε και χρησιμοποιήστε ή για να
τα αλλάξετε.
> Πιέστε GO έπειτα από την εισαγωγή του
τελευταίου ψηφίου.
> Επανεισάγετε τον κωδικό σας για να τον
επιβεβαιώσετε και πιέστε GO ξανά. Αν οι δύο
κωδικοί δεν ταιριάζουν, τα πεδία εισαγωγής
διαγράφονται και θα πρέπει να εισάγετε ξανά
τον κωδικό.
Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό σας
PIN …
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού
TV SETUP.
> Πιέστε δύο φορές, και μετά STOP. Το μενού
PINCODE εμφανίζεται στην οθόνη.
> Εισάγετε τον σωστό κωδικό PIN και πιέστε
GO. Η ένδειξη DELETE PINCODE φωτίζεται.
> Για να διαγράψετε τον κωδικό σας, πιέστε GO.
> Για να αλλάξετε τον κωδικό σας, πιέστε για
να φωτίσετε το NEW PINCODE και πιέστε
GO. Εισάγετε τον νέο κωδικό
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή
και πιέστε GO. Εισάγετε ξανά το νέο
κωδικό για να τον επιβεβαιώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν αλλάξετε τον κωδικό σας PIN
περισσότερες από πέντε φορές μέσα σε
περίοδο τριών ωρών, το μενού PINCODE
γίνεται μη-προσβάσιμο για τρεις ώρες, με την
προϋπόθεση ότι το σύστημα παραμένει
ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια αυτών των
ωρών. Η απενεργοποίηση του συστήματος
παρατείνει την καθυστέρηση.

PINCODE
PINCODE

0. . .

CONFIRM PINCODE

. . . .

next
accept

GO

Εάν κατά την εισαγωγή του κωδικού πιέσετε
από λάθος ένα πλήκτρο, πιέστε STOP. Η
εισαγωγή ακυρώνεται και τα πεδία εισόδου
διαγράφονται.

PINCODE
DELETE PINCODE
NEW PINCODE

select

GO
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Χρήση του κωδικού PIN
Εάν η τηλεόρασή σας αποσυνδεθεί από την
πρίζα για 15–30 λεπτά, η τηλεόραση σας
προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN όταν την
ενεργοποιήσετε. Πιθανόν να μην μπορείτε να
ενεργοποιήσετε αμέσως την τηλεόραση –
περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και
δοκιμάστε ξανά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός ΡΙΝ την
πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την
τηλεόρασή σας, επικοινωνήστε με ένα
κατάστημα της Bang & Olufsen.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη …
> Εισάγετε τα ψηφία του κωδικού σας
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα
.
> Όταν εισάγετε το τελευταίο ψηφίο, πιέστε GO.
> Η τηλεόρασή σας ξεκινά και πάλι.

0. . .

next
accept

Πέντε λανθασμένες εισαγωγές θα προκαλέσουν
την απενεργοποίηση της τηλεόρασης για τρεις
ώρες, κατά τις οποίες ο χειρισμός της είναι
αδύνατος.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN …
> Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της
Bang & Olufsen για να πάρετε έναν
πενταψήφιο γενικό κωδικό.
> Όταν η τηλεόραση σας ζητήσει τον κωδικό
σας PIN, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το
για να ανακαλέσετε το μενού MASTERCODE.
> Εισάγοντας τα ψηφία του κωδικού μέσω των
αριθμητικών πλήκτρων ή
και πιέζοντας
το GO θα απενεργοποιήσετε το δικό σας
κωδικό PIN και θα επανενεργοποιήσετε την
τηλεόρασή σας.
Για να χρησιμοποιήσετε και πάλι το σύστημα
κωδικού PIN …
> Ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης
του συστήματος κωδικού PIN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό
σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang
& Olufsen. Στο κατάστημα μπορούν να σας
δώσουν έναν γενικό κωδικό, ο οποίος ακυρώνει
τον κωδικό σας PIN.

PINCODE
PINCODE

GO

MASTERCODE
MASTERCODE

0. . . .

next
accept

GO

Συντήρηση
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Η τακτική συντήρηση, όπως ο
καθαρισμός της τηλεόρασης, είναι
στις ευθύνες του χρήστη. Για να
έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις οδηγίες στα δεξιά.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
κατάστημα της Bang & Olufsen για
να σας υποδείξει τις συστάσεις για
την τακτική συντήρηση.

Καθαρισμός
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους
διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της
τηλεόρασης, της βάσης ή του προσαρτήματος
τοίχου!
Επιφάνειες του πλαισίου
Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες,
χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες βρομιές
με ένα μαλακό, πολύ καλά στυμμένο πανί χωρίς
χνούδια, βουτηγμένο σε διάλυμα νερού που
περιέχει μόνο λίγες σταγόνες ήπιου
απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Οθόνη με αντι-ανακλαστική επίστρωση …
Για τον καθαρισμό της οθόνης, χρησιμοποιείτε
ένα ήπιο καθαριστικό για τζάμια (που δεν
περιέχει οινόπνευμα). Για να διατηρηθεί η
βέλτιστη απόδοση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι
δεν έχουν μείνει πάνω στην οθόνη ίχνη ή σημάδια
από το υγρό καθαρισμού.
Beo4
Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο Beo4 με ένα
μαλακό, χωρίς χνούδι και καλά στυμμένο πανί.

Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το κάλυμμα του
ηχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα
ρυθμισμένη στην ελάχιστη ένταση.

Αλλαγή των μπαταριών του Beo4
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα BATTERY στην
οθόνη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις
μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Το Beo4 χρειάζεται τρεις μπαταρίες. Σας
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές
μπαταρίες (1,5 V – μέγεθος AAA). Αλλάξτε τις
μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στην παρούσα
σελίδα. Κρατήστε τις μπαταρίες με τα δάχτυλά
σας μέχρι να τοποθετηθεί και πάλι το κάλυμμα
Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να
περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι
στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα TV.
Το τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιμο
για χρήση.
Μην αφήνετε τις μπαταρίες να εκτίθενται σε
υπερβολικές πηγές θερμότητας, όπως στην
ηλιακή ακτινοβολία, σε φωτιά κλπ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το μπροστινό γυάλινο μέρος
της οθόνης ραγίσει ή σπάσει κάποιο μικρό
κομμάτι ή υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα
διαφορετικά είναι δυνατόν να προκληθούν
σωματικές βλάβες. Μπορείτε να παραγγείλετε
το ανταλλακτικό του μπροστινού γυαλιού σε
ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

2
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Για τη δική σας πληροφόρηση …
Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται
προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και
ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen και
καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε
τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.
Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο
για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν
της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε
σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας
βοηθήσει στην προσπάθεια τελειοποίησης των
προϊόντων μας.
Σας ευχαριστούμε!
Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer

ή καλέστε/στείλτε φαξ:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (τηλέφωνο)
+45 97 85 39 11 (φαξ)

ή e-mail μέσω: www.bang-olufsen.com

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η
χρήση τους μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
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