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STORE

TV 12

� �δηγ�ς και τ� Βι�λί� Ανα��ράς

� �δηγ�ς περιέ�ει �λες τις πληρ�,�ρίες π�υ �ρειά0�νται για να

εκµεταλλευθείτε στ� έπακρ� τ� πρ�ϊ�ν σας. Τ� Βι6λί� Ανα,�ράς

περιέ�ει πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε τη σύνδεση και τ� �ειρισµ�

ε ωτερικών συσκευών, καθώς και µια επισκ�πηση των µεν�ύ στην

�θ�νη.

Θεωρ�ύµε δεδ�µέν� �τι πρ�σωπικ� τ�υ καταστήµατ�ς της Bang &

Olufsen θα παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθµίσει τ� πρ�ϊ�ν σας.

Ωστ�σ�, �ι πληρ�,�ρίες π�υ απαιτ�ύνται για την εγκατάσταση και

ρύθµιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς περιλαµ6άν�νται τ�σ� στ�ν �δηγ� �σ� και

Βι6λί� Ανα,�ράς. Αυτ� είναι �ρήσιµ� εάν µετα,έρετε τ� πρ�ϊ�ν σας ή

επεκτείνετε αργ�τερα τ� σύστηµά σας.

� �δηγ�ς και τ� Βι6λί� Ανα,�ράς περιέ��υν ευρετήρι�, τ� �π�ί� σας

6�ηθά να 6ρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα �π�ία θέλετε να

µάθετε περισσ�τερα.



3Περιε��µενα

Γνωριµία µε τ� BeoSystem 1, 4

Μάθετε για τ�ν τρ�π� �ρήσης τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4 και εµ,άνισης

των µεν�ύ στην �θ�νη.

Καθηµερινή �ρήση, 7

Μάθετε τα πάντα για την καθηµερινή �ρήση τ�υ BeoSystem 1, �πως για

τη µετατρ�πή τ�υ σε Home Theatre για παρακ�λ�ύθηση ταινιών και τ�ν

τρ�π� �ρήσης των λειτ�υργιών teletext.

Πρ�ηγµένη λειτ�υργία, 15

Kλα �σα πρέπει να γνωρί0ετε για τη �ρήση τ�υ BeoSystem 1 εκτ�ς της

καθηµερινής �ρήσης, �πως �ι πρ�ηγµένες λειτ�υργίες teletext, η

λειτ�υργία τ�υ set-top box και τ� σύστηµα κωδικών PIN.

Συντ�νισµ�ς και πρ�σωπικές ρυθµίσεις, 25

Μάθετε για τ�ν τρ�π� συντ�νισµ�ύ των καναλιών. Τ� κε,άλαι� αυτ�

επίσης περιέ�ει πληρ�,�ρίες για ρυθµίσεις ώρας, ηµερ�µηνίας, εικ�νας

και ή��υ.

Τ�π�θέτηση, συνδέσεις και συντήρηση, 39

Μάθετε για τ�ν τρ�π� �ειρισµ�ύ και τ�π�θέτησης τ�υ BeoSystem 1,

σύνδεσης πρ�σθετων συσκευών εικ�νας και για την τ�π�θέτηση των

υπ�δ��ών.

Ευρετήρι�, 51



4 Γνωριµία µε τ� BeoSystem 1 και τ� Beo4

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

Ανάκληση τ�υ κυρίως µεν�ύ για πρ�σ6αση

σε µια τηλε�πτική λίστα, σε αναπαραγωγή και

αναµ�νή µε �ρ�ν�διακ�πτη και σε επιλ�γές

ρυθµίσεων

Πιέστε για µετά6αση απ� ένα µεν�ύ στ�

πρ�ηγ�ύµεν�

Έ �δ�ς απ� �λα τα µεν�ύ της �θ�νης

Ρύθµιση της έντασης τ�υ ή��υ. Πιέστε στ�

µέσ� για τη σίγαση τ�υ ή��υ 

Θέση τ�υ BeoSystem 1 σε αναµ�νή

Ενεργ�π�ίηση τ�υ BeoSystem 1

Ενεργ�π�ίηση εν�ς set-top box. ∆ιαθέσιµ�

µ�ν� εάν έ�ει συνδεθεί ένα set-top box και

κατα�ωρηθεί ως STB (SAT)

Επιλ�γή καναλιών ή σελίδων teletext ή

εισαγωγή δεδ�µένων σε µεν�ύ στην �θ�νη

Ενεργ�π�ίηση τ�υ teletext

Μετακίνηση µετα ύ καναλιών και επιλ�γών

µεν�ύ

Μετακίνηση τ�υ κέρσ�ρα απ� ρύθµιση σε

ρύθµιση σε ένα µεν�ύ συµπλήρωσης

Απ�δ��ή και απ�θήκευση �δηγιών ή

ρυθµίσεων

Απ�κάλυψη επιπλέ�ν λειτ�υργιών στην

�θ�νη τ�υ Beo4, �πως της λειτ�υργίας

FORMAT

TV

SAT

0 – 9

TEXT

�

�

ssss      tttt

GO

LIST

TV

FORMAT

MENU

STOP

EXIT

∧

∨

•

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

Τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4 σας

δίνει πρ�σ6αση σε �λες τις

λειτ�υργίες. Kταν

�ρησιµ�π�ιείται µία λειτ�υργία,

ενηµερώνεστε µέσω των

ενδεί εων π�υ εµ,ανί0�νται στ�

Beo4 ή στην �θ�νη.

Για πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε την πρ�σθήκη

πρ�σθετων λειτ�υργιών σε αυτές π�υ

εµ,ανί0�νται στην �θ�νη τ�υ Beo4,

ανατρέ τε στ� κε,άλαι� 'Ε
ατµίκευση τυ

Beo4' στη σελίδα 18 τ�υ Βι6λί�υ Ανα,�ράς.
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Αναγρα��µενες πληρ���ρίες και µεν�ύ

�ι πληρ���ρίες για την επιλεγµένη πηγή
εµ�ανίC�νται στην κ�ρυ�ή της �θ�νης. Τα
µεν�ύ της �θ�νης σας επιτρέπ�υν να κάνετε
ρυθµίσεις.

1 Timer play

2 TV list

3 Setup

Menu

VOL 30

TV 12

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
Press MENU for Timer index

Τα µενύ στην θ�νη σας παρέ"υν είτε

δυνατ�τητα επιλγής απ� µία κάθετη λίστα

επιλγών είτε δυνατ�τητα συµπλήρωσης σε

µία ρι+�ντια λίστα επιλγών.

Μπρείτε να επιλέ
ετε εάν θέλετε

να εµ.ανί+νται στα µενύ τα

σύµ/λα πλήγησης. Η λειτυργία

είναι ενεργπιηµένη απ� τ

εργστάσι, αλλά µπρείτε να την

απενεργπιήσετε. Ανακαλέστε τ

'Menu' απ� τ µενύ 'Setup' και

επιλέ
τε 'On' για να

ενεργπιήσετε τα σύµ/λα

πλήγησης ή 'Off' για να τα

απενεργπιήσετε.

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
Press MENU for Timer index

Menu

1 Timer play

2 TV list

3 Setup

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
Press MENU for Timer index

Μενύ συµπλήρωσης

Μενύ επιλγών 

Πως να �ρησιµπιείτε τα µενύ

επιλγών...

Πιέστε για να ενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSystem 1

Πιέστε για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ

Πιέστε για µετακίνηση µέσα στ�

µεν�ύ επιλ�γών και πιέστε GO για

να εισάγετε την επιλ�γή σας ή...

...�ρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά

πλήκτρα στ� Beo4 για να επιλέ ετε

µία αριθµηµένη επιλ�γή σε µία

λίστα 

Πιέστε για να επιστρέψετε στ�

πρ�ηγ�ύµεν� µεν�ύ

Πιέστε για να 6γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ

Πως να �ρησιµπιήσετε τα µενύ

συµπλήρωσης...

Πιέστε για να δείτε τις επιλ�γές

µιας συγκεκριµένης ρύθµισης σε

ένα µεν�ύ συµπλήρωσης

Πιέστε για να µετακινηθείτε απ�

ρύθµιση σε ρύθµιση

Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε ρυθµίσεις

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε µια

ρύθµιση π�υ έ�ετε κάνει

Πιέστε για να επιστρέψετε στ�

πρ�ηγ�ύµεν� µεν�ύ

Πιέστε για να 6γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ

TV

MENU

� �

GO

1 – 9

STOP

EXIT

� �

ssss    tttt 

0 – 9

GO

STOP

EXIT

Εµ.ανί+εται για λίγ η επιλεγµένη πηγή

�ταν την ενεργπιείτε. Η ένταση τυ ή"υ

εµ.ανί+εται ενώ τη ρυθµί+ετε και

ε
α.ανί+εται µετά απ� λίγα δευτερ�λεπτα.
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Τ� κε,άλαι� αυτ� περιέ�ει

πληρ�,�ρίες για τις 6ασικές

λειτ�υργίες τ�υ BeoSystem 1.

Για πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε πι�

πρ�ηγµένες λειτ�υργίες,

αναπαραγωγή και αναµ�νή µε

�ρ�ν�διακ�πτη και τη �ρήση τ�υ

συστήµατ�ς κωδικ�ύ PIN,

ανατρέ τε στ� κε,άλαι�

'Πρηγµένη λειτυργία' στη

σελίδα 15.

Παρακ�λ�ύθηση τηλε�ρασης, 8

• Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ καναλι�ύ

• Ανάκληση µιας τηλε�πτικής λίστας

• Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης

• Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή��υ ή της γλώσσας

Home Theatre, 10

• Επιλ�γή η�είων για κινηµατ�γρα,ικ� ή��

• Κάν�ντας την εικ�να να γεµίσει την �θ�νη

Teletext, 12

• Βασικές λειτ�υργίες teletext

• Απ�θήκευση αγαπηµένων σελίδων

• Καθηµερινή �ρήση των σελίδων µνήµης 

• Ενεργ�π�ίηση υπ�τιτλων απ� τ� teletext

Ταυτ��ρ�νη παρακ�λ�ύθηση δύ� πηγών, 14

Καθηµερινή �ρήση
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Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ

καναλι�ύ µε τ�ν αριθµ� τ�υ και

µετά6αση σε άλλ� κανάλι ή πηγή.

Εµ,άνιση �λων των τηλε�πτικών

καναλιών σε µια λίστα στην

�θ�νη, ρύθµιση της έντασης τ�υ

ή��υ ή αλλαγή τ�υ τύπ�υ ή��υ ή

της γλώσσας.

Παρακ�λ�ύθηση τηλε�ρασης

Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ

καναλι�ύ

Lταν ενεργ�π�ιείτε τ� BeoSystem 1, στην
�θ�νη εµ�ανίCεται τ� κανάλι π�υ
παρακ�λ�υθ�ύσατε τελευταία ��ρά.

Ανάκληση µιας τηλε�πτικής λίστας

Lλα τα τηλε�πτικά κανάλια σας
εµ�ανίC�νται σε µια λίστα, την �π�ία
µπ�ρείτε να ανακαλέσετε στην �θ�νη.
Η λίστα περιέ�ει αριθµ�ύς και �ν�µατα 
µέ�ρι 99 τηλε�πτικών καναλιών.

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSystem 1

Πιέστε έναν αριθµ� καναλι�ύ

για να µετα6είτε απευθείας

στ� κανάλι 

Πιέστε για να αλλά ετε

διαδ��ικά τα κανάλια

Πιέστε για εναλλαγή µετα ύ

τ�υ τρέ��ντ�ς και τ�υ

πρ�ηγ�ύµεν�υ τηλε�πτικ�ύ

καναλι�ύ

Πιέστε για να θέσετε τ�

BeoSystem 1 σε αναµ�νή

Μπρείτε �πτε θέλετε να

αλλά
ετε πηγή "ωρίς να

απενεργπιήσετε πρώτα τ

BeoSystem 1. Για

παράδειγµα, πιέστε DVD, εάν

είναι διαθέσιµ στ σύστηµά

σας.

TV
TV 2

0 – 9TE

�

�

0

•

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSystem 1

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� για να ανακαλέσετε

µια λίστα µε κανάλια στην

�θ�νη

Πιέστε για να δείτε την

πρ�ηγ�ύµενη ή την επ�µενη

σελίδα της λίστας καναλιών

Για να επιλέ ετε ένα κανάλι

εισάγετε τ�ν αριθµ�

καναλι�ύ ή...

...πιέστε µέ�ρι να ,ωτιστεί τ�

κανάλι π�υ θέλετε

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

καναλι�ύ π�υ επιλέ ατε

Πιέστε για να 6γείτε απ� τ�

µεν�ύ

Μπρείτε επίσης να

ανακαλέσετε την τηλεπτική

λίστα πιέ+ντας MENU για να

εµ.ανιστεί τ κυρίως µενύ

και στη συνέ"εια 2 για να

επιλέ
ετε την τηλεπτική

λίστα.

TV
TV 2

GO

ssss    tttt

0 – 9TE

�

�

GO

EXIT
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Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης

Μπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή να ρυθµίσετε
ή µηδενίσετε την ένταση τ�υ ή��υ.

Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή��υ ή της

γλώσσας

Τα �ν�µατα των δια��ρων διαθέσιµων 
τύπων ή��υ εµ�ανίC�νται στην �θ�νη 
καθώς πρ��ωράτε.

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η SOUND

στ� Beo4

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ�ν τρέ��ντα τύπ� τ�υ ή��υ

στην �θ�νη

Πιέστε επανειληµµένα για να

επιλέ ετε δια,�ρετικ� τύπ�

ή��υ ή δια,�ρετική γλώσσα

σε ένα π�λύγλωσσ�

πρ�γραµµα

Πιέστε για να 6γείτε απ� τη

λειτ�υργία SOUND

Για να εµ.ανιστεί η ένδει
η

SOUND στ Beo4, πρέπει

πρώτα να την πρσθέσετε

στη λίστα λειτυργιών τυ

Beo4. Ανατρέ
τε στ

κε.άλαι 'Ε
ατµίκευση τυ

Beo4' στη σελίδα 18 τυ

Βι/λίυ Ανα.ράς.

Μπρείτε να απθηκεύσετε

τn αγαπηµέν σας τύπ

ή"υ �ταν συντνί+ετε τα

τηλεπτικά σας κανάλια. Για

περισσ�τερες πληρ.ρίες,

ανατρέ
τε στ κε.άλαι

'Επε
εργασία συντνισµένων

τηλεπτικών καναλιών' στη

σελίδα 28.

LIST
SOUND

GO
STEREO

GO
GO

EXIT

Πιέστε �π�ιαδήπ�τε άκρ�

τ�υ πλήκτρ� για να

ρυθµίσετε την ένταση πρ�ς

τα πάνω ή πρ�ς τα κάτω

Πιέστε στ� µέσ�ν τ�υ

πλήκτρ�υ για να διακ�ψετε

πρ�σωρινά τ�ν ή��

Πιέστε �π�ιαδήπ�τε άκρ�

τ�υ πλήκτρ�υ για να

επανα,έρετε τ�ν ή�� 

Η παρατεταµένη ακρ�αση σε

υψηλή ένταση µπρεί να

πρκαλέσει /λά/ες στην

ακή! 

∧

∨

∧

∨

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 Super Ch
  5 SKÝ
  6 ZDF
  7 Children
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 Eurosprt
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19  

Η λίστα τηλεπτικών πργραµµάτων. Jι

διακεκµµένες γραµµές δεί"νυν �τι έ"ει

απθηκευτεί, αλλά δεν έ"ει νµαστεί, ένα

κανάλι. Μία κενή θέση στη λίστα δεί"νει �τι

δεν έ"ει απθηκευτεί κάπι κανάλι.



10

Μπ�ρείτε να επεκτείνετε τ�

σύστηµά σας σε ένα πλήρως

ε �πλισµέν� σύστηµα Home

Theatre συνδέ�ντας τέσσερα

η�εία Bang & Olufsen και ένα

υπ�γ�ύ,ερ* BeoLab 2.

Kταν ενεργ�π�ιείτε µία απ� τις

πηγές στ� BeoSystem 1, τα η�εία

εν�ς συστήµατ�ς ή��υ surround

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 ταιριά0ει

στη πηγή π�υ �ρησιµ�π�ιείτε.

Τ� BeoSystem 1 µπ�ρεί να

ενεργ�π�ιήσει αυτ�µατα ένα

συνδυασµ� η�είων. Αυτ�

συµ6αίνει εάν ένα εκπεµπ�µεν�

πρ�γραµµα περιέ�ει πληρ�,�ρίες

για τ�ν αριθµ� των η�είων π�υ

θα ενεργ�π�ιηθ�ύν. Ωστ�σ�,

έ�ετε ακ�µα τη δυνατ�τητα να

επιλέ ετε τ� συνδυασµ� η�είων

π�υ θέλετε.

Με τ� Beo4, µπ�ρείτε να

επιλέ ετε τ� επιθυµητ� ,�ρµά

της εικ�νας για πρ�6�λή ταινιών

και να µετακινείστε ανάµεσα σε

δύ� συνδεδεµένες �θ�νες.

Home Theatre

Επιλ�γή η�είων για

κινηµατ�γρα�ικ� ή��

Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε τ� συνδυασµ� η�είων
π�υ ταιριάCει µε την πηγή π�υ
�ρησιµ�π�ιείτε, δεδ�µένων �τι υπάρ��υν
διά��ρες λειτ�υργίες ή��υ στ� σύστηµά
σας.

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η 

SPEAKER στ� Beo4

Πιέστε τ�ν αριθµ� τ�υ

συνδυασµ�ύ η�είων π�υ

θέλετε. Τα επιλεγµένα η�εία

ενεργ�π�ι�ύνται αυτ�µατα

Πιέστε για να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία ανάµεσα στα

εµπρ�ς και πίσω η�εία

Πιέστε για να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία ανάµεσα στ�

αριστερ� και τ� δε ί η�εί�

Πιέστε για να α,αιρέσετε την

ένδει η SPEAKER απ� την

�θ�νη τ�υ Beo4 και για να

επιστρέψετε στη συσκευή

π�υ �ρησιµ�π�ι�ύσατε

LIST
SPEAKER

1 – 5
TE

�

�

ssss    tttt

EXIT

Συνδυασµ�ί η�είων
SPEAKER 1

Ή��ς µ�ν� απ� τα κεντρικά η�εία.

SPEAKER 2

Στερε�,ωνικ�ς ή��ς στα δύ� εµπρ�ς

η�εία. Τ� υπ�γ�ύ,ερ BeoLab 2 είναι

ενεργ�.

SPEAKER 3

Τα κεντρικά η�εία, τα εµπρ�ς η�εία και τ�

υπ�γ�ύ,ερ BeoLab 2 είναι ενεργά.

SPEAKER 4

Εµπλ�υτισµέν�ς στερε�,ωνικ�ς ή��ς στα

εµπρ�ς και πίσω η�εία. Τ� υπ�γ�ύ,ερ

BeoLab 2 είναι ενεργ�.

SPEAKER 5

Ή��ς surround απ� �λα τα η�εία

συµπεριλαµ6αν�µεν�υ τ�υ υπ�γ�ύ,ερ

BeoLab 2. Για πρ�γράµµατα

κωδικ�π�ιηµένα µε ή�� surround.

Εάν έ"ετε συνδέσει µ�ν δύ εµπρ�ς η"εία

στ BeoSystem 1, θα µπρείτε να επιλέ
ετε

µ�ν SPEAKER 1–3.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες

σ�ετικά µε τη σύνδεση η�είων µε τ�

BeoSystem 1, ανατρέ τε στ� κε,άλαι�

'Συνδέσεις η"είων – ή"ς surround' στη

σελίδα 4 τ�υ Βι6λί�υ Ανα,�ράς.



Κάν�ντας την εικ�να να γεµίσει

την �θ�νη

Τ� BeoSystem 1 σας διασ�αλίCει πάντ�τε την
καλύτερη δυνατή εικ�να. Αυτ�µατα
πρ�σαρµ�Cει την εικ�να έτσι ώστε να γεµίσει
�σ� τ� δυνατ�ν µεγαλύτερ� µέρ�ς της
�θ�νης. Ωστ�σ�, µπ�ρείτε να επιλέγετε τη
µ�ρ�ή π�υ πρ�τιµάτε. Lταν επιλέγετε µ�ν�ι
σας τη µ�ρ�ή, η αυτ�µατη επιλ�γή ��ρµά
απενεργ�π�ιείται.

Μετακίνηση ανάµεσα σε δύ�

�θ�νες

Εάν έ�ετε συνδέσει ταυτ��ρ�να δύ� �θ�νες
στ� BeoSystem 1, �πως π.�. µία �θ�νη
πλάσµατ�ς και µία �θ�νη �ιντε�πρ���λέα για
�ρήση Home Theatre, µπ�ρείτε ανά πάσα
στιγµή να µετακινείστε απ� τη µία στην άλλη,
επιλέγ�ντας FORMAT 0 στ� Beo4.
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Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η 

FORMAT στ� Beo4

Πιέστε εάν θέλετε να

6ελτιστ�π�ιήσετε την εικ�να,

ή...

...πιέστε τ�ν αριθµ� τ�υ

επιθυµητ�ύ ,�ρµά εικ�νας

Εάν επιλέ�ετε Format 1...

Πιέστε ssss ή tttt για επιλ�γή

παραλλαγών αυτής της

µ�ρ,ής

Εάν επιλέ�ετε Format 2...

Πιέστε � ή � για να

µετακινήσετε την εικ�να

επάνω και κάτω

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τη λειτ�υργία FORMAT 

LIST
FORMAT

GO

0 – 3

T

ssss    tttt

�

�

EXIT

Φ�ρµά εικ�νας για να επιλέ�ετε
FORMAT 0... Για ρυθµίσεις µε δυ� �θ�νες.

Μετα,�ρά της εικ�νας απ�, για

παράδειγµα, µια �θ�νη πλάσµατ�ς σε

µεγαλύτερη �θ�νη πρ�6�λικ�ύ, ή

αντίστρ�,α. Τ� BeoSystem 1 µετα,έρει τις

πληρ�,�ρίες της εικ�νας και της �θ�νης

π�υ α,�ρ�ύν στην τρέ��υσα πηγή στην

επιλεγµένη �θ�νη.

FORMAT 1... Για καν�νικές τηλε�πτικές

εικ�νες. Είναι διαθέσιµες δύ� παραλλαγές:

15:9 και παν�ραµική πρ�6�λή (για τη

µεγαλύτερη εικ�να).

FORMAT 2... Για εικ�νες letter-box. Kταν

επιλέγετε FORMAT 2, η εικ�να

πρ�σαρµ�0εται αυτ�µατα κατακ�ρυ,α.

Αυτ� ε ασ,αλί0ει �τι θα ,αίν�νται τα

�ν�µατα ή �ι υπ�τιτλ�ι των καναλιών – εάν

εµ,ανί0�νται στην εικ�να π�υ εκπέµπεται.

FORMAT 3... Για γνήσιες εικ�νες 16:9 ευρείας

�θ�νης. Τ� FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται

αυτ�µατα. Εάν δε συµ6εί κάτι τέτ�ι�,

µπ�ρείτε να τ� επιλέ ετε µ�ν�ι σας.

Εάν έ"ετε τπθετήσει ένα σύστηµα

αυτµατισµύ στ σπίτι σας, µπρείτε να

ρυθµίσετε ταυτ�"ρνα την θ�νη, τ

.ωτισµ� και τις κυρτίνες �ταν επιλέ
ετε

FORMAT 0 και να µετα/είτε στη ρύθµιση τυ

Home Theatre. Για περισσ�τερες

πληρ.ρίες σ"ετικά µε τν τρ�π

σύνδεσης τυ BeoSystem 1 στ σύστηµα

αυτµατισµύ, ανατρέ
τε στ κε.άλαι

'Σύνδεση µιας θ�νης µε τ BeoSystem 1'

στη σελίδα 42.



Εάν επιλέ ετε ένα κανάλι και �

σταθµ�ς µετάδ�σης πρ�σ,έρει

υπηρεσία teletext, τ� 

BeoSystem 1 δίνει πρ�σ6αση

στις σελίδες teletext και σε κάθε

υπ�σελίδα π�υ συνδέεται µε τις

σελίδες.

Για να εµ,ανί0�νται πρώτες �ι

αγαπηµένες σας σελίδες teletext

�ταν ανακαλείτε τ� teletext,

απ�θηκεύστε τις ως σελίδες

µνήµης.

Kταν απ�θηκεύετε τ�υς

υπ�τιτλ�υς των σελίδων teletext

σαν την τέταρτη σελίδα στη

µνήµη, µπ�ρείτε να

ενεργ�π�ιήσετε τ�υς υπ�τιτλ�υς

για τ� συγκεκριµέν� κανάλι

αυτ�µατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν τ� BeoSystem 1 είναι

συνδεδεµέν� µέσω εν�ς καλωδί�υ 

Master Link σε µία άλλη τηλε�ραση, �ι

απ�θηκευµένες σελίδες µνήµης δε θα

εµ,ανιστ�ύν σε αυτές τις τηλε�ράσεις. �ι

σελίδες µνήµης πρέπει να απ�θηκεύ�νται

σε κάθε τηλε�ραση.

Teletext

Βασικές λειτ�υργίες teletext

Μπ�ρείτε να �ρείτε πληρ���ρίες για τις
σελίδες teletext σε τρία �ήµατα:
ενεργ�π�ιήστε την υπηρεσία teletext,
δια�άστε τη σελίδα περιε��µένων για να
�ρείτε τ�ν αριθµ� σελίδας π�υ θέλετε και
ανακαλέστε την επιθυµητή σελίδα.

Απ�θήκευση αγαπηµένων σελίδων

teletext

Υπάρ��υν τέσσερις σελίδες µνήµης για την
υπηρεσία teletext κάθε καναλι�ύ.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη

σελίδα περιε��µένων τ�υ

teletext 

Πιέστε τ�ν αριθµ� µίας

σελίδας teletext π�υ θέλετε

να δείτε

Πιέστε για να µετακινηθείτε

στην πρ�ηγ�ύµενη ή στην

επ�µενη σελίδα

Εάν η τρέ��υσα σελίδα

περιλαµ6άνει υπ�σελίδες,

µπ�ρείτε να πιέσετε τ� STOP

για να σταµατήσετε τη

µετακίνηση των υπ�σελίδων

Για να δείτε µία συγκεκριµένη

υπ�σελίδα, εισάγετε τ�ν

τετραψή,ι� αριθµ� της

σελίδας π�υ θέλετε, ή πιέστε

� ή � για να µετα,ερθείτε

στη σελίδα

Πιέστε και πάλι για να

συνε�ίσετε την αλλαγή των

σελίδων

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τ� teletext και να επιστρέψετε

στ� κανάλι π�υ

παρακ�λ�υθ�ύσατε

TEXT

0 – 9

�

�

STOP

0 – 9
�

�

STOP

EXIT

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� teletext

Πιέστε τα αριθµητικά

πλήκτρα, ή � ή � για να

µετα6είτε σε µία σελίδα �π�υ

ανατρέ�ετε συ�νά

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η STORE

στ� Beo4

Πιέστε για να επιλέ ετε την

τρέ��υσα σελίδα για

απ�θήκευση

Εισάγετε τ�ν αριθµ� της

σελίδας µνήµης π�υ θέλετε

να �ρησιµ�π�ιήσετε

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε

τη σελίδα σα σελίδα µνήµης,

ή...

...πιέστε για να 6γείτε απ� τη

λειτ�υργία STORE και να

επιστρέψετε στ� teletext

�ωρίς απ�θήκευση

Σηµειώστε �τι µπρείτε να

δείτε τις σελίδες τυ teletext

τυ set-top box, αλλά δεν

µπρείτε να τις

απθηκεύσετε σα σελίδες

µνήµης!

TEXT

0 – 9
�

�

LIST
STORE

GO

1 – 4

GO

EXIT

12



13

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε ένα

τηλε�πτικ� κανάλι τ� �π�ί�

πρ�σ,έρει υπηρεσίες teletext 

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε τ� teletext.

Εµ,ανί0εται αυτ�µατα η

σελίδα π�υ είναι

απ�θηκευµένη σα σελίδα

µνήµης 1

Πιέστε για να δείτε τις

υπ�λ�ιπες σελίδες µνήµης

Για να δείτε τις

απθηκευµένες σελίδες

µνήµης απ) τις υπηρεσίες

teletext εν)ς άλλυ

καναλιύ...

Πιέστε για επιστρ�,ή στην

παρακ�λ�ύθηση εν�ς

καναλι�ύ

Πιέστε τ�ν αριθµ� καναλι�ύ,

� ή � για να αλλά ετε

κανάλια

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� teletext

TV

TEXT

ssss    tttt

EXIT

0 – 9
�

�

TEXT

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� teletext

Πιέστε � � ή τα αριθµητικά

πλήκτρα για να εντ�πίσετε

τις σελίδες teletext µε

υπ�τιτλ�υς. �ι υπ�τιτλ�ι

εµ,ανί0�νται στην �θ�νη

Πιέστε για να ακυρώσετε

τ�υς υπ�τιτλ�υς

Για να απθηκεύσετε τυς

υπ)τιτλυς µ)νιµα απ) τη

σελίδα µε υπ)τιτλυς τυ

teletext...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η STORE

στ� Beo4

Πιέστε για να επιλέ ετε τη

σελίδα

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε

τη σελίδα υπ�τιτλων σαν

τέταρτη σελίδα στη µνήµη

Πιέστε για επιστρ�,ή στην

τηλε�πτική παρακ�λ�ύθηση

Για να ακυρώσετε

απθηκευµένυς υπ�τιτλυς,

απλώς απθηκεύστε µία

δια.ρετική σελίδα teletext

σαν τέταρτη σελίδα.

TEXT

0 – 9
�

�

EXIT

LIST
STORE

GO

4

TV

Ενεργ�π�ίηση υπ�τιτλων απ� τ�

teletext

Μπ�ρείτε να ενεργ�π�ιήσετε τ�υς
υπ�τιτλ�υς για ένα κανάλι, εάν αυτ� τ�
κανάλι πρ�σ�έρει υπ�τιτλ�υς teletext.
Μπ�ρείτε να �ρείτε τ�υς αριθµ�ύς των
σελίδων µε υπ�τιτλ�υς τ�υ teletext στα
περιε��µενα στη σελίδα 100 τ�υ teletext.

Καθηµερινή �ρήση των σελίδων

µνήµης 

Μπ�ρεί να θελήσετε να ανατρέ�ετε γρήγ�ρα
στις σελίδες µνήµης τ�υ teletext, για
παράδειγµα εάν �εύγετε για δ�υλειά και
θέλετε να δείτε τις πληρ���ρίες για την
κίνηση σε µία υπηρεσία teletext.

Μία συνηθισµένη σελίδα teletext. Στ πάνω

µέρς της θ�νης εµ.ανί+νται  αριθµ�ς

της τρέ"υσας σελίδας, τ �νµα τυ

καναλιύ, η ηµερµηνία και η ώρα, καθώς

και ένας τριψή.ις αριθµ�ς πυ δεί"νει την

πρ�δ της λειτυργίας ανα+ήτησης

σελίδας.
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Τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4 σας

δίνει πρ�σ6αση σε µια

λειτ�υργία διπλής �θ�νης για να

παρακ�λ�υθείτε ταυτ��ρ�να δύ�

πηγές εικ�νας. Για παράδειγµα,

µπ�ρείτε να παρακ�λ�υθείτε

ταυτ��ρ�να µια 6ιντε�κασέτα

και ένα τηλε�πτικ� πρ�γραµµα,

δεδ�µέν�υ �τι �ι επιλεγµένες

πηγές είναι διαθέσιµες στ�

σύστηµά σας.

Κατά την παρακ�λ�ύθηση εν�ς

πρ�γράµµατ�ς ή µιας εγγρα,ής,

µπ�ρείτε να διαιρέσετε την

�θ�νη µετα ύ τ�υ τρέ��ντ�ς

πρ�γράµµατ�ς ή της εγγρα,ής

(εικ�να A στη δεύτερη

εικ�ν�γρά,ηση) και εν�ς νέ�υ

πρ�γράµµατ�ς ή µιας εγγρα,ής

(εικ�να B). Μπ�ρείτε επίσης να

εναλλά ετε µετα ύ των δύ�

εικ�νων �π�τε θέλετε. � ή��ς

ακ�λ�υθεί πάντα την εικ�να Α.

Η ρύθµιση της έντασης µε τ�

Beo4 επηρεά0ει πάντα την

εικ�να A, ενώ άλλ�ι �ειρισµ�ί

µέσω τ�υ Beo4, �πως η επιλ�γή

καναλιών, επηρεά0ει την 

εικ�να B. Η επιλ�γή µιας νέας

πηγής ακυρώνει την

παρακ�λ�ύθηση σε δύ� �θ�νες.

Ταυτ��ρ�νη παρακ�λ�ύθηση δύ� πηγών

Ενώ παρακλυθείτε, για

παράδειγµα, τηλε)ραση...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η P-IN-P*

στ� Beo4

Πιέστε για παράδειγµα V TAPE

για να επιλέ ετε την πηγή

π�υ θέλετε να

παρακ�λ�υθήσετε στη δε ιά

πλευρά της �θ�νης (B)

Πιέστε 0 για να εναλλά ετε

την αριστερή µε τη δε ιά

εικ�να

Για να εγκαταλείψετε τη

λειτυργία διπλής θ)νης...

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τη λειτ�υργία και να

επιστρέψετε στην καν�νική

τηλε�πτική παρακ�λ�ύθηση

Εάν πιέσετε TEXT στ Beo4

ακυρώνεται η

παρακλύθηση σε δύ

θ�νες και γίνεται

πρσπάθεια πρ�σ/ασης στ

teletext για την πηγή πυ

δεί"νεται στην εικ�να A. Εάν

δεν υπάρ"ει διαθέσιµη

υπηρεσία teletext για αυτή

την πηγή, η θ�νη γίνεται

µαύρη.

LIST
P-IN-P

V TAPE

0

TV

A

A B

B

Για να δείτε µία πηγή κατα"ωρηµένη στ

µενύ 'Connections' σαν V.AUX, �πως ένα 

set-top box, πιέστε επανειληµµένα LIST µέ"ρι

να εµ.ανιστεί η ένδει
η P-V.AUX* στην θ�νη

τυ Beo4.

*Για να εµ,ανιστεί η ένδει η P-IN-P ή P-V.AUX

στ� Beo4, πρέπει να τις πρ�σθέσετε στη

λίστα λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για

περισσ�τερες πληρ�,�ρίες, ανατρέ τε στ�

κε,άλαι� 'Ε
ατµίκευση τυ Beo4' στη 

σελίδα 18 τ�υ Βι6λί�υ Ανα,�ράς.



15Πρ�ηγµένη λειτ�υργία

Μάθετε πώς να �ειρί0εστε τ�

BeoSystem 1 πέρα απ� την

καθηµερινή �ρήση.

Αυτ� είναι επίσης τ� κε,άλαι�

π�υ σας ενηµερώνει πως να

�ειρί0εστε ένα συνδεδεµέν� 

set-top box.

Πρ�ηγµένες λειτ�υργίες teletext, 16

• Επιπλέ�ν λειτ�υργίες teletext

• Εµ,άνιση των ενηµερωµένων σελίδων teletext 

• Αµεση πρ�σ6αση σε µία σελίδα µέσω τ�υ Fastext

Αυτ�µατη έναρ�η και απενεργ�π�ίηση τ�υ BeoSystem 1, 18

• Αναπαραγωγή και αναµ�νή µε �ρ�ν�διακ�πτη

• Αναπαραγωγή µε �ρ�ν�διακ�πτη µέσω teletext

• Για να ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία αναπαραγωγής µε �ρ�ν�διακ�πτη

• Πρ�6�λή, επε εργασία ή διαγρα,ή εν�ς �ρ�ν�διακ�πτη

Zειρισµ�ς τ�υ set-top box, 20

• Γενική λειτ�υργία τ�υ Beo4

• tρήση τ�υ µεν�ύ τ�υ set-top box

• Μεν�ύ τ�υ Set-top Box Controller

• tρήση εν�ς set-top box σε ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�

Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN, 22

• Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς κωδικ�ύ PIN

• Αλλαγή ή διαγρα,ή τ�υ κωδικ�ύ PIN

• tρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN

• Σε περίπτωση π�υ  ε�άσετε τ�ν κωδικ� σας PIN
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Τ� BeoSystem 1 υπ�στηρί0ει

τρεις επιπλέ�ν λειτ�υργίες 

teletext: µεγέθυνση κειµέν�υ για

εύκ�λη ανάγνωση, τ�π�θέτηση

µιας σελίδας teletext επάνω σε

µια τηλε�πτική εικ�να και

εµ,άνιση κρυ,�ύ κειµέν�υ �πως

η απάντηση σε ένα κ�υί0 ή ένα

ανέκδ�τ�.

Τ� BeoSystem 1 µπ�ρεί επίσης

να σας ειδ�π�ιήσει �ταν έ�ει

6ρεθεί ή έ�ει ενηµερωθεί µία

σελίδα π�υ επιθυµείτε. Αυτ�

είναι �ρήσιµ�, εάν για

παράδειγµα θέλετε να δείτε

τ�υς τίτλ�υς απ� τις τελευταίες

ειδήσεις ενώ παρακ�λ�υθείτε

τηλε�ραση.

Εάν η εκπ�µπή τ�υ teletext

πρ�σ,έρει υπηρεσία Fastext,

µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τα

�ρωµατιστά πλήκτρα στ� Beo4

για να µετα6είτε σε µία απ� τις

τέσσερις συνδεδεµένες σελίδες

teletext.

�ι 6ασικές λειτ�υργίες teletext

περιγρά,�νται στη σελίδα 12.

Πρ�ηγµένες λειτ�υργίες teletext

Επιπλέ�ν λειτ�υργίες teletext

Κατά τη �ρήση τ�υ teletext, µπ�ρείτε να
µεγεθύνετε τ� κείµεν�, να τ�π�θετείτε τη
σελίδα teletext επάνω στην τηλε�πτική
εικ�να ή να απ�καλύπτετε κρυ�� κείµεν�.

Εµ�άνιση των ενηµερωµένων

σελίδων teletext 

Τ� BeoSystem 1 υπ�στηρίCει τη λειτ�υργία
ενηµέρωσης σελίδων, η �π�ία παρέ�εται απ�
�ρισµένα κανάλια µε teletext για να
ανακ�ινώνεται �τι µία σελίδα teletext έ�ει
ενηµερωθεί.

Για µεγέθυνση τυ µεγέθυς

τυ κειµένυ στη σελίδα...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η LARGE

στ� Beo4

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση –

εµ,ανί0εται τ� επάνω µισ�

της σελίδας

Πιέστε για εµ,άνιση τ�υ

κάτω µισ�ύ

Πιέστε για απ�κατάσταση τ�υ

καν�νικ�ύ µεγέθ�υς

κειµέν�υ

Για να έ�ετε τηλεπτική

εικ)να µα/ί µε τ teletext...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η MIX στ�

Beo4

Πιέστε για να τ�π�θετήσετε

τη σελίδα teletext πάνω απ�

την εικ�να της τηλε�ρασης

Πιέστε για να α,αιρέσετε την

τηλε�πτική εικ�να

Για να απκαλύψετε

κρυµµέν κείµεν...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η

REVEAL στ� Beo4

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση –

εάν υπάρ�ει κρυ,� κείµεν�

σε αυτή τη σελίδα,

εµ,ανί0εται

Πιέστε για απ�µάκρυνση τ�υ

απ�καλυ,θέντ�ς κειµέν�υ

LIST
LARGE

GO

GO

GO

LIST
MIX

GO

GO

LIST
REVEAL

GO

GO

Ανακαλέστε τη σ�ετική

σελίδα teletext...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η

UPDATE στ� Beo4

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση

Kταν 6ρεθεί η σελίδα, η

ένδει η FOUND εµ,ανί0εται

στην �θ�νη

Kταν έ�ει ενηµερωθεί η

σελίδα, εµ,ανί0εται η

ένδει η UPDATE στην �θ�νη

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη σελίδα π�υ 6ρήκατε ή την

ενηµερωµένη σελίδα 

Πιέστε για να 6γείτε απ� τ�

teletext

Η λειτυργία ακυρώνεται

�ταν αλλά+ετε κανάλια.

LIST
UPDATE

GO

FOUND

UPDATE

GO

EXIT
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Αµεση πρ�σ�αση σε µία σελίδα

µέσω τ�υ Fastext

�ρισµένα κανάλια π�υ διαθέτ�υν teletext
πρ�σ�έρ�υν µια υπηρεσία Fastext, η �π�ία
σας επιτρέπει να µετα�είτε άµεσα σε µία
απ� τις τέσσερις διασυνδεδεµένες σελίδες
teletext.

Ενώ λειτυργεί η

τηλε)ραση...

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� teletext

Πιέστε για να 6ρείτε µία

σελίδα Fastext ή...

...εισάγετε τ�ν αριθµ� της

σελίδας �ρησιµ�π�ιώντας τα

αριθµητικά πλήκτρα

Πιέστε ένα απ� τα

�ρωµατιστά πλήκτρα στ�

Beo4 για να έ�ετε πρ�σ6αση

στη λειτ�υργία Fastext. �ι

τίτλ�ι των τεσσάρων

διασυνδεδεµένων σελίδων

εµ,ανί0�νται στ� άνω µέρ�ς

της �θ�νης 

Πιέστε τ� �ρωµατιστ�

πλήκτρ� π�υ αντιστ�ι�εί στη

διασυνδεδεµένη σελίδα π�υ

θέλετε να δείτε 

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τ� Fastext και να

επιστρέψετε σε καν�νική

παρακ�λ�ύθηση teletext, ή...

...πιέστε για να 6γείτε απ� τ�

teletext

TEXT

�

�

0 – 9

TEXT

EXIT

Μία σελίδα teletext µε τη "ρωµατιστή

γραµµή στ πάνω δε
ί µέρς δεί"νει �τι

είναι σελίδα Fastext.

Jι τίτλι των τεσσάρων διασυνδεδεµένων

σελίδων εµ.ανί+νται στ πάνω µέρς της

ενεργπιηµένης σελίδας Fastext, η κάθε

µία µε τ δικ� της "ρώµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε την

πρ�ρύθµιση εγγρα,ών απ� σελίδες teletext,

ανατρέ τε στ�ν �δηγ� τ�υ 6ίντε� σας.
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Για να εισάγετε ρυθµίσεις για αναπαραγωγή

ή αναµνή �ρνδιακ)πτη...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Timer play.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Set timer.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µετα ύ

των δια,�ρων στ�ι�είων τ�υ µεν�ύ.

> Πιέστε � ή � για να πραγµατ�π�ιήσετε

επιλ�γές για ένα στ�ι�εί� µεν�ύ. Για

παράδειγµα, ρύθµιση τ�υ Source (πηγή) σε

Standby (αναµ�νή) εάν θέλετε να θέσετε

τ� BeoSystem 1 σε κατάσταση αναµ�νής,

ή TV εάν θέλετε να παρακ�λ�υθήσετε

κάπ�ι� τηλε�πτικ� κανάλι σε µια

συγκεκριµένη ώρα.

> Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να

συµπληρώσετε π.�. τ�ν αριθµ� εν�ς

πρ�γράµµατ�ς ή τ�υς �ρ�ν�υς έναρ ης

και λή ης.

> Εάν θέλετε να ρυθµίσετε tρ�ν�διακ�πτες

για συγκεκριµένες ηµέρες της ε6δ�µάδας,

πιέστε tt για να ,ωτιστεί η ένδει η Date

και στη συνέ�εια πιέστε MENU για να

αλλά ετε την ένδει η Date σε Days.

Επιλέ τε τις συγκεκριµένες ηµέρες της

ε6δ�µάδας στις �π�ίες θέλετε να

λειτ�υργήσει � tρ�ν�διακ�πτης.

Εµ,ανί0�νται �λες �ι ηµέρες της

ε6δ�µάδας – αρ�ί0�ντας απ� M για τη

∆ευτέρα. Πιέστε tt για να µετακινηθείτε

µετα ύ των ηµερών και πιέστε � για να

α,αιρέσετε �π�ιαδήπ�τε µέρα δε θέλετε.

Kταν εµ,ανιστεί/�ύν η/�ι ηµέρα/ες της

ε6δ�µάδας, πιέστε GO. Μετά τ� OK

,ωτί0εται.

> Kταν εισάγετε τις απαιτ�ύµενες

πληρ�,�ρίες, πιέστε GO για να

απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις

�ρ�ν�διακ�πτη σας ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε �λα τα

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Τ� σύστηµα γρά�ει:
Jan... Ιαν�υάρι�ς Jul... Ι�ύλι�ς

Feb... Φε6ρ�υάρι�ς Aug... Αύγ�υστ�ς

Mar... Μάρτι�ς Sep... Σεπτέµ6ρι�ς

Apr... Απρίλι�ς Oct... �κτώ6ρι�ς

May... Μάι�ς Nov... Ν�έµ6ρι�ς

Jun... Ι�ύνι�ς Dec... ∆εκέµ6ρι�ς

Mon... ∆ευτέρα

Tue... Τρίτη

Wed... Τετάρτη

Thu... Πέµπτη

Fri... Παρασκευή

Sat... Σά66ατ�

Sun... Κυριακή

Μπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τη

λειτ�υργία αναπαραγωγής µε

�ρ�ν�διακ�πτη εάν δε θέλετε να

�άσετε κάπ�ι� πρ�γραµµα ή

θέλετε να τη �ρησιµ�π�ιήσετε

σαν  υπνητήρι. Για παράδειγµα,

�ρησιµ�π�ιήστε την

αναπαραγωγή µε �ρ�ν�διακ�πτη

για να απενεργ�π�ιείτε αυτ�µατα

τ� BeoSystem 1 �ταν ,εύγετε για

δ�υλειά τ� πρωί.

Εισάγετε µέ�ρι και �κτώ

ρυθµίσεις �ρ�ν�διακ�πτη και

δείτε �λες τις ρυθµίσεις π�υ

έ�ετε θέσει. Απ� αυτή τη λίστα,

µπ�ρείτε να επε εργαστείτε ή να

διαγράψετε τις ρυθµίσεις

�ρ�ν�διακ�πτη.

Εάν τ� BeoSystem 1 είναι

εν�π�ιηµέν� µε ένα η��σύστηµα

της Bang & Olufsen µε καλώδι�

Master Link, αυτά τα συστήµατα

µπ�ρ�ύν να εκτελ�ύν τις

λειτ�υργίες αναπαραγωγής ή

αναµ�νής µε �ρ�ν�διακ�πτη.

Εάν θέλετε να εισάγετε ρυθµίσεις

για τ� �ρ�ν�διακ�πτη,

6ε6αιωθείτε �τι τ� ενσωµατωµέν�

ρ�λ�ι είναι ρυθµισµέν� στη σωστή

ώρα. Για περισσ�τερες

πληρ�,�ρίες, ανατρέ τε στ�

κε,άλαι� 'Ρύθµιση της ώρας και

της ηµερµηνίας' στη σελίδα 37.

Αυτ�µατη έναρ η και απενεργ�π�ίηση τ�υ
BeoSystem 1

Αναπαραγωγή και αναµ�νή µε

�ρ�ν�διακ�πτη

Μπ�ρείτε να πρ�ρυθµίσετε τ� BeoSystem 1
ώστε να �εκινά και σταµατά αυτ�µατα µια
συγκεκριµένη ηµερ�µηνία και ώρα ή την ίδια
ώρα και ηµέρα κάθε ε�δ�µάδα.

Menu

1 Timer play

2 TV list

3 Setup

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Timer play

1 Set timer 

2 Activate timer

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν τ� BeoSystem 1 είναι

εγκατεστηµέν� σε διασυνδεδεµέν� δωµάτι�,

� πρ�γραµµατισµ�ς τ�υ �ρ�ν�διακ�πτη θα

πρέπει να γίνεται µέσω τ�υ συστήµατ�ς τ�υ

κυρίως δωµατί�υ.



19

Για να εισάγετε ρυθµίσεις αναπαραγωγής µε

�ρνδιακ)πτη µέσω teletext...

> Πιέστε MENU ενώ είναι ,ωτισµέν� τ�

Start (εκκίνηση) για να ανακαλέσετε τ�

teletext.

> Εισάγετε τ�ν αριθµ� της σελίδας teletext

π�υ θέλετε.

> Kταν 6ρεθεί η σελίδα, πιέστε MENU για να

πρ�γραµµατίσετε µια αναπαραγωγή µε

�ρ�ν�διακ�πτη. Ένας κέρσ�ρας ,ωτί0ει

την πρώτη ώρα έναρ ης της λίστας.

> Πιέστε � ή � για να µετακινήσετε τ�

κέρσ�ρα στ� πρ�γραµµα για τ� �π�ί�

θέλετε να κάνετε µια αναπαραγωγή µε

�ρ�ν�διακ�πτη.

> Πιέστε GO για απ�δ��ή της ώρας έναρ ης.

> Πιέστε � ή � για µετακίνηση στην ώρα

λή ης π�υ θέλετε και πιέστε GO για

απ�δ��ή της.

> Στην κ�ρυ,ή της σελίδας teletext

εµ,ανί0εται µια γραµµή π�υ αναγρά,ει

την ώρα έναρ ης και λή ης

ακ�λ�υθ�ύµενες απ� τ� 'OK?'.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις αναπαραγωγής µε

�ρ�ν�διακ�πτη.

Για να ενεργπιήσετε τη λειτυργία

αναπαραγωγής µε �ρνδιακ)πτη...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Timer play.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Activate timer.

> Πιέστε � ή � για την απ�κάλυψη τ�υ Yes.

Για απενεργ�π�ίηση της λειτ�υργίας

αναπαραγωγής µε �ρ�ν�διακ�πτη,

επιλέ τε No.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις αναπαραγωγής µε

�ρ�ν�διακ�πτη ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε �λα τα

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Εάν συνδέσετε ένα πρ�ϊ�ν ή��υ ή εικ�νας

Bang & Olufsen µε τ� BeoSystem 1 µε ένα

καλώδι� Master Link, µπ�ρείτε να την

ε αιρέσετε ή να τη συµπεριλά6ετε σε

λειτ�υργίες µε �ρ�ν�διακ�πτη µέσω τ�υ

µεν�ύ Timer play. Για παράδειγµα, ρυθµίστε

τ� �ρ�ν�διακ�πτη τ�υ BeoSystem 1 στ� Yes

και τ� �ρ�ν�διακ�πτη τ�υ Η��συστήµατ�ς

στ� OFF εάν θέλετε �ι λειτ�υργίες µε

�ρ�ν�διακ�πτη να ισ�ύ�υν µ�ν� για τ�

BeoSystem 1.

Για περισσ�τερες πληρ.ρίες σ"ετικά µε

τν τρ�π ενεργπίησης ή

απενεργπίησης της αναπαραγωγής µε

"ρνδιακ�πτη για ένα συνδεδεµέν πρϊ�ν

ή"υ ή εικ�νας Bang & Olufsen, ανατρέ
τε

στν Jδηγ� πυ συνδεύει τ πρϊ�ν.

Για να δείτε, να επε�εργαστείτε ή να

διαγράψετε τις ρυθµίσεις �ρνδιακ)πτη

σας...

> Πιέστε MENU ενώ ,ωτί0εται η ένδει η

Source (πηγή) ή Pr (πρ�γραµµα) στ� µεν�ύ

Set timer για να ανακαλέσετε τ� index µε

τις πρ�ηγ�ύµενες ρυθµίσεις τ�υ

�ρ�ν�διακ�πτη.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε στη

λίστα µε τις ρυθµίσεις π�υ θέλετε να

επε εργαστείτε ή να διαγράψετε.

> Για να επε εργαστείτε µία ρύθµιση, πιέστε

GO και ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία π�υ

περιγρά,εται νωρίτερα.

> Για να µπ�ρέσετε να διαγράψετε µία

ρύθµιση πιέστε MENU. Η ηµερ�µηνία

αντικαθίσταται απ� την ένδει η Clear?

> Πιέστε GO για να διαγράψετε τη ρύθµιση,

ή EXIT για να τη διατηρήσετε.

Αναπαραγωγή µε �ρ�ν�διακ�πτη

µέσω teletext

Είναι επίσης δυνατ�ς � πρ�γραµµατισµ�ς
ρυθµίσεων αναπαραγωγής µε �ρ�ν�διακ�πτη
µέσω teletext.

Για να ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία

αναπαραγωγής µε �ρ�ν�διακ�πτη

Πρέπει να ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία
αναπαραγωγής µε �ρ�ν�διακ�πτη για να
εκτελεστ�ύν �ι �ρ�ν�διακ�πτες.

Πρ���λή, επε�εργασία ή διαγρα�ή

εν�ς �ρ�ν�διακ�πτη

Ανάκληση µιας λίστας στην �θ�νη µε τις
ρυθµίσεις �ρ�ν�διακ�πτη π�υ έ�ετε εισάγει.
Απ� αυτή τη λίστα, µπ�ρείτε να
επε�εργαστείτε ή να διαγράψετε τις
ρυθµίσεις �ρ�ν�διακ�πτη.
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� ενσωµατωµέν�ς Set-top Box

Controller ενεργεί ως

ερµηνευτής µετα ύ τ�υ 

set-top box της επιλ�γής σας και

τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4.

Kταν είναι συνδεδεµέν� ένα 

set-top box, µπ�ρείτε να

�ρησιµ�π�ιείτε τ�

τηλε�ειριστήρι� Beo4 για να

έ�ετε πρ�σ6αση στα

πρ�γράµµατα και τις λειτ�υργίες

π�υ πρ�σ,έρει τ� set-top box.

Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες

σ�ετικά µε τη σύνδεση και

κατα�ώρηση εν�ς set-top box,

ανατρέ τε στ� κε,άλαι�

'Σύνδεση πρ�σθετων συσκευών'

στη σελίδα 44 και τ� κε,άλαι�

'Κατα"ώρηση και "ρήση

πρ�σθετων συσκευών εικ�νας'

στη σελίδα 32.

tειρισµ�ς τ�υ set-top box

Γενική λειτ�υργία τ�υ Beo4

Εάν �έρετε π�ι� πλήκτρ� τ�υ Beo4
ενεργ�π�ιεί τη λειτ�υργία π�υ θέλετε,
µπ�ρείτε να ανακαλέσετε τη λειτ�υργία
�ωρίς να ενεργ�π�ιήσετε πρώτα τ� µεν�ύ
τ�υ Set-top Box Controller.

Zρήση τ�υ µεν�ύ τ�υ set-top box

Α��ύ ενεργ�π�ιήσετε τ� set-top box,
µπ�ρείτε να �ειριστείτε τα µεν�ύ τ�υ ίδι�υ
τ�υ set-top box, �πως τ�ν �δηγ�
πρ�γραµµάτων, µέσω τ�υ Beo4.

Ενώ τ set-top box είναι

ενεργπιηµέν...

Πιέστε GO και στη συνέ�εια

τ� αριθµητικ� πλήκτρ� π�υ

ενεργ�π�ιεί τη λειτ�υργία

π�υ θέλετε

Πιέστε GO και στη συνέ�εια

� ή � για να µετακινηθείτε

απευθείας πρ�ς τα επάνω ή

κάτω στα πρ�γράµµατα

Πιέστε και κρατήστε

πατηµέν� τ� GO για να

εµ,ανιστεί � �δηγ�ς

Πρ�γράµµατ�ς ή � τίτλ�ς

'Now/Next' στην �θ�νη

ανάλ�γα µε τ� set-top box

GO
0 – 9

GO
�

�

GO

Ενώ εµ5ανί/εται τ µενύ

τυ set-top box...

Μετακινεί τ�ν κέρσ�ρα πρ�ς

τα επάνω ή κάτω

Μετακινεί τ�ν κέρσ�ρα

Επιλέγει και ενεργ�π�ιεί µια

λειτ�υργία

Πιέστε GO και στη συνέ�εια
ssss ή tttt για να µετακινηθείτε

µετα ύ των σελίδων µεν�ύ ή

µέσα σε λίστες

πρ�γραµµάτων

Έ �δ�ς απ� µεν�ύ ή

επιστρ�,ή στ� πρ�ηγ�ύµεν�

µεν�ύ

Έ �δ�ς απ� µεν�ύ, εισαγωγή

ή έ �δ�ς απ� διά,�ρες

λειτ�υργίες, �πως τ�

ραδι�,ων�

tρησιµ�π�ιείτε τα έγ�ρωµα

πλήκτρα �πως δεί�νεται στα

µεν�ύ τ�υ set-top box

pταν επιλέγετε τ 

set-top box ως πηγή, πιέστε

δύ .ρές MENU για να

ανακαλέσετε τ κυρίως

µενύ τυ BeoSystem 1.

�

�

ss    tt  

GO
GO

GO
ssss    tttt  

STOP

EXIT
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Μεν�ύ τ�υ Set-top Box Controller

�ρισµένα απ� τα πλήκτρα στ�
τηλε�ειριστήρι� τ�υ set-top box δεν είναι
άµεσα διαθέσιµα στ� Beo4. Για να µάθετε
π�ια πλήκτρα τ�υ Beo4 ενεργ�π�ι�ύν
συγκεκριµένες υπηρεσίες ή λειτ�υργίες τ�υ
set-top box, ανακαλέστε στην �θ�νη τ�
µεν�ύ τ�υ Set-top Box Controller.

Zρήση εν�ς set-top box σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�

Lταν τ� set-top box συνδέεται µε την
τηλε�ραση στ� κυρίως δωµάτι�, µπ�ρείτε να
�ειρίCεστε τ� set-top box απ� την τηλε�ραση
τ�υ διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ. Ωστ�σ�, τ�
µεν�ύ τ�υ Set-top Box Controller δεν µπ�ρεί
να εµ�ανιστεί στην �θ�νη της τηλε�ρασης
στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�.

Εάν τ set-top box έ�ει

κατα�ωρηθεί ως STB (SAT)...

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

set-top box

Εάν τ set-top box έ�ει

κατα�ωρηθεί ως 

STB (V.AUX)...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η V.AUX

στ� Beo4

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

set-top box

Στη συνέ"εια,

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ� µεν�ύ τ�υ Set-top Box

Controller

Πιέστε τ� αριθµητικ�

πλήκτρ� τ� �π�ί�

ενεργ�π�ιεί τη λειτ�υργία

π�υ θέλετε ή...

...πιέστε ένα απ� τα έγ�ρωµα

πλήκτρα για να

ενεργ�π�ιήσετε µια

λειτ�υργία

SAT

LIST
V.AUX

GO

MENU

1 – 9

Εάν τ set-top box έ�ει

κατα�ωρηθεί ως STB (SAT)...

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

set-top box στ� κυρίως

δωµάτι�

Εάν τ set-top box έ�ει

κατα�ωρηθεί ως 

STB (V.AUX)...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η V.AUX

στ� Beo4

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

set-top box στ� κυρίως

δωµάτι�

Πιέστε για επιλ�γή µιας

λειτ�υργίας και...

...πιέστε τ� αριθµητικ�

πλήκτρ� τ� �π�ί�

ενεργ�π�ιεί τη λειτ�υργία

π�υ θέλετε

Πιέστε ένα απ� τα έγ�ρωµα

πλήκτρα για να

ενεργ�π�ιήσετε µια

λειτ�υργία

SAT

LIST
V.AUX

GO

GO

1 – 9

 

•
 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

•
 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

Παράδειγµα εν�ς µενύ Set-top Box

Controller – Τα πλήκτρα τυ Beo4

εµ.ανί+νται αριστερά τυ µενύ και τα

πλήκτρα τυ set-top box εµ.ανί+νται δε
ιά.
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Μπ�ρείτε να επιλέ ετε την

ενεργ�π�ίηση ή µη τ�υ

συστήµατ�ς κωδικ�ύ PIN. Τ�

σύστηµα κωδικ�ύ PIN

απενεργ�π�ιείται �ταν

διαγράψετε τ�ν κωδικ� PIN.

Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN έ�ει

σκ�π� να απ�τρέπει τη �ρήση τ�υ

BeoSystem 1 απ� τρίτ�υς π�υ δε

γνωρί0�υν τ�ν κωδικ� PIN.

Kταν τ� BeoSystem 1

απ�συνδέεται απ� την πρί0α για

15–30 λεπτά, ενεργ�π�ιείται τ�

σύστηµα κωδικ�ύ PIN.

Kταν επανασυνδεθεί και

ενεργ�π�ιηθεί, BeoSystem 1

απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα µετά

απ� τέσσερα λεπτά. Η εισαγωγή

τ�υ κωδικ�ύ PIN επανα,έρει τ�

BeoSystem 1 στην καν�νική

λειτ�υργία.

Σε περίπτωση π�υ �άσετε ή

 ε�άσετε τ�ν κωδικ� σας,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα

της Bang & Olufsen για να λά6ετε

ένα Γενικ� κωδικ�, � �π�ί�ς

απενεργ�π�ιεί τ�ν κωδικ� σας

ΡΙΝ.

Τ� σύστηµα κωδικ�ύ PIN

Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς

κωδικ�ύ PIN

Αλλαγή ή διαγρα�ή τ�υ κωδικ�ύ

PIN

Ενώ λειτυργεί η τηλε)ραση...
Πιέστε για να ανακαλέσετε τ�
κυρίως µεν�ύ

Πιέστε ss δύ� ,�ρές, και µετά
STOP. Τ� µεν�ύ Pincode
εµ,ανί0εται στην �θ�νη

tρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά
πλήκτρα στ� Beo4 για την
εισαγωγή των τεσσάρων
ψη,ίων τ�υ κωδικ�ύ σας

Πιέστε για να µετακινήσετε
τ�ν κέρσ�ρα στ� 
Confirm pincode �ταν
εισάγετε τ�ν κωδικ� σας 
µια ,�ρά

Εισάγετε  ανά τ�ν κωδικ�. Αν
�ι δύ� κωδικ�ί δεν ταιριά0�υν,
τα πεδία εισαγωγής
διαγρά,�νται και θα πρέπει
να εισάγετε  ανά τ�ν κωδικ�

Πιέστε για απ�θήκευση τ�υ
κωδικ�ύ

Για να ακυρώσετε την
εισαγωγή εν)ς κωδικύ...
Πιέστε για ακύρωση της
εισαγωγής εν�ς κωδικ�ύ και
εκκαθάριση των πεδίων
εισαγωγής

MENU

ss  ss

STOP

0 – 9

tttt

0 – 9

GO

STOP

Ενώ λειτυργεί η τηλε)ραση...
Πιέστε για να ανακαλέσετε τ�
κυρίως µεν�ύ

Πιέστε ss δύ� ,�ρές, και µετά
STOP. Τ� BeoSystem 1 σας
πρ�τρέπει να εισάγετε τ�ν
κωδικ� σας PIN

Εισάγετε τ�ν κωδικ� σας PIN

Αν � κωδικ�ς δεν είναι σωστ�ς,
τα πεδία εισαγωγής
διαγρά,�νται και θα πρέπει να
εισάγετε  ανά τ�ν κωδικ�

Α,�ύ εισάγετε τ�ν κωδικ� σας,
τ� µεν�ύ Pincode σας
πρ�τρέπει να διαγράψετε τ�ν
κωδικ� ή να εισάγετε ένα νέ�
κωδικ�

Πιέστε 1 για διαγρα,ή τ�υ
κωδικ�ύ, ή 2 για την εισαγωγή
εν�ς νέ�υ κωδικ�ύ

Εισάγετε τ� νέ� κωδικ�

Πιέστε για να µετακινήσετε τ�ν
κέρσ�ρα στ� Confirm pincode
�ταν εισάγετε τ� νέ� κωδικ�
σας µια ,�ρά

Εισάγετε  ανά τ� νέ� κωδικ�

Πιέστε για απ�θήκευση τ�υ
νέ�υ κωδικ�ύ

Για να ακυρώσετε την εισαγωγή
εν�ς κωδικ�ύ PIN...
Πιέστε για ακύρωση της
εισαγωγής εν�ς κωδικ�ύ και
εκκαθάριση των πεδίων
εισαγωγής

MENU

ssss  ssss

STOP
PIN  _ _ _ _

0 – 9
PIN  ** _ _

PIN  _ _ _ _

1
2

0 – 9

tttt  

GO

STOP

Menu

1 Timer play

3 TV list

4 Setup

Pincode Confirm pincode

- - - -  - - - -

Pincode

1 Delete code

2 New code

New pincode Confirm pincode

- - - -  - - - -

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπ�ρείτε να αλλά ετε τ�ν

κωδικ� PIN έως πέντε ,�ρές µέσα σε

διάστηµα τριών ωρών.
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?ταν τ BeoSystem 1 είναι
ενεργπιηµέν...
Τ� BeoSystem 1 σας
πρ�τρέπει να εισάγετε τ�ν
κωδικ� σας PIN

Εισάγετε τ�ν κωδικ� σας 
PIN

Τ� BeoSystem 1
επανεκκινείται µετά την
εισαγωγή τ�υ τελευταί�υ
ψη,ί�υ

Αν γίνει λανθασµένη
εισαγωγή κωδικ�ύ,
εµ,ανί0εται η ένδει η
ERROR. Εισάγετε  ανά τ�ν
κωδικ�

Για να ακυρώσετε την
εισαγωγή εν)ς κωδικύ...
Πιέστε για ακύρωση της
εισαγωγής εν�ς κωδικ�ύ και
εκκαθάριση των πεδίων
εισαγωγής

Πέντε λανθασµένες
εισαγωγές θα πρκαλέσυν
την απενεργπίηση τυ
BeoSystem 1 για τρεις ώρες,
κατά τις πίες  "ειρισµ�ς
τυ είναι αδύνατς.

Περίπυ 20 δευτερ�λεπτα
πριν τ σύστηµα µετα/εί
αυτ�µατα σε αναµνή, δεν
είναι δυνατ�ς  "ειρισµ�ς
τυ απ� τ τηλε"ειριστήρι.
Επµένως, αυτ� τ διάστηµα
δεν είναι δυνατή η εισαγωγή
εν�ς κωδικύ PIN.

PIN  _ _ _ _

0 – 9
PIN  * * _ _

PIN  * * * *

ERROR

PIN  _ _ _ _

STOP

?ταν λάAετε τν Γενικ)
Κωδικ)...
Kταν τ� BeoSystem 1
0ητήσει τ�ν κωδικ� σας ΡΙΝ,
πιέστε και κρατήστε
πιεσµέν� τ� ss για να
ανακαλέσετε την �θ�νη τ�υ
Γενικ�ύ κωδικ�ύ

Η εισαγωγή αυτ�ύ τ�υ
πενταψή,ι�υ κωδικ�ύ
απενεργ�π�ιεί τ�ν κωδικ�
σας PIN και επανενεργ�π�ιεί
τ� BeoSystem 1. Εµ,ανί0εται
η ένδει η DELETED

Για να �ρησιµπιήσετε και
πάλι τ σύστηµα κωδικύ
PIN...
Ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία
ενεργ�π�ίησης τ�υ
συστήµατ�ς κωδικ�ύ PIN

PIN  _ _ _ _

ssss

PIN_ _ _ _ _

0 – 9
DELETED

Zρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN

Εάν τ� BeoSystem 1 απ�συνδεθεί απ� την
πρίCα για 15–30 λεπτά, τ� BeoSystem 1 σας
πρ�τρέπει να εισάγετε τ�ν κωδικ� PIN �ταν
την ενεργ�π�ιήσετε. Εάν δεν εισάγετε τ�ν
κωδικ� PIN, τ� BeoSystem 1 µετα�αίνει σε
αναµ�νή µετά απ� 4 λεπτά περίπ�υ.

Σε περίπτωση π�υ �ε�άσετε τ�ν

κωδικ� σας PIN.

Επικ�ινωνήστε µε ένα κατάστηµα της 
Bang & Olufsen για να πάρετε έναν
πενταψή�ι� Γενικ� Κωδικ�.



24



25Συντ�νισµ�ς και πρ�σωπικές ρυθµίσεις

Τ� κε,άλαι� αυτ� σας

ενηµερώνει σ�ετικά µε τ�ν

τρ�π� συντ�νισµ�ύ και

πρ�σθήκης νέων τηλε�πτικών

καναλιών και ρύθµισης

τηλε�πτικών καναλιών και µε τ�ν

τρ�π� π�υ µπ�ρείτε να κάνετε

τις δικές σας ρυθµίσεις εικ�νας

και ή��υ.

Για πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε τη

ρύθµιση της τηλε�ρασής σας και

τη σύνδεση πρ�σθετων

συσκευών εικ�νας, ανατρέ τε

στ� κε,άλαι� 'Τπθέτηση,

συνδέσεις και συντήρηση' στη

σελίδα 39.

Συντ�νισµ�ς τηλε�πτικών καναλιών, 26

• Ανα0ήτηση διαθέσιµων καναλιών 

• Πρ�σθήκη νέων καναλιών

Επε�εργασία συντ�νισµένων τηλε�πτικών καναλιών, 28

• Ρύθµιση συντ�νισµένων τηλε�πτικών καναλιών 

• Μετακίνηση συντ�νισµένων καναλιών 

• �ν�µασία συντ�νισµένων καναλιών

• ∆ιαγρα,ή συντ�νισµένων καναλιών

Κατα�ώρηση και �ρήση πρ�σθετων συσκευών εικ�νας, 32

• Τι συνδέεται;

• Επιλ�γή εν�ς set-top box

• Πρ�σ6αση σε πρ�σθετες συσκευές εικ�νας

Εισαγωγή ρυθµίσεων εικ�νας και ή��υ, 34

• Ρύθµιση ,ωτειν�τητας, �ρώµατ�ς ή αντίθεσης

• Ρύθµιση έντασης, µπάσων, πρίµων ή loudness

Πρ���λή τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ συστήµατ�ς ενεργ�ύ ή��υ, 36

Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ�µηνίας, 37
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε GO  ανά για να εµ,ανίσετε τ�

µεν�ύ TV tuning.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Auto tuning. Εµ,ανί0�νται τα πεδία 

Freq (συ�ν�τητα) και Pr (πρ�γραµµα).

> Πιέστε � για να αρ�ίσει � αυτ�µατ�ς

συντ�νισµ�ς. Τα περιε��µενα των πεδίων

της συ�ν�τητας και τ�υ πρ�γράµµατ�ς

δεί�ν�υν την πρ��δ�.

pταν λκληρωθεί  συντνισµ�ς, µπρείτε

να µετακινήσετε, να διαγράψετε ή να

αλλά
ετε νµασία στα κανάλια απ� µία

λίστα τηλεπτικών πργραµµάτων. Η λίστα

αυτή εµ.ανί+εται και �ταν πιέσετε τ STOP

κατά τη διάρκεια τυ αυτ�µατυ

συντνισµύ. Για πληρ.ρίες σ"ετικά µε

την επε
εργασία της λίστας καναλιών,

ανατρέ
τε στ κε.άλαι 'Επε
εργασία

συντνισµένων τηλεπτικών καναλιών' στη

σελίδα 28.

Μπ�ρείτε να επιλέ ετε την

αυτ�µατη εύρεση των

τηλε�πτικών καναλιών απ� τ�

BeoSystem 1.

Πρ�ρυθµίστε µέ�ρι 99

δια,�ρετικά τηλε�πτικά κανάλια

σε δικ�ύς τ�υς αριθµ�ύς

καναλιών και δώστε σε κάθε

κανάλι ένα διακριτ� �ν�µα.

Μπ�ρείτε να συντ�νίσετε

καιν�ύργια κανάλια ή να

επανασυντ�νίσετε κανάλια π�υ

εί�ατε διαγράψει.

Kταν συντ�νί0ετε κανάλια µέσω

τ�υ µεν�ύ Add program, τα

κανάλια π�υ εί�ατε συντ�νίσει

πρ�ηγ�υµένως παραµέν�υν

�ωρίς αλλαγές. Αυτ� σας

επιτρέπει να διατηρήσετε τα

�ν�µατα των καναλιών, τη θέση

τ�υς στη λίστα καναλιών και

�π�ιαδήπ�τε ειδική ρύθµιση π�υ

έ�ετε απ�θηκεύσει για αυτά τα

κανάλια, �πως ρυθµίσεις

απ�κωδικ�π�ιητή ή συστήµατ�ς

µετάδ�σης.

Συντ�νισµ�ς τηλε�πτικών καναλιών

ΑναCήτηση διαθέσιµων καναλιών 

Lταν ρυθµίCετε τ� BeoSystem 1 για πρώτη
��ρά, µπ�ρείτε να συντ�νίσετε τα τηλε�πτικά
κανάλια π�υ εκπέµπ�υν στην περι��ή σας
µέσω τ�υ µεν�ύ TV tuning. Τ� BeoSystem 1
�ρίσκει τα διαθέσιµα κανάλια και τα
απ�θηκεύει αριθµητικά και �ν�µαστικά.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr
210 12
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε GO  ανά για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV tuning.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ 

Add program.

> Πιέστε � για να αρ�ίσετε την πρ�σθεση

νέων καναλιών. Τα πεδία Freq (συ�ν�τητα)

και Pr (πρ�γραµµα) δεί�ν�υν την πρ��δ�

τ�υ συντ�νισµ�ύ.

> Πιέστε STOP για να διακ�ψετε την

πρ�σθήκη καναλιών. Μπ�ρείτε στη

συνέ�εια να µετακινήσετε, µετ�ν�µάσετε

ή διαγράψετε κανάλια απ� µια λίστα, �πως

περιγρά,εται στ� κε,άλαι� 'Επε
εργασία

συντνισµένων τηλεπτικών καναλιών'

στη σελίδα 28.

> Πιέστε EXIT �ταν έ��υν συντ�νιστεί,

�ν�µαστεί και τ�π�θετηθεί στη σειρά π�υ

θέλετε τα κανάλια.

Πρ�σθήκη νέων καναλιών

Μπ�ρείτε να πρ�σθέσετε νέα ή
πρ�ηγ�υµένως διαγραµµένα κανάλια στη
λίστα καναλιών �π�ιαδήπ�τε στιγµή µέσω
τ�υ µεν�ύ 'Add program'.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr 
210 12
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε GO  ανά για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV tuning.

> Πιέστε 4 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Manual tuning.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µετα ύ

των στ�ι�είων τ�υ µεν�ύ και � ή � για να

δείτε τις επιλ�γές σας για κάθε στ�ι�εί�.

Εάν πιέσετε � �ταν � κέρσ�ρας 6ρίσκεται

στ� πεδί� Freq (συ�ν�τητα), αρ�ί0ει

αυτ�µατα η ανα0ήτηση για ένα κανάλι.

Μπ�ρείτε να εισάγετε αριθµητικές τιµές

�ρησιµ�π�ιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα

στ� Beo4. Κατά την εισαγωγή �ν�µάτων,

πιέστε � ή � για να εµ,ανιστεί �

�αρακτήρας π�υ θέλετε. Στη συνέ�εια

πιέστε tt για να µετακινηθείτε στην

επ�µενη θέση �αρακτήρα.

> Για να δείτε περισσ�τερες επιλ�γές, πιέστε

tt για να µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ�

More και πιέστε GO. Εάν ρυθµίσετε τ�

στ�ι�εί� Decoder στ� On, Dec1 ή Dec2,

µπ�ρείτε να επιστρέψετε στ� πρ�ηγ�ύµεν�

µεν�ύ για να  εκινήσετε τ� συντ�νισµ�

κωδικ�π�ιηµένων καναλιών πιέ0�ντας GO.
> Kταν συντ�νιστεί ένα κανάλι, µπ�ρείτε να

επιλέ ετε και τ� σύστηµα ή��υ π�υ θέλετε.

Πιέστε � ή � για εναλλαγή µετα ύ των

λειτ�υργιών ή��υ π�υ εκπέµπ�νται ή

συντ�νίστε µε ακρί6εια τ� κανάλι.

> Πιέστε GO �ταν εισάγετε τις ρυθµίσεις σας

ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε �λα τα

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Μπ�ρείτε �π�τε θέλετε να κάνετε

ρυθµίσεις στα συντ�νισµένα

τηλε�πτικά σας κανάλια ή να

συντ�νίσετε κανάλια π�υ δεν

απ�θηκεύτηκαν κατά τ�ν

αυτ�µατ� συντ�νισµ�.

Μπ�ρείτε επίσης να εισάγετε

ρυθµίσεις πριν απ� τ� συντ�νισµ�

των καναλιών. �ι ρυθµίσεις αυτές

µπ�ρεί να α,�ρ�ύν την επιλ�γή

εν�ς συστήµατ�ς µετάδ�σης για

κάπ�ι�υς τύπ�υς καναλιών, ή τη

ρύθµιση αυτ�µατης

ενεργ�π�ίησης εν�ς

συνδεδεµέν�υ απ�κωδικ�π�ιητή

�π�τε υπάρ�ει κωδικ�π�ιηµέν�

σήµα.

Επιπλέ�ν, µπ�ρείτε να

επε εργαστείτε τη λίστα καναλιών

σας µετ�ν�µά0�ντας κανάλια,

µετακινώντας τα στη λίστα ή

διαγρά,�ντας �λα τα

ανεπιθύµητα κανάλια απ� τη

λίστα καναλιών, µειών�ντας µε

αυτ� τ�ν τρ�π� τ� �ρ�ν� π�υ

δαπανάτε για την αλλαγή

καναλιών.

Επε εργασία συντ�νισµένων τηλε�πτικών
καναλιών 

Ρύθµιση συντ�νισµένων

τηλε�πτικών καναλιών 

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύετε τηλε�πτικά κανάλια
σε δικ�ύς τ�υς αριθµ�ύς πρ�γραµµάτων.
Συντ�νίστε µε ακρί�εια τη λήψη των καναλιών,
υπ�δεί�τε την παρ�υσία κωδικ�π�ιηµένων
καναλιών και επιλέ�τε τ�υς κατάλληλ�υς
τύπ�υς ή��υ για τ� κάθε κανάλι.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr  Name 
210 1  . . . . . . . . More

Fine Decoder Sound  
0 Off Stereo-2 

Εάν εµ,ανιστεί τ� στ�ι�εί� 'System' στ�

µεν�ύ, 6ε6αιωθείτε �τι αναγρά,εται τ�

σωστ� σύστηµα µετάδ�σης πριν αρ�ίσετε τ�

συντ�νισµ�:

B/G… για  PAL/SECAM B/G

I… για  PAL I

L… για  SECAM L

M… για  NTSC M

D/K… για  PAL/SECAM D/K

Μπρεί να µην είναι διαθέσιµες �λες ι

επιλγές, ανάλγα µε τν τύπ της

τηλε�ρασης.

Εάν κάπια πργράµµατα µεταδίδνται σε

δύ γλώσσες και τις θέλετε και τις δύ,

µπρείτε να απθηκεύσετε τ πρ�γραµµα

δύ .ρές, µία .ρά µε την κάθε γλώσσα.
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε GO  ανά για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV tuning.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Edit TV list.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µέσα

στη λίστα των καναλιών.

> Kταν 6ρείτε ένα κανάλι π�υ επιθυµείτε να

µετακινήσετε, πιέστε tt για να τ�

α,αιρέσετε απ� τη λίστα.

> Πιέστε � ή � για να µετακινήσετε τ�

κανάλι στη νέα τ�υ θέση, ή πιέστε τ�

ν�ύµερ� της καιν�ύργιας θέσης.

> Πιέστε ss για να 6άλετε τ� κανάλι πίσω στη

λίστα. Εάν αλλά ει θέσεις µε ένα άλλ�

κανάλι, τ� κανάλι αυτ� θα µετακινηθεί

εκτ�ς της λίστας και µπ�ρεί να

τ�π�θετηθεί κάπ�υ αλλ�ύ.

> Kταν έ�ετε µετακινήσει τα κανάλια, πιέστε

EXIT για να 6γείτε απ� �λα τα µεν�ύ.

Μετακίνηση συντ�νισµένων

καναλιών 

Μπ�ρείτε να επαναρυθµίσετε τη σειρά µε
την �π�ία εµ�ανίC�νται τα κανάλια �ταν
αλλάCετε κανάλια, καθώς και στη λίστα
τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων της �θ�νης.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 Sky
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19 

Press >> to
move 



30 >> Επε
εργασία συντνισµένων τηλεπτικών καναλιών 

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε GO  ανά για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV tuning.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Edit TV list.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µέσα

στη λίστα των καναλιών.

> Kταν έ�ετε 6ρει τ� κανάλι π�υ θέλετε να

µετ�ν�µάσετε, πιέστε GO. � κέρσ�ρας

τ�π�θετείται στ�ν πρώτ� �αρακτήρα στ�

�ν�µα τ�υ καναλι�ύ.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µετα ύ

των �αρακτήρων και � ή � για να

επιλέ ετε �αρακτήρες.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε ένα

�ν�µα και να επιστρέψετε στη λίστα ή...

> ...πιέστε STOP για να επιστρέψετε στη

λίστα �ωρίς να απ�θηκεύσετε τ� �ν�µα.

> Πιέστε EXIT για να 6γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ.

�ν�µασία συντ�νισµένων καναλιών

Εάν είναι δυνατ�ν, τ� BeoSystem 1 �ν�µάCει
αυτ�µατα τα συντ�νισµένα κανάλια κατά τ�ν
αυτ�µατ� συντ�νισµ�, �µως εσείς µπ�ρείτε
�π�τε θέλετε να τα µετ�ν�µάσετε.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19 

Press >> to
move 

Freq Pr Name
48 1 BBC 1 More
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Edit TV list.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µέσα

στη λίστα των καναλιών.

> Kταν 6ρείτε ένα κανάλι π�υ θέλετε να

διαγράψετε, πιέστε MENU. Τ� Del?

εµ,ανί0εται δίπλα απ� τ� �ν�µα τ�υ

καναλι�ύ.

> Πιέστε GO για να διαγράψετε τ� κανάλι

ή...

> ...πιέστε STOP για να επιστρέψετε στη

λίστα �ωρίς να διαγράψετε τ� κανάλι.

> Πιέστε EXIT για να 6γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ.

∆ιαγρα�ή συντ�νισµένων καναλιών

Μπ�ρείτε να καταργήσετε απ� τη λίστα
καναλιών �λα τα συντ�νισµένα κανάλια π�υ
δε θέλετε.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

  1 BBC 1 Del?
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19 

Press GO
to delete 
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 4 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Connections.

> Πιέστε tt για να επιλέ ετε µία υπ�δ��ή.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε στη

λίστα των διαθέσιµων συσκευών µέ�ρι να

6ρείτε τι έ�ετε συνδέσει. Επιλέ τε None

εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα.

> Α,�ύ επιλέ ετε τ�υς τύπ�υς συσκευών,

πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις σας ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε �λα τα

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Decoder

Decoder(1)... για έναν πρωτεύ�ντα

απ�κωδικ�π�ιητή ή έναν πρ�σαρµ�γέα

STB (SAT), STB (V.AUX)... για ένα set-top

box*

V.AUX... για συσκευές άλλων

κατασκευαστών πλην Bang & Olufsen

Non B&O V.Tape2... για δια,�ρετικ� 6ίντε�

απ� Bang & Olufsen

None... εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα

Εάν συνδέσετε επιπλέ�ν πηγές

εικ�νας ή συσκευές στ�

BeoSystem 1, πρέπει να

κατα�ωρήσετε τις συσκευές στ�

µεν�ύ Connections.

�ι ρυθµίσεις π�υ επιλέγετε στ�

µεν�ύ Connections ενηµερών�υν

τ� BeoSystem 1 για τις

συνδεδεµένες συσκευές.

Για πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε τ�

σηµεί� και τ�ν τρ�π� σύνδεσης

πρ�σθετων συσκευών, ανατρέ τε

στα κε,άλαια 'Σύνδεση

πρ�σθετων συσκευών' στη 

σελίδα 44 και 'Υπδ"ές' στη

σελίδα 45.

Kταν �ι πρ�σθετες συσκευές σας

συνδεθ�ύν και κατα�ωρηθ�ύν

στ� µεν�ύ Connections, �πως

περιγρά,εται, µπ�ρείτε να τις

�ειρί0εστε µε τ� τηλε�ειριστήρι�

Beo4.

Κατα�ώρηση και �ρήση πρ�σθετων συσκευών
εικ�νας

Τι συνδέεται;

Η κατα�ώρηση των συσκευών π�υ είναι
συνδεδεµένες στ� BeoSystem 1 επιτρέπει
να τις ενεργ�π�ιείτε µε τ� τηλε�ειριστήρι�
Beo4.

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

V. Tape AV Decoder
V. Tape DVD Decoder

Συσκευές π�υ µπ�ρ�ύν να συνδεθ�ύν σε
κάθε υπ�δ��ή
V.Tape

V.Tape... για 6ίντε� Bang & Olufsen

DVD... για ένα DVD player

STB (SAT), STB (V.AUX)... για ένα 

set-top box*

None... εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα

AV

DVD... για ένα DVD player

STB (SAT), STB (V.AUX)... για ένα 

set-top box*

V.AUX... για άλλες συσκευές

Non B&O V.Tape2... για δια,�ρετικ� 6ίντε�

απ� Bang & Olufsen

V.Tape2... για 6ίντε� Bang & Olufsen

S-VHS V.TP2... για 6ίντε� Super-VHS

Decoder(2)... για ένα δεύτερ�

απ�κωδικ�π�ιητή – Συνδέστε τ�ν

πρωτεύ�ντα απ�κωδικ�π�ιητή σας στην

υπ�δ��ή DECODER

Doorcam... για µία κάµερα

θυρ�τηλε�ρασης

None... εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέ τε STB (SAT) για ένα

πρωτεύ�ν set-top box και STB (V.AUX) για

ένα δευτερεύ�ν set-top box.
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?ταν εµ5ανί/εται η λίστα set-top box...

> Πιέστε � για να µετακινηθείτε πρ�ς τα

κάτω στη λίστα.

> Πιέστε GO για να επιλέ ετε τ�ν τύπ� STB.

Επιλ�γή εν�ς set-top box

Lταν κατα�ωρείτε ένα set-top box στ�
µεν�ύ Connections, εµ�ανίCεται µια λίστα
απ� set-top box απ� την �π�ία µπ�ρείτε να
επιλέ�ετε.

  1 SELECTOR
  2 NOKIA 9800S/02S
  3 NOKIA 9602S
  4 NOKIA 9820T
  5 NOKIA 9200
  6 NOKIA D-BOX II
  7 NOKIA D-BOX
  8 NOKIA 9850T
  9 PACE DTR730-IM
10 PHILIPS DTX637x
11 PACE DSR600
12 SKY DIGITAL
13 CANALdig DK/S/N
14 CANAL+ SAT r2
15 CANALdigital I
16 CANALdigital E
17 CANALdigital NL 
18 CANALdigital B+ 
19 MACAB DCB-101 

STB (V.AUX)

Εάν "ρησιµπιύνται �λες ι υπδ"ές,

µπρείτε να συνδέσετε ένα δεύτερ 

set-top box στην υπδ"ή της

/ιντεκάµερας. Για περισσ�τερες

πληρ.ρίες, ανατρέ
τε στ κε.άλαι

'Σύνδεση εν�ς set-top box ή

απκωδικπιητή' στη σελίδα 8 τυ Βι/λίυ

Ανα.ράς.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση

εν�ς 6ίντε�

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η V.TAPE2

στ� Beo4

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση

εν�ς δεύτερ�υ 6ίντε�

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ,ανιστεί η ένδει η V.AUX

στ� Beo4

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε µια πηγή

κατα�ωρηµένη ως V.AUX,

�πως ένα set-top box

Για να εµ.ανιστεί τ V.AUX ή

τ V.TAPE2 στ Beo4, πρέπει

να πρστεθύν στη λίστα

λειτυργιών τυ Beo4. Για

περισσ�τερες πληρ.ρίες,

ανατρέ
τε στ κε.άλαι

'Ε
ατµίκευση τυ Beo4' στη

σελίδα 18 τυ Βι/λίυ

Ανα.ράς.

V TAPE

LIST
V.TAPE2

GO

LIST
V.AUX

GO

Πρ�σ�αση σε πρ�σθετες συσκευές

εικ�νας

Η πρ�σ�αση σε �ρισµένες απ� τις
συνδεδεµένες συσκευές είναι δυνατή µέσω
τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4.
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Για να αλλά�ετε 5ωτειν)τητα, �ρώµα ή

αντίθεση...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Picture.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µετα ύ

επιλ�γών στ� µεν�ύ.

> Πιέστε � ή � για να θέσετε τις ρυθµίσεις

για κάθε επιλ�γή.

> Πιέστε EXIT για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις µέ�ρι να απενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSystem 1 ή...

> ...πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε µ�νιµα

τις ρυθµίσεις.

Για πηγές εικ�νας πυ "ρησιµπιύν τ

σύστηµα NTSC, υπάρ"ει µία τέταρτη επιλγή

– TINT (tρωµατικ�ς τ�νς) – πυ µπρείτε να

ρυθµίσετε.

�ι ρυθµίσεις εικ�νας και ή��υ

έ��υν γίνει απ� τ� εργ�στάσι� σε

�υδέτερες τιµές η �π�ίες

ταιριά0�υν στις περισσ�τερες

καταστάσεις ακρ�ασης και

παρακ�λ�ύθησης. Ωστ�σ�, εάν

θέλετε µπ�ρείτε να κάνετε τις

ρυθµίσεις αυτές σύµ,ωνα µε τις

πρ�τιµήσεις σας.

Ρυθµίστε τη ,ωτειν�τητα, τ�

�ρώµα ή την αντίθεση. �ι

ρυθµίσεις τ�υ ή��υ

περιλαµ6άν�υν την ένταση, τα

µπάσα, τα πρίµα και τ� loudness

τ�υ ή��υ. Μπ�ρείτε επίσης να

ρυθµίσετε ένα υπ�γ�ύ,ερ, εάν τ�

BeoLab 2 περιλαµ6άνεται στην

εγκατάσταση σας.

Απ�θηκεύστε πρ�σωρινά τις

ρυθµίσεις εικ�νας και ή��υ σας –

µέ�ρι την απενεργ�π�ίηση τ�υ

BeoSystem 1 – ή απ�θηκεύστε τις

µ�νιµα.

Για πληρ�,�ρίες σ�ετικά µε τ�ν

τρ�π� αλλαγής της µ�ρ,ής

εικ�νας ανατρέ τε στ� κε,άλαι�

'Home Theatre' στη σελίδα 10.

Εισαγωγή ρυθµίσεων εικ�νας και ή��υ

Αλλαγή �ωτειν�τητας, �ρώµατ�ς ή

αντίθεσης

Πρ�σαρµ�γή των ρυθµίσεων εικ�νας µέσω
τ�υ µεν�ύ Picture. Lταν απενεργ�π�ιείτε τ�
BeoSystem 1 ακυρών�νται �ι πρ�σωρινές
ρυθµίσεις.

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Brilliance Colour Contrast
32 32 20
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Για να αλλά�ετε ένταση ή�υ, µπάσων,

πρίµων ή loudness...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Sound*.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Adjustment.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε στις

επιλ�γές τ�υ µεν�ύ.

> Πιέστε � ή � για να θέσετε τις ρυθµίσεις

για κάθε επιλ�γή.

> Πιέστε EXIT για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις µέ�ρι να απενεργ�π�ιήσετε τ�

BeoSystem 1 ή...

> ...πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε µ�νιµα

τις ρυθµίσεις.

Τα περιε"�µενα τυ µενύ 'Sound'

ε
αρτώνται απ� τν αριθµ� των η"είων πυ

έ"ετε συνδέσει στ BeoSystem 1.

Ρύθµιση έντασης ή��υ, µπάσων,

πρίµων ή ισ�ρρ�πίας

Μπ�ρείτε να ρυθµίσετε την ένταση τ�υ ή��υ,
να επιλέ�ετε έναν συνδυασµ� η�είων ή να
ρυθµίσετε την ισ�ρρ�πία των η�είων
απευθείας απ� τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4
�π�ιαδήπ�τε στιγµή �ωρίς να �ρειάCεται να
ανακαλέσετε κάπ�ι� µεν�ύ, αλλά θα πρέπει να
ανακαλέσετε τ� µεν�ύ Sound για να
µπ�ρέσετε να ρυθµίσετε τα µπάσα, τα πρίµα ή
τ� loudness.

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Sound system

Counter Tape Speed PDC&VPS Marker
Time used 240 SP On On

Volume Bass Treble Loudness
32 0 0 On

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τ� µεν�ύ Sound σας επιτρέπει

να ρυθµί0ετε µ�νιµα τη διάτα η η�είων ή��υ

surround. Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες,

ανατρέ τε στ� κε,άλαι� 'Συνδέσεις η"είων

– ή"ς surround' στη σελίδα 4 τ�υ Βι6λί�υ

Ανα,�ράς.
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> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Sound.

> Πιέστε 5 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Sound system. Εµ,ανί0εται τ� τρέ��ν

σύστηµα ή��υ. Εµ,ανί0εται η ένδει η

Mono/Stereo εάν δεν είναι ενεργ�ς � ή��ς

Dolby.

> Πιέστε EXIT για να 6γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ.

Η µ�νάδα ή��υ surround στην

τηλε�ρασή σας επιτρέπει να

6λέπετε π�ι� ενεργ� η��σύστηµα

παί0ει εκείνη τη στιγµή στην πηγή

ή τ� πρ�γραµµα π�υ

παρακ�λ�υθείτε.

Τ� σύστηµα ή��υ είναι ένα

ενσωµατωµέν� τµήµα εν�ς

πρ�γράµµατ�ς ή για παράδειγµα

εν�ς δίσκ�υ DVD. Επ�µένως,

ε,�σ�ν τ� σύστηµα ή��υ σας

εκπέµπεται απ� τ� σταθµ�

µετάδ�σης, δεν µπ�ρείτε να

πρ�ρυθµίσετε ένα σύστηµα ή��υ

σε αυτ� τ� µεν�ύ.

Ένα δεδ�µέν� σήµα συστήµατ�ς

ή��υ µπ�ρεί να ενεργ�π�ιήσει

αυτ�µατα τ� συνδυασµ� η�είων

π�υ θεωρείται 6έλτιστ�ς για τ�

συγκεκριµέν� σύστηµα ή��υ.

Μπ�ρείτε �π�τε θέλετε να

αγν�ήσετε µια τέτ�ια αυτ�µατη

αλλαγή στ� συνδυασµ� η�είων.

Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες,

ανατρέ τε στην εν�τητα 'Home

Theatre' στη σελίδα 10.

Πρ�6�λή τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ συστήµατ�ς
ενεργ�ύ ή��υ

Τα συστήµατα ή��υ π�υ µπ�ρ�ύν να
εµ�ανίC�νται στ� µεν�ύ είναι: Dolby Digital,
Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo,
Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic,
Mono/Stereo και DTS Digital Surround.

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Sound system
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Ρύθµιση της ώρας και της ηµερµηνίας...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 6 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Clock. Η ένδει η Τime είναι ήδη

,ωτισµένη. Είναι απαραίτητ� να εισάγετε

την ώρα �ειρ�κίνητα µ�ν� εάν τ� Synch

είναι ρυθµισµέν� στ� No.

> Εισάγετε την ώρα πιέ0�ντας τα αριθµητικά

πλήκτρα στ� τηλε�ειριστήρι� Beo4.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µετα ύ

των δια,�ρων στ�ι�είων τ�υ µεν�ύ.

> Πιέστε � ή � για να δείτε τις επιλ�γές για

ένα στ�ι�εί� µεν�ύ Επιλέ τε τ� κανάλι

πιέ0�ντας � ή � µέ�ρι να εµ,ανιστεί τ�

�ν�µα τ�υ καναλι�ύ.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις ρ�λ�γι�ύ και ηµερ�λ�γί�υ σας

ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε �λα τα

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Εάν τ ρλ�ι δεν ενηµερωθεί για τη

µετά/αση µετα
ύ Θερινής και tειµερινής

ώρας, απλώς επιλέ
τε τ κανάλι µε τ πί

αρ"ικά συγ"ρνίσατε τ ρλ�ι και τ ρλ�ι

ενηµερώνεται.

Συντ�µ�γρα�ίες για τ� µήνα και την ηµέρα
της ε�δ�µάδας 

Jan... Ιαν�υάρι�ς Jul... Ι�ύλι�ς

Feb... Φε6ρ�υάρι�ς Aug... Αύγ�υστ�ς

Mar... Μάρτι�ς Sep... Σεπτέµ6ρι�ς

Apr... Απρίλι�ς Oct... �κτώ6ρι�ς

May... Μάι�ς Nov... Ν�έµ6ρι�ς

Jun... Ι�ύνι�ς Dec... ∆εκέµ6ρι�ς

Mon... ∆ευτέρα

Tue... Τρίτη

Wed... Τετάρτη

Thu... Πέµπτη

Fri... Παρασκευή

Sat... Σά66ατ�

Sun... Κυριακή

Τ� BeoSystem 1 διαθέτει

ενσωµατωµέν� ρ�λ�ι 24 ωρών.

Kταν πρ�ρυθµίσετε τ�

BeoSystem 1 για να

ενεργ�π�ιηθεί ή να

απενεργ�π�ιηθεί µ�νη της σε 

µία συγκεκριµένη ώρα, ή �ταν

πρ�ρυθµί0ετε µια εγγρα,ή µε

�ρ�ν�διακ�πτη εν�ς

πρ�γράµµατ�ς σε ένα

συνδεδεµέν� 6ίντε� BeoCord 

V 8000, τ� ρ�λ�ι διασ,αλί0ει την

ενεργ�π�ίηση ή την

απενεργ�π�ίηση αυτών των

�αρακτηριστικών στη σωστή

στιγµή.

� απλ�ύστερ�ς τρ�π�ς να

ρυθµίσετε τ� ρ�λ�ι είναι να τ�

συγ�ρ�νίσετε µε τ� teletext εν�ς

συντ�νισµέν�υ πρ�γράµµατ�ς

µέσω τ�υ µεν�ύ Clock. Εάν

επιλέ ετε τ� συγ�ρ�νισµ� τ�υ

ρ�λ�γι�ύ, αυτ� γίνεται µε την

υπηρεσία teletext π�υ

πρ�σ,έρεται απ� τ� τηλε�πτικ�

κανάλι π�υ παρακ�λ�υθείτε

εκείνη τη στιγµή. Εάν δεν είναι

διαθέσιµη µία υπηρεσία teletext,

µπ�ρείτε να ρυθµίσετε τ� ρ�λ�ι

�ειρ�κίνητα.

Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ�µηνίας

Πριν να συγ�ρ�νίσετε τ� ρ�λ�ι µε ένα
συντ�νισµέν� κανάλι, �ε�αιωθείτε �τι τ�
συγκεκριµέν� κανάλι διαθέτει υπηρεσία 
teletext.

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Time Date Year Synch 
14:25 Fri 2 Nov 2001 No 
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39Τ�π�θέτηση, συνδέσεις και συντήρηση

Σε αυτ� τ� κε,άλαι�, µπ�ρείτε να

µάθετε τ�ν τρ�π� τ�π�θέτησης,

σύνδεσης και συντήρησης τ�υ

BeoSystem 1. Σας παρέ�ει επίσης

µια επισκ�πηση των υπ�δ��ών.

Σας συνιστ�ύµε να ακ�λ�υθήσετε

τη διαδικασία π�υ περιγρά,εται

παρακάτω �ταν ρυθµίσετε τ�

BeoSystem 1:

– Απ�συσκευάστε και

τ�π�θετήστε τ� BeoSystem 1

�πως περιγρά,εται στις

ακ�λ�υθες σελίδες 

– Λά6ετε υπ�ψη σας τ�

κατάλληλ� περι6άλλ�ν για τ�

BeoSystem 1. �δηγίες

περιλαµ6άν�νται στην επ�µενη

σελίδα

– Τ�π�θετήστε τ� δέκτη IR 

– Τ�π�θετήστε την �θ�νη 

– Συνδέστε τα καλώδια, τις

πρ�σθετες συσκευές και τα

η�εία �πως περιγρά,εται στις

ακ�λ�υθες σελίδες.

Ρύθµιση τ�υ BeoSystem 1, 40

• Τ�π�θέτηση τ�υ BeoSystem 1 στ� σπίτι σας

• Συν�πτική παρ�υσίαση των υπ�δ��ών σύνδεσης

• Σύνδεση τ�υ δέκτη IR 

• Σύνδεση µιας �θ�νης µε τ� BeoSystem 1

• Σύνδεση ρεύµατ�ς και κεραίας

Σύνδεση πρ�σθετων συσκευών, 44

• Κύρια πηγή ή��υ

• AV 2 Expander

• Set-top box

• Απ�κωδικ�π�ιητής

• Βίντε�

• DVD player

• Βιντε�παιγνίδι, Βιντε�κάµερα, κλπ.

Υπ�δ��ές, 45

• Υπ�δ��ές ΑV και κεραίας

• Υπ�δ��ές η�είων και ψη,ιακής εισ�δ�υl

• Πρ�σθετες υπ�δ��ές 

Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης, 48

• Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης

• Παρακ�λ�ύθηση Βιντε�κάµερας µέσω τ�υ BeoSystem 1

• Αντιγρα,ή απ� µια Βιντε�κάµερα

Συντήρηση τ�υ BeoSystem 1, 49

• Καθαρισµ�ς επι,ανειών...

• Καθαρισµ�ς τ�υ Beo4...

• Αλλαγή των µπαταριών...
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Σας συνιστ�ύµε να

ακ�λ�υθήσετε τη διαδικασία π�υ

περιγρά,εται παρακάτω �ταν

ρυθµίσετε τ� BeoSystem 1:

– Απ�συσκευάστε και

τ�π�θετήστε τ� BeoSystem 1

�πως περιγρά,εται στις

ακ�λ�υθες σελίδες 

– Λά6ετε υπ�ψη σας τ�

κατάλληλ� περι6άλλ�ν για τ�

BeoSystem 1. �δηγίες

περιλαµ6άν�νται στην

επ�µενη σελίδα

– Τ�π�θετήστε τ� δέκτη IR 

– Τ�π�θετήστε την �θ�νη 

– Συνδέστε τα καλώδια, τις

πρ�σθετες συσκευές και τα

η�εία �πως περιγρά,εται στις

ακ�λ�υθες σελίδες

Μη συνδέετε τ� BeoSystem 1

στ� ρεύµα µέ�ρι να

�λ�κληρώσετε τη σύνδεση της

�θ�νης, των η�είων και των

υπ�λ�ιπων συσκευών µε τ�

BeoSystem 1!

Για περισσ�τερες πληρ�,�ρίες

σ�ετικά µε τις υπ�δ��ές

πρ�σ�ψης, ανατρέ τε στ�

κε,άλαι� 'Yπδ"ές πρ�σψης',

στη σελίδα 48.

Ρύθµιση τ�υ BeoSystem 1

Τ�π�θέτηση τ�υ BeoSystem 1 στ�

σπίτι σας

– Βε6αιωθείτε �τι τ� BeoSystem 1 είναι

ρυθµισµέν�, τ�π�θετηµέν� και

συνδεδεµέν� σύµ,ωνα µε αυτ� τ�ν

�δηγ�.

– Τ� BeoSystem 1 είναι σ�εδιασµέν� για

�ρήση µ�ν� σε εσωτερικ�ύς,  ηρ�ύς,

�ικιακ�ύς �ώρ�υς και για θερµ�κρασίες

µετα ύ 10 και 40°C.

– Μην τ�π�θετήσετε �π�ιαδήπ�τε

αντικείµενα πάνω στ� BeoSystem 1.

– Α,ήστε ελεύθερ� �ώρ� τ�υλά�ιστ�ν 

5 εκατ. στα πλαϊνά τ� BeoSystem 1 και 

10 εκατ. πάνω απ� αυτ�, για επαρκή

αερισµ�.

– Τ�π�θετείτε πάντ�τε τ� BeoSystem 1 σε

σταθερή και επίπεδη επι,άνεια.

– Μην επι�ειρήσετε να αν�ί ετε τo

BeoSystem 1. Α,ήστε τέτ�ι�υ είδ�υς

εργασίες στ� ε ειδικευµέν� πρ�σωπικ�

σέρ6ις.

Παρ�υσίαση των υπ�δ��ών

1 ∆ιακ�πτης ρεύµατ�ς

2 Υπ�δ��ή δέκτη IR

3 Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης

4 Σύνδεση ρεύµατ�ς

5 Περι��ή υπ�δ��ής �θ�νης πλάσµατ�ς και

πρ�6�λικ�ύ

6 Υπ�δ��ές η�είων και ψη,ιακής εισ�δ�υl

7 Υπ�δ��ές ΑV και κεραίας

8 Υπ�δ��ή ανεµιστήρα 

9 Υπ�δ��ή ελεγκτή 0/12 V

5

1

2

3

4

8 9

6

7

Ανατρέ
τε στ κε.άλαι 'Υπδ"ές' στη

σελίδα 45 για περισσ�τερες πληρ.ρίες

σ"ετικά µε τις υπδ"ές.
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Σύνδεση τ�υ δέκτη IR

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�ν τηλε�ειρισµ�
τ�υ BeoSystem 1 και �λων των
συνδεδεµένων συσκευών, είναι απαραίτητ�
να συνδέσετε τ� δέκτη IR στ� BeoSystem 1.

� δέκτης IR είναι ένα είδ�υς 'µατι�ύ' π�υ
µπ�ρεί να δέ�εται σήµατα απ� τ�
τηλε�ειριστήρι� Beo4 και να τα στέλνει στ�
BeoSystem 1. Τ� BeoSystem 1 στέλνει στη
συνέ�εια τα κατάλληλα σήµατα ελέγ��υ
στην �θ�νη σας, στ� πρ���λικ� ή στις
υπ�λ�ιπες συνδεδεµένες συσκευές.

Για να συνδέσετε τ δέκτη IR...

> Α,αιρέστε τ� πίσω κάλυµµα τ�υ δέκτη 

IR ( ε6ιδώστε τις δυ� 6ίδες (C) και

�αλαρώστε τις δυ� 6ίδες (D), στη συνέ�εια

ανασηκώστε και 6γάλτε τ� κάλυµµα).

> Κ�ψτε τ� καλώδι� π�υ παρέ�εται στ�

κατάλληλ� µήκ�ς και γυµνώστε τ�.

> Περάστε τ� καλώδι� µέσα απ� τ� άγκιστρ�

καλωδίων (Ε) και συνδέστε τ�υς αγωγ�ύς

στις υπ�δ��ές στ� εσωτερικ� τ�υ δέκτη

µε τη σειρά π�υ υπ�δεικνύεται. Σ,ί τε τ�

άγκιστρ�.

> Τ�π�θετήστε τ� πίσω κάλυµµα και

στερεώστε τ� δέκτη IR στ�ν τ�ί�� �πως

περιγρά,εται παρακάτω.

> Συνδέστε τ� καλώδι� στην υπ�δ��ή 

IR RECEIVER τ�υ BeoSystem 1.

Για να στερεώσετε τ δέκτη IR στν τί�...

> tρησιµ�π�ιώντας τ� πρ�σάρτηµα τ�ί��υ

σα γνώµ�να, σηµαδέψτε και αν�ί τε δυ�

�πές στ�ν τ�ί��.

> tρησιµ�π�ιώντας τις δυ� 6ίδες και τα

�ύπα (Α) π�υ παρέ��νται, στερεώστε τ�

πρ�σάρτηµα τ�ί��υ στ�ν τ�ί��.

> Μ�λις τ�π�θετήσετε τ� καλώδι� τ�υ

δέκτη �πως περιγρά,εται παραπάνω,

κρεµάστε τ� δέκτη στ� πρ�σάρτηµα

τ�ί��υ και ασ,αλίστε τ� µε τη 6ίδα (Β).

> Στερεώστε τ� καλώδι� στ�ν τ�ί�� και

συνδέστε τ� στ� BeoSystem 1.

E

Πράσιν

Κίτριν

Κα.έ

C

C

D

D

A

A

B



42 >> Ρύθµιση τυ BeoSystem 1

Σύνδεση µιας �θ�νης µε τ�

BeoSystem 1

Τ� BeoSystem 1 έ�ει ρυθµιστεί για �ρήση µε
�θ�νη πλάσµατ�ς. Ωστ�σ�, υπ�στηρίCει
επίσης τη �ρήση front πρ���λικ�ύ, rear
πρ���λικ�ύ ή �θ�νης υγρών κρυστάλλων
(LCD). Μπ�ρείτε επίσης να συνδέσετε
κάπ�ι� �ικιακ� σύστηµα αυτ�µατισµ�ύ µε τ�
BeoSystem 1, �π�τε µπ�ρείτε να ελέγ�ετε
τ� �ωτισµ� και τις κ�υρτίνες �ταν τ�
BeoSystem 1 είναι απενεργ�π�ιηµέν�.

ΣΗΜΑΝΤΙΚW! Η θ)νη πυ συνδέετε στ

BeoSystem 1 πρέπει να είναι συµAατή µε την

είσδ 50 Hz! 

Τα διαγράµµατα απεικνί+υν παραδείγµατα

τπθέτησης τυ BeoSystem 1 µε µια θ�νη

πλάσµατς/υγρών κρυστάλλων (LCD), ένα

πρ/λικ� και ένα ικιακ� σύστηµα

αυτµατισµύ αντίστι"α. Μπρύν να

συνδεθύν περισσ�τερι απ� ένας τύπι

θ�νης τη .ρά.

Τα διαγράµµατα παρέ"νται ως

παραδείγµατα, επµένως µπρεί να µην

ε.αρµ�+νται για τη δική σας συγκεκριµένη

θ�νη. J εγκαταστάτης θα πρέπει να

ρυθµίσει την θ�νη σας και να τη συνδέσει

µε τ BeoSystem 1.

RGB

RS232

IR
 IN

BeoSystem 1 συνδεδεµέν µε θ�νη πλάσµατς ή θ�νη υγρών κρυστάλλων (LCD).

R
G

B

0/12V 

CONTROL

IR
 IN

BeoSystem 1 συνδεδεµέν µε πρ/λικ�.

0/12V CONTROL

BeoSystem 1 συνδεδεµέν µε ικιακ� σύστηµα αυτµατισµύ. Είναι δυνατή η σύνδεση µε

ικιακ� σύστηµα αυτµατισµύ µ�ν σε µια διάτα
η µε εµπρ�ς ή πίσω πρ/λικ�.
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Σύνδεση ρεύµατ�ς και κεραίας

Lταν εγκαθιστάτε τ� BeoSystem 1 µ�ν�
τ�υ, απλώς συνδέστε τ� καλώδι� την κεραία
στην υπ�δ��ή τ�υ BeoSystem 1 µε την
ένδει�η VHF/UHF και συνδέστε τ�
BeoSystem 1 στην πρίCα.

Εάν δεν έ�ετε συνδέσει ήδη η�εία, ή εάν

θέλετε να συνδέσετε κάπ�ια άλλη συσκευή

µε τ� BeoSystem 1, µη τ� συνδέσετε ακ�µη

στην πρί0α!

Lταν έ��υν �λ�κληρωθεί �ι συνδέσεις...
Συνδέστε τ� BeoSystem 1 στην πρί0α και

ενεργ�π�ιήστε τ� διακ�πτη τρ�,�δ�σίας

στ� πίσω µέρ�ς τ�υ BeoSystem 1. Τ�

σύστηµα 6ρίσκεται σε κατάσταση αναµ�νής

και είναι έτ�ιµ� να �ρησιµ�π�ιηθεί. Εάν τ�

BeoSystem 1 έ�ει ρυθµιστεί απ� µ�ν� τ�υ,

µπ�ρείτε τώρα να  εκινήσετε τ� συντ�νισµ�

καναλιών, �πως επε ηγείται στην εν�τητα

'Συντνισµ�ς τηλεπτικών καναλιών ' στη

σελίδα 26.

Τ� BeoSystem 1 είναι σ�εδιασµέν� να

6ρίσκεται σε κατάσταση αναµ�νής, �ταν 

δε �ρησιµ�π�ιείται. Γι' αυτ� για να

�ρησιµ�π�ιήσετε τ� τηλε�ειριστήρι�,

είναι απαραίτητ� να α,ήνετε τ� διακ�πτη

παρ��ής ρεύµατ�ς ενεργ�π�ιηµέν�.

BeoSystem 1
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Κύρια πηγή ή��υ

tρησιµ�π�ιώντας ένα καλώδι� BeoLink,

συνδέστε τ� ένα 6ύσµα π�λλών ακίδων στην

υπ�δ��ή µε την ένδει η MASTER LINK στ�

BeoSystem 1 και τ� άλλ� 6ύσµα π�λλών

ακίδων στην υπ�δ��ή µε την ένδει η 

MASTER LINK στ� η��σύστηµα.

AV 2 Expander

Τ� πρ�αιρετικ� AV 2 Expander είναι ένας

αντάπτ�ρας SCART για τη σύνδεση

συσκευών εκτ�ς της Bang & Olufsen, �πως

απ�κωδικ�π�ιητές, 6ιντε�παι�νίδια και

κάµερες στην υπ�δ��ή DECODER στ�

BeoSystem 1. tρησιµ�π�ιήστε ένα καλώδι�

µε 6ύσµα 21 ακίδων για να συνδέσετε τ� ένα

6ύσµα στην υπ�δ��ή µε την ένδει η TV στ�

Expander box και συνδέστε τ� άλλ� 6ύσµα

στην υπ�δ��ή µε την ένδει η DECODER στ�

BeoSystem 1. ∆εν είναι δυνατ�ς �

τηλε�ειρισµ�ς των συσκευών π�υ είναι

συνδεδεµένες µέσω τ�υ AV 2 Expander.

Set-top box

tρησιµ�π�ιήστε τ� καλώδι� AV µε 21 ακίδες

για να συνδέσετε τ� set-top box στ�

BeoSystem 1. Για να υπάρ�ει η δυνατ�τητα

τηλε�ειρισµ�ύ τ�υ set-top box απ� τ�

τηλε�ειριστήρι� Beo4, θα πρέπει να

συνδέσετε επίσης έναν π�µπ� υπερύθρων

(IR) �αµηλής ισ�ύ�ς.

Απ�κωδικ�π�ιητής

Για να συνδέσετε έναν απ�κωδικ�π�ιητή AV

(έναν απ�κωδικ�π�ιητή 6ασικής 0ώνης

συ�ν�τήτων �πως � Canal+), συνδέστε τ�

καλώδι� απ� την κεραία στ� BeoSystem 1.

Συνδέστε τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή AV στην

υπ�δ��ή 21 ακίδων µε την ένδει η

DECODER στ� BeoSystem 1.

Για να συνδέσετε έναν απ�κωδικ�π�ιητή 

RF, συνδέστε τ� καλώδι� της ε ωτερικής

κεραίας στην υπ�δ��ή εισ�δ�υ τ�υ

απ�κωδικ�π�ιητή και έπειτα περάστε τ�

καλώδι� στην υπ�δ��ή κεραίας τ�υ

BeoSystem 1 (µε την ένδει η VHF/UHF).

Συνδέστε τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή RF στην

υπ�δ��ή 21 ακίδων µε την ένδει η

DECODER στ� BeoSystem 1.

Βίντε�

tρησιµ�π�ιήστε ένα καλώδι� 21 ακίδων για

να συνδέσετε ένα 6ίντε� BeoCord V 8000

στην υπ�δ��ή V.TAPE στ� BeoSystem 1.

Συνδέστε τ� καλώδι� απ� την κεραία στην

υπ�δ��ή εισ�δ�υ τ�υ 6ίντε�. Πρ�ωθήστε τ�

καλώδι� της κεραίας στην υπ�δ��ή της

κεραίας στ� BeoSystem 1.

DVD player

tρησιµ�π�ιήστε ένα καλώδι� µε 6ύσµα 

21 ακίδων για να συνδέσετε ένα DVD player,

�πως τ� DVD 1 της Bang & Olufsen, στ�

BeoSystem 1. Συνδέστε τ� ένα άκρ� στην

υπ�δ��ή µε την ένδει η AV στ� DVD player

και τ� άλλ� άκρ� στην υπ�δ��ή µε την

ένδει η AV στ� BeoSystem 1. Συνδέστε την

υπ�δ��ή DIGITAL OUTPUT τ�υ DVD 1 στην

υπ�δ��ή SPDIF 1 τ�υ BeoSystem 1. Εάν τ�

απαιτ�ύµεν� καλώδι� δεν εσωκλείεται,

διατίθεται απ� τ� κατάστηµα πώλησης της

Bang & Olufsen.

Βιντε�παιγνίδι, Βιντε�κάµερα, κλπ.

Συνιστ�ύµε τη �ρήση των υπ�δ��ών της

πρ�σ�ψης για συσκευές π�υ συνδέετε

πρ�σωρινά, �πως τα 6ιντε�παι�νίδια ή τις

Βιντε�κάµερες. Η �ρήση αυτών των

υπ�δ��ών επε ηγείται στ� κε,άλαι�

'Υπδ"ές πρ�σψης' στη σελίδα 48.

Μπ�ρείτε να συνδέετε διά,�ρ�υς

τύπ�υς συσκευών ή��υ και

εικ�νας στ� BeoSystem 1, �πως

ένα 6ίντε�, ένα set-top box ή µια

Βιντε�κάµερα.

�ι συσκευές ή��υ συνδέ�νται

µέσω της υπ�δ��ής Master Link.

Κατά τη σύνδεση συσκευών

εικ�νας στην τηλε�ρασή σας,

θυµηθείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε

πρώτα την υπ�δ��ή AV στην

τηλε�ραση, αν είναι ελεύθερη. Σε

περίπτωση π�υ �ρειά0εστε

περισσ�τερες πληρ�,�ρίες

σ�ετικά µε τις συνδέσεις,

ανατρέ τε στ� 6ι6λία Ανα,�ράς.

Ανατρέ τε στις �δηγίες π�υ

συν�δεύ�υν τις πρ�σθετες

συσκευές για να 6ε6αιωθείτε �τι

είναι σωστά συνδεδεµένες.

Θυµηθείτε να κατα�ωρίσετε �λες

τις συνδεδεµένες συσκευές. Για

περισσ�τερες πληρ�,�ρίες,

ανατρέ τε στην εν�τητα

'Κατα"ώρηση και "ρήση

πρ�σθετων συσκευών εικ�νας'

στη σελίδα 32.

Σύνδεση πρ�σθετων συσκευών
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�ι υπ�δ��ές τ�υ BeoSystem 1

σας επιτρέπ�υν τη σύνδεση

καλωδίων σήµατ�ς εισ�δ�υ

καθώς και µία π�ικιλία επιπλέ�ν

συσκευών, �πως ένα DVD player ή

ένα συνδεδεµέν� η��σύστηµα

της Bang & Olufsen.

�ι υπ�δ��ές V.TAPE, AV και

DECODER είναι διαθέσιµες για

σύνδεση επιπλέ�ν συσκευών.

�π�ιεσδήπ�τε συσκευές π�υ

είναι συνδεδεµένες σε αυτές τις

υπ�δ��ές πρέπει να είναι

κατα�ωρηµένες στ� µεν�ύ

Connections. Για περισσ�τερες

πληρ�,�ρίες, ανατρέ τε στην

εν�τητα 'Κατα"ώρηση και "ρήση

πρ�σθετων συσκευών εικ�νας'

στη σελίδα 32.

Υπ�δ��ές ΑV και κεραίας

V.TAPE

Υπ�δ��ή 21 ακίδων για τη σύνδεση εν�ς

6ίντε� BeoCord V 8000.

AV

Υπ�δ��ή 21 ακίδων για τη σύνδεση AV 

άλλων συσκευών, �πως εν�ς DVD player,

set-top box ή εν�ς δεύτερ�υ

απ�κωδικ�π�ιητή (µη συνδέετε

απ�κωδικ�π�ιητές 6ασικής συ�ν�τητας 

σε αυτή την υπ�δ��ή).

DECODER

Yπ�δ��ή 21 ακίδων για σύνδεση εν�ς

δευτερεύ�ντ�ς set-top box ή εν�ς

πρωτεύ�ντ�ς απ�κωδικ�π�ιητή. H υπ�δ��ή

παρέ�ει τη δυνατ�τητα της σύνδεσης εν�ς

απ�κωδικ�π�ιητή AV ή RF.

Η υπ�δ��ή, εναλλακτικά, µπ�ρεί να

�ρησιµ�π�ιηθεί για ένα AV 2 Expander τ�

�π�ί� δίνει τη δυνατ�τητα ταυτ��ρ�νης

σύνδεσης εν�ς απ�κωδικ�π�ιητή ή άλλων

ε ωτερικών συσκευών εικ�νας π�υ δεν είναι

της Bang & Olufsen.

MASTER LINK

Υπ�δ��ή για σύνδεση εν�ς συµ6ατ�ύ

η��συστήµατ�ς της Bang & Olufsen.

Η υπ�δ��ή �ρησιµ�π�ιείται για τη διαν�µή

ή��υ απ� τ� BeoLink µέσα στ� σπίτι.

LINK

Yπ�δ��ή ε �δ�υ κεραίας για διαν�µή

σηµάτων εικ�νας σε άλλα δωµάτια.

VHF/UHF

Υπ�δ��ή εισ�δ�υ κεραίας για την ε ωτερική

κεραία τηλε�ρασης ή τ�υ καλωδιακ�ύ

τηλε�πτικ�ύ δικτύ�υ.

ATTN. ON/OFF

∆ιάτα η ε ασθένησης σήµατ�ς κεραίας.

�ι επιλ�γές είναι:

OFF: Καν�νική ρύθµιση

ON: Απ�σ6αιν�µενα σήµατα

IR OUTPUT

Για σύνδεση εν�ς set-top box.

DECODER

MASTER LINK

AVV.TAPE

IR-OUT

VHF/UHF

LINK

75 Ω

ATTN.
OFF     ON
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Υπ�δ��ές η�είων και ψη�ιακής

εισ�δ�υ

FRONT

�ι δύ� αυτές υπ�δ��ές �ρησιµ�π�ι�ύνται

για τη σύνδεση εµπρ�ς η�είων σε µία

διάτα η ή��υ surround.

CENTRE

Υπ�δ��ή για τη σύνδεση των κεντρικών

η�είων σε µία διάτα η ή��υ surround.

REAR

�ι δύ� αυτές υπ�δ��ές �ρησιµ�π�ι�ύνται

για τη σύνδεση ε ωτερικών εµπρ�ς η�είων

σε µία διάτα η ή��υ surround.

SUBWOOFER

Η υπ�δ��ή αυτή �ρησιµ�π�ιείται για τη

σύνδεση εν�ς υπ�γ�ύ,ερ BeoLab 2 σε µία

διάτα η ή��υ surround.

SPDIF 1 

Yπ�δ��ή ψη,ιακής εισ�δ�υ για σύνδεση π.�.

εν�ς DVD player. Η SPDIF 1 �ρησιµ�π�ιείται

ως ψη,ιακή είσ�δ�ς για συσκευές π�υ είναι

συνδεδεµένες µε την υπ�δ��ή AV στ�

BeoSystem 1

SPDIF 2 

Yπ�δ��ή ψη,ιακής εισ�δ�υ για σύνδεση π.�.

εν�ς DVD player. Η SPDIF 2 �ρησιµ�π�ιείται

ως ψη,ιακή είσ�δ�ς για συσκευές π�υ είναι

συνδεδεµένες µε την υπ�δ��ή V.TAPE στην

τηλε�ραση.

Εάν η υπ�δ��ή V.TAPE είναι ρυθµισµένη για

V.tape ή None, η υπ�δ��ή SPDIF 2

�ρησιµ�π�ιείται απ�κλειστικά απ� τη

συσκευή π�υ συνδέεται στην υπ�δ��ή

DECODER.

REAR SUBWOOFER REAR

FRONT FRONTCENTRE SPDIF

SPDIF

2

1
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Πρ�σθετες υπ�δ��ές 

ON/OFF

∆ιακ�πτης ρεύµατ�ς.

IR IN 

Για τη σύνδεση εν�ς δέκτη BeoLink IR 

π�υ επιτρέπει τ�ν τηλε�ειρισµ� τ�υ 

BeoSystem 1.

MAINS

Σύνδεση στην πρί0α.

RGB

Για τη σύνδεση �θ�νης πλάσµατ�ς, �θ�νης

υγρών κρυστάλλων (LCD) ή µιας µεγάλης

�θ�νης πρ�6�λικ�ύ.

RS232 

Για τη σύνδεση �θ�νης πλάσµατ�ς π�υ

υπ�στηρί0εται απ� την Bang & Olufsen ή

µιας µεγάλης �θ�νης πρ�6�λικ�ύ.

0/12V CONTROL

Για τη σύνδεση εν�ς �ικιακ�ύ συστήµατ�ς

αυτ�µατισµ�ύ µε ένα πρ�6�λικ�.

FAN 

Για τη σύνδεση εν�ς ε ωτερικ�ύ ανεµιστήρα.

S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES 

Υπ�δ��ές 6ιντε�κάµερας και ακ�υστικών. Για

περισσ�τερες πληρ�,�ρίες, ανατρέ τε στ�

κε,άλαι� 'Υπδ"ές πρ�σψης' στη 

σελίδα 48.

IR-IN

FAN

0/12 V CONTROL

MAINS

RGB

ON/OFF

RS232

PHONES

L

R

VIDEO

S-VHS
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Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης

S-VHS
Μ�ν� για τη σύνδεση �ιντε�κάµερας S-VHS
ή Hi-8.

VIDEO – R – L
�ι υπ�δ��ές αυτές πρ��ρίC�νται για τη
σύνδεση µιας �ιντε�κάµερας:
L – R: Για σύνδεση ή��υ (αριστερ� και δε ί

κανάλι ή��υ αντίστ�ι�α).

VIDEO: Για τ� σήµα 6ίντε�.

PHONES
Μπ�ρείτε να συνδέσετε στερε��ωνικά
ακ�υστικά στην υπ�δ��ή µε την ένδει�η
PHONES. Τα η�εία π�υ έ�ετε συνδέσει στ�
BeoSystem 1 µπ�ρ�ύν να απενεργ�π�ιηθ�ύν
πιέC�ντας στ� µέσ� τ� πλήκτρ� έντασης τ�υ
ή��υ τ�υ Beo4.

Παρακ�λ�ύθηση Βιντε�κάµερας

µέσω τ�υ BeoSystem 1

Για να παρακ�λ�υθείτε εγγρα�ές απ� µια
�ιντε�κάµερα, συνδέστε τη �ιντε�κάµερα
και ενεργ�π�ιήστε τ� BeoSystem 1. Lταν
αρ�ίσετε την αναπαραγωγή στην κάµερα, τ�
BeoSystem 1 κατα�ωρεί αυτ�µατα τ� σήµα
και µπ�ρείτε να δείτε τις εικ�νες απ� τη
�ιντε�κάµερα στην �θ�νη.

Εάν απενεργπιηθεί τ σήµα της

Aιντεκάµερας...

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ,ανίσετε τ� CAMCORD στ� Beo4 και

στη συνέ�εια πιέστε GO.

Για να εµ.ανιστεί η ένδει
η CAMCORD στ

Beo4, πρέπει πρώτα να την πρσθέσετε στη

λίστα λειτυργιών τυ Beo4. Για

περισσ�τερες πληρ.ρίες, ανατρέ
τε στ

κε.άλαι 'Ε
ατµίκευση τυ Beo4' στη

σελίδα 18 τυ Βι/λίυ Ανα.ράς.

Μπ�ρείτε να συνδέσετε

ακ�υστικά και να ακ�ύσετε ένα

τηλε�πτικ� πρ�γραµµα ή

µπ�ρείτε να συνδέσετε µία

6ιντε�κάµερα και να

παρακ�λ�υθήσετε τις ταινίες

π�υ µαγνητ�σκ�πήσατε στ�

BeoSystem 1. Εάν συνδέσατε για

παράδειγµα ένα 6ίντε� BeoCord

V 8000, µπ�ρείτε να αντιγρά,ετε

εγγρα,ές απ� µια 6ιντε�κάµερα

σε µια 6ιντε�κασέτα.

Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης

PHONESLRVIDEOS-VHS

Αντιγρα�ή απ� µια Βιντε�κάµερα

Εάν συνδέσατε ένα �ίντε� �πως τ� BeoCord
V 8000, µε τ� BeoSystem 1, και συνδέσετε
τη �ιντε�κάµερά σας στις υπ�δ��ές
�ιντε�κάµερας και ακ�υστικών, µπ�ρείτε να
αντιγρά�ετε εγγρα�ές απ� τη �ιντε�κάµερα
σε µια �ιντε�κασέτα. Ενώ αντιγρά�εται η
κασέτα, µπ�ρείτε να παρακ�λ�υθείτε ένα
τηλε�πτικ� πρ�γραµµα ή να θέσετε τ�
BeoSystem 1 σε αναµ�νή.

Αντιγρα5ή µίας εγγρα5ής απ)

Aιντεκάµερα...

> Σύνδεση της 6ιντε�κάµεράς σας και

έναρ η αναπαραγωγής στη 6ιντε�κάµερα.

> Πιέστε RECORD για πρ�ετ�ιµασία τ�υ

BeoCord V 8000 για εγγρα,ή 

> Πιέστε RECORD  ανά για την έναρ η της

εγγρα,ής.

> Πιέστε V TAPE και στη συνέ�εια STOP για

να παύσετε µία εγγρα,ή.

> Πιέστε RECORD για να συνε�ίσετε µία

εγγρα,ή π�υ έ�ετε παύσει, ή...

> ...πιέστε πάλι STOP για να σταµατήσει

εντελώς µια εγγρα,ή.
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Καθαρισµ�ς επι�ανειών...

Σκ�υπίστε τη σκ�νη απ� τις επι�άνειες,
�ρησιµ�π�ιώντας ένα στεγν�, µαλακ� πανί.
Α�αιρέστε τ�υς λεκέδες ή τις δύσκ�λες
�ρ�µιές µε ένα µαλακ�, π�λύ καλά στυµµέν�
πανί �ωρίς �ν�ύδια, ��υτηγµέν� σε διάλυµα
νερ�ύ π�υ περιέ�ει µ�ν� λίγες σταγ�νες εν�ς
ήπι�υ απ�ρρυπαντικ�ύ, �πως υγρ� πιάτων.

Μη "ρησιµπιήσετε πτέ ιν�πνευµα ή

άλλ διαλυτικ� για να καθαρίσετε

πιδήπτε τµήµα τυ BeoSystem 1! 

Καθαρισµ�ς τ�υ Beo4...

Σκ�υπίστε τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4 µε ένα
µαλακ�, �ωρίς �ν�ύδι και καλά στυµµέν�
ύ�ασµα.

Αλλαγή των µπαταριών...

Lταν εµ�ανιστεί τ� µήνυµα 'BATTERY' στην
�θ�νη τ�υ Beo4, θα πρέπει να αλλά�ετε τις
µπαταρίες τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ.

Τ� Beo4 �ρειάCεται τρεις µπαταρίες. Σας
συνιστ�ύµε να �ρησιµ�π�ιείτε µ�ν�
αλκαλικές µπαταρίες (1,5 volt – µέγεθ�ς
AAA). Αλλά�τε τις µπαταρίες �πως δεί�νεται
στην παρ�ύσα σελίδα. Κρατήστε τις
µπαταρίες µε τα δά�τυλά σας µέ�ρι να
τ�π�θετηθεί και πάλι τ� κάλυµµα.

Α��ύ αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, πρέπει
να περιµένετε 10 δευτερ�λεπτα µέ�ρι στην
�θ�νη να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα 'TV'. Τ�
τηλε�ειριστήρι� Beo4 είναι και πάλι έτ�ιµ�
για �ρήση.

Η τακτική συντήρηση, �πως �

καθαρισµ�ς τ�υ BeoSystem 1,

είναι στις ευθύνες τ�υ �ρήστη. Για

να έ�ετε τα καλύτερα

απ�τελέσµατα, ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες στα δε ιά. Παρακαλ�ύµε

επικ�ινωνήστε µε τ�ν

αντιπρ�σωπ� της Bang & Olufsen

για να σας υπ�δεί ει τις

συστάσεις για την τακτική

συντήρηση.

�π�ιαδήπ�τε ελαττωµατικά

ε αρτήµατα καλύπτ�νται απ� την

εγγύηση κατά την περί�δ� ισ�ύ�ς

της.

Συντήρηση τ�υ BeoSystem 1

1

2

3

1

2
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BeoLink

∆ιαµ�ρ,ωτής συστήµατ�ς, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 15
∆ιαν�µή ή��υ και εικ�νας, Βι/λί Ανα.ράς
σελ.14
Συνδέσεις διασύνδεσης, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 14
Συ�ν�τητα διασύνδεσης, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 15
Τ� BeoSystem 1 στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�
– λειτ�υργία, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 17
Τ� BeoSystem 1 στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�
– σύνδεση, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 16
Υπ�δ��ή σύνδεσης, – Master Link, 45, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 14

Format (Φ�ρµά)

Επιλ�γή µιας µ�ρ,ής εικ�νας, 11

Home Theatre

Επιλ�γή η�είων για κινηµατ�γρα,ικ� ή��, 10
Κάν�ντας την εικ�να να γεµίσει την �θ�νη, 11

Master Link

∆ιαν�µή ή��υ και εικ�νας µε τ� BeoLink,
Βι/λί Ανα.ράς σελ.14
Σύνδεση και �ειρισµ�ς εν�ς η��συστήµατ�ς,
Βι/λί Ανα.ράς σελ. 12
Τ� BeoSystem 1 στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�,
Βι/λί Ανα.ράς σελ. 16

Set-top box

Set-top box – π�µπ�ς IR, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 8
Set-top box – σύνδεση AV, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 8
Εναλλακτική σύνδεση set-top box, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 9
Μεν�ύ τ�υ Set-top Box Controller, 20
tειρισµ�ς τ�υ set-top box, 20

Teletext

Teletext – µεγάλ� µέγεθ�ς, µί η και
απ�κάλυψη, 16
Αµεση πρ�σ6αση σε µία σελίδα µέσω 
τ�υ Fastext, 17
Απ�θήκευση αγαπηµένων σελίδων teletext –
σελίδες µνήµης, 12
Βασικές λειτ�υργίες teletext, 12
Ενεργ�π�ίηση υπ�τιτλων απ� τ� teletext, 13
Ενηµερωµένες σελίδες teletext, 16

Ακ�υστικά

Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης, 48

Απ�κωδικ�π�ιητής

Σύνδεση απ�κωδικ�π�ιητή AV ή RF, 44, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 10
Σύνδεση δυ� απ�κωδικ�π�ιητών, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 10
Υπ�δ��ές, 45

Βιντε�κάµερα

Αντιγρα,ή απ� 6ιντε�κάµερα σε 6ίντε�, 48
Παρακ�λ�ύθηση Βιντε�κάµερας µέσω 
τ�υ BeoSystem 1, 48
Σύνδεση µιας 6ιντε�κάµερας, 48

Γλώσσα

Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή��υ ή της γλώσσας, 9

∆έκτης IR

∆υνατ�τητα λειτ�υργίας Beo4 – σύνδεση 
τ�υ δέκτη IR, 41

Εικ�να

Εικ�να µέσα στην εικ�να, 14
Κάν�ντας την εικ�να να γεµίσει την �θ�νη, 11
Ρύθµιση ,ωτειν�τητας, �ρώµατ�ς 
ή αντίθεσης, 34
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Picture, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 26

Ενδεί�εις και µεν�ύ
Εµ,ανι0�µενες πληρ�,�ρίες και µεν�ύ, 5
Ενδεί εις επί της �θ�νης, 5
Μεν�ύ στην �θ�νη, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 20–26 

Επικ�ινωνία

Επικ�ινωνία µε την Bang & Olufsen, 54
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Η�εία

Επιλ�γή η�είων για κινηµατ�γρα,ικ� ή��, 10
Ρύθµιση της απ�στασης τ�υ η�εί�υ, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 6
Ρύθµιση της έντασης ή��υ, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 7
Σύνδεση η�είων, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 5
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker distance, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 24
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker level, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 24
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker type, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 24
Τ�π�θέτηση ε ωτερικών η�είων, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 4

Ή��ς

Αλλαγή έντασης ή��υ, µπάσων, πρίµων 
loudness, 35
Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή��υ ή της γλώσσας, 9
Επιλ�γή εν�ς συνδυασµ�ύ η�είων, 10
Επιλ�γή η�είων για κινηµατ�γρα,ικ� ή��, 10
Πρ�6�λή τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ συστήµατ�ς 
ενεργ�ύ ή��υ, 36
Ρύθµιση ή σίγαση τ�υ ή��υ, 9
Ρύθµιση της έντασης ή��υ, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 7
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Adjustment, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 23

Ή��ς Surround

Επιλ�γή η�είων για κινηµατ�γρα,ικ� ή��, 10
Ρύθµιση η�είων – ή��ς surround, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 4–7 
Υπ�δ��ές η�είων και ψη,ιακής εισ�δ�υ, 46

Κωδικ�ς PIN

Αλλαγή ή διαγρα,ή τ�υ κωδικ�ύ PIN, 22
Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς κωδικ�ύ PIN, 22
Σε περίπτωση π�υ  ε�άσετε τ�ν κωδικ� σας
PIN, 23
tρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN, 23

�θ�νη πλάσµατ�ς

Πρ�σθετες υπ�δ��ές – �θ�νη πλάσµατ�ς, 47
Σύνδεση �θ�νης πλάσµατ�ς, 42

�θ�νη υγρών κρυστάλλων (LCD)

Πρ�σθετες υπ�δ��ές – �θ�νη υγρών
κρυστάλλων (LCD), 47
Σύνδεση �θ�νης υγρών κρυστάλλων (LCD), 42

�ικιακ� Σύστηµα Αυτ�µατισµ�ύ

Πρ�σθετες υπ�δ��ές – �ικιακ� Σύστηµα
Αυτ�µατισµ�ύ, 47
Σύνδεση εν�ς �ικιακ�ύ Συστήµατ�ς
αυτ�µατισµ�ύ, 42

Πρ���λικ�

Πρ�σθετες υπ�δ��ές – πρ�6�λικ�, 47
Σύνδεση εν�ς πρ�6�λικ�ύ, 42

Ρ�λ�ι

Εισαγωγή ρυθµίσεων για τ� ενσωµατωµέν�
ρ�λ�ι, 37
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Clock, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 25

Συνδέσεις

Set-top box – Εναλλακτική σύνδεση 
set-top box, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 9
Set-top box – π�µπ�ς IR, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 8
Set-top box – σύνδεση AV, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 8
Ακ�υστικά, 48
Απ�κωδικ�π�ιητής – απ�κωδικ�π�ιητής AV 
ή RF, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 10
Απ�κωδικ�π�ιητής – ∆ύ� απ�κωδικ�π�ιητές,
Βι/λί Ανα.ράς σελ. 10
Η��σύστηµα – σύνδεση µε την BeoSystem 1,
44, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 12
Κατα�ώρηση και �ρήση πρ�σθετων 
συσκευών εικ�νας, 32
Πρ�σθετες συσκευές εικ�νας, 44
–  Audio Master, Αντάπτ�ρας AV 2, set-top box,

Απ�κωδικ�π�ιητής, Βίντε�, DVD player,
Βιντε�παι�νίδι, Βιντε�κάµερα, κλπ.

Συνδέσεις διασύνδεσης, Βι/λί Ανα.ράς
σελ. 14
Σύνδεση η�είων, Βι/λί Ανα.ράς σελ. 5
Σύνδεση ρεύµατ�ς και κεραίας, 43
Σύνδεση τ�υ BeoSystem 1, 40
Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Connections, Βι/λί
Ανα.ράς σελ. 25
Υπ�δ��ές, 45–48
Υπ�δ��ές πρ�σ�ψης, 48

>> Index 
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Συντήρηση
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�ι τε�νικές πρ�διαγρα,ές, τα �αρακτηριστικά

και η �ρήση τ�υς υπ�κεινται σε µετα6�λή

�ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση.

Για τη δική σας πληρ���ρηση...

�ι ανάγκες σας ως �ρήστη, ε ετά0�νται

πρ�σεκτικά κατά τη διαδικασία σ�εδιασµ�ύ

και ανάπτυ ης εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς Bang &

Olufsen και κατα6άλ�υµε ιδιαίτερη

πρ�σπάθεια να κάν�υµε τα πρ�ϊ�ντα µας

εύκ�λα και άνετα στη �ρήση.

Επ�µένως, ελπί0�υµε να διαθέσετε τ� �ρ�ν�

για να µας πείτε τις εµπειρίες σας µε τ�

πρ�ϊ�ν της Bang & Olufsen. �τιδήπ�τε

θεωρείτε σηµαντικ� – θετικ� ή αρνητικ� –

µπ�ρεί να µας 6�ηθήσει στις πρ�σπάθειες

τελει�π�ίησης των πρ�ϊ�ντων µας.

Σας ευ�αριστ�ύµε!

Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s

Customer Service

dept. 7205 

Peter Bangsvej 15 

DK–7600 Struer

ή στείλτε .α
: Bang & Olufsen

Customer Service

+45 97 85 39 11 (,α )

ή e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκε.θείτε την ιστσελίδα µας στη

διεύθυνση...

www.bang-olufsen.com 

Τ παρ�ν πρϊ�ν ικανπιεί τις

απαιτήσεις πυ ανα.έρνται στις

δηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

Κατασκευά0εται κατ�πιν αδείας απ� τα

Dolby Laboratories. Τ� "Dolby" και τ�

σύµ6�λ� τ�υ διπλ�ύ D είναι εµπ�ρικά

σήµατα της Dolby Laboratories.

Εµπιστευτικές αδηµ�σίευτες εργασίες.

Copyright 1992–1997. Mε την επι,ύλα η

παντ�ς δικαιώµατ�ς.

Τα DTS και DTS Digital Surround είναι

σήµατα κατατεθέντα της Digital Theater

Systems, Inc.
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