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3Σύνδεση εν!ς απ�κωδικ�π�ιητή

Τ� κε�άλαι� αυτ! περιγρά�ει

πώς να συνδέσετε έναν

απ�κωδικ�π�ιητή AV, π. . έναν

απ�κωδικ�π�ιητή �ασικής "ώνης

συ ν�τήτων, µε την τηλε!ραση.

Μπ�ρ�ύν να συνδεθ�ύν δυ�

απ�κωδικ�π�ιητές µε την

τηλε!ραση µέσω των υπ�δ� ών

V.TAPE και AV*. Εάν η ρύθµιση

περιλαµ�άνει ένα 

BeoCord V 8000, θα πρέπει να

συνδέσετε τ�ν κύρι�

απ�κωδικ�π�ιητή στ� BeoCord 

V 8000.

Βε�αιωθείτε !τι !λες �ι

συνδεδεµένες συσκευές έ �υν

κατα ωρηθεί στ� µεν�ύ

CONNECTIONS. Για

περισσ!τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

Κατα ώρηση πρ!σθετων

συσκευών εικ!νας ή στ�

κε�άλαι� 'Υπ�δ�ές' στη 

σελίδα 44 τ�υ �δηγ�ύ.

Απ�συνδέστε �λες τις σ�ετικές συσκευές
απ� τ� ρεύµα πριν τη σύνδεση των
ε-ωτερικών συσκευών.
> Συνδέστε τ� καλώδι� της ε�ωτερικής

κεραίας στην υπ�δ� ή µε την ένδει�η 

TV στην τηλε!ραση.

> Συνδέστε τ�ν κύρι� απ�κωδικ�π�ιητή

στην υπ�δ� ή 21 ακίδων V.TAPE στ� πίσω

µέρ�ς της τηλε!ρασης.

> Εάν έ ετε ένα δεύτερ� απ�κωδικ�π�ιητή,

συνδέστε τ�ν στην υπ�δ� ή AV.

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν

απ�κωδικ�π�ιητή RF, θυµηθείτε να

συνδέσετε τ� καλώδι� της ε/ωτερικής

κεραίας στην υπ�δ�ή εισ�δ�υ τ�υ

απ�κωδικ�π�ιητή και έπειτα περάστε τ�

σήµα ή τ� καλώδι� στην υπ�δ�ή κεραίας

της τηλε�ρασης (µε ένδει/η TV).

Εάν η τηλε�ρασή σας είναι ε/�πλισµένη µε

την πρ�αιρετική µ�νάδα Master Link,

συνδέστε τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή στην

υπ�δ�ή V.TAPE.

Συντ�νισµένα πρ�γράµµατα και ανί�νευση
απ�κωδικ�π�ιητή
Στις περισσ!τερες περιπτώσεις, �

απ�κωδικ�π�ιητής π�υ συνδέσατε

κατα ωρείται αυτ!µατα κατά τη διάρκεια τ�υ

συντ�νισµ�ύ. � απ�κωδικ�π�ιητής πρέπει να

ανι νεύσει αυτ!µατα τα πρ�γράµµατα εκείνα

π�υ  ρειά"�νται απ�κωδικ�π�ίηση. Παρ!λα

αυτά, εάν δε συµ�εί κάτι τέτ�ι�,

πρ�σαρµ!στε τη ρύθµιση µέσω τ�υ µεν�ύ

MANUAL TUNING για τ� σ ετικ! πρ!γραµµα.

Παρακαλ�ύµε ανατρέ�τε στην εν!τητα µε

τίτλ� 'Ρύθµιση συντ�νισµένων τηλε�πτικών

πρ�γραµµάτων' στ� κε�άλαι� Επε/εργασία

πρ�γραµµάτων στη σελίδα 30 τ�υ �δηγ�ύ.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν είναι κατειληµµένες και �ι

δυ� υπ�δ� ές, τ!τε µπ�ρείτε να

πραγµατ�π�ιήσετε επιπλέ�ν συνδέσεις

συνδέ�ντας έναν αντάπτ�ρα στην 

υπ�δ� ή AV. Για περισσ!τερες πληρ���ρίες

σ ετικά µε τ�ν τρ!π� κατα ώρησης εν!ς

συνδεδεµέν�υ Expander box, ανατρέ�τε στ�

κε�άλαι� Κατα ώρηση πρ!σθετων συσκευών

εικ!νας.

BeoVision 3 Πρωτεύων απ�κωδικ�π�ιητής

∆ευτερεύων απ�κωδικ�π�ιητής



4Σύνδεση εν!ς set-top box

Συνδέστε ένα set-top box* στις

υπ�δ� ές V.TAPE ή AV της

τηλε!ρασης.

Εάν έ ετε συνδέσει ένα BeoCord

V 8000 στην τηλε!ρασή σας, θα

πρέπει να συνδέσετε τ� 

set-top box στην υπ�δ� ή

DECODER στ� BeoCord V 8000.

Βε�αιωθείτε !τι !λες �ι

συνδεδεµένες συσκευές έ �υν

κατα ωρηθεί στ� µεν�ύ

CONNECTIONS.

Μ!λις γίνει η κατα ώρηση,

καλείστε να επιλέ�ετε τ�ν τύπ�

τ�υ set-top box απ! τ� µεν�ύ

SET-TOP BOX. Για περισσ!τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στ�

κε�άλαι� Κατα ώρηση

πρ!σθετων συσκευών εικ!νας.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα set-top box πρέπει να

ρυθµί"�νται σύµ�ωνα µε την τεκµηρίωση

π�υ τα συν�δεύει.

BeoVision 3 Set-top box

Σύνδεση ΑV

Σύνδεση π�µπ�ύ IR

Απ�συνδέστε �λες τις σ�ετικές συσκευές
απ� τ� ρεύµα πριν τη σύνδεση των
ε-ωτερικών συσκευών. �ρησιµ�π�ιήστε ένα
καλώδι� AV µε 21 ακίδες για να συνδέσετε
τ� set-top box µε την τηλε�ρασή σας.
> Συνδέστε τ� ένα άκρ� στ� set-top box.

> Τ�π�θετήστε τ� καλώδι� στην υπ�δ� ή

V.TAPE ή AV στ� πίσω µέρ�ς της

τηλε!ρασης.

> Συνδέστε τ�ν π�µπ! IR στην υπ�δ� ή 

IR OUTPUT στην τηλε!ραση.

> ∆έστε τ�ν πρ�σαρµ�γέα IR στ� δέκτη 

IR τ�υ set-top box. Ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες π�υ εσωκλεί�νται µε τ�ν 

π�µπ! IR.

Για να µπ�ρείτε να ρησιµ�π�ιήσετε τ�

τηλεειριστήρι� π�υ σας παραδ�θηκε µαLί

µε τ� set-top box, µην καλύψετε τελείως τ�

δέκτη IR τ�υ τηλεειριστηρί�υ.



5Σύνδεση εν!ς DVD 1

Συνδέστε ένα DVD 1 στην

υπ�δ� ή AV της τηλε!ρασης.

Βε�αιωθείτε !τι !λες �ι

συνδεδεµένες συσκευές έ �υν

κατα ωρηθεί στ� µεν�ύ

CONNECTIONS. Για

περισσ!τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

Κατα ώρηση πρ!σθετων

συσκευών εικ!νας.

Για πληρ���ρίες σ ετικά µε τη

λειτ�υργία τ�υ DVD 1, ανατρέ�τε

στ�ν �δηγ! π�υ

συµπεριλαµ�άνεται.

BeoVision 3 DVD 1 

Σύνδεση ΑV

Απ�συνδέστε �λες τις σ�ετικές συσκευές
απ� τ� ρεύµα πριν τη σύνδεση των
ε-ωτερικών συσκευών. �ρησιµ�π�ιήστε ένα
καλώδι� AV µε 21 ακίδες για να συνδέσετε
τ� DVD 1 µε την τηλε�ρασή σας.
> Συνδέστε τ� καλώδι� στην υπ�δ� ή AV

στ� πίσω µέρ�ς τ�υ DVD 1.

> Κατ!πιν τ�π�θετήστε τ� καλώδι� στην

υπ�δ� ή AV στ� πίσω µέρ�ς της

τηλε!ρασης.



6Σύνδεση εν!ς �ίντε� BeoCord V 8000

iταν συνδέετε ένα �ίντε�

BeoCord V 8000, η τηλε!ραση

ανι νεύει τη σύνδεση αυτ!µατα.

Για περισσ!τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

Κατα ώρηση πρ!σθετων

συσκευών εικ!νας ή στ�

κε�άλαι� 'Υπ�δ�ές' στη 

σελίδα 44 τ�υ �δηγ�ύ.

Σύνδεση V.TAPE
Απ�συνδέστε �λες τις σ�ετικές συσκευές
απ� τ� ρεύµα πριν τη σύνδεση των
ε-ωτερικών συσκευών. �ρησιµ�π�ιήστε ένα
καλώδι� σύνδεσης ΑV µε 21 ακίδες για να
συνδέσετε τ� Bίντε� µε την τηλε�ραση.
> Συνδέστε τ� καλώδι� στην υπ�δ� ή AV

στ� πίσω µέρ�ς τ�υ BeoCord V 8000.

> Κατ!πιν τ�π�θετήστε τ� καλώδι� στην

υπ�δ� ή V.TAPE στ� πίσω µέρ�ς της

τηλε!ρασης.

Εάν αθεί η σύνδεση µετα/ύ της τηλε�ρασης

και τ�υ BeoCord V 8000 ή δεν έ�υν

συνδεθεί κατάλληλα, τ�τε εµ�ανίLεται στην

�θ�νη η ένδει/η CONNECTION LOST �ταν

πρ�σπαθείτε να πρ�γραµµατίσετε µία

εγγρα�ή µε ρ�ν�διακ�πτη. Απ�καταστήστε

τη σύνδεση και επιειρήστε /ανά.

Σύνδεση κεραίας
�ρησιµ�π�ιήστε την ε-ωτερική σας κεραία 
(ή τη σύνδεση τ�υ καλωδιακ�ύ τηλε�πτικ�ύ
δικτύ�υ) και τ� καλώδι� κεραίας π�υ
παρέ�εται µαEί µε τ� Bίντε�.
> Συνδέστε τ� καλώδι� της ε�ωτερικής σας

κεραίας στην υπ�δ� ή σήµατ�ς εισ!δ�υ

µε την ένδει�η στ� πίσω µέρ�ς τ�υ

BeoCord V 8000.

> �δηγήστε τ� σήµα της κεραίας στην

τηλε!ραση,  ρησιµ�π�ιώντας τ� καλώδι�

της κεραίας π�υ παρέ εται µε τ� 

BeoCord V 8000.

> Συνδέστε τ� ένα άκρ� στην υπ�δ� ή µε

την ένδει�η TV στ� V 8000 και τ� άλλ�

άκρ� στην υπ�δ� ή της κεραίας µε την

ένδει�η TV στ� πίσω µέρ�ς της

τηλε!ρασης.

BeoVision 3 BeoCord V 8000

Σύνδεση V. TAPE

Σύνδεση κεραίας



7Κατα ώρηση πρ!σθετων συσκευών εικ!νας

Εάν συνδέσετε επιπλέ�ν πηγές

εικ!νας ή συσκευές στην

τηλε!ρασή σας, πρέπει να

κατα ωρήσετε τις συσκευές στ�

µεν�ύ CONNECTIONS.

Κατά την πρώτη ρύθµιση τ�υ

συστήµατ�ς, �ι συσκευές π�υ

συνδέ�νται εκείνη τη

συγκεκριµένη στιγµή

ανι νεύ�νται απ! την τηλε!ραση

και στην �θ!νη εµ�ανί"εται

αυτ!µατα τ� µεν�ύ

CONNECTIONS. Εάν συνδέσετε

συσκευές αργ!τερα, σε µ!νιµη

�άση, τ!τε θα πρέπει να

ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

CONNECTIONS µέσω τ�υ µεν�ύ

SETUP της τηλε!ρασης.

Για πληρ���ρίες σ ετικά µε τα

σηµεία και τ�ν τρ!π� σύνδεσης

πρ!σθετων συσκευών,

ανατρέ�τε στ� κε�άλαι�

'Υπ�δ�ές' στη σελίδα 44 τ�υ

�δηγ�ύ.

Τι συνδέεται;

Η κατα ώρηση των συσκευών π�υ είναι

συνδεδεµένες στην τηλε!ραση σας

επιτρέπει να τις ενεργ�π�ιείτε µε τ�

τηλε ειριστήρι� Beo4.

Τι υπάρ ει στ� µεν�ύ CONNECTIONS, σελ. 30.

CONNECTIONS

 store GO

V. TAPE V. TAPE

AV  NONE

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 SOUND
 PICTURE

TV  SETUP

back select GO

CONNECTIONS

SOUND

PICTURE

CLOCK

BEOLINK

MENU  LANGUAGE

 V. TAPE
 AV

OPTIONS

back select GO

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε!ραση.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� OPTIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

OPTIONS. Η ένδει�η CONNECTIONS είναι

ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

CONNECTIONS.

> Πιέστε ss ή tt για να επιλέ�ετε την επιλ�γή

V.TAPE π�υ αντιστ�ι εί στη ρύθµισή σας.

> Πιέστε � για να µετακινηθείτε στ� AV και

πιέστε ss ή tt για να επιλέ�ετε την επιλ�γή

AV π�υ αντιστ�ι εί στη ρύθµισή σας.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε αυτή τη

ρύθµιση.

> Πιέστε � για να επιστρέψετε µέσω των

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

�γείτε απευθείας απ! !λα τα µεν�ύ.



8>> Καταώρηση πρ�σθετων συσκευών εικ�νας

Πρ�σBαση σε πρ�σθετες συσκευές

εικ�νας

Η πρ�σBαση σε �ρισµένες απ� τις
συνδεδεµένες συσκευές είναι δυνατή 
µέσω τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση

εν!ς �ίντε�

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε ένα 

DVD player

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

Για να εµ�ανιστεί η ένδει/η

V.AUX στ� Beo4, πρέπει να

την πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ/τε στ� κε�άλαι�

Ε/ατ�µίκευση τ�υ Beo4.

STB  SETUP

 store GO

NOKIA  96025
NOKIA  9820T
NOKIA  9850T
PACE  DTR730-IM
SKY  DIGITAL
SELECTOR
CANALdig  DK/S/N
MACAB  DCB-101
TPS  96573D
CANAL+  SAT r2
Planet  PL  9000
CANALdigital  I
ECHOSTAR  9000
CANALdigital  E
TV  BOX 1000-S
CANALdigital  NL
NOKIA  D-BOX
NOKIA  D-BOX II
HUMAX  F1-VACI
TechniBox  CAM1

Qι επιλ�γές για την V.TAPE περιλαµBάν�υν:
NONE… εάν δεν έ ει συνδεθεί καµία

συσκευή.

V.TAPE… εάν έ ετε συνδέσει ένα �ίντε�

BeoCord V 8000 ή �π�ιαδήπ�τε άλλη πηγή

�ίντε�.

V.TAPE+DECODER… εάν συνδέσετε ένα

BeoCord V 8000 µε συνδεδεµέν�

απ�κωδικ�π�ιητή.

V.TAPE+STB… εάν συνδέσετε ένα 

BeoCord V 8000 µε συνδεδεµέν� 

set-top box.

DECODER… εάν είναι συνδεδεµέν�ς ένας

απ�κωδικ�π�ιητής.

V.AUX… εάν είναι συνδεδεµέν�ς

�π�ι�σδήπ�τε άλλ�ς ��ηθητικ!ς

ε��πλισµ!ς.

STB… εάν έ ετε συνδέσει ένα set-top box.

Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000, �ι µ�νες

επιλ�γές για την V.TAPE είναι: V.TAPE,

V.TAPE+STB και V.TAPE+DECODER.

Qι επιλ�γές για την AV περιλαµBάν�υν:
NONE… εάν δεν έ ει συνδεθεί καµία

συσκευή.

DECODER… εάν είναι συνδεδεµέν�ς ένας

απ�κωδικ�π�ιητής. Εάν η τηλε!ρασή σας

είναι ε��πλισµένη µε την πρ�αιρετική

µ�νάδα Master Link, συνδέστε τ�ν

απ�κωδικ�π�ιητή στην υπ�δ� ή V.TAPE.

EXPANDER… εάν είναι συνδεδεµέν�ς ένας

αντάπτ�ρας µε άλλη ��ηθητική συσκευή

συνδεδεµένη σε αυτ!ν.

EXPANDER+DEC… εάν είναι συνδεδεµέν�ς

ένας αντάπτ�ρας µε έναν

απ�κωδικ�π�ιητή συνδεδεµέν� σε αυτ!ν.

V.AUX… εάν είναι συνδεδεµέν�ς

�π�ι�σδήπ�τε άλλ�ς ��ηθητικ!ς

ε��πλισµ!ς.

DVD… εάν είναι συνδεδεµέν� ένα DVD

player ή παρ!µ�ια συσκευή.

STB… εάν έ ετε συνδέσει ένα set-top box.

V TAPE

DVD

LIST
V.AUX

GO

Εάν έετε συνδέσει ένα set-top box, θα σας

Lητηθεί να επιλέ/ετε τ� set-top box απ� µια

λίστα στην �θ�νη �ταν επιλέ/ετε STB στ�

µεν�ύ CONNECTIONS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν, για κάπ�ι� λ!γ�,

απ�συνδέσετε την επιπλέ�ν συσκευή και στη

συνέ εια απ�συνδέσετε την τηλε!ραση απ!

τ� ρεύµα, τ!τε ίσως  ρειαστεί να

κατα ωρήσετε τη συσκευή �ανά !ταν τη

συνδέσετε �ανά, ακ!µα και εάν δεν έ ετε

αλλά�ει τη ρύθµιση των επιπλέ�ν συσκευών.



9Σύνδεση και λειτ�υργία εν!ς η �συστήµατ�ς

Εάν η τηλε!ρασή σας είναι

ε��πλισµένη µε την πρ�αιρετική

µ�νάδα Master Link και

συνδέσετε ένα συµ�ατ!

η �σύστηµα Bang & Olufsen

στην τηλε!ραση

 ρησιµ�π�ιώντας καλώδι�

Master Link, θα απ�κτήσετε τα

πλε�νεκτήµατα εν!ς

�λ�κληρωµέν�υ

�πτικ�ακ�υστικ�ύ συστήµατ�ς.

Αναπαράγετε ένα CD στ�

η �σύστηµά σας

 ρησιµ�π�ιώντας τα η εία της

τηλε!ρασής σας ή

παρακ�λ�υθήστε ένα τηλε�πτικ!

πρ!γραµµα και �δηγήστε τ�ν

ή � στα η εία τ�υ

η �συστήµατ�ς.

Τ� σύστηµα AV µπ�ρεί να

τ�π�θετηθεί !λ� µα"ί σε ένα

δωµάτι� ή σε δύ� δωµάτια

τ�π�θετώντας στ� ένα την

τηλε!ραση (µε ή  ωρίς τα

ε�ωτερικά η εία) και τ�

η �σύστηµα µε ένα σετ η εία

στ� άλλ�.

Εάν έ ετε τ�π�θετήσει την

BeoVision 3 σε ένα δωµάτι�

!π�υ έ ετε ήδη µια τηλε!ραση

Bang & Olufsen, και θέλετε να

 ρησιµ�π�ιείτε και τις δύ�

τηλε�ράσεις  ωρίς να τις

συνδέσετε, πρέπει να ρυθµίσετε

την BeoVision 3 !πως

περιγρά�εται στ� κε�άλαι� ∆ύ�

τηλε�ράσεις στ� ίδι� δωµάτι�.

∆εν υπ�στηρίL�υν τη διασύνδεση µε την

τηλε�ραση �λα τα η�συστήµατα της

Bang & Olufsen.

MASTER

LINK

BeoVision 3

Σύνδεση τ�υ η��συστήµατ�ς σας

µε την τηλε�ραση

tρησιµ�π�ιώντας ένα καλώδι� Master Link,

συνδέστε τ� ένα �ύσµα π�λλών ακίδων στην

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

τηλε!ραση και τ� άλλ� �ύσµα π�λλών

ακίδων στην υπ�δ� ή µε την ένδει�η

MASTER LINK στ� η �σύστηµα.

Ρύθµιση επιλ�γών

Εάν η τηλε!ρασή σας έ ει ρυθµιστεί µε ένα

σύστηµα AV, µπ�ρεί να  ρειαστεί να τη

ρυθµίσετε στη σωστή επιλ�γή. Η ρύθµιση

επιλ�γής γίνεται µε τ� τηλε ειριστήρι� Beo4

και µε �λ!κληρ� τ� σύστηµα σε αναµ�νή.

Ρύθµιση επιλ�γών για την τηλε�ραση

> Κρατώντας πιεσµέν� τ� πλήκτρ� •, πιέστε

LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� OPTION? στ� Beo4 και στη

συνέ εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανιστεί η ένδει�η V.OPT στ� Beo4 και

στη συνέ εια πληκτρ�λ�γήστε τ� σωστ!

ν�ύµερ� (1, 2 ή 4).

Ρύθµιση επιλ�γών για τ� η��σύστηµα

> Κρατώντας πατηµέν� τ� πλήκτρ� • στην

Beo4, πιέστε LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� OPTION? στ� Beo4 και στη

συνέ εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανιστεί η ένδει�η Α.OPT στ� Beo4 και

στη συνέ εια πληκτρ�λ�γήστε τ� σωστ!

ν�ύµερ� (0, 1 ή 2).

Option 2 Option 0

Η τηλε�ραση και ένα η�σύστηµα σε ένα

δωµάτι� – �λα τα ηεία συνδεδεµένα στην

τηλε�ραση.

Option 1 Option 1

Μπ�ρείτε να επιλέ/ετε να τ�π�θετήσετε την

τηλε�ραση (µε ή ωρίς ηεία) και τ�

η�σύστηµα (συνδεδεµέν� µε ένα σετ ηεία)

στ� ίδι� δωµάτι�.

Option 2 Option 2

Μπ�ρείτε να επιλέ/ετε να τ�π�θετήσετε τ�

η�σύστηµα σε ένα δωµάτι� και την

τηλε�ραση (µε ή ωρίς συνδεδεµένα ηεία)

σε ένα άλλ�.
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�ρήση εν�ς �λ�κληρωµέν�υ

συστήµατ�ς Ή��υ/Εικ�νας

Η ενσωµάτωση εν!ς η �συστήµατ�ς και της

τηλε!ρασής σας, σάς επιτρέπει να επιλέ�ετε

κατάλληλα η εία για τ� συγκεκριµέν�

πρ!γραµµα εικ!νας ή ή �υ και σας δίνει τη

δυνατ!τητα να γράψετε ή � απ! τ� �ίντε�

στ� η �σύστηµα.

LIST

AV

TV

Για να ακ�ύσετε ή� απ� µία πηγή

τηλε�ρασης στα ηεία τ�υ η�συστήµατ�ς

σας ωρίς να ενεργ�π�ιήσετε την �θ�νη,

πιέστε επανειληµµένα LIST µέρι να

εµ�ανιστεί η ένδει/η AV* στ� Beo4 και στη

συνέεια πιέστε τ� πλήκτρ� επιλ�γής πηγής,

�πως TV.

ΕγγραXή ή��υ Bίντε�
Εάν ακ�ύτε τ�ν ή � απ! την τηλε!ρασή σας

στα η εία τ�υ η �συστήµατ�ς της 

Bang & Olufsen και τ� η �σύστηµα διαθέτει

κασετ!�ων�, µπ�ρείτε να γράψετε τ�ν ή �

απ! την τηλε!ραση στ� κασετ!�ων�.

Ανατρέ�τε στ�ν �δηγ! π�υ συν�δεύει τ�

η �σύστηµά σας για περισσ!τερες

πληρ���ρίες.

TV

LIST

AV

TV

Για να ακ�ύσετε ή� απ� µία πηγή

τηλε�ρασης στα ηεία τ�υ η�συστήµατ�ς

σας µε ενεργ�π�ιηµένη την �θ�νη, πιέστε

επανειληµµένα LIST µέρι να εµ�ανιστεί η

ένδει/η AV* στ� Beo4 και στη συνέεια

πιέστε πάλι TV.

LIST

AV

CD

Για να ακ�ύτε ή� απ� τα ηεία της

τηλε�ρασης, πιέστε επανειληµµένα LIST για

να εµ�ανίσετε AV* στ� Beo4 και στη

συνέεια πιέστε ένα πλήκτρ� επιλ�γής

πηγής ή�υ �πως CD.

*Για να εµ�ανιστεί η ένδει/η AV στ� Beo4,

πρέπει πρώτα να την πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ/τε στ� κε�άλαι�

Ε/ατ�µίκευση τ�υ Beo4.
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Τ� σύστηµα BeoLink επιτρέπει τη

διαν�µή εικ!νας και/ή ή �υ σε

άλλα δωµάτια µέσα στ� σπίτι.

Μπ�ρείτε να συνδέσετε την

τηλε!ρασή σας, για παράδειγµα,

στ� σαλ!νι σε ένα άλλ� σύστηµα

�ίντε� ή στα η εία σε ένα άλλ�

δωµάτι�, καθιστώντας έτσι

δυνατή τη διαν�µή τ�υ ή �υ ή

της εικ!νας σε άλλα δωµάτια.

Εάν έ ετε εγκαταστηµέν� ένα

σύστηµα διαν�µής BeoLink,

µπ�ρείτε να  ρησιµ�π�ιήσετε

την τηλε!ραση είτε στ� κυρίως

δωµάτι�, !πως τ� σαλ!νι, είτε σε

ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�,

!πως τ� γρα�εί� ή η

κρε�ατ�κάµαρα.

Η διαν�µή σηµάτων �ίντε� σε

µία συνδεδεµένη τηλε!ραση

είναι δυνατή µ!ν� εάν η

τηλε!ρασή σας διαθέτει έναν

ενσωµατωµέν� διαµ�ρ�ωτή

συστήµατ�ς. Κάτω απ!

�ρισµένες συνθήκες, µπ�ρεί να

απαιτηθεί να εισάγετε ρυθµίσεις

για τ� διαµ�ρ�ωτή.

Συνδέσεις διασύνδεσης

Τ� σύστηµα στ� κυρίως δωµάτι� θα πρέπει
να συνδέεται µέσω εν�ς καλωδί�υ 
Master Link στ� σύστηµα τ�υ
διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ:
> Συνδέστε τ� καλώδι� Master Link στην

υπ�δ� ή µε την ένδει�η MASTER LINK

στην τηλε!ραση.

> Εάν θέλετε να διανείµετε και σήµατα

εικ!νας συνδέστε ένα καν�νικ! καλώδι�

κεραίας στην υπ�δ� ή µε την ένδει�η LINK

στην τηλε!ραση. Στη συνέ εια �δηγήστε

και τα δύ� καλώδια στ� διασυνδεδεµέν�

δωµάτι� και ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες π�υ

συν�δεύ�υν τις συσκευές π�υ έ ετε

τ�π�θετήσει στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�.

Εάν ένα η�σύστηµα είναι ήδη συνδεδεµέν�

στην υπ�δ�ή Master Link και θέλετε να

συνδέσετε περισσ�τερες συσκευές, τ�

καλώδι� Master Link πρέπει να διαιρείται

στα δύ� και να συνενώνεται µε τ� καλώδι�

απ� τ� δωµάτι� σύνδεσης ρησιµ�π�ιώντας

ένα ειδικ� κ�υτί συνδεσµ�λ�γίας.

Επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα πώλησης

της Bang & Olufsen για ��ήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πρ!σ�αση σε �µάδες

πρ�γραµµάτων π�υ έ �υν γίνει σε µία

τηλε!ραση στ� κυρίως δωµάτι� δεν είναι

δυνατή απ! τηλε!ραση διασυνδεδεµέν�υ

δωµατί�υ.

BeoVision 3

Πρ�ς την υπ�δ�ή MASTER LINK στ�
σύστηµα τ�υ διασυνδεδεµέν�υ
δωµατί�υ

Πρ�ς µία τηλε�ραση
διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ
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∆ιαµ�ρXωτής συστήµατ�ς

Εάν στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι� �ρίσκεται

ένα η ητικ! σύστηµα, π.  ένα BeoLink

Active/Passive και επιλέ�ετε να ρυθµίσετε

στ� ίδι� δωµάτι� και µία µη διασυνδεδεµένη

τηλε!ραση, πρέπει να ρυθµίσετε τ�

διαµ�ρ�ωτή τ�υ συστήµατ�ς στ� ON (η

εργ�στασιακή ρύθµιση είναι στ� OFF, η �π�ία

πρέπει να  ρησιµ�π�ιηθεί εάν

 ρησιµ�π�ιείται µία διασυνδεδεµένη

τηλε!ραση Bang & Olufsen).

Συ�ν�τητα διασύνδεσης

Εάν, για παράδειγµα, ένα τηλε�πτικ!

πρ!γραµµα στην περι� ή σας εκπέµπει στην

ίδια συ ν!τητα π�υ  ρησιµ�π�ιεί τ� σύστηµα

BeoLink, 599 MHz, θα πρέπει να συντ�νίσετε

τ� διαµ�ρ�ωτή συστήµατ�ς σε µία ελεύθερη

συ ν!τητα. iταν αλλά�ετε τη συ ν!τητα

διασύνδεσης στ� σύστηµα τ�υ κυρίως

δωµατί�υ, �ε�αιωθείτε !τι η συ ν!τητα

διασύνδεσης αντιστ�ι εί στ� σύστηµα τ�υ

διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD  PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

MODULATOR ON

MODULATOR  SETUP

store GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 FREQUENCY
 

TV  TUNING

back select GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

FREQUENCY 599

LINK  FREQUENCY

search
store GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 FREQUENCY
 

TV  TUNING

back select GO

Ενεργ�π�ίηση τ�υ διαµ�ρ�ωτή

συστήµατ�ς…

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε!ραση.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� TUNING.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

TV TUNING και πιέστε � για να �ωτίσετε

τ� LINK FREQUENCY.

> Πιέστε ss δύ� ��ρές, και µετά GO. Θα

εµ�ανιστεί τ� µεν�ύ MODULATOR SETUP.

> Πιέστε ss ή tt για την απ�κάλυψη τ�υ �Ν.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τη

ρύθµιση ή...

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

µεν�ύ  ωρίς απ�θήκευση.

Για να αλλά ετε τη συ�ν�τητα

διασύνδεσης…

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε!ραση.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� TUNING.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

TV TUNING και πιέστε � για να �ωτίσετε

τ� LINK FREQUENCY.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

LINK FREQUENCY. Η ένδει�η FREQUENCY

είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε ss ή tt για να �ρείτε µία ελεύθερη

συ ν!τητα.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τη

ρύθµιση ή...

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

µεν�ύ  ωρίς απ�θήκευση.
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διασυνδεδεµέν� δωµάτι� 

Εάν έ ετε τ�π�θετήσει ένα

BeoLink στ� σπίτι σας και

επιλέ�ετε να τ�π�θετήσετε την

τηλε!ρασή σας σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�,

µπ�ρείτε να  ειρί"εστε !λα τα

συνδεδεµένα συστήµατά σας

µέσω της τηλε!ρασης.

Πρέπει να ακ�λ�υθήσετε τη

διαδικασία π�υ περιγρά�εται

παρακάτω !ταν συνδέετε την

τηλε!ρασή σας για  ρήση σε

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�:

1 Συνδέστε την τηλε!ραση τ�υ

διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ στ�

ρεύµα

2 tρησιµ�π�ιώντας τ�

τηλε ειριστήρι� Beo4, ρυθµίστε

την τηλε!ραση στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� στην

Επιλ�γή 6*

3 Απ�συνδέστε την τηλε!ραση

τ�υ διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ

απ! την πρί"α

4 Κάνετε τις συνδέσεις !πως

περιγρά�εται στην επ!µενη

σελίδα

5 Συνδέστε και πάλι την

τηλε!ραση τ�υ

διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ στ�

ρεύµα.

Ρύθµιση επιλ�γών

Για την καν�νική λειτ�υργία �λ�υ τ�υ
συστήµατ�ς, είναι σηµαντικ� η τηλε�ραση
στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι� να είναι
ρυθµισµένη στη σωστή επιλ�γή πριν τη
συνδέσετε στ� σύστηµα τ�υ κυρίως
δωµατί�υ!

> Κρατώντας πιεσµέν� τ� πλήκτρ� •, πιέστε

LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� OPTION? στ� Beo4 και στη

συνέ εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� V.OPT στ� Beo4 και 

πιέστε 6*.

*Εάν συνδέσετε την τηλε�ραση για ρήση σε

ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, �π�υ είναι

ήδη εγκατεστηµένα άλλα συστήµατα

διασύνδεσης, �πως ηεία, πρέπει να

πρ�γραµµατίσετε την τηλε�ραση στην

Επιλ�γή 5.

Συνδέσεις

Η τηλε�ρασή σας στ� διασυνδεδεµέν�
δωµάτι� πρέπει να είναι συνδεδεµένη στ�
σύστηµα στ� κυρίως δωµάτι�
�ρησιµ�π�ιώντας δύ� διαX�ρετικά καλώδια:
– Σύνδεση BeoLink (�ρησιµ�π�ιώντας ένα

καλώδι� Master Link και ένα κ�υτί
συνδεσµ�λ�γίας).

– Σύνδεση κεραίας (�ρησιµ�π�ιώντας ένα
καν�νικ� καλώδι� κεραίας).

Σύνδεση BeoLink
Στ� κυρίως δωµάτι�: Συνδέστε τ� καλώδι�

Master Link στην υπ�δ� ή µε την ένδει�η

MASTER LINK στ� σύστηµα τ�υ κυρίως

δωµατί�υ. Περάστε τ� καλώδι� στ� κ�υτί

συνδεσµ�λ�γίας και κ!ψτε τ� καλώδι� στ�

κατάλληλ� µήκ�ς.

Στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�: Συνδέστε τ�

καλώδι� Master Link στην υπ�δ� ή µε την

ένδει�η MASTER LINK στην τηλε!ραση.

Περάστε τ� καλώδι� στ� κ�υτί

συνδεσµ�λ�γίας και κ!ψτε τ� καλώδι� στ�

κατάλληλ� µήκ�ς.

Μέσα στ� κ�υτί συνδεσµ�λ�γίας: Ενώστε τα

καλώδια !πως επε�ηγείται στ�ν �δηγ! π�υ

εσωκλείεται µε τ� κ�υτί/καλώδι�. Αυτ!ς �

�δηγ!ς ε�ηγεί !λες τις δυνατ!τητες τ�υ

κ�υτι�ύ και πως να ενώσετε τα καλώδια.

Σύνδεση κεραίας
tρησιµ�π�ιώντας ένα συνηθισµέν� καλώδι�

κεραίας τηλε!ρασης (�µ�α��νικ! καλώδι�)

συνδέστε τη µια άκρη στην υπ�δ� ή LINK

στ� κύρι� σύστηµα και τ� άλλ� άκρ� στην

υπ�δ� ή της κεραίας στην τηλε!ραση στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�.

Option 6

Κυρίως δωµάτι� ∆ιασυνδεδεµέν�
δωµάτι�
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Λειτ�υργία τ�υ διασυνδεδεµέν�υ

δωµατί�υ

^ταν Bρίσκεστε στ� διασυνδεδεµέν�
δωµάτι�, µπ�ρείτε να �ειρίEεστε �λα τα
συνδεδεµένα συστήµατα µε τ�
τηλε�ειριστήρι� Beo4.

!ρήση πηγών π�υ υπάρ��υν

µ�ν� σε ένα απ� τα δωµάτια

Πιέστε τ� πλήκτρ� για την

πηγή π�υ θέλετε να

 ρησιµ�π�ιήσετε

tρησιµ�π�ιήστε την

επιλεγµένη πηγή ως

συνήθως

!ρήση µίας πηγής τ�υ

κυρίως δωµατί�υ – � τύπ�ς

της πηγής %ρίσκεται και στα

δύ� δωµάτια 

Πιέστε επανειληµµένα στ�

Beo4 µέ ρι να εµ�ανιστεί η

ένδει�η LINK* στην �θ!νη

τ�υ Beo4

Πιέστε τ� πλήκτρ� για την

πηγή π�υ θέλετε να

 ρησιµ�π�ιήσετε

tρησιµ�π�ιήστε την

επιλεγµένη πηγή ως

συνήθως

!ρήση µίας πηγής στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� – 

� τύπ�ς της πηγής %ρίσκεται

και στα δύ� δωµάτια 

Πιέστε τ� πλήκτρ� για την

πηγή π�υ θέλετε να

 ρησιµ�π�ιήσετε

tρησιµ�π�ιήστε την

επιλεγµένη πηγή ως

συνήθως

RADIO
V TAPE

LIST
LINK

TV

TV

Ακρ�αση στερε��ωνικ�ύ

ή��υ στ� διασυνδεδεµέν�

δωµάτι�

Συνήθως � ή �ς � �π�ί�ς

διανέµεται απ! µία κύρια

πηγή εικ!νας στ� κύρι�

δωµάτι�, !πως τ� 

set-top box, στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� θα

µεταδίδεται µ�ν��ωνικά.

Ωστ!σ�, µπ�ρείτε να

επιλέ�τε στερε��ωνικ! ή �:

Εάν θέλετε να έ ετε εικ!να

!πως και ή � πιέστε TV.

∆ια��ρετικά, πηγαίνετε στ�

επ!µεν� �ήµα

Πιέστε επανειληµµένα µέ ρι

να εµ�ανιστεί η ένδει�η AV*

στην �θ!νη τ�υ Beo4

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε µία πηγή

συνδεδεµένη στ� σύστηµα

τ�υ κυρίως δωµατί�υ, π. .

ένα set-top box, ή…

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε ένα DVD

Κατά τη ρήση της

λειτ�υργίας αυτής, η διαν�µή

άλλων πηγών απ� τ� κυρίως

δωµάτι� σε άλλα συστήµατα

τ�υ διασυνδεδεµέν�υ

δωµατί�υ δεν είναι δυνατή.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να

εµ�ανιστ�ύν �ι ενδεί�εις

LINK και AV στ� Beo4, πρέπει

πρώτα να τις πρ�σθέσετε

στη λίστα λειτ�υργιών τ�υ

Beo4. Για περισσ!τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στ�

κε�άλαι� Ε�ατ�µίκευση τ�υ

Beo4.

TV

LIST
AV

SAT

DVD

Κυρίως δωµάτι� ∆ιασυνδεδεµέν�
δωµάτι�
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Εάν έ ετε τ�π�θετήσει την

BeoVision 3 σε ένα δωµάτι�

!π�υ έ ετε ήδη µια τηλε!ραση

Bang & Olufsen και είναι δυνατή

η λήψη εντ�λών απ! τ� Beo4 και

απ! τις δύ� τηλε�ράσεις, πρέπει

να αλλά�ετε τ�ν τρ!π� µε τ�ν

�π�ί� ενεργ�π�ιείτε την

BeoVision 3. Με αυτ! τ�ν τρ!π�

απ�τρέπεται η ταυτ! ρ�νη

ενεργ�π�ίηση και των δύ�

τηλε�ράσεων.

Ρύθµιση Επιλ�γών

Για τη σωστή λειτ�υργία της BeoVision 3,
είναι απαραίτητη η ρύθµισή της στη σωστή
Eπιλ�γή:

> Κρατώντας πιεσµέν� τ� πλήκτρ� •, πιέστε

LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� OPTION? στ� Beo4 και στη

συνέ εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� V.OPT στ� Beo4 και 

πιέστε 4.

Λειτ�υργία της BeoVision 3 στην

Επιλ�γή 4 

Καν�νικά, µπ�ρείτε να ενεργ�π�ιήσετε µια
πηγή, �πως την τηλε�ραση, πιέE�ντας απλά
τ� αντίστ�ι�� πλήκτρ� πηγής στ� Beo4.
Ωστ�σ�, �ταν ρυθµίEετε την τηλε�ρασή σας
στην Επιλ�γή 4, πρέπει να κάνετε τα
ακ�λ�υθα:

> Πιέστε επανειληµµένα LIST µέ ρι να

εµ�ανιστεί η ένδει�η LINK* στην �θ!νη.

> Πιέστε ένα πλήκτρ� πηγής, !πως TV.

*Για να εµ�ανιστεί η ένδει/η LINK στ� Beo4,

πρέπει πρώτα να την πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για να έετε

δυνατ�τητα ρήσης teletext σε µια

τηλε�ραση π�υ έετε ρυθµίσει στην Επιλ�γή

4, πρέπει να ρυθµίσετε τ� Beo4 στ� VIDEO 3.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ/τε

στ� κε�άλαι� Ε/ατ�µίκευση τ�υ Beo4.

Η εικ�να δείνει τ�ν τρ�π� ενεργ�π�ίησης

της TV στην τηλε�ραση π�υ θέλετε, �ταν

έετε στ� ίδι� δωµάτι� µια BeoVision 3 και

µια άλλη τηλε�ραση Bang & Olufsen και

αυτές �ι τηλε�ράσεις δε συνδέ�νται µετα/ύ

τ�υς.

BeoVision 3
Option 4

TV

LIST

LINK

TV
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Εάν η τηλε!ρασή σας είναι

ε��διασµένη µε την πρ�αιρετική

µ�νάδα ή �υ surround, µπ�ρείτε

να δηµι�υργήσετε µια διάτα�η

ή �υ surround.

Μια διάτα�η ή �υ surround

ενσωµατώνεται εύκ�λα στ�

σαλ!νι σας. Α�ήστε την εικ!να

να καθ�ρίσει την ιδανική θέση

ακρ!ασης και θέασης. Η

�έλτιστη η ητική εµπειρία

ε�ασ�αλί"εται στην περι� ή π�υ

�ρι�θετείται απ! τα η εία.

Εισάγετε τις απ�στάσεις κάθε

η εί�υ σε ένα µεν�ύ.

Σε µια διάτα�η ή �υ surround,

πρέπει να ρυθµίσετε τα η εία.

Η ρύθµιση αυτή ισ�δυναµεί µε

ρύθµιση της ισ�ρρ�πίας µετα�ύ

των η είων. Ανατρέ�τε στις

παρακάτω σελίδες για περαιτέρω

�δηγίες.

Τ�π�θέτηση ε-ωτερικών η�είων

Σηµειώστε !τι πρέπει να τ�π�θετήσετε τα

η εία στις θέσεις π�υ θέλετε πρ�τ�ύ τα

συνδέσετε.

�ι τρεις εικ!νες δε�ιά δεί ν�υν

παραδείγµατα τ�υ τρ!π�υ τ�π�θέτησης 

της τηλε!ρασης και των η είων.

Qι παρακάτω �δηγίες εXαρµ�E�νται σε �λες
τις ρυθµίσεις η�είων:
– Τ�π�θετήστε τα πίσω η εία εκατέρωθεν

πίσω απ! τη θέση ακρ!ασης π�υ

πρ�τιµάτε.

– ∆εν είναι απαραίτητ� να τ�π�θετήσετε τα

η εία στις γωνίες τ�υ δωµατί�υ.

– Να  ρησιµ�π�ιείτε πάντα τα ισ υρ!τερα

η εία σας ως εµπρ!ς η εία.

– Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα BeoLab 2

subwoofer, ανατρέ�τε στ�ν �δηγ! τ�υ

subwoofer.
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Σύνδεση των η�είων

Συνδέστε τα η�εία Bang & Olufsen και ένα
υπ�γ�ύXερ BeoLab 2 στις υπ�δ��ές στ�
πίσω µέρ�ς της τηλε�ρασης. Τα η�εία πρέπει
να είναι η�εία Power Link της Bang &
Olufsen.

Για να συνδέσετε η�εία…

> tρησιµ�π�ιήστε τα καλώδια π�υ

περιλαµ�άν�νται µε τα η εία.

> Συνδέστε τα δύ� εµπρ!ς η εία στις

υπ�δ� ές π�υ έ �υν τη σήµανση FRONT.

> Συνδέστε τα δύ� πίσω η εία στις υπ�δ� ές

π�υ έ �υν τη σήµανση REAR.

> Συνδέστε τ� υπ�γ�ύ�ερ στην υπ�δ� ή

π�υ έ ει τη σήµανση SUBWOOFER.

Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε τη σύνδεση των

η είων σε σειρά (!πως περιγρά�εται στις

�δηγίες των η είων), ή µπ�ρείτε να

συνδέσετε κάθε η εί� σε µία υπ�δ� ή.

Μπ�ρείτε να πρ�µηθευτείτε µεγαλύτερα σε

µήκ�ς καλώδια και πρ�σαρµ�γείς απ! τ�

ε��υσι�δ�τηµέν� κατάστηµα Bang & Olufsen

της περι� ής σας.

Μην παραλείπετε να ρυθµίLετε τ� διακ�πτη

L – R – LINE τ�σ� στα εµπρ�ς �σ� και στα

πίσω ηεία στ� L ή στ� R (αριστερ� και δε/ί

κανάλι) για να επισηµαίνεται η θέση τ�υς σε

κάθε Lευγάρι. Ρυθµίστε τα αριστερά ηεία

στ� L και τα δε/ιά στ� R.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� OPTIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

OPTIONS και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

SOUND.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� SPEAKER TYPE.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SPEAKER TYPE.

> Πιέστε ss ή tt για να απ�καλύψετε τ�ν

τύπ� των δικών σας η είων και � για να

µετακινηθείτε στα επ!µενα η εία. Επιλέ�τε

NONE εάν δεν έ �υν συνδεθεί η εία.

> Εάν έ ετε subwoofer BeoLab 2, πιέστε �

για να µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ�

SUBWOOFER και πιέστε tt για να αλλά�ετε

τ� πεδί� σε YES.

> Πιέστε GO για απ�θήκευση ή EXIT για να

�γείτε απ! τ� µεν�ύ  ωρίς απ�θήκευση.

L R

L R

FRONT

SUBWOOFER

REAR

SPEAKER  TYPE

 store GO

FRONT BEOLAB 1

REAR BEOLAB 6000

SUBWOOFER YES

Τι υπάρ ει στ� µεν�ύ SPEAKER TYPE σελ. 32.
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Ρύθµιση της απ�στασης των η�είων

Ενεργ�π�ιήστε την τηλε!ραση απ! τη θέση

θέασης π�υ πρ�τιµάτε. Εισάγετε τις

απ�στάσεις σε µέτρα µετα�ύ της θέσης σας

και των η είων.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� OPTIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

OPTIONS και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

SOUND.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� SPEAKER DISTANCE.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SPEAKER DISTANCE.

> Πιέστε � ή � για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα απ! η εί� σε η εί� και πιέστε 

ss ή tt για να επιλέ�ετε την απ!σταση κατά

πρ�σέγγιση σε µέτρα µετα�ύ της θέσης

παρακ�λ�ύθησης και κάθε η εί�υ.

> iταν έ ετε εισαγάγει τις κατά πρ�σέγγιση

απ�στάσεις, πιέστε GO για να

απ�θηκεύσετε ή πιέστε EXIT για να �γείτε

απ! τ� µεν�ύ  ωρίς απ�θήκευση.

SPEAKER  DISTANCE

 store GO

CENTRE 1 M

LEFT  FRONT 1 M

RIGHT  FRONT 1 M

RIGHT  REAR 1 M

LEFT  REAR 1 M

Τι υπάρ ει στ� µεν�ύ SPEAKER DISTANCE

σελ. 32.

TV

FRONT FRONT

REARREAR

∆ε ρειάLεται να εισάγετε την απ�σταση για

τ� υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2, γιατί η θέση τ�υ

υπ�γ�ύ�ερ δεν έει ιδιαίτερη σηµασία στην

π�ι�τητα τ�υ ή�υ.
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SPEAKER  LEVEL

 store GO

SEQUENCE AUTOMATIC

LEFT  FRONT . . . . . . . .

RIGHT  FRONT . . . . . . . .

RIGHT  REAR . . . . . . . .

LEFT  REAR . . . . . . . .

Ρύθµιση της έντασης τ�υ ή��υ

iταν έ ετε συνδέσει τα απαραίτητα η εία

σε διάτα�η ή �υ surround στην τηλε!ραση,

θα πρέπει να κάνετε ρύθµιση των η είων.

Παράγεται ένας ή �ς ρύθµισης σε κάθε

συνδεδεµέν� η εί� στη διάτα�η ή �υ

surround. Πρέπει να ρυθµίσετε την ένταση

τ�υ ή �υ απ! !λα τα συνδεδεµένα η εία για

να ταιριά"ει στην ένταση τ�υ ή �υ των

η είων της τηλε!ρασης. Μπ�ρείτε να

επιλέ�ετε εάν �ι ή �ι θα εναλλάσσ�νται

αυτ!µατα ή  ειρ�κίνητα.

Μ!λις �λ�κληρώσετε τη ρύθµιση των

η είων, θα  ρειαστεί επαναρύθµιση µ!ν� εάν

κάνετε αλλαγές στη διάτα�η, π. . εάν

µετακινήσετε ένα ή περισσ!τερα η εία.

∆εν είναι απαραίτητ� να ρυθµίσετε τ�ν ή�

απ� τ� υπ�γ�ύ�ερ σε µια διάτα/η ή�υ

surround. Εάν παρ�λα αυτά θέλετε να

ρυθµίσετε τ�ν ή� απ� τ� υπ�γ�ύ�ερ �ταν

�λ�κληρώσετε τη ρύθµιση των ηείων σας,

ανατρέ/τε στ� κε�άλαι� Ρυθµίσεις ή �υ.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� OPTIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

OPTIONS και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

SOUND.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� SPEAKER LEVEL.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SPEAKER LEVEL. Φωτί"εται η επιλ�γή

SEQUENCE.

> Πιέστε ss ή tt για να επιλέ�ετε ανάµεσα σε

AUTOMATIC και MANUAL.

> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τ�ν ή � τ�υ

η εί�υ και � ή � για να µετακινηθείτε σε

άλλ� η εί�.

> iταν έ ετε ρυθµίσει τ�ν ή � σε !λα τα

η εία στη διάτα�η surround πιέστε GO για

να απ�θηκεύσετε ή πιέστε EXIT για να

�γείτε απ! τ� µεν�ύ  ωρίς απ�θήκευση.

Η ένταση τ�υ ή�υ απ� τα ηεία της

τηλε�ρασης λειτ�υργεί σα µέτρ� σύγκρισης

µε τα ε/ωτερικά ηεία και δεν µπ�ρεί να

ρυθµιστεί απ� εδώ.

Τι υπάρ ει στ� µεν�ύ SPEAKER LEVEL

σελ. 32.
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SOUND  ADJUSTMENT

 store GO

VOLUME . . . . . . . .

BASS . . . . . . . .

TREBLE . . . . . . . .

SUBWOOFER . . . . . . . .

LOUDNESS ON

Ρυθµίσεις ή��υ

�ι ρυθµίσεις ή �υ έ �υν γίνει απ! τ�

εργ�στάσι� σε �υδέτερες τιµές �ι �π�ίες

ταιριά"�υν στις περισσ!τερες καταστάσεις

ακρ!ασης. Ωστ!σ�, εάν θέλετε µπ�ρείτε να

κάνετε τις ρυθµίσεις αυτές σύµ�ωνα µε τις

πρ�τιµήσεις σας.

Η λειτ�υργία Loudness αντισταθµί"ει τις µη

ακ�υστές απ! τ� ανθρώπιν� αυτί υψηλές και

 αµηλές συ ν!τητες. �ι συ ν!τητες αυτές

ενισ ύ�νται !ταν ακ�ύτε σε  αµηλές

εντάσεις κάν�ντας έτσι περισσ!τερ�

δυναµική τη µ�υσική.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� OPTIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

OPTIONS και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

SOUND.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND SETUP, τ� ADJUSTMENT είναι ήδη

�ωτισµέν�.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND ADJUSTMENT.

> Πιέστε � ή � για να επιλέ�ετε ένα

στ�ι εί� πρ�ς ρύθµιση.

> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τις τιµές ή

να επιλέ�ετε µία ρύθµιση.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µετα�ύ

των δια�!ρων στ�ι είων τ�υ µεν�ύ.

> Πιέστε EXIT για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις µέ ρι να απενεργ�π�ιήσετε την

BeoVision 3.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε µ!νιµα τις

ρυθµίσεις.

Σηµειώστε �τι �ι λειτ�υργίες Balance,

Loudness και Default δεν είναι διαθέσιµες

εάν συνδέσετε ακ�υστικά.

Τι υπάρ ει στ� µεν�ύ SOUND ADJUSTMENT,

σελ. 30.
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Επιλ�γή εν�ς συνδυασµ�ύ η�είων

Ενώ παρακ�λ�υθείτε µία ταινία ή ένα

πρ!γραµµα, µπ�ρείτε να επιλέ�ετε τ�

συνδυασµ! των η είων π�υ θέλετε να

ενεργ�π�ιήσετε, µε την πρ�ϋπ!θεση !τι τα

δια��ρετικά είδη ή �υ είναι διαθέσιµα στ�

σύστηµά σας.

Η τηλε!ραση µπ�ρεί να ενεργ�π�ιήσει

αυτ!µατα ένα συνδυασµ! η είων. Αυτ!

συµ�αίνει !ταν ένα πρ!γραµµα ή ένα DVD

περιέ �υν πληρ���ρίες για τ�ν αριθµ! των

η είων π�υ θα ενεργ�π�ιηθ�ύν. Έ ετε

ακ!µα τη δυνατ!τητα να επιλέ�ετε τ�

συνδυασµ! η είων π�υ θέλετε.

Για να επιλέ ετε ένα συνδυασµ� η�είων µε 

τ� Beo4… 

> Πιέστε LIST στ� Beo4 µέ ρι να εµ�ανιστεί

η ένδει�η SPEAKER στην �θ!νη τ�υ Beo4.

> Πιέστε τ�ν αριθµ! τ�υ συνδυασµ�ύ η είων

π�υ θέλετε. Τα επιλεγµένα η εία

ενεργ�π�ι�ύνται αυτ!µατα.

> Εάν θέλετε να ρυθµίσετε την ισ�ρρ�πία

για τ� πρ!γραµµα π�υ παρακ�λ�υθείτε,

πιέστε � ή � για να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία µετα�ύ των ε�ωτερικών εµπρ!ς

και πίσω η είων και πιέστε ss ή tt για να

ρυθµίσετε την ισ�ρρ�πία µετα�ύ των

αριστερών και δε�ιών η είων.

> Πιέστε EXIT 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.

Συνδυασµ�ί η�είων
SPEAKER 1… Ή �ς µ!ν� απ! τα η εία της

τηλε!ρασης. Για πρ�γράµµατα µε διάλ�γ�,

π. . τηλε�πτικές ειδήσεις.

SPEAKER 2… Στερε��ωνικ!ς ή �ς στα δύ�

ε�ωτερικά εµπρ!ς η εία. Τ� υπ�γ�ύ�ερ

BeoLab 2 είναι ενεργ!. Για µ�υσικά CD.

SPEAKER 3… Τα η εία της τηλε!ρασης, τα

εµπρ!ς ε�ωτερικά η εία και τ� υπ�γ�ύ�ερ

BeoLab 2 είναι ενεργά. Για στερε��ωνικά

τηλε�πτικά πρ�γράµµατα.

SPEAKER 4… Εµπλ�υτισµέν�ς

στερε��ωνικ!ς ή �ς στα ε�ωτερικά

εµπρ!ς και πίσω η εία. Τ� υπ�γ�ύ�ερ

BeoLab 2 είναι ενεργ!. Για µ�υσικά CD ή

κασέτες.

SPEAKER 5… Ή �ς surround απ! !λα τα

η εία συµπεριλαµ�αν!µεν�υ τ�υ

υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2. Για πρ�γράµµατα

κωδικ�π�ιηµένα µε ή � surround.

Εάν έετε συνδέσει µ�ν� δύ� ε/ωτερικά

εµπρ�ς ηεία στην τηλε�ραση, θα µπ�ρείτε

να επιλέ/ετε µ�ν� SPEAKER 1–3. ∆εν είναι

δυνατή η απ�θήκευση τ�υ συνδυασµ�ύ

ηείων π�υ επιλέγετε µε αυτ�ν τ�ν τρ�π�.
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SOUND  SYSTEM

 accept GO

MONO / STEREO

Πρ�Bάλετε τ� �ν�µα τ�υ

συστήµατ�ς ενεργ�ύ ή��υ 

Μπ�ρείτε να δείτε τ� !ν�µα τ�υ συστήµατ�ς

ενεργ�ύ ή �υ για µία πηγή ή πρ!γραµµα

στην �θ!νη. ∆εν είναι ωστ!σ� δυνατή η

ρύθµιση ή � πρ�καθ�ρισµ!ς εν!ς

συστήµατ�ς ή �υ.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� OPTIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

OPTIONS και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

SOUND.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� SOUND SYSTEM.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND SYSTEM.

Τι υπάρ ει στ� µεν�ύ SOUND SYSTEM,

σελ. 33.
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Τα πλήκτρα τ�υ Beo4

πρ�σ�έρ�υν τηλε ειρισµ! εν!ς

µεγάλ�υ αριθµ�ύ λειτ�υργιών

τηλε!ρασης, ενώ η �θ!νη τ�υ

Beo4 πρ�σ�έρει πρ!σ�αση σε

ακ!µη περισσ!τερες

λειτ�υργίες.

iπ�τε µία πηγή εµ�ανί"εται στ�

Beo4 (!πως TV ή RADIO),

µπ�ρείτε να πιέσετε τ� πλήκτρ�

LIST και να ανακαλέσετε

επιπλέ�ν λειτ�υργίες στην

�θ!νη για να σας ��ηθήσει να

 ρησιµ�π�ιήσετε αυτή την πηγή,

ακρι�ώς σα να ανακαλ�ύσατε

επιπλέ�ν πλήκτρα. Μπ�ρείτε

επίσης να ενεργ�π�ιήσετε

επιπλέ�ν συσκευές π�υ είναι

συνδεδεµένες στην τηλε!ρασή

σας.

Σηµειώστε !τι τ� Beo4 περιέ ει

µια λίστα µε !λες τις πρ!σθετες

λειτ�υργίες ή �υ και �ίντε� της

Bang & Olufsen, αλλά θα

εκτελ�ύνται µ!ν� �ι λειτ�υργίες

π�υ υπ�στηρί"�νται απ! την

τηλε!ραση !ταν τις ανακαλείτε

στην �θ!νη τ�υ Beo4.

Μπ�ρείτε να πρ�σαρµ!σετε τη

λίστα λειτ�υργιών τ�υ Beo4

ώστε να ταιριά"ει µε τις ανάγκες

σας, και να αλλά�ετε τη σειρά µε

την �π�ία εµ�ανί"�νται αυτές �ι

πρ!σθετες λειτ�υργίες !ταν τις

ανακαλείτε.

Ρύθµιση τ�υ Beo4 

Εάν έ�ετε ήδη ένα τηλε�ειριστήρι� Beo4,
µπ�ρείτε να διαµ�ρXώσετε τ� Beo4 ώστε 
να συνεργάEεται µε την τηλε�ρασή σας.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ ετε άµεση

πρ!σ�αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ!νη

εµ�ανί"εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέ ρι

να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

CONFIG? στην �θ!νη

Πιέστε για επιλ�γή τ�υ τύπ�υ

διαµ!ρ�ωσης

Πιέστε επανειληµµένα µέ ρι

να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

VIDEO? στην �θ!νη

Πιέστε για να έ ετε άµεση

πρ!σ�αση στη λειτ�υργία

διαµ!ρ�ωσης �ίντε�

Πιέστε επανειληµµένα µέ ρι

να εµ�ανιστεί τ� µήνυµα

VIDEO2 στην �θ!νη*

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε

τη διαµ!ρ�ωση

Εµ�ανί"εται τ� µήνυµα

STORED, τ� �π�ί�

υπ�δεικνύει !τι η

διαµ!ρ�ωση έ ει

απ�θηκευθεί. Εγκαταλείπετε

αυτ!µατα τη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

*Εάν η διαµ�ρ�ωση �ίντε�

δεν περιέει τ� VIDEO1, αντί

για αυτ� επιλέ/τε Μg.

•

LIST

ADD?

LIST
CONFIG?

GO

LIST
VIDEO?

GO

LIST
VIDEO2

GO

STORED

Πρ�σθεση εν�ς επιπλέ�ν

‘πλήκτρ�υ’

^ταν πρ�σθέτετε µια νέα λειτ�υργία στη
λίστα τ�υ Beo4, µπ�ρείτε στη συνέ�εια να
ανακαλείτε αυτ� τ� νέ� 'πλήκτρ�' στην
�θ�νη τ�υ Beo4.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ ετε άµεση

πρ!σ�αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ!νη

εµ�ανί"εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη λίστα µε τα διαθέσιµα

'πλήκτρα' απ! τα �π�ία θα

πρ�σθέσετε. Τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' εµ�ανί"εται στην

�θ!νη, ανα��σ�ήνει

Πιέστε για να µετακινηθείτε

εµπρ!ς ή πίσω στη λίστα των

επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Πιέστε για πρ�σθήκη τ�υ

'πλήκτρ�υ' και τ�π�θέτησή

τ�υ στην πρ�ρυθµισµένη

θέση τ�υ ή σαν τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' της λίστας ή… 

…πιέστε για εισαγωγή τ�υ

'πλήκτρ�υ' σε συγκεκριµένη

θέση στη λίστα

Εµ�ανί"εται η ένδει�η

ADDED, η �π�ία υπ�δηλώνει

!τι έ ει πρ�στεθεί τ�

'πλήκτρ�'. Εγκαταλείπετε

αυτ!µατα τη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

•

LIST

ADD?

GO

�

�

GO

1 – 9

ADDED
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Μετακίνηση επιπλέ�ν ‘πλήκτρων’

Μπ�ρείτε να αλλά-ετε τη σειρά µε την �π�ία
εµXανίE�νται τα πρ�σθετα 'πλήκτρα' �ταν
πιέEετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ ετε άµεση

πρ!σ�αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ!νη

εµ�ανί"εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέ ρι

να εµ�ανιστεί η ένδει�η

MOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη λίστα µε τα διαθέσιµα

επιπλέ�ν 'πλήκτρα'. Τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' εµ�ανί"εται στην

�θ!νη

Πιέστε για να µετακινηθείτε

εµπρ!ς ή πίσω στη λίστα των

επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Πιέστε για µετακίνηση και

τ�π�θέτησή τ�υ 'πλήκτρ�υ'

σαν τ� πρώτ� 'πλήκτρ�' της

λίστας, ή… 

…πιέστε για εισαγωγή τ�υ

'πλήκτρ�υ' σε συγκεκριµένη

θέση στη λίστα

Εµ�ανί"εται η ένδει�η

MOVED, η �π�ία υπ�δηλώνει

!τι έ ει µετακινηθεί τ�

'πλήκτρ�'. Εγκαταλείπετε

αυτ!µατα τη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

•

LIST

ADD?

LIST
MOVE?

GO

�

�

GO

1 – 9

MOVED

Κατάργηση εν�ς επιπλέ�ν

‘πλήκτρ�υ’

Μπ�ρείτε να καταργήσετε �π�ι�δήπ�τε
πρ�σθετ� 'πλήκτρ�' π�υ είναι διαθέσιµ�
�ταν πιέEετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ ετε άµεση

πρ!σ�αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ!νη

εµ�ανί"εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέ ρι

να εµ�ανιστεί η ένδει�η

REMOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη λίστα µε τα διαθέσιµα

επιπλέ�ν 'πλήκτρα'. Τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' εµ�ανί"εται στην

�θ!νη

Πιέστε για να µετακινηθείτε

εµπρ!ς ή πίσω στη λίστα των

επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Πιέστε για κατάργηση τ�υ

'πλήκτρ�υ' π�υ �αίνεται στην

�θ!νη

Εµ�ανί"εται η ένδει�η

REMOVED, η �π�ία

υπ�δηλώνει !τι έ ει

καταργηθεί τ� 'πλήκτρ�'.

Εγκαταλείπετε αυτ!µατα τη

λειτ�υργία ρύθµισης τ�υ

Beo4

•

LIST

ADD?

LIST
REMOVE?

GO

�

�

GO

REMOVED

GO 3

Πρ�σθέστε ένα επιπλέ�ν 'πλήκτρ�' στ� Beo4,

είτε στην κ�ρυ�ή της λίστας ή σε µια

συγκεκριµένη θέση.

Μετακινήστε τα επιπλέ�ν 'πλήκτρα', είτε

στην κ�ρυ�ή της λίστας ή σε συγκεκριµένη

θέση.

GO 3
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PROGRAM GROUPS

TUNING

 EDIT PROGRAMS

 ADD PROGRAMS

 AUTO TUNING

 MANUAL TUNING

  SEARCH

  FREQUENCY

  PROGRAM NUMBER

  NAME

  EXTRA

   FINE TUNE

   DECODER

   TV SYSTEM

   SOUND

 LINK FREQUENCY

  FREQUENCY

  FINE TUNE

 MODULATOR ON/OFF

TIMER RECORDING

 NOW

 TELETEXT

 RECORD LIST

 MENU

  PROGRAM

  START TIME

  STOP TIME

  DATE

  PDC/VPS

PLAY TIMER

 TIMER ON/OFF

 TIMER INDEX

 PLAY TIMER PROGRAMMING

  SOURCE

  PROGRAM

  START TIME

  STOP TIME

  DAYS

OPTIONS

 CONNECTIONS

  V.TAPE

  AV

 SOUND 

  ADJUSTMENT

   VOLUME

   BASS

   TREBLE

   SUBWOOFER

   LOUDNESS ON/OFF

  SPEAKER TYPE

  SPEAKER DISTANCE

  SPEAKER LEVEL

  SOUND SYSTEM

 PICTURE

  BRIGHTNESS

  CONTRAST

  COLOUR

  TINT

 CLOCK

  TIME

  DATE

  MONTH

  YEAR

  SYNCHRONISE

 MENU LANGUAGE

  DANSK

  DEUTSCH

  ENGLISH

  ESPAÑOL

  FRANÇAIS

  ITALIANO

  NEDERLANDS

  SVENSKA

STAND POSITIONS 

 TV ON

 TV STANDBY

Για να µη  άνεστε στα µεν�ύ της

�θ!νης, της τηλε!ρασής σας, τ�

κε�άλαι� αυτ! σας παρ�υσιά"ει τη

συν�λική δ�µή τ�υ συστήµατ�ς

µεν�ύ.

Τ� κε�άλαι� σας δίνει επίσης

λεπτ�µερείς πληρ���ρίες σ ετικά

µε τα επιµέρ�υς µεν�ύ, τα �π�ία

πρ�σ�έρ�υν π�λυάριθµες

επιλ�γές αρ ικής ρύθµισης και

πρ�σαρµ�γής.

Στην επισκ!πηση δε�ιά µπ�ρείτε

να κάνετε κλικ σε ένα !ν�µα

µεν�ύ και θα µετα�ερθείτε στη

σελίδα π�υ περιγρά�ει αυτ! τ�

µεν�ύ.

Μεν�ύ στην �θ!νη

Τ� εκτενές σύστηµα µεν�ύ της �θ�νης για

την τηλε�ραση. Η ύπαρ/η των στ�ιείων

µεν�ύ µε γκρι ��ντ� ε/αρτάται απ� τ� κατά

π�σ�ν αυτ�ς � πρ�αιρετικ�ς ε/�πλισµ�ς

είναι διαθέσιµ�ς στ� σύστηµά σας. Πιέστε

MENU στ� Beo4 για να µετα�είτε στ� κυρίως

µεν�ύ.
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ PROGRAM GROUPS… 
Μπ�ρείτε να δηµι�υργείτε �µάδες

πρ�γραµµάτων, να τις �ν�µά"ετε και να

αντιγρά�ετε επιµέρ�υς τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα στις �µάδες.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ/τε

στ� κε�άλαι� 'gρήση �µάδας' στη σελίδα 

14 τ�υ iδηγ�ύ.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ EDIT PROGRAMS…
iταν εµ�ανιστεί στην �θ!νη τ� µεν�ύ 

EDIT PROGRAMS έ ετε π�λλές επιλ�γές:

Μπ�ρείτε να µετακινήσετε τα τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα για να αλλά�ετε τη σειρά µε

την �π�ία εµ�ανί"�νται στη λίστα της

τηλε!ρασης. Μπ�ρείτε να διαγράψετε

τηλε�πτικά πρ�γράµµατα π�υ δε θέλετε,

!πως και �ν�µάσετε και µετ�ν�µάσετε !λα

σας τα τηλε�πτικά πρ�γράµµατα. Για

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

κε�άλαι� 'Επε/εργασία πρ�γραµµάτων' στη

σελίδα 30 τ�υ �δηγ�ύ.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ ADD PROGRAMS…
Η λειτ�υργία ADD PROGRAMS είναι

αυτ!µατη. iταν �λ�κληρωθεί � συντ�νισµ!ς

και των πρ!σθετων πρ�γραµµάτων,

εµ�ανί"εται αυτ!µατα τ� µεν�ύ 

EDIT PROGRAMS.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη 

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
new group create group GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

ADD  TV  PROGRAM

10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
19 . . . . . . . .

 start



27

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ AUTO TUNING…
Η λειτ�υργία AUTO TUNING είναι αυτ!µατη.
iταν �λ�κληρωθεί � συντ�νισµ!ς !λων των
πρ�γραµµάτων, εµ�ανί"εται τ� µεν�ύ 
EDIT PROGRAMS.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ TV MANUAL TUNING…
SEARCH 

Αρ ί"ει η ανα"ήτηση συντ�νισµ�ύ.
FREQUENCY 

Επιλέ�τε µια συ ν!τητα για να
συντ�νιστείτε.

PROGRAM NUMBER 
Απ�θηκεύστε ή αλλά�τε τ�ν αριθµ!
πρ�γράµµατ�ς. Μπ�ρείτε να
απ�θηκεύσετε 99 πρ�γράµµατα.

NAME 
Έ ετε πρ!σ�αση στ� µεν�ύ �ν�µασίας για
να �ν�µάστε τ� πρ!γραµµα π�υ έ ετε
επιλέ�ει.

EXTRA 
Έ ετε πρ!σ�αση στ� επιπλέ�ν µεν�ύ 
TV MANUAL TUNING.

Τι υπάρ�ει στ� επιπλέ�ν µεν�ύ 
TV MANUAL TUNING…
FINE TUNE 

Mικρ�συντ�νισµ!ς της συ ν!τητας εν!ς
πρ�γράµµατ�ς ή συντ�νισµέν�υ
πρ�γράµµατ�ς. Μπ�ρείτε να
µικρ�συντ�νίσετε στην περι� ή -8 – +8.

(DECODER) 
Ένας απ�κωδικ�π�ιητής είναι απαραίτητ�ς
για τη λήψη κωδικ�π�ιηµένων
πρ�γραµµάτων. Συνήθως �
απ�κωδικ�π�ιητής ανι νεύεται αυτ!µατα
κατά τη διάρκεια τ�υ συντ�νισµ�ύ, αλλά
µπ�ρεί να επιλε θεί µέσω αυτής της
επιλ�γής µεν�ύ. Ρύθµιση τ�υ DECODER σε
µία απ! τις ακ!λ�υθες επιλ�γές: ON (για
ενεργ�π�ίηση τ�υ απ�κωδικ�π�ιητή) ή OFF
(για απ�κωδικ�π�ιητή εκτ!ς). Αν είναι
συνδεδεµέν�ι δύ� απ�κωδικ�π�ιητές
επιλέ�τε 1 ή 2.

(TV SYSTEM) 
Σύστηµα τηλε�πτικής µετάδ�σης – αυτή η
επιλ�γή είναι διαθέσιµη µ!ν� σε µερικ�ύς
τύπ�υς τηλε�ράσεων, α��ύ τ� σύστηµα
τηλε�πτικής µετάδ�σης συνήθως επιλέγεται
αυτ!µατα.

SOUND (µ�ν��ωνικ!ς, στερε��ωνικ!ς ή
γλώσσα) 
Αρκετ�ί τύπ�ι ή �υ µπ�ρεί να είναι
διαθέσιµ�ι για δια��ρετικά πρ�γράµµατα,
µ�ν��ωνικ!ς, στερε��ωνικ!ς ή
δια��ρετικές γλώσσες. Στ� αντίστ�ι �
πρ!γραµµα ή συ ν!τητα επιλέ�τε τις
επιλ�γές Μ�Ν� (FM / NICAM µ�ν��ωνικ!ς
ή �ς), STEREO (NICAM / A2 στερε��ωνικ!ς
ή �ς), Μ�Ν�1 (µ�ν��ωνική γλώσσα 1),
Μ�Ν�2 (µ�ν��ωνική γλώσσα 2),
Μ�Ν�3 (µ�ν��ωνική γλώσσα 3), ή 
STEREO2 (στερε��ωνική γλώσσα 2).

Ακ�µα και �ταν απ�θηκεύετε έναν τύπ�
ή�υ/γλώσσας µε αυτ� τ�ν τρ�π�, µπ�ρείτε να
επιλέ/ετε άλλ� διαθέσιµ� τύπ� ενώ
παρακ�λ�υθείτε ένα συγκεκριµέν� τηλε�πτικ�
πρ�γραµµα. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες
σετικά µε τ�υς διαθέσιµ�υς τύπ�υς ή�υ,
ανατρέ/τε στ� κε�άλαι� 'Ρύθµιση τ�υ ή�υ
και τ�υ ��ρµά της εικ�νας' στη σελίδα 10 τ�υ
iδηγ�ύ.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

TV  AUTO  TUNING

1 . . . . . . . .

 start

DELETES  PROGRAM GROUPS

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

start
store GO

FINE  TUNE 0

DECODER OFF

TV SYSTEM B / G

SOUND STEREO

TV  MANUAL  TUNING

accept GO
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ LINK FREQUENCY…
FREQUENCY 

Υπ�δηλώνει τη συ ν!τητα π�υ

 ρησιµ�π�ιείται για εκπ�µπή σύνδεσης.

FINE TUNE 

tρησιµ�π�ιείται για µικρ�συντ�νισµ! της

συ ν!τητας σύνδεσης. (Εµ�ανί"εται µ!ν�

!ταν η τηλε!ρασή σας έ ει ρυθµιστεί για

 ρήση σε ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�).

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα Master Link έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ MODULATOR SETUP…
MODULATOR 

Υπ�δηλώνει κατά π!σ� είναι

ενεργ�π�ιηµέν�ς � διαµ�ρ�ωτής.

�ι επιλ�γές είναι ON ή OFF.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν τ�

πρ�αιρετικ� σύστηµα διαµ�ρ�ωτή έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ TV RECORD…
NOW 

tρησιµ�π�ιήστε αυτή την επιλ�γή για να

κάνετε µια άµεση εγγρα�ή. Ή, πιέστε

RECORD δύ� ��ρές για να κάνετε µια

άµεση εγγρα�ή.

TELETEXT 

tρησιµ�π�ιήστε αυτή την επιλ�γή για να

κάνετε µια εγγρα�ή µε  ρ�ν�διακ!πτη

µέσω τ�υ teletext.

RECORD LIST 

tρησιµ�π�ιήστε αυτή την επιλ�γή για να

ελέγ�ετε ή να διαγράψετε τις εγγρα�ές

σας.

MENU 

tρησιµ�π�ιήστε αυτή την επιλ�γή για να

κάνετε µια εγγρα�ή µε  ρ�ν�διακ!πτη

µέσω τ�υ µεν�ύ εγγρα�ής.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν ένα

BeoCord V 8000 είναι συνδεδεµέν� µε την

τηλε�ρασή σας.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

FREQUENCY 599

FINE  TUNE 0

LINK  FREQUENCY

search
store GO

MODULATOR ON

MODULATOR  SETUP

store GO

TV  RECORD

NOW

TELETEXT

RECORD  LIST

MENU

back select GO

BBC
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ TIMER ON/OFF… 
Επιλέ�τε ON για να ενεργ�π�ιήσετε τ�υς

 ρ�ν�διακ!πτες σας ή OFF για να τ�υς

απενεργ�π�ιήσετε.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα Master Link έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ PLAY TIMER…
SOURCE 

Ανάλ�γα µε την πηγή π�υ  ρησιµ�π�ιείτε,

η ένδει�η SOURCE �ανερώνει !τι θα

ενεργ�π�ιηθεί ή θα απενεργ�π�ιηθεί µία

συγκεκριµένη πηγή. �ι επιλ�γές είναι:

TV… Ενεργ�π�ίηση της τηλε!ρασης.

(GROUPS)… Εάν έ ετε δηµι�υργήσει

�µάδες πρ�γραµµάτων και επιλέ�ατε µία

�µάδα σαν πηγή σας πριν απ! την

εισαγωγή των ρυθµίσεων  ρ�ν�διακ!πτη,

µπ�ρείτε να επιλέ�ετε ένα πρ!γραµµα απ!

την �µάδα αυτή σαν πηγή της λειτ�υργίας

tρ�ν�διακ!πτη Αναπαραγωγής.

V.TAPE… Ενεργ�π�ίηση εν!ς

συνδεδεµέν�υ �ίντε�.

DVD… Ενεργ�π�ίηση εν!ς συνδεδεµέν�υ

DVD player.

CD… Ενεργ�π�ίηση εν!ς συνδεδεµέν�υ

CD player.

N.MUSIC, N.RADIO… Για πρ!σ�αση σε

αρ εία µ�υσικής π�υ υπάρ �υν

απ�θηκευµένα σε PC ή σε ραδι�σταθµ�ύς

στ� Internet. Παρακαλ�ύµε

συµ��υλευθείτε τ� δικ! σας κατάστηµα

πώλησης Bang & Olufsen για περισσ!τερες

πληρ���ρίες σ ετικά µε την πρ!σ�αση

στις πηγές αυτές.

A.TAPE… Ενεργ�π�ίηση εν!ς

συνδεδεµέν�υ κασετ!�ων�υ.

RADIO… Ενεργ�π�ίηση εν!ς

συνδεδεµέν�υ ραδι��ών�υ.

STANDBY… Για να απενεργ�π�ιήσετε την

τηλε!ραση. Εάν έ ετε συνδεδεµένες

άλλες συµ�ατές συσκευές εικ!νας ή ή �υ

στην τηλε!ρασή σας, θα

απενεργ�π�ιηθ�ύν και αυτές.

PROGRAM (Αριθµ!ς πρ�γράµµατ�ς) 

Μ!λις έ ετε επιλέ�ει την πηγή σας,

επιλέ�τε τ�ν αριθµ! πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε.

START TIME και STOP TIME 

Πληκτρ�λ�γήστε τ�υς  ρ!ν�υς !ταν

θέλετε να αρ ίσει και/ή να τερµατιστεί η

αναπαραγωγή. Εάν έ ετε ρυθµίσει την

πηγή  ρ�ν�διακ!πτη στ� STANDBY, είναι

δυνατή η εισαγωγή µ!ν� µιας ώρας λή�ης.

DAYS 

Επιλέ�τε τις συγκεκριµένες ηµέρες της

ε�δ�µάδας στις �π�ίες θέλετε να

λειτ�υργήσει � tρ�ν�διακ!πτης. Θα

εµ�ανιστ�ύν !λες �ι ηµέρες της

ε�δ�µάδας – αρ ί"�ντας απ! M για

∆ευτέρα.

Τ� µεν�ύ αυτ� είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα Master Link είναι

ενσωµατωµένη στην τηλε�ρασή σας, ενώ

µπ�ρείτε να εισάγετε ρυθµίσεις στ� µεν�ύ

µ�ν� εάν η επιλεγµένη πηγή, �πως η V TAPE,

υπάρει στις ρυθµίσεις σας.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη 

PLAY  TIMER

TIMER ON

 store GO

TIMER  PROGRAMMING

SOURCE TV

PROGRAM 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DAYS M . . TF . S

. . .

 store GO

PLAY  TIMER  INDEX

15:40-16:40 TV 18
BBC M . . TF . .

6:00 - 7:00 TV  3
ZDF MTWTF . .

20:00-22:00 TV 15
CNN MT . . . S .

 delete
 edit GO
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ STAND POSITIONS… 
TV ON 

Επιλ�γή µιας θέσης !ταν ενεργ�π�ιείται η

τηλε!ραση.

TV STANDBY 

Επιλ�γή µιας θέσης !ταν τίθεται η

τηλε!ραση σε κατάσταση αναµ�νής.

Τ� µεν�ύ αυτ� είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

τηλε�ρασή σας διαθέτει την πρ�αιρετική

µηαν�κίνητη �άση.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ CONNECTIONS… 
V.TAPE 

NONE… εάν δεν έ ει συνδεθεί καµία

συσκευή.

V.TAPE… εάν έ ετε συνδέσει ένα �ίντε�

BeoCord V 8000 ή �π�ιαδήπ�τε άλλη 

πηγή �ίντε�.

V.TAPE+DECODER… εάν συνδέσετε ένα

BeoCord V 8000 µε συνδεδεµέν�

απ�κωδικ�π�ιητή.

V.TAPE+STB… εάν συνδέσετε ένα 

BeoCord V 8000 µε συνδεδεµέν�

set-top box.

DECODER… εάν είναι συνδεδεµέν�ς ένας

απ�κωδικ�π�ιητής.

V.AUX… εάν είναι συνδεδεµέν�ς

�π�ι�σδήπ�τε άλλ�ς ��ηθητικ!ς

ε��πλισµ!ς.

STB… εάν έ ετε συνδέσει ένα set-top box.

Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000, �ι µ�νες

επιλ�γές για την V.TAPE είναι: V.TAPE,

V.TAPE+STB και V.TAPE+DECODER.

AV 

NONE… εάν δεν έ ει συνδεθεί καµία

συσκευή.

DECODER… εάν είναι συνδεδεµέν�ς ένας

απ�κωδικ�π�ιητής. Εάν η τηλε!ρασή σας

είναι ε��πλισµένη µε την πρ�αιρετική

µ�νάδα Master Link, συνδέστε τ�ν

απ�κωδικ�π�ιητή στην υπ�δ� ή V.TAPE.

EXPANDER… εάν είναι συνδεδεµέν�ς ένας

αντάπτ�ρας µε άλλη ��ηθητική συσκευή

συνδεδεµένη σε αυτ!ν.

EXPANDER+DEC… εάν είναι συνδεδεµέν�ς

ένας αντάπτ�ρας µε έναν απ�κωδικ�π�ιητή

συνδεδεµέν� σε αυτ!ν.

V.AUX... εάν είναι συνδεδεµέν�ς

�π�ι�σδήπ�τε άλλ�ς ��ηθητικ!ς

ε��πλισµ!ς.

DVD… εάν είναι συνδεδεµέν� ένα 

DVD player ή παρ!µ�ια συσκευή.

STB… εάν έ ετε συνδέσει ένα set-top box.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ 
SOUND ADJUSTMENT…
VOLUME 

Ρύθµιση της έντασης τ�υ ή �υ στην TV

µ!λις την ενεργ�π�ιείτε.

(CENTRE) 

∆ιαθέσιµη µ!ν� έ ετε συνδέσει η εία

στην τηλε!ραση. Ρύθµιση της ισ�ρρ�πίας

µετα�ύ των ε�ωτερικών και εσωτερικών

η είων.

BALANCE 

Ρύθµιση της ισ�ρρ�πίας µετα�ύ των

η είων.

BASS 

Ρύθµιση της στάθµης των µπάσων.

TREBLE 

Ρύθµιση της στάθµης των πρίµων.

(LOUDNESS) 

∆ιαθέσιµη µ!ν� έ ετε συνδέσει η εία

στην τηλε!ραση σας. Η λειτ�υργία

Loudness αντισταθµί"ει τις µη ακ�υστές

απ! τ� ανθρώπιν� αυτί υψηλές και

 αµηλές συ ν!τητες. �ι συ ν!τητες αυτές

ενισ ύ�νται !ταν ακ�ύτε σε  αµηλές

εντάσεις κάν�ντας έτσι περισσ!τερ�

δυναµική τη µ�υσική. Τ� Loudness µπ�ρεί

να τεθεί στ� ON ή στ� OFF.

(DEFAULT) 

∆ιαθέσιµη µ!ν� έ ετε συνδέσει η εία

στην τηλε!ραση και επιλέ�ει µια πηγή

�ίντε�. Υπ�δεικνύει τ�ν εργ�στασιακ!

συνδυασµ! η είων. �ι παρακάτω

συνδυασµ�ί είναι διαθέσιµ�ι:

SPEAKER 1 για τα ενσωµατωµένα η εία.

SPEAKER 3 για τα ενσωµατωµένα !σ� και

τα ε�ωτερικά η εία.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

STAND  POSTIONS

TV  ON

TV  STANDBY

.................

left right 
 store GO

CONNECTIONS

V. TAPE V. TAPE

AV  NONE

 store GO

SOUND  ADJUSTMENT

 store GO

VOLUME . . . . . . . .

BASS . . . . . . . .

TREBLE . . . . . . . .

SUBWOOFER . . . . . . . .

LOUDNESS ON
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ PICTURE…
BRIGHTNESS 

Ρύθµιση της �ωτειν!τητας της εικ!νας.

CONTRAST 

Ρύθµιση της στάθµης αντίθεσης στην

εικ!να.

COLOUR 

Ρύθµιση της έντασης  ρώµατ�ς στην

εικ!να.

Για πηγές εικ�νας π�υ ρησιµ�π�ι�ύν τ�

σύστηµα NTSC, υπάρει µία τέταρτη επιλ�γή

– Tint (gρωµατικ�ς τ�ν�ς) – π�υ µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ CLOCK…
TIME 

Εµ�ανί"ει τ�  ρ!ν�.

DATE 

Εµ�ανί"ει την ηµέρα.

MONTH

Εµ�ανί"ει τ� µήνα.

YEAR 

Εµ�ανί"ει τ�  ρ!ν�.

SYNCHRONISE 

Για τ� συγ ρ�νισµ! τ�υ ενσωµατωµέν�υ

ρ�λ�γι�ύ µε τ� teletext.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα Master Link έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ MENU LANGUAGE… 
Επιλέ�τε µετα�ύ των διαθέσιµων γλωσσών.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

PICTURE

 store GO

BRIGHTNESS . . . . . . . .

CONTRAST . . . . . . . .

COLOUR . . . . . . . .

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2001

SYNCHRONISE YES

CLOCK

 store GO

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ SPEAKER TYPE… 
FRONT 

Επιλέ�τε τα η εία σας: NONE,

BEOLAB 4000, BEOLAB 6000,

BEOLAB 8000, BEOLAB 1,

BEOLAB PENTA.

REAR 

Επιλέ�τε τα η εία σας: NONE,

BEOLAB 4000, BEOLAB 6000,

BEOLAB 8000, BEOLAB 1,

BEOLAB PENTA.

SUBWOOFER 

∆ηλώστε εάν έ ετε συνδέσει ένα

υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2. �ι επιλ�γές είναι

YES και NO.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα ή�υ surround έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ SPEAKER DISTANCE…
CENTRE 

Επιλέ�τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ!σταση σε µέτρα µετα�ύ της θέσης

θέασής σας και της τηλε!ρασης.

LEFT FRONT 

Επιλέ�τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ!σταση σε µέτρα µετα�ύ της θέσης

θέασής σας και τ�υ αριστερ�ύ εµπρ!ς

η εί�υ.

RIGHT FRONT 

Επιλέ�τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ!σταση σε µέτρα µετα�ύ της θέσης

θέασής σας και τ�υ δε�ι�ύ εµπρ!ς η εί�υ.

RIGHT REAR 

Επιλέ�τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ!σταση σε µέτρα µετα�ύ της θέσης

θέασής σας και τ�υ δε�ι�ύ πίσω η εί�υ.

LEFT REAR 

Επιλέ�τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ!σταση σε µέτρα µετα�ύ της θέσης

θέασής σας και τ�υ αριστερ�ύ πίσω

η εί�υ.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα ή�υ surround έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ SPEAKER LEVEL… 
LEFT FRONT 

Ρύθµιση τ�υ επιπέδ�υ έντασης ή �υ τ�υ

αριστερ�ύ εµπρ!ς η εί�υ σας.

RIGHT FRONT 

Ρύθµιση τ�υ επιπέδ�υ έντασης ή �υ τ�υ

δε�ι�ύ εµπρ!ς η εί�υ σας.

RIGHT REAR 

Ρύθµιση τ�υ επιπέδ�υ έντασης ή �υ τ�υ

δε�ι�ύ πίσω η εί�υ σας.

LEFT REAR 

Ρύθµιση τ�υ επιπέδ�υ έντασης ή �υ τ�υ

αριστερ�ύ πίσω η εί�υ σας.

…�ι δύ� επιλ�γές ακ�λ�υθίας ή��υ
AUTOMATIC 

Εάν επιλέ�ετε την αυτ!µατη ακ�λ�υθία, �

ή �ς εναλλάσσεται αυτ!µατα µετα�ύ των

ε�ωτερικών η είων κάθε 2–3

δευτερ!λεπτα. Για να ρυθµίσετε την

ένταση των η είων, πρέπει να

µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα στ� η εί� π�υ

θέλετε να ρυθµίσετε πρώτα.

MANUAL 

Εάν επιλέ�ετε τη  ειρ�κίνητη ακ�λ�υθία, �

ή �ς ακ�λ�υθεί τ� η εί� π�υ επιλέγετε

στ� µεν�ύ. Στη συνέ εια µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε τ�ν ή � ανάλ�γα. iταν �

κέρσ�ρας τ�π�θετείται στην επιλ�γή

SEQUENCE ακ�ύγεται ή �ς απ! τ�

κεντρικ! η εί�.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα ή�υ surround έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

SPEAKER  TYPE

 store GO

FRONT BEOLAB 1

REAR BEOLAB 6000

SUBWOOFER YES

SPEAKER  DISTANCE

 store GO

CENTRE 1 M

LEFT  FRONT 1 M

RIGHT  FRONT 1 M

RIGHT  REAR 1 M

LEFT  REAR 1 M

SPEAKER  LEVEL

 store GO

SEQUENCE AUTOMATIC

LEFT  FRONT . . . . . . . .

RIGHT  FRONT . . . . . . . .

RIGHT  REAR . . . . . . . .

LEFT  REAR . . . . . . . .
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ SOUND SYSTEM…
Τα συστήµατα ή �υ π�υ µπ�ρ�ύν να

εµ�ανί"�νται στ� µεν�ύ είναι:

DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC,

DOLBY DIGITAL, DOLBY D + PRO LOGIC,

DTS DIGITAL SURROUND, MONO/STEREO.

Αυτ� τ� µεν�ύ είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν η

πρ�αιρετική µ�νάδα ή�υ surround έει

ενσωµατωθεί στην τηλε�ρασή σας.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

SOUND  SYSTEM

 accept GO

MONO / STEREO
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